Z mĚsTa a mĚsTsKÉHo Úřadu - dĚNÍ Ve mĚsTĚ - TřiceT leT od
sameTu - Z KulTuRNÍHo dĚNÍ - Ze sPoRTu a sPolKoVÉ ČiNNosTi
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ BĚLÁCI,
letní měsíce se pomalu blíží ke svému závěru.
Máme za sebou dovolené i páteční promenádní koncerty, které se konají v našem krásném parku, a můžeme si s potěšením říci, že
se návštěvnost těchto koncertů zvýšila i díky
drobným vylepšením.
Pracovnice kulturního střediska na tyto koncerty připravily a po jejich ukončení uklidily
židle, na které se účastníci koncertů rádi posadí a poslechnou si produkci muzikantů folkové, country nebo jiné hudby. Za to jim patří
velké díky. Jen v málokterém městě můžeme
najít takovou tradici, jakou se může pyšnit
právě naše město. Kromě možnosti posadit se
jste mohli letos využít i občerstvení u prodejního stánku.
Ale ani v letních měsících jsme nepřestali pracovat na plánech rozvoje města, které jsme si
stanovili. V červenci proběhlo setkání s občany Březinky, kde jsme hovořili o budoucnosti Březinky, která také patří k našemu
městu. Hlavně jsme si vyslechli připomínky
ke třem studiím revitalizace Březinky zpraco-

vané studenty architektury ČVUT, aby se jejich obec rozvíjela tak, jak si její obyvatelé přejí.
Z tohoto setkání vyplynulo například to, kudy
povede trasa centrálního chodníku, která je
pro místní občany prioritou.
Setkávám se od vás, občanů, s kladnými ohlasy
na pořad Cyklotoulky, které se natáčely v naší
krásné Bělé a jejím okolí. Prozradím tedy, že
chystáme představení toho, jak natáčení probíhalo, a kromě již zmíněného pořadu uvidíte
i záběry, které se do pořadu nevešly a určitě
stojí za zhlédnutí.
Dětem a studentům začíná nový školní rok.
Pro nás to znamená vyhodnotit studii koncepce o budoucnosti školských zařízení v Bělé.
Dokončenou verzi této koncepce jsme převzali
v srpnu od architekta. Nyní nás čeká zhodnocení finančních možností města a dotačních
příležitostí od státu, případně úvěrových podmínek.
Hezké zářijové dny vám přeje
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města
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Ve Výstavním sále MKZ
CESTA POZNÁNÍ
aneb Jak jsem obletěla svět
Výstava fotograﬁí
Petra Oralová – Valcová
od 1. 9. do 24. 10.
Sobota 7. 9.
Máchovi v patách – Ledeč nad
Sázavou
Kulturně didakticko
turistický pochod
Odjezd z Bělé v 7 hod.
od sportovní haly
Jízdné: 250 Kč, startovné: 30 Kč
Neděle 15. 9.
BĚLSKÉ POSVÍCENÍ
a DEN EHD
Masarykovo náměstí
a zámek
10 – 17 hod.
Sobota 21. 9.
O ZATOULANÉ PÍSNIČCE
Pohádka divadla Matýsek
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 28. 9.
KOŠÍČKY Z PEDIGU
Rukodělná dílna na zámku
V IC na zámku od 13 do 17 hod.
Vstupné: 50 Kč
Sobota 28. 9.
SLÁVEK KLECANDR
Recitál v klášterním kostele
sv. Václava
od 18.30

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z mĚsTa a mĚsTsKÉHo Úřadu
Z jednání rady města
Rozšíření závlahy v parku

Úpravy hasičské zbrojnice

Rada města dle § 81 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, rozhodla, že nejvhodnější
nabídkou na veřejnou zakázku „P. D. Bělá
pod Bezdězem, Stavební úpravy zázemí
a přístavba hasičské zbrojnice JSDH“ je fa
ANITAS, s. r. o., Turnovská 21, Mnichovo
Hradiště, s cenou 213.000,00 Kč bez DPH.

Opravy na zámku

Rada města rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zámek Bělá pod Bezdězem – S křídlo,
oprava statických poruch arkýře“ je nabídka
firmy DURANGO, s. r. o., Kopeckého 186,
Liberec, s nabídkovou cenou 1.207.017,25
Kč bez DPH.
Rada města také rozhodla, dle vnitřní
směrnice, o přímém zadání zakázky malého rozsahu „Revitalizace zámku Bělá
pod Bezdězem 2. etapa – Rekonstrukce
3. patra bočního východního křídla na
2 byty“ firmě Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.,
Bělohradská 199/70, Praha 2, za částku
188.760,- Kč s DPH.

Oznámení občanům
Šubrtova, Hlínoviště,
Bezdědic a Březinky
V sobotu 28. 9. firma Compag Mladá Boleslav s. r. o. provede svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:
200127 plechovky od barev
200133 akumulátory

Zpětný odběr:

Televizory, lednice, mrazničky, zářivky, monitory, rádia, vysavače apod., zařízení musí
být kompletní.
Olej a nádoby s olejem musí být uzavíratelné.
JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU ODVEZENY!

Přibližná hodina svozu:

8.00 - Šubrtov u papíren - parkoviště za obchodem
8.30 – Hlínoviště u nádob na tříděný odpad
9.00 – Bezdědice, náves
10.00 - Březinka před MŠ

Celá akce se týká pouze občanů, nikoliv
podnikatelů.

Odpad musí být shromážděn předem na
jednom místě. V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu.
RaMM, odbor ŽP

Rada města dle vnitřní směrnice schválila
přímé zadání zakázky malého rozsahu na
realizaci závlahového systému v západní
části parku panu Bc. Janu Smutnému, Jiráskova 906, Mnichovo Hradiště, za cenu
292.697 Kč bez DPH.

Centralizace ZŠ

Rada města dle vnitřní směrnice schválila
přímé zadání zakázky malého rozsahu na
zpracování architektonické studie centralizace ZŠ společnosti RH-ARCH, s. r. o., Nekázanka 881/9, Praha 1, za cenu 162.000 Kč
bez DPH.

Rozšíření sběrného dvora

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit záměr rozšíření sběrného
dvora a studii proveditelnosti „Rozšíření sběrného dvora Bělá pod Bezdězem“
zpracovanou společností ISES, s. r. o.
Současně rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti
o dotaci na akci „Rozšíření sběrného
dvora Bělá pod Bezdězem – 1. etapa –
sběrný dvůr“ v rámci programu Operační program Životní prostředí, prioritní
osy 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifického cíle
3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Dále doporučila
zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření sběrného

dvora Bělá pod Bezdězem – 2. etapa – Re-use centrum“ v rámci programu Operační program Životní prostředí, prioritní
osy 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifického cíle 3.1
– Prevence vzniku odpadů.

Jmenování nového vedoucího
technických služeb

Rada města v souladu se zákonem o obcích
v platném znění a dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jmenovala do pracovní pozice vedoucího Technických služeb města Bělá pod Bezdězem od
1. 8. 2019 Ing. Jiřího Šimůnka, Ph.D., bytem
Lhotická 156, Mnichovo Hradiště.

Hospodaření města

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit stav plnění rozpočtu města k 30. 6.
2019 - příjmy ve výši 46.699.380,- Kč, výdaje
35.898.731,- Kč.
Rada města také doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.
5/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje
o částku 3.151.069,- Kč na 100.397.185,39,Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje
o částku 3.151.069,- Kč na 139.217.929,- Kč.
Výdaje převyšují příjmy o 38.820.743,61,- Kč.
Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

„Plážovka“ pomáhá!
Ani 14. ročník turnaje v plážové házené CEFEG Bělá Cup 2019 by se neobešel bez přidané hodnoty! Považuji za správné a ryzí
pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.
A v rámci čtrnáctého ročníku letního turnaje
tomu tak bylo. Konkrétně jsme pomáhali Bělákům, a sice sedmiletému Kubovi Návojovi
a pětileté Haničce Rakové. Obě děti navštěvují místní školská zařízení a jsou zdravotně
znevýhodněné. Podařilo se vybrat celkem
50.000 Kč, které byly rozděleny rovným dílem a budou použity na rehabilitace a podporu výše zmíněných dětí. Tímto bych chtěl
organizátorům letního turnaje a všem, kteří
přispěli, srdečně poděkovat za jejich štědrost
a podporu!
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
48 týmů, sedm z nich přijelo ze zahraničí,
a dodaly tak sportovnímu klání ještě větší náboj. Letní tradiční turnaj probíhal od pátku
28. 6. do neděle 30. 6. Akce byla rovněž doprovázena bohatým kulturním programem,
v pátek i v sobotu byl pro účastníky i návštěvníky připraven zábavný hudební večer, vyvrcholením sobotního večera byl ohňostroj,
který jako již tradičně hodinu před půlnocí
rozzářil oblohu nad bělským koupalištěm.
V ženské kategorii se staly vítězkami hráčky
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týmu Bábovky, v mužské kategorii dominoval Kempa Team, v jehož středu nechyběli
ani reprezentanti České republiky v indoor
házené (Michal Kasal, Roman Bečvář), tahouny týmu byli rovněž i Běláci Martin Hríb
a Radim Vaněk.
Další přidanou hodnotou pro Běláky bylo
promítání letního kina v městském parku ve
středu 26. 6. a ve čtvrtek 27. 6. Kino bylo jako
dar městu financováno panem Vojtěchem
Srbou, organizátorem tradiční „Plážovky“.
Nejen za tento dar jménem města velmi děkujeme a vážíme si toho, že Vojtěch Srba
i Martin Hríb spolupracují a podporují naše
město celoročně!
Jan Sýkora

dĚNÍ Ve mĚsTĚ
Rozvíjíme spolupráci s partnerskými městy

Falken HSG Groß-Bieberau/Modau - profesionální německý sportovní tým v Bělé.
Druhý srpnový víkend v Bělé se nesl
v duchu ryze sportovním. Spolupráci
s partnerským městem Groß-Bieberau
prohlubujeme na všech úrovních, tentokrát se hrála házená.
Zavítali k nám totiž házenkáři 3. německé Bundesligy z našeho partnerského
města Groß-Bieberau. Celek Falken HSG
Bieberau/Modau sehrál v pátek 9. 8. od
19 hod. přátelský zápas s TJ Sokol Bělá,
za který nastoupili: Martin Hríb, Radim

Vaněk, Petr Netrval, Vladimír Hrubý,
David Kubíček, Jiří Hofta, Stanislav Kotulán, Jaroslav Macoun, Jakub Loukotka,
Jan Pekař, Dominik Brisuda, Jonáš Kučera, Jan Myšák, Tomáš Houška. V bráně
Michal Galia a Jakub Coufal. Nejlepšími
střelci domácích byli Martin Hríb a Radim Vaněk, oba skórovali 8 gólů.
Zápas skončil výsledkem 23:41, po
poločase naši borci drželi úctyhodné
skóre 16:19.

V sobotu 10. 8. se od 18 hod. konalo
utkání prvoligového týmu TJ JM Chodov
s německým celkem, který zvítězil 42:18.
Tréninkové jednotky německého celku
proběhly v sobotu od 10 a od 15 hod., jejich návštěva byla okořeněna sobotním
pozápasovým teambuildingem v prostorech sálu Sokolovny.
Od vedení německého celku jsme obdrželi pozvánku na příští rok, abychom
rovněž i my mohli navštívit jejich zázemí
a seznámili se s fungováním jejich organizace. V tuto chvíli se ještě dolaďují detaily budoucí spolupráce, víme ale jistě,
že bychom chtěli do Německa odcestovat s mančaftem mládeže. Profi trenér
Thorsten Schmid mi již osobně slíbil, že
povede tréninkové jednotky našich mladých hráčů při naší návštěvě v Německu.
Na webových stránkách města v aktualitách naleznete odkaz na oficiální tiskovou
zprávu ze spřáteleného klubu.
Jan Sýkora, místostarosta

Sběr jedlých tuků a olejů

Pokračujeme v rekonstrukcích ulic

Vážení spoluobčané, již 2 roky můžete v našem městě likvidovat použité jedlé tuky
a oleje. Ve spolupráci se společností Černohlávek oil vznikla 2 sběrná místa a nyní
došlo k rozšíření o dalších 5 míst, kam je
v současné době možné odevzdat jedlé tuky
a oleje.
Tato sběrná místa naleznete v ulicích Máchova, Radechovská, Arnoštská, Na Výsluní
u sběrných míst na tříděný odpad. Další
místo je v zadní části Sběrného dvora v Bělé
pod Bezdězem. A nově je také naleznou občané příměstských částí Březinka a Bezdědice u sběrných míst na tříděný odpad.

POMOZTE PŘI PŘÍPRAVĚ ÚPRAV PRÁVĚ VAŠÍ ULICE!
V současné chvíli se dokončuje projek- Chtěli bychom tedy požádat místní obytová dokumentace na rekonstrukci po- vatele, aby nám sdělili jakoukoliv inforvrchů ulic Bezdězská, Valdštýnská, Po- maci o sklepních prostorech, které by
střihačská, Krupská, Jenečská a Jateční. mohly zasahovat do ulice. Předešlo by se
Zároveň s tím se začala pro tyto ulice tak jejich možnému poškození.
zpracovávat projektová dokumentace na O této skutečnosti můžete informovat
samostatnou dešťovou kanalizaci. Vzhle- pracovníky odboru rozvoje a majetku
dem k tomu, že se jedná o historickou města. Za případné informace předem
část města, je možné, že u některých ne- děkujeme.
movitostí mohou sklepní prostory zasaOdbor rozvoje a majetku města
hovat až do uličního prostoru.

Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET
lahvích, z důvodu následné manipulace, kde
by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.
Oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě, neboť tuk
v potrubí tuhne a zanáší potrubí. Díky tomu,
že budeme olej odevzdávat do určených popelnic, ušetříme peníze na odstraňování nánosů bránícím volnému průtoku odpadních
vod a navíc vysbíraný olej je dále zpracováván a využíván zejména jako složka pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Jana Kodriková, odbor ŽP MÚ

Za Bělou krásnější
Tak nám prázdniny utekly jako voda
a máme tu září! Děti jsou ve škole, pomalu
si budou zvykat na nějaký ten režim a my
se místo koupání na prosluněných plážích
nebo u vlastních bazénů na zahradách začínáme spíše vydávat na procházky do přírody, ať už jen tak pěšky za čerstvým vzduchem, houbami nebo na projížďky na kole.
V okolí našeho krásného města máme lesy,
které skýtají k těmto aktivitám nepřeberné
možnosti. A právě tady se někdy nestačíme
divit, jak si někteří lidé pletou les se smetištěm. Staré pneumatiky, plastové lahve, papíry, nejrůznější, těžko rozložitelné obaly
od potravin, obaly od cigaret, stavební suť
i třeba starý televizor. Tento stav (a nejen
naší obce) je vizitkou nás všech a vypovídá
o kultuře a vyspělosti národa. V řadě obcí
proto berou občané do svých rukou starost
nejen o krásnou náves nebo park, ale snaží
se zlepšit i okolí obce, a zmírnit tak dopad
na přírodu.
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Proto se stalo již tradicí, že i my spolu
s dobrovolníky z řad občanů a zaměstnanců Lesů Bělá pod Bezdězem vyrážíme
v tomto čase na sklonku léta alespoň trochu přírodě ulehčit a nepořádek v lese
„uklidit“.

Zveme tedy všechny, kterým není lhostejné okolí našeho města a chtějí pomoci,
v neděli 22. 9. na akci
ZA BĚLOU KRÁSNĚJŠÍ.
Vezměte si dobrou náladu a chuť pomoci;
rukavice a pytle na odpadky budou
k dispozici.
Sraz dobrovolníků je v neděli 22. 9.
ve 14 hodin u školy v Máchově ulici.
Budeme uklízet v Dolci.
Srdečně všechny zve
Dagmar Femiaková st. a Milan Lomoz.

Třicet let od sametu
Konec prázdnin, školáci v lavicích – Připomínka začátku druhé světové války – Maďarská dělnická socialistická strana
se zmítá ve vlastních problémech – Erich Honecker se podrobil operaci žlučníku – V Polsku se sestavuje vláda Tadeusze
Mazowieckeho za účasti Solidarity – Jak bylo v září roku 1989? Srážky byly lehce nad průměrem roku (66 mm), teplota
vzduchu se pohybovala v průměru okolo 13,7 °C. Nejvyšší teploty nepřesáhly 20 °C a nejnižší se blížily nule.

září

Zatímco v Polsku probíhají složitá jednání o vytvoření nové vlády za účasti Solidarity (vláda byla sestavena 12. září a představena v Sejmu), v Maďarsku se destabilizuje jednota Maďarské
socialistické dělnické strany. Maďarsko v polovině září otevřelo
své západní hranice s Rakouskem. V Praze ojedinělé skupinky
občanů NDR žádají o politický azyl před zastupitelstvím Německé spolkové republiky. Všeobecné uvolnění a postupný rozpad východního bloku začíná. Přesto se kola propagandy KSČ
točí dál, jak dokazují některé články.

Jen dva články za mnohé. Zatímco první je klasickou ukázkou odhalení zlých
západních imperialistů, druhý článek „V zájmu pravdy“ je podle mě jasný
podvrh. Ale můžu se pochopitelně mýlit. Kdo ví, zda chlapec z Itálie skutečně
existoval, celé to takhle vnímal, a nebo je to jen vycucané z prstů redaktora
Rudého práva. Posuďte sami. Dnes je podobných zpráv plný Facebook a říkáme jim „fake news“.

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

Občané NDR prchají přes zeď pražské ambasády
NSR za svobodou...

30. září – Na velvyslanectví NSR v Praze na Malé Straně vyvrcholila krizová
situace, kdy se v průběhu měsíce září v areálu velvyslanectví nashromáždilo
na 11 tisíc občanů NDR, kteří se tímto způsobem rozhodli emigrovat do NSR.
K podobné situaci došlo také na velvyslanectví NSR ve Varšavě. V souvislosti
s dlouhodobou neudržitelností tohoto stavu rozhodli vedoucí představitelé
NDR ve spolupráci s orgány NSR, ČSSR a PLR zorganizovat přesun východoněmeckých občanů vlaky na území Západního Německa. Centrum Prahy bylo
v té době zaplněno opuštěnými osobními automobily východoněmeckých
uprchlíků.

Hans Dietrich–Genscher, ministr
A po nich zbyly jen opuštěné stovky trabantů
zahraničí NSR, jim svobodu přinesl a wartburgů.
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Z KulTuRNÍHo dĚNÍ
BĚLSKÉ POSVÍCENÍ
NEDĚLE 15. 9.
Ani letos nevynecháme posvícenské veselí v parku na Masarykově náměstí. Od
10 do 11 hod. bude hrát známá dechová
kapela Krajanka a po delší době nás navštíví také soubor lidových tanců z Malé
Bělé FURIANT. Po tanečním vystoupení
uvidíte prezentaci Daniela Dobrkovského a jeho havrana. Zbytkem dne nás
bude veselými písničkami provázet Staropražská Hašlerka, uvidíte tance z 30.
let 20. století v podání taneční skupiny
The Wings z Liberce a nebudou chybět
ani kejklířská vystoupení.
Pro děti jsme objednali dřevěný kolotoč
a větší zájemci si budou moci vyzkoušet svou sílu na siloměru nebo svou obratnost při hodu krysou (samozřejmě
hadrovou).
Doufáme, že nám bude přát počasí,
a zveme vás na příjemný podzimní den
strávený v našem parku, pod kaštany.
Za MKZ Simona Grosová

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI
NA ZÁMKU
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V neděli 15. 9. nám odpolední zámecké
prohlídky zpestří loupežníci, a to hned
dvakrát, ve 13 a v 15 hod. V severním
paláci (v chodbě nad arkádou) představíme výstavu Dekáda městských kulturních zařízení na zámku v Bělé pod
Bezdězem. Zajdeme i do nově zpřístupněné ledárny. Program ukončíme recitálem zpěvačky Nadi Válové.

RECITÁL NADI VÁLOVÉ
15. 9. od 17.30
v zámecké kapli sv. Josefa

RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA
PLETEME Z PEDIGU
sobota 28. 9. od 13 do 17 hod.

Rukodělná dílnička pod vedením odborné lektorky, paní Talábové je určena
všem šikovným rukám, které si chtějí
vyrobit funkční a navíc dekorační doplněk do svého bytu, nebo třeba drobný
dárek pro radost svým blízkým, kteří už
mají vše, co potřebují.
Vstupné na dílničku je 50,- Kč.

ZÁMECKÝ KLUB A KLUBÍK

V KOMORNÍM SÁLE MKZ
O ZATOULANÉ PÍSNIČCE

Divadlo Matýsek Rynoltice
V sobotu 21. 9. od 15 hod.
Písnička… Často má magickou moc.
Dokáže nás rozveselit, potěšit, dojmout.
Pojďte s námi v naší nové pohádce nahlédnout do tajemství, jak asi taková písnička
vzniká.
V pohádkovém, hudebním příběhu se
spoustou tradičních i netradičních loutek
se potkáme s krejčím Ondrou. Ten si při
práci rád zpívá a občas si i nějakou písničku složí. Žije se svou Písničkou spokojeně ve své skromné chaloupce, jenže...
Jednoho dne se Písnička rozhodne, že už jí
malá chaloupka nestačí, a vyrazí za slávou
do světa. Tam potká mocného čaroděje
a začnou se dít věci.
Také vás zajímá, jak to všechno dopadne?
Pak se to můžete dozvědět v Komorním
sále MKZ.
Vstupné: 30 Kč

Umělecká dráha Nadi Válové začala
účastí ve druhé řadě SuperStar v roce
2005, kde zaujala hudebního producenta Michala Horáčka, a díky němu se
začala účastnit projektů s Petrem Hapkou a Bárou Basikovou. Její první sólové
album s názvem „Černá“ vyšlo v květnu
letošního roku. Jsou na něm písně několika autorů, ovšem výhradně na texty
Michala Horáčka.
Vstupné v rámci EHD zdarma

MUZEUM PODBEZDĚZÍ
Od 9 do16 hod.

Úpravy nového prostoru pro Zámecký
klub a Klubík pokračují a my se radujeme, že plány se stávají skutečností.
Město zajistilo přivedení nové vody
i elektřiny, což firmy realizují právě
v tento čas. Parkety zůstanou původní,
ale získají nový lesk a nátěr, jakož i okna
a dveře. Díky grantové podpoře od Nadačního fondu ŠKODA AUTO získá
Zámecký klub jednak nové vybavení
kuchyňky, pracovní i odpočinkové či
debatní místnosti, ale také některé zajímavé nástroje a materiály, jako např.
keramickou pícku, dva šicí stroje. Moc
děkujeme městu za finanční podporu
a realizaci úprav a firmě ŠKODA AUTO
a. s. za materiální pomoc pro vybavení
Klubíku.
V sobotu 12. 10. od 13 hod. při příležitosti otevření Zámeckého klubu se
můžete těšit na pohodovou, příjemnou „malovací dílnu“ s milou lektorkou
a zároveň zpěvačkou Milli Janatkovou.
Akce je určená pro děti, dospělé, ale i seniory nebo celé rodiny, prostě pro kohokoliv, kdo má chuť tvořivě relaxovat. Na
závěr proběhne malý koncert Milli.
Těšíme se na vás.
Marcela

IC s EXPOZICEMI NA ZÁMKU
Od 9 do 17 hod.

„Podpořeno z Nadačního fondu
ŠKODA AUTO“

EHD – PŘEHLED OTEVŘENÝCH
PAMÁTEK
HLAVNÍ BUDOVA RADNICE
Od 13 do 15 hod.
ČESKÁ BRÁNA
Od 9 do 15 hod.
AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER
A KOSTEL SV. VÁCLAVA
Od 13 do 16 hod.
FARNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ
SV. KŘÍŽE
Od 13 do 15 hod.
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Z KulTuRNÍHo dĚNÍ
MUZEUM PODBEZDĚZÍ V ZÁŘÍ
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně
mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.
ŽIVOT V KAMENI  FAUNA V OKOLÍ
BĚLÉ PŘED 90 MILIONY LETY
Vernisáž 13. 9.
13. 9. - 28. 10.
Chtěli byste vědět, jaká zvířata žila v Bělé
a jejím okolí před 90 miliony lety? Neváhejte a vypravte se do Muzea Podbezdězí!
V depozitáři muzea se v paleontologické
sbírce nacházejí stovky zkamenělých organismů - původních obyvatel českého subtropického moře, které kdysi v druhohorách v období svrchní křídy zaplavilo celou
severní polovinu Čech. Na výstavě uvidíte klasické skupiny mořských živočichů,
kteří žijí i v současných mořích (např. ježovky, mlži…), ale také skupiny tvorů, které
známe pouze z fosilního záznamu - typickým příkladem pro naši oblast jsou hlavonožci s vnější spirálně stočenou ulitou, tzv.
amoniti. V okolí Bělé bylo nalezeno mnoho
jejich schránek, dokonce velké až několik
decimetrů. A blíž k Mladé Boleslavi či Turnovu některé nalezené exempláře přesáhly
v průměru i jeden metr. Malá část expozice
bude také věnována zkamenělinám z jiných
koutů České republiky i ze zahraničí.
AUGUSTINIÁNI V PODBEZDĚZÍ
Neděle 15. 9. od 13 do 16 hod.
V rámci akce Dny evropského dědictví (EHD) budou zpřístupněny prostory
augustiniánského kláštera a kostela sv.
Václava v Bělé pod Bezdězem, kde se
na výstavě v prostorách bývalé klášterní
knihovny můžete seznámit s výsledky archeologického výzkumu.

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
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
motocyklů 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 v Bělé.
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 13. 9. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
v Bělé se uskuteční v pátek 13. 9. od 18 hod.
MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 27. 9. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé bude
sloužena v pátek 27. 9. od 18 hod.
Sobota 28. 9. od 17 hod.
Na svátek sv. Václava v sobotu 28. 9. bude
sloužena poutní mše svatá v kostele sv.
Václava při augustiniánském klášteře
v Bělé od 17 hod.
Muzeum Podbezdězí,
pobočka Muzea Mladoboleslavska,
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

sPoleČeNsKÁ RuBRiKa
VZPOMÍNKY
Dne 12. 8. uplynulo již 10 smutných let od úmrtí paní
Jany Francové. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou synové Jan a Miroslav.
Dne 12. 8. jsme vzpomněli první smutné výročí, co
nás opustila sestra, teta Marie Benešová. S bolestí
v srdcích vzpomíná rodina Cvrčkova a Kastnerova.
7. 9. uplyne již deset let, co jsme se naposledy rozloučili s Jaroslavem Paulusem.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně
s námi.
Stále vzpomíná rodina.

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 10. 9. uplyne již dlouhých 12 let, co zemřela moje
drahá sestra Ladislava Dušičková.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte, prosím, se mnou. Stále vzpomíná a nikdy nezapomene zarmoucená sestra Jarmila.
Dne 16. 9. uplyne již 10 let od úmrtí našeho bratra,
pana Aleše Tošovského.
Všem, kdo jste ho znali a vzpomenete, děkují Dana
a Jirka s rodinami.

Dne 21. 9. uplyne 17 smutných let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný syn, tatínek a dědeček,
Miroslav Holda.
S láskou vzpomínají maminka Hana Holdová, dcery
Martina a Hana s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval Svazu postižených civilizačními chorobami za milý
dárek k mým narozeninám a konkrétně paní
Novákové za předání a milou návštěvu.
Petr Jurkovič
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Ze sPoRTu a sPolKoVÉ ČiNNosTi
Svornost na táboře; Nábor nových členů
Letos jsme se v červenci vydali na zcela
nové místo – Radvanec (za Novým Borem), přesně řečeno
na louku za touto vsí. Hlavním tématem
letošního tábora
byla hra Jumanji
(vítejte v džungli)
podle stejnojmenného filmu.
Ráno nechyběla
rozcvička ani nástup s vytažením státní vlajky
za zpěvu junácké
hymny.
Dopoledne služba dne
připravovala dříví
do kotle na ohřev vody – touto vodou
se mylo nádobí nebo děti. Pak probíhaly
hry, soutěže nebo skautská praxe (od vyrábění turbánků na junácký šátek po přípravu na skautský slib).
Odpoledne jsme zpravidla zavítali do
pohádkové džungle Jumanji prostřednictvím tematického programu nebo jsme
se šli koupat do Sloupu v Čechách. Čekalo nás také lanové centrum, celodenní
výlet a oblíbené přespání pod širákem.
Ti starší plnili tzv. výzvy (např. 12 hodin
mlčet, vstát ve tři ráno a vydat se na východ slunce). Dokonce jsme byli pozváni

na návštěvu jiného skautského tábora,
odkud se nám pak málem ani nechtělo
vrátit se zpátky. V noci hlídky obcházely
tábor, a dokonce se někomu podařilo
spatřit na vlastní oči lišku či jelena.

ZÁŘÍ - INDIÁNSKÉ LÉTO
Pátek 6. 9.
Schůze na základně
(restaurace U Koupaliště) od 17 hod.
Sobota 7. 9. Máchovské putování – Za
Rychlými šípy do tajemných Stínadel
Hrad Ledeč nad Sázavou, Muzeum Jaroslava Foglara
Pěší trasa: Sluneční zátoka - Stvořidla.
Odjezd autobusu od haly: v 7 hod. Účastníci z Doks přijedou rychlíkem v 7 hod.
na bělské nádraží.

Teď nás čeká zahájení dalšího skautského roku – srdečně vás zveme na
nábor nových členů ve středu 18. 9.
od 17 do 18.30 v prostorách střediska
Svornost na Střeláku. Přijímáme děti
z 1. – 4. třídy. Přijďte se podívat, co
všechno u nás lze zažít. Rodiče i prarodiče jsou vítáni – můžete se přidat třeba
i do řad vedoucích. Schůzky se pak budou konat od 25. 9. každou středu od
17 do 18.30 kromě svátků a prázdnin.
Více najdete na svornost.unas.cz nebo
Facebook.com/svornostbela
Jerry

Ohlédnutí za létem
MYSLIVECKÝ SPOLEK BEZDĚZ SI
PŘIPRAVUJE NOVOU GENERACI
Myslivecký spolek Bezděz z Bělé pod
Bezdězem dne 1. 6. pořádal v prostorách
okolí myslivecké chaty na Vrchbělé již
druhý ročník mysliveckého dne, zaměřený na výchovu mladé generace.
Tento dětský den je rovněž součástí měsíce
myslivosti, a tak členové našeho mysliveckého spolku připravili spoustu zajímavých soutěží a ukázek na téma myslivost.
Mezi zajímavé a poutavé ukázky patřila
výstavka s výkladem o historických loveckých zbraních z období 17. a 18. století. Dále práce s loveckými dravci, které
předvedl náš adept J. Knap. Dětem ukázal
orla skalního, sovu pálenou, výra velkého
a krkavce. S těmito dravci rovněž provedl
ukázky z výcviku a vysvětlil význam sokolnictví jako součásti naší myslivosti.
Děti soutěžily v různých dovednostech,
ve střelbě ze vzduchovek, v běhu přes
překážky a dále ve znalostech poznávání
zvěře, rostlin a lesních dřevin.
Této akce se zúčastnilo devadesát osm
dětí, které se zapojily do soutěží a na závěr
dětského dne převzaly od mysliveckého
spolku hodnotné ceny.
V závěru tohoto příspěvku bych chtěl
poděkovat všem třinácti členům našeho
mysliveckého spolku, jejich manželkám,

TAJEMSTVÍ

přítelkyním a ostatním, kteří se aktivně
zapojili do přípravy a vlastního průběhu
této akce, a také městskému úřadu a vedení města Bělá pod Bezdězem za finanční podporu.
Za Myslivecký spolek Bezděz
Petr Adam, předseda
SBOR CARILLON ZPÍVÁ HAŠLERA
Koncert skladeb z díla Karla Hašlera se
odehrál ve vestibulu městského úřadu. Pětici sympatických zpěvaček se podařilo publikum pobavit, dojmout i strhnout posluchače, aby se zapojili do zpěvu.

Sobota 21. 9.
Polské Krkonoše - od vrcholů hor
k vodopádům
Program: Sklarská Poreba – Szrenica –
lanovka – Szrenica (1362 m) – pramen
Labe – Vosecká bouda – Hala Szrenica
– vodopád Kamienczyka – Sklarská Poreba. Středně náročná trase (12 km).
Ceny: lanovka 2 sekce – 34 zl, vstup do
KRNAP – 6 zl, vodopád – 5zl.
Tuto trasu je možné prodloužit k Sněžným jamám - Labskou boudu, případně
navštívit Labský vodopád.
Pohodáři: Sklarská Poreba - vod. Kamienczyka - Sklarská Poreba (6 km).
Odjezd autobusu: 6.45 Březinka, 7 hod.
od haly v Bělé, zastávka: Bělá, nádraží ČD.
Cena jízdného: 150 Kč.
Doporučujeme cestovní pojištění do zahraničí, dostatek zlotých.
PŘIPRAVUJEME ZÁJEZD TOULKY
VYSOČINOU
Čtvrtek 26. 9. – Neděle 29. 9.
Nejvyšší vrcholy – Křemešník, Čeřínek,
Javořice, hrad Rotštejn, Rokštejn, údolí
Brtnice.
Ubytování: turistická chata Na Čeřínku.
Hosté vítáni.
Horský vůdce

Kynologové informují
VÝCVIKOVÝ KURZ

Děkuji za hezký kulturní zážitek a přeji
mnoho vydařených koncertů. Máte-li
rádi hudbu a hezké písničky, přidejte se.
Více info: www.carillon.estranky.cz.
Mgr. Monika Kolářová Kipeťová
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Kynologický klub v Bělé pod Bezdězem
pořádá od 19. 9. výcvikový kurz pro
štěňata a mladé psy. Majitelé pejsků se
v kurzu mohou dozvědět, jak zvládnout
jejich socializaci, výchovu a základní
povely. Bližší informace a přihláška je
na www.zkobela.cz.
H. Sekničková, jednatelka

iNZeRce

REVIZE KOTLŮ
Jiří Bakkal

Nabízím povinné revize kotlů na tuhá paliva
dle nového zákona o ovzduší za zvýhodněných
podmínek pro značky:

DAKON, BUDERUS, OPOP, VIADRUS,
ROJEK, HASS A SOHN
Telefon: 776 506 415; E-mail: bakkal@seznam.cz

PARK NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Tradiční

Zveme vás na

4. ročník běhu do vrchu

BĚLSKÉ POSVÍCENÍ

Bezdědický krpál
který se koná

šlerka

ská Ha
ž
a
r
p
o
Star

21. září 2019 v Bezdědicích
Start dětského závodu: 14:00
Start hlavního závodu: 15:00
Start závodu horských kol: 16:00
Registrace závodníků začíná ve 12:30 a končí 30
minut před každým závodem

KRAJANK

A 10 - 11

Dětský závod je určen pro holky
a kluky do 11 let – vyhraje každý.
V rámci doprovodného programu
jsou připraveny nejen soutěže
pro děti, ale i občerstvení a dobrá
muzika. Těšíme se na vás.

hod.

15. září 2019
10.00 – 17.00

Dotazy na: belskysedmiboj@gmail.com

při akcích bude pořizována fotografická a filmová dokumentace
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uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2150 ks, ročník 43, tisk: MS Polygraﬁe s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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