Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ  - TŘICET  LET  OD
SAMETU - z kulturního dění  - ze sportu a spolkové činnosti 
Vážení spoluobčané, milí běláci,
po letní sezoně je za námi úspěšně i zářijové bělské posvícení a jako pan starosta
v minulém vydání Zpravodaje správně pochválil pracovníky Městských kulturních
zařízení i já bych chtěl chválit. Konkrétně
pracovníky technických služeb nejen za jejich pomoc při přípravách veškerých akcí
při letní sezoně a po ní, ale i za jejich přístup ke každodenní práci, která je především o udržování čistoty a pořádku ve
městě. Osobně mě velmi těší současný stav
městské zeleně a zlepšený stav trávníků
jak v parku na náměstí, tak na fotbalovém
hřišti. Sice po žádném z porostů již aktivně
raději neběhám, ale mému oku radost rozhodně dělají.
Vedeme technické služby i k tomu, aby se
zaměřovaly rovněž na složitější opravy po
městě. To abychom byli šetrní k městské
kase a neobjednávali si práce, které můžeme odpracovat svépomocí. Technické
služby rovněž ukázkově spolupracují, nyní
konkrétně pomáhají například při opravě
padající opěrné zdi v ulici Hradební, při
rekonstrukci altánu u rybníku Slon, při rekonstrukci chodníku v ulici Havlíčkova,
zaměřili jsme se i na opravu a údržbu (rovnání, čištění od vandalských nápisů a rá-

doby grafitů) dopravního značení. Víme, že
schopnosti zaměstnanců a potřebné vybavení k dispozici je, byla by škoda toho nevyužívat. Elán a zápal pro práci v „technických“ nechybí, vždyť to děláme především
pro naši krásnou a unikátní Bělou!
Nejen proto bych vás chtěl mile rád pozvat
k článku na straně 4, kde vás v otevřeném rozhovoru chci seznámit s panem inženýrem
Jiřím Šimůnkem, který je od prvního srpna
novým vedoucím Technických služeb
města Bělá pod Bezdězem.
Protože je stále co zlepšovat, chci vás zdvořile požádat, abyste používali aplikaci „Hlášení závad“, kterou najdete na webových
stránkách města. Aplikace umožňuje občanům snadno a rychle upozornit na konkrétní problém ve městě, který následně
znamená pro technické služby příležitost.
Můžete se tak i vy aktivně podílet na zlepšení životního prostředí v Bělé pod Bezdězem a stát se naším pomocníkem.
Závěrem mi dovolte popřát vám nejen inspirativní čtení ve Zpravodaji města, ale
rovněž hezký a pohodový říjen. Měsíc, jenž
je v katolickém náboženství věnován andělu strážnému.
Jan Sýkora, místostarosta
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CESTA POZNÁNÍ
aneb Jak jsem obletěla svět
Výstava fotografií
Petra Oralová – Valcová
od 1. 9. do 24. 10.
Čtvrtek 10. 10.
HOUBY ZACHOVALÝCH BUČIN
Přednáška mykologa Stanislava Tutka
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 12. 10.
OTEVŘENÍ ZÁMECKÉHO KLUBU
A KLUBÍKU
V IC s expozicemi na zámku
od 13 do 15 hod.
Vstup volný
Neděle 13. 10.
VEČERNÍ IMPROVIZACE NA
VARHANY
Klášterní kostel sv. Václava
od 18 hod.
Vstup volný
Sobota 19. 10.
O RYBABĚ A MOŘSKÉ DUŠI
Pohádka divadla Liberta Praha
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 31. 10.
POČÁTKY ČESKÝCH DETEKTIVEK
Přednáška Mgr. Moniky Kolářové
Kipeťové
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Pátek 1. 11.
TRÉGLOVA BĚLÁ
KOMEDIA FINITA
Divadelní soubor K. Soukupa
V Komorním sále MKZ od 19.30
Vstupné v předprodeji: 50 Kč, na
místě: 60 Kč
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
kumentace Ing. arch. Vladimíra Kučery,
ARCHA architektonický atelier, Mladá Boleslav, v celkové výši 771.945,- Kč bez DPH.

Revokace usnesení

Hospodaření MKZ

Rada města schválila čerpání rozpočtu Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, za 1. pololetí
2019. Náklady jsou k 30. 6. 2019 v částce
3.328.593,36 Kč, výnosy 3.797.871,10 Kč.
Současně schválila 2. rozpočtové opatření
Městských kulturních zařízení Bělá pod
Bezdězem, příspěvkové organizace, – navýšení rozpočtu o 140.976,- Kč plynoucí
z přijetí sponzorských darů, navýšení účetních odpisů budovy MKZ, přijetí grantové
podpory a z provozu a tomu odpovídající
změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu.

Hospodaření města

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit stav plnění rozpočtu města k 31. 7.
2019. Příjmy ve výši 60 868 837,52,- Kč, výdaje 44 696 410,22,- Kč.

Záměr rekonstrukce veřejného prostoru

Rada města schválila záměr výstavby díla
„Úprava veřejného prostoru u České brány,
Bělá pod Bezdězem“ podle projektové do-

Změna umístění
bankomatu
České spořitelny
Jak jistě všichni víte, Česká spořitelna,
a. s., zrušila svou pobočku v Bělé pod
Bezdězem a 31. 10. 2019 jí končí také nájemní smlouva na pronajaté prostory. Po
dohodě s městem Bělá pod Bezdězem
bude bankomat přemístěn do budovy
autobusové zastávky na náměstí hned
vedle stávajícího bankomatu ČSOB. Bankomat bude uveden do provozu nejdříve
1. 11. 2019.

Rada města doporučila zastupitelstvu města
revokovat usnesení zastupitelstva města
č. 57/2019 a doporučila schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
valdštejnských bytů v bělském zámku“
v rámci programu „Revitalizace movitého
a nemovitého kulturního dědictví“ z Fondů
EHP a Norska v maximální výši 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Záměr odkoupení kláštera

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit záměr odkupu pozemku stp. č. 242,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1298
m2 i s objektem k bydlení čp. 42, pozemku
p. č. 91/1, zahrada, o výměře 1955 m2, pozemku p. č. 91/7, zahrada, o výměře 408 m2,
pozemku p. č. 91/5, ostatní plocha, o výměře 1059 m2 a pozemku p. č. 92/1, ostatní
plocha, o výměře 259 m2, to vše v k. ú. Bělá
pod Bezdězem od České provincie Řádu sv.
Augustina, Praha 1, za celkovou kupní cenu
10.896.468,- Kč zaplacenou v 5letých splátkách, a to tak, že první splátka v roce 2019
bude činit 2.896.468,- Kč, v roce 2020 bude
splátka 2.000.000,- Kč, v roce 2021 bude
splátka 2.000.000,- Kč, v roce 2022 bude
splátka 2.000.000,- Kč a v roce 2023 bude

splátka 2.000.000, - Kč s tím, že město zaplatí i návrh na vklad do katastru nemovitostí. Rada zároveň doporučila souhlasit se
zřízením věcného břemene na pozemek stp.
č. 242 a budovu čp. 42 do kostela sv. Václava.

Hospodaření MŠ

Rada města dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila čerpání
rozpočtu k 30. 6. 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem.
Rada města současně schválila rozpočtovou
změnu č. 1/2019 příspěvkové organizace
Mateřská škola Bělá pod Bezdězem.

Hospodaření ZŠ

Rada města dle § 28 zákona číslo 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, bere na vědomí
vyhodnocení čerpání rozpočtu v období
leden – červen 2019 organizace Základní
škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace.

Zřízení městské policie

Rada města schválila záměr vydání OZV
č. 2/2019 o městské policii a doporučuje
tuto vyhlášku k projednání a schválení v Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem.
Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

Recyklací elektrospotřebičů v našem městě se
výrazně ulevilo životnímu prostředí
Snaha obyvatel recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše město
nyní obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města a příměstských
oblastí v loňském roce odevzdali
k recyklaci 8 244,06 kilogramů starých spotřebičů.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Děkujeme, že třídíte odpad!
- OVŽP 2

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Jak jsme na tom se sběrem elektroodpadu v našem městě a našem kraji?

Již několik let spolupracujeme s kolektivním systémem ELEKTROWIN, který
má na našem sběrném dvoře vytvořené
místo zpětného odběru.
Protože za touto společností stojí velcí
výrobci bílé techniky, jejichž výrobky
máte vybavené kuchyně, zaměřuje se
především na tuto část elektroodpadu.
Chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, mikrovlnky, ale také vysavače, nebo
varné konvice. To je asi nejčastější, co
se na našem sběrném dvoře vyskytuje
a co od nás ELEKTROWIN odváží dále
k recyklaci. Specializovaná zpracovatelská zařízení výrobky zbaví nebezpečných
látek – např. ve staré ledničce je až 350g
freonu, ve staré pračce azbest. Výrobky

se dále rozeberou na materiály, které putují k dalšímu využití – betonové závaží
z praček do stavebnictví, kovové korpusy
do hutí, plasty k další úpravě a do výroby
– např. zatravňovacích dlaždic, ramínek
nebo krytů na kola automobilů. Pračky,
sporáky, mikrovlnky, chladničky a mrazničky se z našeho sběrného dvora odvážejí do zpracovatelského zařízení, které
provozuje ve Stráži pod Ralskem společnost PRAKTIK systém s. r. o. Podmínky
pro zpracování chlazení jsou velmi přísné
a v České republice je splňují pouze dvě
zařízení.
V loňském roce jste do našeho sběrného
dvora odevzdali 8 440 kg lednic, 12 940 kg
velkých a malých spotřebičů. To je celkem 21 380 kg – tedy 4,433 kg/1 obyvatele. V celém našem kraji bylo v loňském
roce odevzdáno 6 765 592 kg. Při přepočtu na obyvatele je to 5,17 kg. Je vidět,
že máme co dohánět a ptát se, kam se
spotřebiče ztrácejí? Zpětný odběr je bez-

BĚLÁ MARKET

platný, odnášejte všechny vysloužilé spotřebiče na sběrný dvůr. Jen připomínáme
- i malé spotřebiče je třeba odevzdat na
určené místo, přestože se vejdou do popelnice na směsný komunální odpad. Za
spotřebiče ve směsném odpadu zbytečně
platíme náklady na svoz a skládkování.
Za celou republiku průměrně každý z nás
odevzdal loni prostřednictvím ELEKTROWINu 3,82 kilogramu vysloužilého
elektra. V různých krajích byli ale lidé
různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných spotřebičů na obyvatele zvítězil náš Středočeský kraj s 5,17 kg. Ale
není to soutěž – jen musíme všichni vědět, kam s vysloužilým spotřebičem!
Místo zpětného odběru se v našem městě
nachází ve sběrném dvoře v Mělnické
ulici.
Děkujeme, že třídíte odpad!
OVŽP
Provozní doba Sběrného dvora
Bělá pod Bezdězem:
1. 3. - 31. 10., 1. 11. - 28. 2.
Po, St, Pá 10 -17 hod., 10-16 hod.
So 9-12 hod., 9-12 hod.
Informace na telefonních číslech:
606 844 354 a MěÚ: 326 700 910
Třídění a recyklace = lepší životní
prostředí města

Bělá Market je místo, kde se setkávají šikovné ženy a šikovní muži, kteří chtějí
jít svou vlastní cestou a nabízejí kvalitní
služby, produkty a ručně dělané výrobky.
Bělá Market se koná 3x do roka (jaro, léto
a Vánoce) v Informačním centru s expozicemi na zámku v Bělé pod Bezdězem.
Součástí je vždy několik workshopů, kde
můžete nechat projevit svého tvůrčího
ducha nebo si něco zakoupit u prodej-

ních stánků s lokální tvorbou. Atmosféru
vždy doplňujeme výstavou obrazů nebo
fotografií.
První Bělá Market se konal v dubnu 2019
a doslova nás nadchl. Milujeme chvilky
příprav a vymýšlení, ladění všeho do detailu a spolupráci se stejně nadšenými
lidmi.
Dne 23. 11. od 14 do 18 se bude konat
Bělá Market „Vánoce“. Zažijte vánoční
trhy jinak - v klidu,
v teple, v příjemné atmosféře si vyrobíte nebo
nakoupíte dárečky pod
stromeček.
Naladíte
se na nadcházející adventní čas a ochutnáte
různé dobroty.
Těšíme se na vás.
Tým Bělá Marketu
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ
Jednou z našich
posil v rámci organizační struktury města Bělá
pod Bezdězem
je Ing. Jiří Šimůnek, Ph.D. Pan
inženýr je od
1. 8. 2019 novým
vedoucím Technických služeb
(TS) města. Jeho
alma mater je
Česká zemědělská univerzita v Praze, kde
po absolvování Fakulty lesnické a dřevařské
v oboru lesní inženýrství následně vystudoval i doktorandské studium Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
při katedře mikrobiologie, výživy a dietetiky
v oboru obecná zootechnika. Pracovní zkušenosti sbíral mj. na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie Věd ČR v Praze,
na Městském úřadě v Mnichově Hradišti,
odkud pochází, či u společnosti Lesy Mladá
Boleslav, a. s. Naše společná vize pro Bělou
je jednoduchá: udržovat naše město krásné,
čisté a opravené. Zvelebovat jej a vytvářet občanům města pohodlí pro jejich každodenní život. Pojďme si pana vedoucího
představit pomocí několika otázek.
Jirko, dobrý den. Povězte mi, co Vás na
práci vedoucího technických služeb od
začátku Vašeho nástupu nejvíce baví a co
Vás na této práci naplňuje?
Tak abych to shrnul, působnost technických
služeb má velice široké rozhraní. Od údržby
komunikací přes komunální služby až po zeleň. Spíše mě baví ta rozmanitost prací, které
působnost obnáší. Není to taková stejnorodá zaběhnutá práce, samozřejmě jsou tam
činnosti, které jsou stále stejné a opakující
se, ale každý týden řešíme něco nového. To
je to, co mě na této práci nejvíce baví. Dále
mě zde baví práce s pracovním kolektivem,
který momentálně funguje bez jakýchkoliv problémů. Své pracovníky musím zatím
po dobu svého působení pochválit. A ještě,
abych odpověděl, co mě naplňuje. Tak to je
dobře odvedená práce, která je vidět ne jen
mým okem a pracovníky technických služeb, ale zejména okem občanů města.

rozhodl, že jeho nabídku přijmu. Byla to pro
mě nová příležitost, tak jsem ji využil.
Jaká je Vaše vize, potažmo Vaše cíle
v rámci vedení technických služeb?
Moje vize je taková, aby činnost technických služeb byla, jak jsem psal již výše, vidět i okem občana města, a ne pouze naším
odborným okem. Chtěl bych, aby občané
byli spokojeni s činností technických služeb.
Vím, že se nezavděčíme každému občanovi
a že každý má na určitou věc odlišný názor,
ale budu se snažit vyjít vstříc všem, samozřejmě po zvážení všech pro a proti.
Bavili jsme se spolu několikrát o tom, co
chceme v Bělé v rámci správy zlepšovat.
Vypíchnete ze svého pohledu tři nejzásadnější body?
a) Sběrná místa - asi největší bolest celého
města; sběrná místa jsou celkově přeplněná
a lidé si z nich dělají sběrný dvůr, budeme
se snažit místa upravit. Kapacita je myslím
dostačující, pouze musíme vychovat občany,
aby na sběrná místa dávali pouze to, co tam
opravdu patří.
b) Odpadkové koše - zjistit aktuální stav
a v některých lokalitách posílit kapacity.
c) Oprava chodníků a komunikací.
Pojďme malinko odbočit a říci si něco
z osobního soudku. Jirko, co byste nám
řekl o sobě?
Pocházím od Mnichova Hradiště, vzdělání a mou profesní praxi jste již zmínil,
tak bych mohl říci něco o své povaze a aktivitách. Považuji se za pozitivního člověka
s normálním uvažováním a selským rozumem. Myslím si, že jsem pracovitý a v pracovní činnosti svědomitý. Rád za sebou vi-

Místo vedoucího TS Vám nabídl osobně
pan starosta. Přijal jste nabídku hned,
nebo jste si vzal čas na rozmyšlenou?
Abych přiznal pravdu, tak mě nabídka velice zaskočila a nečekal jsem ji. Samozřejmě jsem si nechal nabídku projít hlavou
a ihned jsem ji nepřijal. Rozmýšlel jsem se
asi týden, než jsem nabídku přijal. Musel
jsem zvážit, zda uložené úkoly týkající se
činnosti technických služeb zvládnu, ale po
uvážení všech pro a proti jsem se nakonec
4

dím kvalitně odvedenou práci dotaženou až
do požadovaného závěru. Mám rád přímé
a upřímné jednání. Jinak co se týče mých
aktivit, provozuji aktivně myslivost, věnuji
se hasičskému sportu, rád si zvednu nějakou
tu činku a věnuji se také amatérsky hokeji.
Prostě aktivně a sportovně žiji.
A závěrem mi povězte, jak se Vám Bělá
pod Bezdězem a její příměstské okolí,
tedy Váš „rajon“, líbí?
Bělá pod Bezdězem je velice zajímavá lokalita. Je to město, které se nachází jednou
polovinou na rovině a druhou polovinou
v rokli. Když jsem nastoupil do technických služeb, město ani přidružené obce
jsem vůbec neznal. Seznamoval jsem se
s nimi v průběhu prvního měsíce svého
zaměstnání. Od nástupu do funkce mohu
říci, že Bělá pod Bezdězem je město zeleně, sběrných míst, pěšinek a chodníků
v lesích se zábradlím a značnou částí památkově chráněné části města. Na Bělé je
vidět, že se tu udělal značný kus práce,
ale stále je co vylepšovat. Vždycky jsem
žil s vědomím, že Bělá je takové divné
ušmudlané město někde pod Bezdězem,
ale jak jsem ji poznal osobně, změnil
jsem názor. Zjistil jsem, že Bělá je takové
dosti udržované město, které má hezké
náměstí s velkým parkem, se spoustou
zeleně, vlastním koupalištěm, fotbalovým stadionem, a dokonce i zámkem.
Takže když konečně odpovím na Vaši
otázku, Bělá pod Bezdězem se svým příměstským okolím mne velice zaujala
a rajon se mi líbí.
Jan Sýkora, místostarosta

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mise ŠVÝCARSKÝ THAYNGEN splněna

V pondělí 9. 9. 2019 se skupina 17 žáků ZŠ
Bělá pod Bezdězem společně s 20 žáky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků
v Liberci vydala vstříc dobrodružství do
Švýcarska. Mladé cestovatele totiž čekala
první část výměnného programu se svými
vrstevníky z Orientierungsschule v obci
Thayngen, která se nachází v německojazyčném kantonu Schaffhausen. A i když
cesta za novými přáteli trvala skoro 11 hodin, nikdo z přítomných nelitoval, že se na
ni vydal.
Švýcarská škola připravila pro české žáky
opravdu bohatý program. V úterý všichni
účastníci navštívili největší švýcarské město
Curych, které poznali díky hře „Foxtrail“,
což je vylepšená forma české „šipkované“.
Další den čekaly na mladé dobrodruhy Rýnské vodopády a překrásné město Schaffhausen. Ani zde se nejednalo o obyčejnou procházku. Skupinky žáků plnily po cestě úkoly,
tentokrát s mobilní aplikací Locandy. Čtvrtek byl ve znamení sportovních her, do kterých se zapojila celá škola. Děti se postupně

utkaly ve fotbalu, frisbee a florbalu. Kromě
školního programu si pro české žáky připravily různé aktivity také partnerské rodiny.
Někteří se např. plavili lodí na řece Rýn, jiní
hráli bowling, mnozí grilovali. Třešničkou
na dortu byla závěrečná diskotéka v místním mládežnickém klubu.
V pátek 13. 9. v ranních hodinách vyrazil
český autobus zpátky do České republiky.
Nálada celé posádky byla vynikající. Žáci se
vraceli domů plni dojmů a nových zážitků.
Na všech tvářích byla vidět spokojenost, radost. A hlavně pýcha! Vždyť si mnozí z žáků
poprvé vyzkoušeli nejen své jazykové znalosti v praxi, ale také svou samostatnost
v cizí zemi bez rodičů.
Velké poděkování za zdárný průběh první
části výměnného pobytu patří v prvé
řadě panu Felixi Germannovi z Orientierungsschule Thayngen, dále ředitelství Základní školy v Bělé pod Bezdězem, zřizovateli školy městu Bělá pod Bezdězem a firmě
Atmos Jaroslav Cankař a syn.
Libuše Coufalová, Pavlína Trávníková

Pozvánka na kakaovou výstavu s výstrahou
Jako každý rok proběhne celosvětový happening na podporu důstojné práce nazvaný
Výstava na stromech. Do této akce zaměřené
na zvyšování povědomí o podmínkách pěstitelů a dělníků ve vzdálených zemích globálního jihu se opět zapojí i naše fairtradová
škola. Žáci pro vás v parku na Masarykově
náměstí vyvěsí ve dnech od 5. do 12. 10.
krásné i znepokojivé fotografie, tentokrát
zaměřené na pěstování kakaa.
Přes 60 % kakaa pochází ze západoafrických zemí Cote d´Ivoire a Ghany. Pěstitelé
si zde vydělají průměrně necelý dolar na
den, proto si nemohou dovolit námezdní
dělníky a jsou nuceni zaměstnávat děti. CocoaBarometer z roku 2018 odhaduje, že jen
v Cote d´Ivoire a Ghaně je nuceno pracovat
2,1 milionu dětí na kakaových plantážích.
Nárůst a nízká cena produkce kakaa z Cote
d´Ivoireje způsobena nejen otrockými podmínkami pěstitelů, ale také ničením život-

ního prostředí. Od roku 1960 přišla země
o 80 % svých deštných pralesů. Kácení
těchto pralesů zrychluje dopady klimatických změn po celém světě, což už můžeme
cítit na vlastní kůži.
Pokud vás zajímá, jak vypadá pěstování
suroviny pro naši oblíbenou cukrovinku,
a není vám lhostejný ani osud planety, ani
lidí, kteří na ní žijí, navštivte první týden
v říjnu náš krásný park a nakoukněte do zákulisí výroby kakaa a čokolády. Varování:
Možná vám pak zhořkne v ústech!
Ing. P. Cankařová

Fairtradová
škola
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
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Cvičení v přírodě
- brigáda
Dne 6. 9. se žáci 4. - 9. ročníků Základní
školy Bělá pod Bezdězem zúčastnili cvičení v přírodě. Pro žáky 9. ročníku tu
však byla připravena „brigáda“. Šlo se
do Dolce, kde se uklízely cesty, hrabalo
se listí a prostřihávaly větve stromů. Poté
se pokračovalo k rybníku, kde se dělala
podobná práce, jenom se větve odnášely
k cestě. Všichni přidali ruce k práci a za
odměnu pro ně bylo připraveno občerstvení v podobě limonády a vuřtů. Po
krátkém odpočinku byli žáci připraveni
na návrat do školy. Ve škole na ně čekal
vydatný oběd. Tím bylo ukončeno „deváťácké“ cvičení v přírodě a žáci byli propuštěni domů.
Ondřej Vosáhlo, Daniel Hašl - žáci 9. ročníku

Světový den potravin

V týdnu od 14. 10. se na školách po celé
republice v rámci oslav Světového dne
potravin rozběhnou akce na podporu
udržitelné spotřeby a snížení dopadu našich nákupů na klimatické změny.
V rámci kampaně Pěstuj planetu se opět
zapojí i naše fairtradová škola. V roce
2016 jsme si představili 5 kroků, kterými
může každý pomoci s nápravou současných problémů. V následujícím roce
jsme se v lekci Příběh banánu věnovali
souvislostem mezi pěstováním banánů
a stavem životního prostředí i zdravím
pěstitelů a pěstitelek. A loňský ročník
byl zaměřen na průmyslový chov zvířat
ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví
obyvatel planety. Letos nás čeká výuková
lekce Hrdinové země, která je zaměřena
na lokální produkci potravin fairtrade.
Zkusíme s žáky prozkoumat cestu potravin na náš stůl a třeba si i uspořádáme
udržitelnou svačinu z místních zdrojů.
Přidejte se a alespoň jeden týden v roce
s námi pěstujte planetu.
Ing. P. Cankařová

Třicet let od sametu
Do vesmíru zamířila sonda MAGION 2 – Situace před ambasádou NSR se nelepší – Jedenáctiletý ryzák Železník s jezdcem Váňou potřetí vyhrál Velkou pardubickou –Slaví se 45. výročí Karpatsko-dukelské operace – Probíhají nácviky
na spartakiádu 1990 – Opožďuje se komplexní bytová výstavba – Bliíží se XVIII. sjezd KSČ – Ničivé zemětřesení v Kalifornii – Probíhají Dny Moskvy v Praze - Honecker odstoupil z vedení NDR, nový gen. tajemník SED je Egon Krenz.

ŘÍJEN

I když je držena základní ideová linie KSČ – „od Aše na západ
jsou ti zlí“, sem tam se objevují kritické články (zatím hlavně
na hanebnou práci některých členů strany). Změny v souvislosti
s perestrojkou a glasností probíhající v SSSR (a tudíž povinné)
se ovšem odehrávají ponejvíce na papíře. Zvlášť na stránkách
Rudého práva se hojně diskutuje. Objevují se slovní spojení: nové
myšlení, změny nepřijdou samy, nedat prostor pasivitě aj. Velké
téma (možná trochu zástupné) je ekologie. Ideology v RP velmi
rozzlobil projev Helmutha Khola na mnichovském knižním veletrhu. Nezodpovědné protistátní živly zneužily 28. října státního svátku k nepřátelským projevům. Stupňovaly svou agresivitu, až zasáhly jednotky SNB a asi 3 000 provokatérů zklidnily.
Tzn. zatkly, kontrolovaly, rozehnaly... Předehra k listopadu.
Vtipné je na tom to, že
25. 10. 1950 Čínská lidová
republika oficiálně oznámila, že „jednotky Čínské Jen pár titulků za mnohé - čelní představitelé státu se setkávají s hrolidové osvobozenecké madnými vrahy a teroristy. Poslední nadpis mi přišel - úsměvný. Kouzlo
armády“ dostaly rozkaz nechtěného. A Jan Kovařík si to vyřídil s kancléřem NSR.
k pochodu na Tibet, aby
„osvobodily tři mil. Tibeťanů od imperialistického útlaku a upevnily národní obranu
na západní hranici
Číny.“ Článek dole je svědectvím o brutálním činu
z roku 1989. Ještě týž rok
byli pachatelé odsouzeni.

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

-mat-
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
V Komorním sále MKZ
O RYBABĚ A MOŘSKÉ DUŠI

Sobota 19. 10. od 15 hod.

Víte, kdo stvořil zemi a jak vzniklo moře?
Víte, proč ryby umí plavat a ptáci létat?
K čemu má chobotnice inkoust a medúza
své světlo?
A proč všichni máme duši? Poetická
i vtipná pohádka o rybě Rybabě, která se nebojí okusit nepoznané, a o jejím domově–
krásně magickém podmořském světě.
Vstupné: 30 Kč

TÝDEN KNIHOVEN 30. 9. – 4. 10.
V týdnu knihoven mají i letos čtenářští „hříšníci“ možnost bez pokut vrátit všechny zapomenuté knihy do knihovny. Kromě toho
máme nejen pro čtenáře připraveno několik
programů, které budou v rámci této kampaně pro podporu čtení a knihoven zdarma.
Protože i filmy mají ke knihám blízko, zvolili
jsme pro vás tentokrát promítání v Komorním sále MKZ pro děti i dospělé a pro milovníky exotických zemí a dobrodružného
cestování, a tak trochu i dobrodružného života, besedu s cestovatelkou na volné noze
Petrou Oralovou – Valcovou. Všichni jste
srdečně zváni.

CESTOPISNÁ BESEDA S PETROU
ORALOVOU – VALCOVOU

Čtvrtek 3. 10.

ŽENY V BĚHU

Zážitky z cest nejen po Orientu spojené
s promítáním fotografií.
V Komorním sále MKZ od 17 hod., vstup
zdarma.

Filmová komedie v Komorním sále MKZ
Od 19 hod., vstup zdarma.

Pátek 4. 10.
Pokračování příběhu o vikingovi Škyťákovi, jeho drakovi Bezzubkovi.
V Komorním sále MKZ od 17 hod., vstup
zdarma.

Úterý 1. 10.

Tréglova Bělá 2019

Nelekejte se, ještě není listopad. Jen Tréglova Bělá začíná (už pošestnácté) jako
vždy první listopadový víkend. A proto,
aby vám neutekla první představení,
chceme vás pozvat už nyní. Začínáme
v pátek 1. 11. od 19.30 v Komorním sále
MKZ. Na úplný začátek jsme pro vás připravili představení Divadelní společnosti
Karla Soukupa – KOMEDIA FINITA.
Čtyři dámy mluví o svém vztahu k Emě
Destinnové. A že se dozvíme věci, je více
než nasnadě. Stále žhavé téma o české malosti, tolik žárlivé na skutečný talent.
Vstupenky si můžete zamluvit už dnes na
stránkách www.mkzbela.cz a nebo zakoupit od 1. 10. v Infocentru s expozicemi na
zámku nebo v Knihovně Vladimíra Holana v provozní době.
-mat-

KOMEDIA FINITA

Pátek 1. 11. od 19.30
Velice úsměvné povídání s autentickými
ukázkami světových árií operní zpěvačky
Emy Destinnové.
Poslední léta života velké pěvkyně, která trávila v Čechách očima čtyř žen, učitelky hudby,
uklizečky, placené společnice a komorné - tak
trochu nastavené zrcadlo české povahy.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska
Je nová kniha pojednávající
o dnes již neexistujících vesnicích, které zmizely v důsledku
vzniku vojenského prostoru.
V knize najdete vzpomínky na
řadu vesnic i jejich obyvatel,
které jsou popsané na základě
sebraných vzpomínek pamětníků a jejich potomků. Jsou to
obce jako Jabloneček, Kracmanov, Pytlíkovský mlýn, Židlov,

Jezová, Kuřívody, Vrchbělá, Prosíčka, Olšina a další.
Autor Jaroslav Dvořák tomuto
pátrání po zaniklých sídlech i příbězích jejich obyvatel věnoval
25 let svého života.
Knihu je možné zakoupit v knihkupectví na Masarykově náměstí
číslo 22 v Bělé.

INFORMAČNÍ CENTRUM
s expozicemi NA ZÁMKU
Výstava obrazů na zámku

Napsala: Viktoria Hradská
Hrají: Valérie Zawadská, Kateřina
Macháčková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná a Karel Soukup.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, před představením 60 Kč

Vážení, zveme vás srdečně do Informačního centra s expozicemi na zámku,
kde pro vás opět chystáme výstavu zajímavých obrazů. Tentokrát pocházejí
z dílny tří talentovaných dam, a to paní
Hany Legnerové, Evy Tiché a Márie
Michajlecové. Dámy o sobě tvrdí, že
nejsou žádné umělkyně, jejich obrazy
vás ale jistě přesvědčí o opaku. Přijďte se
přesvědčit. Výstava začíná v pátek 4. 10.
a potrvá do půlky listopadu.
Otevřeno při informačním centru: po - pá od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Výstavní sál mkz

Letošní šestnáctý ročník festivalu amatérských divadel Tréglova Bělá obohatí výstava výtvarných děl pana Jaroslava Weigela, výtvarníka a dlouholetého
herce Divadla Járy Cimrmana. Výstava
nazvaná Poslední tečka je zároveň roz-

loučením a vzpomínkou na osobnost
spojenou s naším krajem. Je ale zároveň
také pozvánkou na stálou expozici děl Jaroslava Weigela, která se připravuje pro
příští návštěvnickou sezonu na bělském
zámku.

CESTA POZNÁNÍ

Výstava fotografií
Petra Oralová – Valcová
od 1. 9. do 24. 10.
Minisoutěž ve Výstavním sále
Fotografie, které si můžete prohlédnout ve
Výstavním sále, byly převážně pořízeny při
Petřině samostatné cestě poznání v roce
2018. V prosklené vitríně najdete sošku
Buddhy, která byla dovezena z Kambodže,
a také malý bambusový předmět rovněž
z Kambodže, jehož použití je pro vás malou hádankou.
Kdo napíše správný tip na lísteček a vhodí
jej do k tomu určené krabičky, bude zařa8

zen do slosování. Správné odpovědi slosujeme 15. 10. Výherce obdrží fotografii
beduína, která je součástí výstavy. Ostatní
účastníci soutěže se pravý účel předmětu
dozvědí v listopadovém čísle Zpravodaje
města Bělá pod Bezdězem.
MKZ

Zámecký klub a Klubík v novém
Tento projekt Městských kulturních zařízení sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem a Nadační fond ŠKODA AUTO.

Koncert a malovací dílna s Milli Janatkovou Sobota 12. 10. od 13 hod. na zámku

Vážení a milí,
začíná říjen a nadešel čas, kdy bychom
měli finišovat s přípravou nového prostoru pro tvoření Klubíku v zámku. Já
ovšem tento článek píšu v půlce září
a popravdě v Klubíku to ještě zdaleka
nevypadá přívětivě. Nicméně řemeslníci pilně pracují, a tak věřím, že vás již
nyní mohu pozvat na chystanou zahajovací akci, a sice na Koncert a malovací
dílnu s milou a všestranně nadanou lektorkou a též zpěvačkou a výtvarnicí Milli
Janatkovou. Očekávat můžete pohodové odpoledne s malováním, které jistě
zvládnou i úplní začátečníci, prohlédneme si společně nový prostor pro tvoření našeho Zámeckého klubu, také pro
vás připravíme malé zdravé občerstvení
a domácí limonádu. Na samý závěr tvořivého odpoledne, jako taková třešnička
na dortu, proběhne hudební představení
úžasné Milli Janatkové. Akce je určená
jak pro jednotlivce, páry, přátele a kamarády, tak pro rodiny s dětmi i seniory. Na
malovací dílnu stačí jen přijít, veškerý
výtvarný materiál bude k dispozici na
místě. Akce bude zdarma díky grantové
podpoře Škoda Auto, za což děkujeme.
Těšíme se na setkání s vámi a společně si
příjemnou akci užijeme.
A abychom vám Milli trochu představili,
položili jsme jí pár otázek.
Odkud pocházíte, kde jste vyrůstala?
Jako jediná z rodu jsem se narodila na
Mělníku, kde i část mé rodiny bydlí. Jinak
moji předkové v mateřské linii pocházejí
ze Šumavy, z tatínkovy linie z Českého
ráje a okolo Bělé pod Bezdězem. Proto se
moc těším na zámek i na všechny, se kterými se na akci setkám. Vyrůstala jsem
tedy na Mělníku, ale často jsme do Českého ráje jezdili. Také jsem strávila několik let v Hradci Králové a nějaký čas
v Portugalsku, cestování mám ráda.
Od kdy se věnujete malování a hudbě,
kde čerpáte inspiraci?
Maluji, zpívám a hraji na kytaru od dět-

ství, ale dlouhá léta trvalo, než jsem si
začala opravdu věřit, že svůj potenciál
můžu naplno rozvinout a podělit se o něj
s ostatními. O inspiraci nemám nouzi.
Můj barevný život a zkušenosti mě inspirují natolik, že někdy nestíhám všechny
nápady zpracovávat. Má tvorba vychází
jak z radostí, tak i z nejrůznějších překážek, potíží i smutků, které vždy přetvářím do naděje. Hodně mě inspiruje také
ticho a příroda, kterou ráda maluji.

vená z koncertů, víc maluji o samotě v tichu. Když mám samoty dost, ráda pracuji
s dětmi, studenty, dospělými i seniory,
učím, zpívám a hraju. Vše se propojuje.
Poté si zase užívám domov, čaj, dobré
jídlo a chvíle pohody, jakkoli je někdy život velká výzva. A pak zase ráda jedu za
lidmi, tak se na vás všechny těším!

Jak to bylo s Vaším zpíváním?
Zpěv, rytmus a chuť tančit jsem zdědila
po mamce, po babičce zase šití, po tatínkovi hru na kytaru a po pratetě vedle
hudby i psaní. Předkové byli krom jiného
i učitelé. Baví mě i cizí jazyky. Vše se ve
mně propojuje, a tak ráda zpívám česky
i v různých jazycích při malování obrazů nebo vlastních šitých šatů, zpívám
při hře na bicí nebo s kytarou. Dřív jsem
byla uzavřená, stydlivá a plná strachu.
Právě práce s hlasem i malbou mě zdravě
otevřela a v mnohém mi pomohla. Jakkoli je tvůrčí cesta někdy těžká.
Z Vašeho webu jsem se dozvěděla, čemu
všemu se věnujete. Je toho spousta, ale
zároveň to všechno působí tak nějak
harmonicky, není toho na Vás moc? Jak
to vše zvládáte zkombinovat?
Ano, někdy si sama říkám, že mé aktivity
jsou na několik životů, ale učím se plánovat, myslet dopředu a rozložit si energii,
tvorbu i čas s rodinou tak, abych vše zvládala. Učím pár hodin na taneční konzervatoři Duncan Centre v Praze, to mi dává
určitý rytmus. Někdy má přednost hudba,
jindy malba, ale obecně se mi už daří vše
přirozeně propojovat do jednoho celku,
který vystihuje moji podstatu. I když to
tak asi nevypadá, momentálně dost odpočívám. Před několika lety mě snad už ponaučily nejrůznější zdravotní potíže, tak se
snažím na to nezapomenout a opatrovat se.
Co Vás nejvíce baví, čemu se teď věnujete nejraději?
Právě odpočinku. (smích) Nejde se pořád za něčím hnát. Teď mě baví klidnější
aktivity. Vrátila jsem se k tvorbě grafiky –
barevného linorytu. Zavřu se do malého
ateliéru, ryju, tisknu a nebo jedu do přírody malovat krajinu. V létě ráda plavu.
Mám ráda pěstování, procházky po lese
a vyhlídky z kopců a hor. Dlouho jsem
se rozmýšlela, jestli být výtvarnicí, nebo
muzikantkou. Jenže ani jednoho nemohu nechat, je to takový zvláštní osud.
Má to ale svůj význam. Když jsem una9

pravidelné tvořivé dílny
Milé dámy, milé děti,
dne 15. 10. začneme opět společně tvořit v Zámeckém klubu a klubíku. Pro dětičky zůstává pravidelným dnem Klubíku
středa od 15 hod. Pro ženy opět úterý,
ale na vaše četná přání jsem upravila čas,
a tak po novu budeme začínat od šesté
hodiny večerní. V říjnu budeme šít květiny z barevných látek, vyrábět plstěné
a makové panenky a barevné vážky.
Těším se na vás.
Marcela
Vstupné dospělí 50,- Kč, pro děti 30,- Kč.

Z kulturního dění
Muzeum Podbezdězí v říjnu
Muzeum Podbezdězí je v říjnu otevřeno každou sobotu a neděli, v době od 9 do 16 hodin.
Přednáška: Houby zachovalých bučin
10. 10. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč.
Hospodářské monokulturní lesy v naší krajině
občas zpestří ostrůvky
zachovalých lesů pralesovitého typu, jedná se většinou o bučiny, kde je mnohem pestřejší
druhová různost živočichů, rostlin, ale
i hub. Nenacházíme zde jen běžné houby,
většina z nich patří mezi vzácnější i kriticky ohrožené druhy. O mnohých z nich
uslyšíte na přednášce s mykologem Stanislavem Tutkou.
Přednáška: Počátky českých
detektivek
31. 10. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč.
Přednáška Mgr. Moniky Kolářové Kipeťové o počátcích české detektivní tvorby
a o jejích autorech, např. Eduardu Fikerovi
a Emilu Vachkovi, kteří položili základy
české detektivní školy, na niž dodnes navazuje celá řada pozdějších autorů.
ŽIVOT V KAMENI – Když na Bělsku bylo moře aneb Zkameněliny z muzea
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.

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 Bělá 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. Zakoupit je můžete na pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 11. 10. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé bude sloužena v pátek 11.
10. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 25. 10. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé bude
sloužena v pátek 25. 10. od 18 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
GRATULACE

VZPOMÍNKY
Dne 10. 10. uplyne již 10 let, co jsme se naposledy rozloučili se Zoltánem Šoošem. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi.
Stále vzpomíná rodina.
Dne 11. 10. to bude 7 let, co nás opustila naše maminka, paní Marie Kůtková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami
Dne 13. 10. by se paní Milèva Droznová
z Pohotovostní osady dožila 100 let. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 16. 10. uplyne již dlouhých 13 let, co zemřela
moje drahá maminka, paní Ludmila Dušičková.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte, prosím, se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Jarmila.

Dne 6. 10. letošního roku oslaví 90. narozeniny
pan Břetislav Bittner.
Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Dne 23. 10. uplyne již devět let od tragické smrti
Jaroslava Šedy, 3. 11. tomu bude sedmnáct let, co nás
navždy opustil Alois Šeda, a 29. 11. to bude již dvacet
tři let od smrti paní Jarmily Šedové.
Stále vzpomínají Karel, Pavel, Petr a Jana s rodinou.

VEČERNÍ IMPROVIZACE
NA VARHANY
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Dcera Kamila a syn Zbyněk s rodinami

Neděle 13. 10. od 18 hod.
Klášterní kostel sv. Václava v Bělé
Přijďte se zaposlouchat do půlhodinky
s barokními varhanami.
Hraje P. Kamil Škoda.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Rok 2020 bude rokem 100. výročí založení
skautského hnutí v Bělé pod Bezdězem.
Hledáme proto pamětníky, bývalé
členy, současné členy nebo příznivce
skautingu, kteří by byli ochotni přispět
vzpomínkami, zapůjčením jakýchkoliv
dobových materiálů, tiskovin či fotografií spjatých s bělským skautováním
během celé jeho historie.
Nashromážděné materiály by byly, se
souhlasem majitele, vystaveny jako exponáty na připravované výstavě v bělském muzeu na zámku a jako reprodukce použity v plánované brožuře
k tomuto výročí. Fotografie a tiskoviny okopírujeme a originály vrátíme.
Hmotné exponáty (kroje, části krojů,
odznaky, knihy apod.) vystavíme v mu-

zeu a po skončení výstavy v pořádku
vrátíme. Předem děkujeme všem, kteří
nám svými příspěvky pomůžou připomenout myšlenku a historii skautingu
nejen v Bělé pod Bezdězem.
Bližší informace k tomuto projektu
podá Tomáš Rak (Buldok) na tel. 604
587 419 nebo osobně při skautských
schůzkách v klubovně Na Střelnici
317, každou středu od 17 hodin mimo
svátků a prázdnin.
Za 40. oddíl OS SVORNOST SSSČR
Milan Janura, vedoucí oddílu

V září opět začal školní i junácký rok
Proběhla i úklidová brigáda, které se
kromě vedoucích zúčastnili i rodiče –
díky za vaši práci! V polovině září nechyběla tradiční náborová schůzka, kde
se děti i rodiče mohli podrobně seznámit s naší organizací. Pokud jste ho nestihli, nic není ztraceno, přijďte se podívat na některou ze schůzek – konají se

TAJEMSTVÍ
Turistika v říjnu
měsíci padajícího listí
ZVEME VÁS NA
LOUČENÍ SE SEZONOU
Pátek 18. 10. - neděle 20. 10.
Benátecká chata - Rokytno
Turistika v oblasti Krkonoš a Jizerek Dvoračky, Huťský vodopád, Cimrmanova země - Maják. Počet míst omezen!!!
Odjezd: Bělá p. B., městská sportovní
hala, v pátek v 16 hod.
Příjezd: v neděli kolem 17 hod.
Ubytování s polopenzí; pro členy TPD:
1400 Kč, pro ostatní: 1800 Kč.
Sobota 26. 10.
Již 5. turistický potlach na naší základně
od 18 hod.
Hudba a občerstvení zajištěno.
Nutná rezervace.
PŘIPRAVUJEME
Sobota 9. 11.
Zájezd na tvrz Malešov spojený s prohlídkou přátelského pivovaru s ochutnávkou.
Horský vůdce

HUBERTSKÁ ZÁBAVA
Myslivecké sdružení Bezděz se sídlem
v Bělé pod Bezdězem vás srdečně zve
v sobotu 9. 11. od 20 hodin do
místní sokolovny.
Zajištěn je zvěřinový guláš či bohatá myslivecká tombola.
Vstupné: 200 Kč.
Předprodej lístků je zajištěn
v Tipsportu (Tyršova 60, B. p. B.)
nebo přímo u myslivců.

TJ Sokol Bělá - házená
Zápasy v Městské
sportovní hale

V první polovině tohoto měsíce se v našem
středisku uskutečnil volební sněm, kde se sešli všichni činovníci a zvolili (staro)nové vedení Svornosti. Vůdcem střediska zůstává
Michal Horáček (Migel), jeho zástupcem je
Martin Vaníček (Maňas). Zároveň naši vedoucí Míla a Migel oslavili s celým osazenstvem kulaté narozeniny. Blahopřejeme a do
dalších skautských let přejeme hodně zdraví
a pevné nervy.
Také nás v září navštívili členové spřátelené
skautské organizace, kterým jsme se mohli
pochlubit krásnou novou klubovnou, za niž děkujeme Jitce Kotkové a zejména vedení města
Bělá pod Bezdězem. Členů nám stále přibývá,
takže jsme další místnost víc než uvítali.

každou středu kromě prázdnin a svátků
od 17 do 18.30.
Více najdete na internetu: svornost.unas.cz
nebo Facebook.com/svornostbela
Jerry

TURNAJ PŘÍPRAVKA:
sobota 5. 10. od 9 hodin
TURNAJ MINIŽÁCI:
sobota 12. 10. od 9 hodin
TURNAJ ST. ŽÁCI:
neděle 13. 10. od 9 hodin
MISTROVSKÉ UTKÁNÍ MUŽI:
TJ Sokol Bělá pod Bezdězem
- HK Chomutov
sobota 26. 10. od 17 hodin
František Šindelář
sekretář házené
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INZERCE

REVIZE KOTLŮ
Jiří Bakkal

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí
od 1. 1. 2020
volné pracovní místo na pozici Pracovník v sociálních službách
pečovatelka, na detašovaném pracovišti v Bělé pod Bezdězem.
Požadujeme:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

vzdělání (min SOU)
kurz pracovníka v sociálních službách
řidičský průkaz skupiny B
základní znalost práce na PC
kladný vztah k seniorům
komunikativnost, samostatnost a odpovědnost
zájem o práci se seniory
bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

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

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

stabilní zázemí
příjemné pracovní prostředí
velmi dobrý pracovní kolektiv
podpora dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
platové podmínky dle Nařízení vlády 564/2006 Sb. v platném znění
25 dnů dovolené, 2 dny Sick day
stravenky Cheque Dejeuner v hodnotě 90,-Kč

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a souhlasem
se zpracováním údajů zasílejte na
E-mail: dps.tvrznikova@seznam.cz nebo osobně na adrese:
Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, 293 01.
Bližší informace na tel. čísle 326 735 245.

TRÉGLOVA BĚLÁ 2019
1. - 30. listop adu v p átek a s ob otu
v í ce na w w w.m kzb el a.cz

tata plakat:tata plakat

9/21/19

2:29 PM
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm
Palivo listnaté měkké – lípa 640 Kč/1 prm
Palivo listnaté tvrdé – jasan, bříza 1 000 Kč/1 prm
Palivo jehličnaté – smrk/borovice 4 m délky 410 Kč/1 prm
délka paliva 1 m
prm = prostorový metr
(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem a Michal Weigel
si Vás dovolují pozvat na výstavu výtvarných děl Jaroslava Weigela
POSLEDNÍ TEČKA.
Výstava bude zahájena vernisáží ve Výstavním sále MKZ
v budově IC a Městské knihovny Vladimíra Holana
na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem
1. listopadu 2019 od 18. 30 hodin.
Ukončení výstavy 26. listopadu 2019.

nabídka platí do vyprodání zásob
doprava možná dle předchozí telefonické dohody
tel: 723 372 414 / 602 143 162

info@lesybela.cz
http://www.lesybela.cz/
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