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Vážení spoluobčané,
dostáváte do ruky prázdninové vydání našeho
Zpravodaje. To znamená, že školákům začínají
prázdniny a my ostatní si každý podle svých
přání a možností užijeme letní měsíce.
V červnu jsme přivítali přátele z měst a obcí,
které stejně jako my mají v názvu města název
Bělá, viděli jsme horkovzdušné balóny, a to
i v parku na náměstí, a na závěr měsíce na koupališti plážovou házenou.
Ve volebním programu pro nyní již probíhající období jsem kromě jiného sliboval, že více
pozornosti budeme věnovat také Březince.
Aby tyto připravované změny měly koncepci,
zadali jsme zpracování studie potenciálních
úprav studentům Fakulty architektury ČVUT
v Praze. Studenti pod vedením Ing. arch. Tomáše Eflera několikrát Březinku i navštívili,
hovořili s obyvateli o jejich představách a přáních, sháněli informace o historii obce. S výsledky několika prací nás v červnu seznámili
a nyní jsou k vidění a posouzení v Pejřaváku
na návsi v Březince. Jsou zde návrhy umístění
hřišť, vodních ploch, odpočinkových míst, řešení dopravy, ale i plotů předzahrádek i bran ve
vjezdech do statků. Připomínky po prázdninách zapracujeme do zadání studie, která bude
východiskem pro budoucí úpravy vzhledu

nejen návsi, ale i řešení dopravy, včetně chybějícího chodníku. V podobném duchu zamýšlím zpracování studie v příštím roce i pro obec
Bezdědice.
O letošních prázdninách můžou rodiče školkových dětí, pokud to potřebují, využít nepřerušený provoz mateřské školy. A od září bude
školku navštěvovat celkem 172 dětí. Umožní
to výjimka v navýšení počtu dětí proti normám ve všech třídách, kde je to možné, a tak
to i schválila rada města. V těch větších pavilonech je to navýšení až o čtyři děti ve třídě.
A díky tomu, že jsme před sedmi lety přistavěli ve Velenského jeden pavilon, můžeme
nyní uspokojit požadavky rodičů všech tříletých dětí, a ještě jsme navíc přijali i 19 dětí
dvouletých. To, že nebudou tyto dvouleté, resp.
nejmladší děti v jedné třídě, je v pravomoci
paní ředitelky a jistě to má i své výhody.
Přeji vám všem hezké prázdniny, mnoho příjemných zážitků z dovolené, a pokud budete
mít chuť a čas, přijďte vždy v pátek navečer do
parku na naše tradiční letní koncerty.
Ing. Jaroslav Verner
starosta města

červenec
srpen
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43. ročník

Ve Výstavním sále MKZ
RÁDIO A LIDÉ
1. 6. – 28. 7.
Otevřeno: po – čt
od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Pátky červenec a srpen
PROMENÁDNÍ KONCERTY
V parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
Sobota 13. 7.
STŘEDOVĚKÝ JARMARK
V parku na Masarykově náměstí
od 10 do 17 hod.
MUŠKETÝŘI
Divadýlko na dlani MB
V zámku od 21 hod.
Vstupné: 120 Kč na místě,
předprodej 100 Kč
Sobota 20. 7.
PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Liduščino divadlo
V zámku od 18 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 3. 8.
O SNĚHURCE - Divadlo KK
V zámku od 18 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 17. 8.
PRODANÁ NEVĚSTA
SDO Alois Jirásek, Úpice
V zámku od 21 hod.
Vstupné: 150 Kč, v předprodeji
120 Kč
Pátek 30. 8.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Atrakce a malování na obličej
V parku na Masarykově náměstí
od 15 hod.
31. 8.
Hradozámecká noc
Aneb Loupežníci na zámku
Od 19.00 do 24.00, zámek Bělá
pod Bezdězem

Foto: ilustrační foto Březinky

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
boru Městského úřadu Bělá pod Bezdězem od 1. 6. 2019 Ing. Zdeňku Polákovou, bytem Arnoštská 32, Bělá p. B.

Hospodaření města

Rekonstrukce domu čp. 500

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější
nabídkou na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytového domu, Máchova ul.
500 – projektová příprava“, zadávanou
jako zakázku malého rozsahu je nabídka
uchazeče Projektové a realizační družstvo PARD Praha, s nabídkovou cenou
363.500,- Kč bez DPH a pověřila starostu
města podpisem smlouvy o dílo.

Opravy na zámku

Rada města schválila uzavření smlouvy
o řízení projektu uzavřené mezi Městem
Bělá pod Bezdězem a společností LK
Advisory, s.r.o. na akci „Statické zajištění
arkýře na zámku Bělá pod Bezdězem“.
Rada města doporučila zastupitelstvu
města přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci: „Zámek Bělá pod
Bezdězem – severní křídlo – oprava statických poruch arkýře“ a schvaluje uzavřít se Středočeským krajem smlouvu
o poskytnutí dotace.

Nová vedoucí finančního odboru

Rada města jmenovala na základě výběrového řízení a na návrh tajemníka
úřadu do pozice vedoucí Finančního od-

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 4/2019. Příjmová část rozpočtu
se navyšuje o částku 160.000 Kč na
97.205.927,39 Kč, výdajová část rozpočtu
se navyšuje o částku 276.000, - Kč na
136.059.860, - Kč. Výdaje převyšují příjmy
o 38.853.932,61 Kč.
Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit stav plnění rozpočtu města k 30. 4. 2019. Příjmy ve výši 30.008.920,08,- Kč, výdaje
26.696.298,65,- Kč.

Parkování v Husově ulici

Rada města odsouhlasila zpracování projektové dokumentace dle předložené studie z května 2019 „Parkování v lokalitě
Husova ulice“, autora Ing. Arch. Vladimíra Kučery.

Pronájem nebytových prostor

Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice
č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, schvaluje přímé zadání zakázky malého rozsahu na služby,
a to přípravy a podání žádosti o dotaci
na OPŽP pro stavbu nové školní družiny a zároveň na kompletní administraci dotace z OPŽP v rozsahu dle cenové
nabídky ze dne 26. 4. 2019 společnosti
Energy Benefit Centre a.s. a zároveň do-

poručuje podepsat příkazní smlouvu
č. 04-19-46 a č. 04-19-47 se společností
Energy Benefit Centre a.s.
Zdeněk Krenický, tajemník úřadu

Zveme vás na
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
ve středu
11. 9. 2019 od 17 hod.
v klubu Základní školy
v Máchově ulici.

Plasty a jejich třídění
Třídění plastů a zejména PET lahví
je pro mnoho z nás již automatickou
činností, což je správné. Bohužel, již
méně automatickou činností je minimalizace objemu PET láhví, tedy jejich sešlápnutí či zmáčknutí. Pokud

„Tonda obal na cestách“
Město Bělá pod Bezdězem ve spolupráci
se společností EKO - KOM, a. s., a Compag
Mladá Boleslav, s. r. o., upořádalo akci
„Tonda obal na cestách“, která se konala
dne 14. 5.

Do této akce se zapojili žáci 1. – 5. tříd
Základní školy v Bělé pod Bezdězem.
Cílem této akce je podpora vědomí
odpovědnosti za životní prostředí
a propagace třídění odpadů.
Žákům bylo představeno několik
základních druhů odpadů a vysvětlen
princip třídění dle barev, co a do
jakých popelnic patří. Seznámili se
i s několika výrobky z recyklovaných
odpadů (např. plot z recyklovaného
plastu, zatravňovací dlažba). Společnost
Compag Mladá Boleslav, s. r. o., žákům
představila ovládání a manipulaci
s popelářským vozem.
Žáci soutěžili a plnili úkoly, které jsou
spojené s environmentální výchovou,
aby si alespoň trochu osvěžili myšlenky
důležitosti ochrany přírody.
Pro všechny děti byly připraveny
odměny za účast a splnění úkolů.
Za organizaci, spolupráci a účast všem
děkujeme.
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budeme všichni, co zodpovědně třídíme
PET lahve ve snaze ulehčit životnímu
prostředí, také redukovat jejich objem,
prospějeme nejen životnímu prostředí,
ale i sobě. Zabráníme totiž neustále
přeplněným kontejnerům na tříděný
plast a také ušetříme náklady na nákup
nových kontejnerů, které jsou třeba při
neustálých stížnostech na přeplněné
kontejnery. Proto vás prosíme o snížení
objemu pet láhví jejich sešlápnutím
nebo zmáčknutím.
Děkujeme,
že třídíte odpad.

Odbor výstavby a životního prostředí
Jana Kodriková

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Úspěch žáků v BBB 2019

Básním, básníš, básníme (BBB) je literární soutěž tematicky inspirována krásou jarní přírody a láskou, kterou pořádá
již řadu let ZŠ K. H. Máchy s Městskou
knihovnou v Doksech. Žáci naší školy se
této soutěže úspěšně zúčastňují. Jejich
literární výtvory byly několikrát oceněny a zařazeny do sborníku, který je po
každém proběhlém ročníku vydán.
V letošním 14. ročníku BBB 2019 se
shromáždila díla žáků a studentů ze šesti
škol: z Gymnázia Jana Blahoslava - Ivančice, Gymnázia Jana Palacha - Mělník, ZŠ
E. Beneše - Písek, ZŠ Povýšenia sv. Kríža
- Smiřany, naší základní školy a školy pořádající. Porota vybírala ty nejlepší z 50
prací. Při oznámení konečného hodnocení nám všem zazářila radost v očích.
Vždyť díla tvůrců z Bělé obsadila přední
místa ve všech kategoriích!
V kategorii 6. – 7. tříd se na 1. místě
umístila Š. Adamcová (báseň Sedmikrásky) a na 2. místě M. Ulman (báseň
Mé lásce). V kategorii 8. – 9. tříd získal 2. místo D. Křístek (báseň Já, jaro)
a 3. místo S. Řehořková (báseň Narcis).
Zvláštní cenu poroty obdrželi P. Grundman (báseň Strastiplná cesta pro kytku)
a M. Čelikovský (báseň Jaro – slav).
Všem srdečně blahopřejeme a doufáme,
že budou ve své literární tvorbě pokračovat. Nám, učitelům českého jazyka,
udělala radost i ostatní díla, která jsme
zasílali, a další, z kterých jsme vybírali.
Mgr. Eva Šímová

Den dětí

Sedmikrásky
Šárka Adamcová

Na zahradě sedmikrásky
jsou takové malé krásky.
Jejich květy v trávě svítí,
neznám jiné hezčí kvítí.
Na zahradě sedmikrásky
září jako bělovlásky.
Všechno kolem probělí,
jaro pěkně pozdraví.
Na zahradě sedmikrásky
jsou mé milé jarní lásky.
Poznám je už na dálku,
ozdobí mou zahrádku.

Resuscitace je těžká práce

Že v krizové situaci máme pomoci
zraněnému či ohroženému člověku, ví
jistě každý. Aby si naši žáci věděli v dané
situaci rady, již několik let využíváme
služeb organizace Alter Ego. Tento
Institut pro podporu vzdělanosti se mimo
jiné zabývá právě praktickou výukou
první pomoci v programech Resuscitace
a Bezvědomí není spánek. V průběhu
měsíců května a června přijel několikrát
Mgr. David Černík s praktickými radami
i pomůckami pro nácvik poskytování
první pomoci pro žáky čtvrtých, pátých,
osmých a devátých tříd. Žáci se dozvěděli,
jak rozpoznat bezvědomí, jak uvést
postiženého do stabilizované polohy, jak
obnovit dýchání a další důležité postupy.

Den matek

Na Den matek, který se slavil druhou
květnovou neděli, připravili žáci ve
školní družině překvapení pro své
maminky. Někteří pomocí svých prstů,
které namáčeli do barvy, vyráběli
přáníčka se srdíčky. Jiní zase tvořili velká
srdce s dekorací nebo včelky složené
ze samých srdíček. Žáci si na dárečcích
dali moc záležet a určitě udělali svým
maminkám velkou radost.
Renata Jeřábková, vychovatelka školní družiny

Ve čtvrtek 30. 5. proběhlo na zahradě
školní družiny soutěžní odpoledne.
Žáci plnili osm úkolů – skákání přes
švihadlo, slalom mezi kuželkami s pingpongovým míčkem na lžíci, shazování
plechovek, překážková dráha, skládání
slov, rovnováha na balančním válci, oblouková dráha a zpívání písničky nebo
přednes básničky. Každý splněný úkol
byl zaznamenán na hrací kartu. Nakonec
se všem podařilo úkoly splnit a získali za
to sladkou odměnu.
Renata Jeřábková, vychovatelka školní družiny
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Pan lektor neustále zdůrazňoval zdravý
selský rozum a souvislosti s logickými
principy. Za poslední roky se resuscitace stále zjednodušuje, aby byl opravdu
každý schopen v případě nutnosti
poskytnout nezbytnou první pomoc.
Proto jsme vynechali nácvik dýchání
z úst do úst, které se v dnešní době silného výskytu přenosných chorob už
neprovádí, a soustředili se hlavně na
nepřímou srdeční masáž. Ukázalo se, že
nejde o nic snadného, žáci se u toho dost
zapotili, ale také si užili spoustu legrace.
Ač při nácviku zaznělo mnoho smíchu,
žáci si uvědomili, že jde o vážnou věc,
a opravdu se velmi snažili. Série těchto
programů byla velmi pěkná, žáci i pedagogové se mnoho přiučili a odnesli si do
života užitečnou zkušenost.
Ing. Pavlína Cankařová

DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Po stopách pašeráků
V květnu se skupina našich žáků spolu
s pedagogy a průvodkyní vydala na
pětidenní poznávací zájezd do jižní
Anglie. Program sestavený osvědčenou
cestovní kanceláří CK Royal se nám
všem moc líbil. První den proběhl
v přímořském městečku Hastings, kde
jsme si nejprve odpočinuli na pláži po
celkem dlouhém cestování. Pak jsme
navštívili pašerácké jeskyně. Vlakem
jsme se dostali do městečka Battle, kde
jsme si prohlédli místo bývalého bitevního pole. Poté jsme se opět vrátili
na pláž, ale na jiné místo, kde jsme obdivovali bílé vysoké útesy. Večer jsme se
ubytovali v hostitelských rodinách.
Druhý den jsme navštívili malebné
městečko Canterbury a jeho nádhernou katedrálu. Poté jsme se přesunuli do
zámku Leeds. Pokud nezmoknete jako
my, můžete navštívit zahradní bludiště.
Následující den jsme se trajektem
přeplavili z města Southampton na ostrov Isle of Wight, kde jsme si prohlédli
Osborne House, letní sídlo královny
Viktorie. Po prohlídce domu i rozlehlých
krásných zahrad jsme se vrátili do
Southamptonu a po nákupech dárků pro
rodiče jsme vyrazili zpět do Čech.
V pořadí již sedmé setkání měst a obcí
nesoucích ve svém názvu jméno Bělá
se v našem městě konalo první červnový
víkend, od pátku 7. do neděle 9. června.
Osm výprav z osmi Bělých (Bělá nad
Radbuzou, Bělá pod Pradědem, Bělá
u Jevíčka, Česká Bělá, Horní i Dolní
Bělá, Rohovládova Bělá, Bělá pod
Bezdězem) bylo v letošním roce posíleno a tři „pozorovatelské” týmy
z dalších třech bělských aglomerací Nová Bělá (městská část Ostravy), Bělá
(u Pelhřimova) a Bělá (u Svitav).
Téma letošního setkání bylo UMĚNÍ.
A jak jsme se přesvědčili, bylo jedno,
zda šlo o umění výtvarné, umění rychlé
reakce, umění vydržet (vedro, tempo,
či počet konzumovaných běloušů*), či
umění přežít výlet pod taktovkou horského škůdce J. Bollarda.
Zatímco pátek byl vyhrazen příjezdům,
ubytování a následnému družení všech
účastníků v Kongresovém sále hotelu

Díky zkušeným řidičům, výborné práci
trpělivé průvodkyně Lenky Navrátilové,
která dokáže nadchnout kdekoho pro
historii, jsme v pořádku dorazili domů.
Jelikož naše škola pořádá zájezdy do
Velké Británie každé dva roky, už teď
vám můžeme prozradit, že na rok 2021
plánujeme pětidenní letecký zájezd, tentokrát do Skotska.

Není Bělá jako Bělá 2019

Relax, sobota patřila soutěžím a zábavě.
Sobotní dopoledne začalo srazem všech
Bělých u České brány a následným
průvodem na Masarykovo náměstí. Zde
proběhlo každoroční setkání guvernérů.
Každý z čelných představitelů ostrovů
přednesl Zprávu o stavu rezortu, který
mu (potažmo ostrovu) byl svěřen,
a členové výpravy vytvořili živý obraz, který už byl součástí soutěžních
úkolů. Ostatní bělské družiny hádaly
téma i děj obrazu, někdy i celé scénky.
Krátce po jedenácté vypukla hodinka
soutěžení. Týmy plnily „umělecké”

*Bělouš - tvrdá měna Bělského souostroví.
Získává se především ze švestek, slívek,
karlátek, mirabelek aj. Následnou destilací vzniká jedinečné tekuté platidlo.
Pokud jste spořiví, můžete po větší konzumaci platidla skutečně vidět bílého koně...
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úkoly u stánků jednotlivých měst
a obcí. U našeho stánku krom sestavení erbu některého z účastníků
na čas malovali nohou radnici. A dokonce to u některých bylo i k poznání.
Všechny soutěžní týmy končily přibližně
stejně kolem dvanácté hodiny, následoval rychlý oběd a ve 13.00 dnrodružná
cesta na Valdštejnsko. Pro ty, co zůstali
na náměstí, hrály skupiny Wendys band,
Votazník a The Heretic Group od 14
do 22 hod. Byla připravena procházka
městem, rukodělná dílnička a od 16.00
také pohádka na zámeckém nádvoří.
pokr. na další straně

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Náměstí na několik desítek minut
navštívilo více jak 50 autoveteránů, vozidel učastících se Vetránského rojení
v Lobči. V 17.00 se účastníci dopoledního klání včetně svého doprovodu
uchýlili do klidu mysliveckého zařízení
Bažantnice, kde pro ně bylo připraveno
nejen občerstvení, ale také vyhodnocení dopoledního klání. Na pomyslné
stupně vítězů vystoupily postupně týmy
- Bělé pod Pradědem (3. místo), Bělé
u Jevíčka (2. místo) a zlatí hoši a dívky
z Rohovládovy Bělé.
Večer na všechny čekalo Bělské balónové
hemžení s ohňovou show. A pak volná
zábava.
Nedělní ráno bylo ve znamení pikniku,
poezie a loučení. Setkali jsme se na Horce
a pod sochou Máchy něco pojedli, potěšili
ústa i sluch a vydali se každý domů.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
celému osazenstvu Městských kulturních zařízení za skvělou práci i organizaci, vedení města za podporu a pomoc, technickým službám za skvělou
spolupráci a všem ostatním, kdo přiložili
ruku k dílu za ochotu.
Za rok na shledanou v České Bělé.
-mat-

Zveme vás na 4. ročník

Bělské regaty

10. 8. od 14 hod.
na bělském koupališti
Bělská regata - závod netradičních plavidel - je závod pro:
1. Plavidla vyrobená jakkoliv nebo plavidla upravená jakkoliv,
2. Posádka - velikost jakákoliv, složení jakékoliv,
3. Posádka s lodí musí přejet bazén na délku a zpět.

Vítězí nejrychlejší plavidlo a nejhezčí plavidlo (hodnotit budou návštěvníci
koupaliště). Registrace plavidel proběhne od 14 do 15 hod.
Dopoledne od 9.30 proběhne na koupališti
turnaj v plážovém volejbale
čtyřčlenných smíšených družstev.

K turnaji se družstva mohou registrovat buď na tel.: 603 226 500, nebo
na e-mailu belskysedmiboj@gmail.com a nebo přímo před turnajem.
V rámci Bělské regaty proběhnou i různé závody pro každého
a spousta další zábavy pro malé i velké.
K dobré zábavě přispěje nemalou měrou i bělská kapela
The Heretics Group
Tak přijďte závodit či se jen podívat. Určitě ale pobavit se.
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30 LET OD SAMETU
Jaké byly prázdniny 1989? Tak nejprve počasí. Teploty v červenci/srpnu se dokázaly vyšplhat až k hranici 35 °C, i když
v obou prázdninových měsících byly i dny chladnější (nejnižší denní teplota v červenci 19 °C a v srpnu i 14 °C) a sem
tam i pršelo, ale nijak se to nevymykalo dlouhodobým průměrům. – V KLDR začal 13. světový festival mládeže a studentstva. – Zemřel dlouholetý ministr zahraničí SSSR Andrej Gromyko. – Gorbačov ve Francii
jedná s Mitterrandem. - Letní měsíce byly i tehdy okurkovou sezonou, a tak se na stránkách tehdejšího tisku dočítáme o inovacích, pracovních iniciativách, zlatých českých rukách a sem tam
i o rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Na Plzeňsku do toho „spadlo“ 127 osob.

ČERVENEC

Vzpomíná... Jiří Bollard

V okolních socialistických státech tály
ledy. U nás se to projevovalo přešlapováním vládnoucí moci na místě.
Lépe se dýchalo na trampských pěšinách i osadách. Ubylo kontrol. Znát to
bylo i na hudebních festivalech, kde se
už nedodržoval seznam písní, i hosté
byli překvapením a děly se věci. Například legendární Děčínská kotva s výrokem v přímém přenosu: „Národ si zaslouží takovou vládu, jaký je.“ A do toho
vydali disidenti dokument Několik vět
a ten rychle získal podporu umělců.
Následně je za to zkritizoval M. Jakeš
mimo jiné H. Zagorovou slovy, kterými se národ bavil. I v Bělé bylo znát, že
v nedaleké sovětské posádce již nevládne tvrdá ruka. V ulicích bylo vidět vojenské náklaďáky a čile se obchodovalo
s benzinem a naftou. Kdo měl správný
kontakt, snadno sehnal nedostatkovou
elektroniku a jiné. V bělském pobočném
závodě AZNP Ml. Boleslav zrála myšlenka o samostatnosti. Lidové milice v závodě se chystaly na Rallye Bohemia, bez
spojení není velení. A blížilo se léto - čas
devizových příslibů, výjezdních doložek, celních prohlášení…
Jiří Bollard

Ani o prázdninách nelze jen tak ponechat ideologickou práci a ukázat imperialistům
zuby. Tak se alespoň domnívali soudruzi z „ruďasu“. Článek ze zasedání poradního výboru Varšavské smlouvy zaplnil několik stran. Nikdo netušil, že za několik málo měsíců
pozbyde tento pakt své opodstatnění a do dvou let po něm bude veta. Ve stranickém
tisku dále doznívají reakce na petici Několik vět a na článek v Rudém právu Kdo seje vítr
(viz Slovo ke dni). Bez výjimky to jsou články plné odsouzení této petice jasně deklarující kladný postoj k socialistickému zřízení pisatelů. (Většinou nešlo jako tady o jména
osob, ale podepsány byly Brigády socialistické práce, havíři z dolu toho a toho.) Přesto
se v Rudém právu objevila i krátká noticka o výročí pražského arcibiskupa a kardinála
Františka Tomáška. Dočteme se tu o nově plánované vodní cestě Labe - Odra - Dunaj
a o energetickém významu vodního díla Gabčíkovo.
A co v srpnu, ptáte se? Kdepak, doma všechno v pořádku. Ač se režim po lednových
zkušenostech chystal na velké demonstrace, nebylo to tak žhavé. Do jasné konfrontace
se nehrnula ani neo�iciální opozice, právě s vědomím možných velkých srážek mezi demonstranty a policií. Největší demonstrace se připravovaly na 10. 12. k Mezinárodnímu
dni lidských práv…

Vaše příspěvky, postřehy,
či fotogra�ie k tomuto tématu
prosím zasílejte na emailovou
adresu redakce: zpravodaj@
mubela.cz a označte je heslem SAMET

Celé články najdete na www. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1989
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Promenádní koncerty podrobněji

Zámecká scéna - červenec

Pokud v Bělé pod Bezdězem patří něco
k léty prověřeným kulturním podnikům,
jsou to bezesporu promenádní koncerty.
konají se každý pátek od 19.30, a krom
posezení v parku a dobré muziky nabízejí i setkání s přáteli. Navíc v době jejich
konání můžete navštívit i výstavní síň

9. 8. Flastr
Mladoboleslavskokosmonoskojabloneckolibereckokokonínská kapela Flastr
vznikla na jaře 2004. Hlásí se k hudebnímu směru acoustic & bluegrass music. Prezentuje především převzatou
tvorbu nejlepších amerických blue-

Ani letos nezůstane naše největší památka ve
městě - bělský zámek - stranou kulturních aktivit. Oživne nejen zámecká scéna, ale zámek
bude pro návštěvníky otevřen nepřetržitě po
celou sezonu. Tak pěkně popořádku:
13. 7. od 21.00
Mušketýři aneb Co už Dumas nenapsal

MKZ a tak na chvíli všemu utéct. V letošním roce je pro vás připravena výstava
o bělském rodákovi Karlu Charouzkovi,
majiteli radio firmy OMA.
V parku na Masarykově náměstí se pak
budou o vaši přízeň ucházet tyto kapely:
5. 7. Old Country band
Místní hudební skupina hraje všechno:
od country, přes pop, rock až po hudbu
slavných šedesátých let. Těšit se můžete na Romana Hrdinu, Jitku Kotkovou,
Mirka Jankovského, Pavla Vránu a Petra
Zemana.
12. 7. Marola

grassových skupin s převážně českými
texty Honzy Raclavského.
16. 8. Eva Emingerová a kapela strýce
Michaela
Eva Emingerová-Dostálová je bývalá československá reprezentantka ve volejbalu,
dnes jazzová zpěvačka. Účinkovala na 20
různých hudebních albech, natočila celkem 6 vlastních sólových alb. V Bělé vystoupí s jednou z kapel mladoboleslavského doyena jazzové scény Michaela
Wollmanna.
23. 8. Janovec Jazz Band
Janovec Jazz Band vznikl počátkem roku

Constance Bonacieux je po smrti, stejně
jako Mylady de Winter. Athos, Porthos
a Aramis se připravují odejít na své statky. D´Artagnan coby nově jmenovaný
kapitán mušketýrů je samotným kardinálem Richelieum pověřen delikátním
úkolem. Jeho Eminence chce Francii
zavléct do konfliktu s habsburskou monarchií, která Francii pomalu obkličuje.
Hru intrik, záměn a romantické lásky rozehrávají jak figury zcela neznámé, jako
mademoiselle Mort, tak i známé postavy
z jiných literárních děl - jako je šermíř
a básník Cyrano z Bergeraku, který byl
mimochodem i současníkem, byť literárním, oněch čtyř výtečníků.
Vstupné: 100 Kč v předprodeji a 120 Kč
na místě před představením.

Marola hraje hlavně folk, ale nebojí se
sáhnout ani do jiných, byť někdy okrajových žánrů.
19. 7. Na moll
Pro všechny milovníky klasického bigbítu je tu kapela, jejíž dvojsmyslný název přece svůj smysl nepostrádá, neboť
všichni členové kapely mají pozitivní
vztah k hudbě i alkoholu.
26. 7. Putna
Country kapela z Mladé Boleslavi je pravidelným účastníkem našich promenádních koncertů a má v Bělé své příznivce.
2. 8. Starci po chmelu
Hudební uskupení Starci po chmelu jste
byli zvyklí vídat pod jménem Old Stars
MB. Název sice doznal změn, ale díkybohu jejich repertoár ne, takže se dále
můžete těšit na jazz a swing.

2011, původně jako kapela muzikantů,
kamarádů a bývalých spoluhráčů, z nichž
někteří se v tomto souboru sešli po delší
tvůrčí pauze.
30. 8. F.L.I.P.
Zakončení prázdnin s rockovou kapelou
F. L. I. P., se kterou vystoupí i místní rodák
Miloš Nohl a manžel naší bývalé paní starostky Ivan Pastorek.
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20. 7. Princezna Koloběžka od 18.00
Chytrá Mančinka si ví se vším rady. Král
oceňuje její moudrost, ale zkusí ji nachytat a dá jí těžký úkol. Mančinka má
k němu přijet - nepřijet, ani v noci - ani
ve dne, být ustrojená - neustrojená a přinést s sebou dar - nedar! Její maminka
se bojí, že je to úkol nesplnitelný. Milá
Mančinka se ale nelekne a pan král brzy
zjistí, že láska je nade všechno na světě.
Podle pohádky Boženy Němcové napsala Ludmila Razimová. Hraje Liduščino
divadlo.
Vstupné: 30 Kč

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Zámecká scéna - srpen
3. 8. od 18.00
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Klasická činoherní pohádka o princezně
Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi. Hrají tři herci v různých rolích - to bude jistě veselé…
Vstupné: 30 Kč
17. 8. od 21.00
Prodaná nevěsta
Opera Bedřicha Smetany a Karla Sabiny
v podání Spolku divadelních ochotníků
Alois Jirásek z Úpice. Představení trvá

Informační centrum

S EXPOZICEMI

na zámku v Bělé

PRODANÁ NEVĚSTA
BEDŘICH SMETANA

KOMICKÁ ZPĚVOHRA NA SLOVA KARLA SABINY

SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ALOIS JIRÁSEK, ÚPICE

17. 8. 2019 od 21 hod.
VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 120Kč , NA MÍSTĚ 150 Kč

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI OD 17. 6. V INFOCENTRU NA ZÁMKU
A KNIHOVNĚ VLADIMÍRA HOLANA

VÍCE NA WWW.MKZBELA.CZ

cca hodinu, ale energie z tohoto početného padesátičlenného souboru jen
prýští. Tak neseďte doma, vezměte děti
a přijďte se potěšit.
Klasika nemusí být nuda.
V případě nepříznivé předpovědi počasí
se představení odehraje v Městské sportovní hale.
Vstupné: 120 v předprodeji a 150 Kč
před představením na místě
31. 8. Hradozámecká noc
aneb Loupežníci na zámku
19.00 - 24.00
Kolem dokola naší Bělé byly odpradávna husté rozlehlé lesy, ve kterých se
velice dobře dařilo lapkům, zlodějům,
no zkrátka LOUPEŽNÍKŮM. Cháska to
byla líná, všemi mastmi mazaná. A to si
představte, že se jim zachtělo zmocnit se
našeho zámku a ukrást zámecký poklad!
Ale my to takhle nenecháme!!!
Vážení udatní pánové, malí i velcí, statečné a nebojácné slečny - komu není
lhostejný osud našeho zámku, přijďte
k nám pomoci loupežníky přemoci a vzít

Galerie Česká brána

si zpět všechny klíče od zámku a ukradený poklad, ten těm lapkům nenecháme!
Dobrodružná cesta po stopách zlotřilců
začíná v 19 hod. v Informačním centru
s expozicemi na zámku a soutěžit můžete až do 22 hod.
Cestou budete muset překonat nejedno
úskalí, sem tam i strach a prokázat nejen
svou sílu, ale také důvtip a fištrón.
Na závěr je pro vás připravena loupežnická pohádka v podání Divadýlka na
dlani. Aby toho nebylo málo, ještě ve
23.30 zveme všechny nad 18 let na speciální strašidelnou procházku zámkem.
Těšíte se? My taky, tak se těšte. Dokud
můžete…
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková -matorganizace – Info centrum na zámku v Bělé si Vás dovolují pozvat na

Hradozámecká noc

na zámku v Bělé

31. 8. 2019

Ve čtvrtek 11. 7. od 17 hod.
Galerie Česká brána vás zve na vernisáž
výstavy šperků a doplňků z dílny
bělské šperkařské firmy Studio
Bodees Style Evy Vernerové a Soni
Zimmermanové. Výstavu originálních
šperků můžete v České bráně spatřit po
celé prázdniny od úterý do soboty , vždy
od 13 do 17 hodin.
Výstava potrvá až do 16. září.
https://www.mubela.cz/svetlana.zalmankova/

LOUPEZNÍCI
NA ZÁMKU
OD 19.00

Ve výstavním sále MKZ pro Vás připravujeme zajímavou výstavu fotografií z celého
světa. Jejich autorkou je Petra Oralová, žena, která žije mezi námi, ale v Bělé ji asi díky
její cestovatelské zálibě moc nepotkáte. Zato ji můžete poznat při vernisáži výstavy,
na kterou srdečně zveme následujícím textem.
CESTA POZNÁNÍ aneb Jak jsem obletěla svět
Na počátku všeho byl pomyslný kruh – kruh, který člověka obepíná a svírá ve
všech svých různých podobách – pocitu zodpovědnosti, dodržování závazků, plnění úkolů a povinností, očekávání okolí, vztahových kotrmelců atd. Říkejme tomu
každý, jak chceme. Jenže.. v člověku neustále sílí pocit, že s tím potřebuje něco
udělat. Změnit to... Ale jak vlastně?
Potom se člověk zastaví... Zkusí přemýšlet trochu jinak a rozmyslet si, kam vlastně
svůj život směřovat... Co vlastně chci?
Do této fáze jsem jednoho dne dospěla.. A našla jsem svou cestu ven.. Rozhodla
jsem se vystoupit ze svého „komfortního“ světa „jistot“ a vykročit do neznáma, jen
tak - sama se sebou, baťohem na zádech, nejistou představou a také částečnou obavou z toho, co mě čeká, a vydat se.. vydat se na cestu… na cestu poznání.. na cestu
kolem světa.. Při svém putování jsem pila čaj na Srí Lance, šnorchlovala na Kubě,
toulala se v Yosemitech, ochutnala Vietnam a ztratila se v Singapuru.. a zjistila jsem,
že je vlastně úplně jedno, kam člověk cestuje, protože někdy je i samotná cesta cíl..
Tímto Vás srdečně zvu na výstavu fotografií, které jsem pořídila světem cestou
necestou..
Výstava bude probíhat od 1. 9. 2019 do 24. 10. 2019 ve výstavním sále MKZ
Bělá pod Bezdězem.. Vernisáž se uskuteční v neděli 1. září 2019 od 15 hodin.
Díky a těším se na Vás. Petra Oralová
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PUTNA

26. 7.

ANEB OLD STARS S HUMOREM
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EVA EMINGEROVÁ
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FLASTR
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PROMENÁDNÍ KONCERTY

PARK NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

přeje Petr Matoušek a všichni z MKZ

Čas léta, čas prázdnin. Běžné starosti všedního dne jdou stranou a my si
chceme především užívat klidu a pohody, slunce a přírody. Pro všechny, pro
které k dobré pohodě patří také nějaké
to kulturní povyražení, připravují Městská kulturní zařízení (a nejen ona) řadu
možností jak dostatečně ukojit svůj hlad
a touhu po zábavě a kultuře. Promenádní koncerty na náměstí mají dlouhou
tradici, která sahá hluboko do historie,
až do první republiky. O něco kratší
historii mají divadelní představení na
zámku, přesto myslím, že se stala pravidelnou součástí letní kulturní nabídky v našem malebném, prázdninovém
městě. Zámecké prostory hostí hned dvě
instituce: Muzeum Podbezdězí (součást
Muzea Mladoboleslavska) a Informační
centrum s expozicemi (které je součástí
Městských kulturních zařízení). Obě „zámecké“ instituce, ač mají trochu rozdílné
zaměření a provozní dobu, přesto se velmi pěkně doplňují ve své nabídce. Všechno, i to nejkrásnější období roku jednou
končí a tak je opět tradičně připravena
akce pro naše školáky a vůbec pro děti,
Loučení s prázdninami, abychom jim
trochu zvedli náladu před vstupem do
školních tříd. Ale to je zatím za obzorem.
Prázdniny teprve začínají. Tak si je pojďme užít...
Příjemnou zábavu a pěkné léto

V BĚLÉ POD BEZDĚZEM

KULTURNÍ LÉTO

NEPRODEJNÉ

KONTAKT
tel.: 313 034 288
mobil: 736 162 787
ic©mkzbela.cz

OTVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA
na bělském zámku
v době letních prázdnin
pondělí – neděle
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

STŘEDOVĚKÝ JARMARK

PROMENÁDNÍ KONCERTY V PARKU NA NÁMĚSTÍ

Vydávají Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace
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Nádvoří bělského zámku – Divadýlko na dlani

MUŠKETÝŘI
ANEB CO UŽ DUMAS NENAPSAL

Park na Masarykově náměstí

STŘEDOVĚKÝ JARMARK

Park na Masarykově náměstí

MAROLA

Galerie Česká brána

VÝSTAVA ŠPERKŮ A DOPLŇKŮ

Park na Masarykově náměstí

OLD COUNTRY BAND

V

Výstavní sál MKZ
Výstava u nás potrvá celé prázdniny, kdy ji můžete
navštívit v běžnou otevírací dobu, tedy po – čt od 9
do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Mimo tuto dobu bude otevřena i každý pátek
během promenádních koncertů.

RÁDIO A LIDÉ

KULTURNÍ KALENDÁŘ
1. 7. – 28. 8.

E

19.30

RO
VÝSTAVA P U
DIN
CELOU RO

Č

5. 7.
17.00

19.30

na dlani
lko
dý
va

100,- v předprodeji / 120 na místě

NA MOLL

Park na Masarykově náměstí

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA

Vstupné 30,-

Nádvoří bělského zámku- Liduščino Divadlo

PUTNA

Park na Masarykově náměstí

STARCI PO CHMELU

Park na Masarykově náměstí

16. 8.

9. 8.

3. 8.

19.30

18.00

19.30

19.30

19.00

19.30

15.00

19.30

17. 8.

23. 8.

30. 8.

30. 8.
31. 8.

1. 7. – 28. 8.
RO
VÝSTAVA P U
DIN
CELOU RO

SRPEN

POHÁDKA O SNĚHURCE

Nádvoří bělského zámku

FLASTR

Park na Masarykově náměstí

EVA EMINGEROVÁ

& KAPELA STRÝCE MICHAELA
Park na Masarykově náměstí

PRODANÁ NEVĚSTA

Vstupné 30,-

120,- v předprodeji / 150 na místě

Nádvoří zámku Bělá pod Bezdězem
aneb Operou za hodinku

JANOVEC JAZZ BAND

Park na Masarykově náměstí

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Park na Masarykově náměstí
Poslední prázdninové skotačení v bělském parku.
Pro malé i větší školáky trocha rozptýlení před dalším školním rokem.

F.L.I.P

Park na Masarykově náměstí

HRADOZÁMECKÁ NOC

aneb Loupežníci na zámku
Zámek Bělá pod Bezdězem

KDYŽ SE BOUREC NAPAPÁ...

Zámek Bělá pod Bezdězem
Výstava u nás potrvá celé prázdniny, kdy ji můžete
navštívit v běžnou otevírací dobu, tedy po – ne
od 9 do 16 hod.

Změna programu vyhrazena
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12. 7.
12. 7.
10 – 17

19.30

19.30

18.00

19.30

21.00

13. 7.

19. 7.

20. 7.
26. 7.
2. 8.

Di

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v červenci a srpnu
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně
mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

„Za drobné plíšky měním zpěv…“
13. 7. od 17 hod., vstupné 100 Kč
Srdečně Vás zveme na tradiční letní koncert Radka Tomáška, který se uskuteční
v sobotu 13. 7. od 17 hod. v Muzeu Podbezdězí. Na kytaru i zpěvem opět Radka
doprovodí František Václav Zikmund.
AUGUSTINIÁNI V PODBEZDĚZÍ
Augustiniánský klášter, 3. 7. - 31. 8., otevřeno každou středu a sobotu od 13 do
16 hod.
Výstava v prostorách kláštera augustiniánů v Bělé, věnovaná jeho historii a nejnovějším poznatkům z archeologického
výzkumu kláštera.
Četnické historky z Bělé a Podbezdězí
15. 6. - 1. 9.
Výstava v Muzeu Podbezdězí zachycuje
reálné kriminální příběhy z Bělé a okolí,
které řešilo četnictvo v době první republiky. Výstavu doprovodí fotografie z Četnické stanice Chlumec nad Cidlinou, z fotoarchivu našeho muzea a také ilustrativní
fotografie od Pavlíny Bongové.
Svatořečení Anežky České – ke třiceti
letům od něžné revoluce 14. 5. - 28. 10.
V listopadu 1989 se odehrála řada přelomových dějinných událostí. Kanonizace české přemyslovské princezny a řeholnice proběhla 12. 11. 1989 a stala se
předzvěstí sametové revoluce. Přijďte si

klů československé poválečné výroby ze
sbírky Pavla Dlaska a soukromých sběratelů. K vidění jsou například legendární
Jawa 250 „Pérák“, Čz 150 c, motokrosové
speciály či unikátní kapotovaná Jawa 50
„Mustang“ určená pro vývoz do Anglie.
BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
27. 4. - 28. 10.
Výstava zachycuje všední i nevšední dny
venkovského města v časech první republiky. Jednotlivé kapitoly výstavy (např. obchody, školství, černá kronika) jsou zpracovány podle Pamětní knihy města Bělé
pod Bezdězem.
Kukátko do minulosti
27. 4. - 28. 10.
Drobná kapitola doplňující dlouhodobou
výstavu „Bělská kronika 1918 – 1938“, nazvaná „Kukátko do minulosti“, návštěvníkům představuje příběh bělského koupaliště a Klášterské ulice.
Bohumil Dejmek: Revoluční události
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války vydalo Muzeum Podbezdězí
autentické vzpomínky učitele Bohumila
Dejmka (1898 – 1979) na průběh konce
války v Bělé p. B. Zakoupit je můžete na
pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 9. 8. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa se uskuteční v pátek 9. 8. od 18 hod.

Infocentrum na zámku
Akce letošního léta
Stejně jako v předešlých letech, i letošní
léto bude Informační centrum pracovat
nepřtržitě, od pondělí do neděle. Tak
aby mohlo sloužit návštěvníkům našeho
města jako maják na jejich plavbě našimi
ulicemi či okolím. Krom této základní
činnosti nabízí ještě prohlídky zámku se
stálou expozicí a sezonními výstavami.
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
ve spolupráci s Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských,
afrických a amerických kultur, panem Janem Šejblem
a paní Annou Talábovou si Vás dovolují pozvat na výstavu

BOUREC
napapá...
Info centrum
Když se

Hedvábí (nejen) na zámku v Bělé

OTEVŘENO CELÉ PRÁZDNINY
PO DOBU PROVOZU INFOCENTRA

Vstupné dobrovolné

Při akcích MKZ může být pořizována fotograﬁcká nebo ﬁlmová dokumentace.

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
vás zvou
na otevření další čás� expozice ROMATICKÁ ARCHEOLOGIE

Info centrum

na zámku v Bělé

Severský prales

V LEDNICI

tyto významné chvíle připomenout na
výstavu v Muzeu Podbezdězí.
PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea
Podbezdězí představuje tradici regionu,
kulturní a historické památky i osobnosti
Podbezdězí.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY
27. 4. - 28. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo lahůdku
pro milovníky historických motocy-

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 26. 7. a 30. 8. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé bude
sloužena v pátek 26. 7. a 30. 8. od 18 hod.
Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ,
pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ 
Dekáda Městských kulturních zařízení (MKZ) na zámku v Bělé pod Bezdězem
Zahájením letošní turistické sezony počíná také desátý rok naší činnosti na
bělském zámku. Toto období si v letních
měsících připomeneme výstavou fotografií ve 3. nadzemním podlaží severního paláce, v rehabilitované chodbě nad
arkádami.
A jak to všechno vlastně začalo? První
akcí dne 18. 7. 2009 Středověkým jarmarkem na jeho nádvoří. Ke schválení
harmonogramu revitalizace bělského
zámku I. etapa 2009, 2010 (z 1. jednání zastupitelstva města 18. 2. 2009) došlo také před deseti lety. Tento počítal
se zhotovením studie k využití zámku,
s vytvořením projektové dokumentace
a vydáním stavebního povolení pro Informační centrum s expozicemi v 1. nadzemním a 1. podzemním patře jihozápadního křídla (následně podání tohoto
projektu do ROP – podpora cestovního
ruchu), s provozem a doplněním expozice ve 3. nadzemním patře jihozápadního
křídla (Máchovská expozice) a s provozem návštěvnického okruhu zámkem
(postupným zvelebováním a doplňováním prostor tohoto okruhu). Do jednání
zastupitelstva předkládal ředitel MKZ
Petr Matoušek.

Díky financím z projektu „U nás je taky
hezky!“, II. etapa, který byl spolufinancován Evropskou unií a z prostředků
města, se podařilo opravit tři sály ve
3. nadzemním podlaží jihozápadního
křídla bělského zámku, které byly před-

staveny veřejnosti jako Městské zámecké
expozice při Setkání rodáků 11. 6. 2010.
Odtud, z Máchovské expozice, jsme také
začínali v roce 2010 provádět zámkem.
O čtyři roky později se z prostředků Evropské unie a města podařilo vybudovat
v nejstarší části zámku (v 1. podzemním
a 1. nadzemním podlaží dvoutraktového, pozdně gotického paláce původního
hradu) Informační centrum s expozicemi (IC), které od roku 2015 postupně
vybavujeme.
Za deset let činnosti MKZ na místním
zámku prošlo Městskými zámeckými expozicemi, Informačním centrem
a účastnilo se doprovodných programů
zhruba 20 000 návštěvníků, pro které jsme připravili osm stálých expozic,
čtrnáct krátkodobých výstav, devět pohádek, sedm koncertů, šest přednášek,
kolem padesáti rukodělných dílniček
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a přes dvacet doprovodných programů,
jako jsou divadla, muzikály, módní přehlídky, filmové produkce letního kina,
sraz automobilových veteránů a putování za Mikulášem.

Během tohoto období jsme spolupracovali s těmito institucemi: Kancelář
Senátu ČR, Národní knihovna ČR,
Národní archiv Praha, Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Národní
památkový ústav, Národní galerie,
Státní oblastní archiv Praha, Muzeum
textilu Česká Skalice, Krkonošské muzeum Jilemnice a Vrchlabí, Okresní archiv Mladá Boleslav, Městské kulturní
středisko Doksy, Muzeum a galerie
Česká Lípa, Muzeum Mladoboleslavska,
Muzeum Podbezdězí, Městské muzeum
v Mnichově Hradišti, Městské muzeum
v Bakově nad Jizerou, Archeologický
ústav AV, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ZIP Plzeň.
Dále se zámky Mnichovo Hradiště,
Karlova Koruna, Brandýs nad Labem,
Duchcov a hrady Bezděz, Kost, Valečov,
Česká Lípa.
Josef Müller

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Ohlédnutí za junáckým rokem 2018-2019
Stejně jako
školním dětem, i těm
skautským
skončilo
období docházky – sice ne do školy, ale
do klubovny nebo na různé akce. A že
jich ani tento rok nebylo málo!
Z těch posledních jednodenních aktivit chci zmínit pomoc se soutěžemi na
čarodějnicích, dále oslavu svátku svatého Jiří – rytíře, který porazil draka
a je symbolem statečnosti. Právě tohoto
světce vybral zakladatel skautingu lord
Baden-Powell za ochránce a patrona
všech skautů. O jeho životě a činech
nám povyprávěl pan farář Kamil Škoda

přímo v kostele Povýšení svatého Kříže,
neboť v něm se nachází zrestaurovaný
oltář zasvěcený tomuto světci.
Co se týká vícedenních výprav, skauti
a skautky sjeli Jizeru – a poctivě na to
předem trénovali na bělském rybníku.
Taky se pod vedením Migela vydali do
přírody a přespali pod širákem v bělských lesích. Pod širák se vydaly i světlušky s Renčou a Arpi – i malé slečny
si užily noc mimo domov a zahrály si
spoustu her.
Vlčata pod vedením Maňase se vypravila do hlavního města, aby tam navázala družbu s pražskými kluky během
přátelské skautské vybíjené.
Na úplně poslední schůzku v tomto
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školním roce jsme pozvali i rodiče, opékali jsme buřty a hrály se různé hry
nebo jsme si jen povídali. Ale tou pověstnou „třešničkou na dortu“, tedy
vrcholem skautského roku bude jako
vždy až tábor v druhé polovině července.
Všichni ze Svornosti vám přejeme
krásné léto, hodně odpočinku a prima
zážitků.
Jerry

SPOLEČENSKÁ KRONIKA - DĚNÍ VE MĚSTĚ
Dobrý anděl

BLAHOPŘÁNÍ
V sobotu 29. 6. oslavili naši rodiče, Jindřiška
a Pavel Navrátilovi, rubínovou svatbu.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších
letech.
Eva a Pavel s rodinami

VZPOMÍNKY
Dne 4. 7. to bude rok, co zemřel pan
Jiří Valc, manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Dne 10. 7. uplyne 20 let, co nás navždy
opustil pan Zdeněk Benda.
Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Dne 20. 7. uplyne již 5 let, co zemřel můj syn
Michal Orolín. Vzpomeňte s námi, kdo ho měl
rád.
Mamka a bratr Pavel
Dne 10. 8. to bude již šest let, co nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Antonín Voce. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

157 dětí a 159 rodičů z 86 rodin na Mladoboleslavsku podpořili Dobří andělé.
Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění
– ať už rodiče, nebo dítěte – dopadne
jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří
andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina
nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají
překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka
Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří
andělé – podporují tisíce rodin po celé
České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti,
nemusí se například vzdát oblíbeného
kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády
v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Mladoboleslavsku
desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž
se rodič, nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý
měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombi-

novanými postiženími. Pomoc je v těchto
případech dlouhodobá, často v řádu let,“
doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny,
které pomohl. „Stačí si na stránkách na-

val krátký rozhovor papeže s naším biskupem, při němž papež náhle řekl, že si
s námi chce udělat fotku. Vše pak bylo
velice rychlé. Ochranka nás protáhla ven
ze sektoru ke schodům, kde jsme čekali
na Svatého otce. Nebyli jsme na nic takového připraveni. Jeho přání bylo naprosto spontánní. Zazpívali jsme mu
křesťanskou píseň a plni radosti mu dokázali v tu chvíli dát jen bílý šátek potištěný názvem a datem poutě.

Pro naše bělské společenství mládeže se
toto stalo opravdu jedinečným životním
zážitkem! Na závěr poutě jsme navštívili
i Assisi, rodiště sv. Františka, zakladatele
řádu františkánů a člověka, který jako
první postavil (živý) betlém. Po příjezdu
do ČR nás pan biskup ještě pozval na
oběd a naplněni radostí i mnoha zážitky
jsme dorazili domů.
P. Kamil Škoda, bělský farář

dace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském
účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora
Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou –
mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější, a mohou se tak více věnovat tomu,
co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Pouť mládeže do Říma

Běláci se setkali s papežem!
Na konci března se uskutečnila pouť mládeže do Říma. Organizovalo ji diecézní
centrum mládeže litoměřické diecéze,
do které patří i Bělá, a zájem byl obrovský. Za naše farnosti putovalo celkem 7
mladých, které jsem doprovázel. Cestovali jsme autobusem, který nás dovezl až
ke klášteru řeholních sester kamiliánek,
kde jsme byli ubytováni. V Římě s námi
byl i náš litoměřický biskup Jan Baxant,
generální vikář Martin Davídek a další
dva kněží. Navštívili jsme Koloseum, starověký Řím (Forum Romanum), známé
fontány i schody a také všechny čtyři
hlavní baziliky – sv. Petra, sv. Pavla za
hradbami, Sv. Jana v Lateránu a Panny
Marie Sněžné.
Největším zážitkem bylo setkání s papežem při audienci, která se obvykle koná
každou středu. Na náměstí sv. Petra čekalo asi 15 000 lidí, převážně mladých.
Papež nejprve projížděl papamobilem
mezi sektory, poté jsme pozorně naslouchali jeho kázání - tlumočené do několika světových jazyků. Po závěrečném
požehnání papež ještě pěšky obcházel
nejbližší sektory, do kterých jsme se díky
našemu biskupovi dostali i my. Následo-
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bělské gymnastky na republikové soutěži
a závěr sezóny v Dobříši

Na republikovou soutěž ASPV po-stoupila z našeho klubu Soňa Řehořková,
Tereza Dvořáková a Kamila Heřmanová.
Víkend 18. - 19. 5. 2019 strávila děvčata ve sportovním středisku v Doubí
u Třeboně. Kamila Heřmanová, která vyhrála kategorii žen těsně před Terezou
Dvořákovou a pomohla tak i krajskému družstvu k zisku zlatých medailí.
Medailovou nadílku rozšířila i Tereza
Dvořáková bronzovou medailí v kategorii dorostenek v soutěži jednotlivkyň
a stříbrnou v soutěži družstev. V kategorii starší žákyně IV. obsadila Soňa
Řehořková 10. místo a v soutěži družstev
získala bronzovou medaili. Středočeský
kraj skončil v soutěži krajů na druhém
místě. Soňa, Tereza a Kamila tak zopakovaly předcházející úspěšné reprezentace
Klubu gymnastiky Bělá pod Bezdězem
na republikové soutěži.
Děvčata z KG Bělá pod Bezdězem zakončila jarní závodní sezónu 8. června
Po delší době se uskutečnil na závěr
školního roku 2018-19 sportovní den
pro všechny žáky naší školy. Dne 18. 6.
to bylo pro žáky 1. - 5. ročníku a 20. 6.
pak pro žáky 6. - 8. ročníku. Žáci devátého ročníku pomáhali při celé organizaci obou těchto dnů. Byli jednak na
stanovištích jako rozhodčí a dále jako
nehrající kapitáni u jednotlivých družstev. Hlídali si svá družstva a vodili je od
stanoviště ke stanovišti. Bez této jejich
práce by průběh sportovních dnů určitě
nebyl tak hladký. Patří jim náš veliký dík.
Žáci soutěžili ve smíšených družstvech
v patnácti disciplínách, jako např. hod
na cíl, hod medicinbalem, přeskoky přes
švihadlo, sedy-lehy, štafeta mezi stromy,
skákání v pytli. Celé toto sportovní zá-

soutěží Dobříšský pohár v TEAMGYM.
Tato soutěž je pro družstva v různých
věkových kategoriích ve cvičení na akrobacii a skocích z trampolíny. Klub reprezentovalo 22 děvčat. V kategorii 0.,
ročník narození 2010 a mladší, naše
osmičlenné družstvo získalo bronzové
medaile po výborném a soustředěném
výkonu v obou disciplínách. Družstvo
v kategorii I., ročník narození 2007
a mladší, obsadilo 5. místo. Děvčata
v kategorii II., ročník narození 2002
a mladší, si svými výkony zasloužila
4. místo.
Závěr sezóny zakončily členky klubu
i se svými rodiči v areálu kynologického
klubu u Háječku tradičním předprázdninovým cvičením, kde družstvo mladších
žákyň předvedlo část nové pohybové
skladby, s kterou bude závodit v příští
sezóně.
Yvona Řehořková

Bělští šermíři mistry ČR
Družstvo našich kadetů (F. Coufal, M.
Landovský, M. Novák a O. Procházka)
dokázalo navázat na svůj loňský mistrovský titul v kategorii žáků a vybojovalo titul mistrů ČR 2019 v kategorii kadetů! Po nevydařeném úvodu finálového
zápasu s favorizovaným družstvem SC
Praha nás vrátil do hry skvělým výkonem Novák, v předposledním zápasu vyrovnával Procházka na 34:34 a v závěru
pak už Coufal nedal soupeři šanci a naši
chlapci zvítězili jasně 45:37! V soutěži
jednotlivců se mistrem ČR 2019 v kategorii kadetů stal Coufal; Procházka bral
bronz!
Naši šermíři ale dosáhli na medailová umístění na MČR 2019 i v ostatních kategoriích. Mezi minižáky obsadil
F. Korselt bronzovou příčku a A.
Coufalová vyšermovala bronz v kategorii
juniorek i seniorek.
A to bělské šermíře ještě po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje čeká MČR žáků naše parádní kategorie! Jak to dopadlo, se
aktuálně dozvíte na: www.serm-bela.cz
MC

Sportovní den v bělské škole
polení probíhalo v prostorách školní zahrady. Počasí nám po oba dva dny přálo,
v úterý bylo možná až dost teplo. Na zahradě je však dost stromů, kde žáci našli
chladivý stín.
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Všem dětem se sportování líbilo a už
se těší na příští školní rok, kdy chceme
sportovní den zopakovat.		
Za organizační tým pedagogů a žáků
Mgr. Květuše Vernerová

INZERCE

PRODEJ • PŘESTAVBY • SERVIS

OKNA 25
777 645 205
elektrokola-pek.cz
kvalita bez kompromisu

a lidé...

VÝSTAVA NA PRÁZDNINY
Výstavní sál MKZ, Masarykov náměstí 140
dlani
o narodáka
Rádia bělského
Karla Charouska
ýlk
ad
Di

v

Di

va

na dlani
lko
dý

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem uvádí
romatickou inscenaci Divadýlka na dlani se zpěvy

M
aneb Co Dumas už nenapsal
Petr Matoušek

Belá
elá pod Bezdezem
13. 7. 2019 od 21.00
Letní scéna na zámku
VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 100 Kč , NA MÍSTĚ 120 Kč
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI DO 17. 6. V INFOCENTRU NA ZÁMKU
A KNIHOVNĚ VLADIMÍRA HOLANA

více na www.mkzbela.cz
nebo www.divadylko-nadlani.cz

VÍCE NA www.mkzbela.cz NEBO www.divadylko-nadlani.cz
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