
Z  JEDNÁNÍ RADY MĚSTA  - DĚNÍ VE MĚSTĚ  -    Z KULTURNÍHO DĚNÍ  - 
SETKÁNÍ RODÁKů - SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - ZE  SPOLKOVé ČINNOSTI

Výstavní sál MKZ, 
Masarykovo náměstí 140

„Naše Jitka Blechová“
Výstava froasáží, maleb a grafiky

Od 12. 9. do 8. 10. 

Pátek 4. 9. 
V.A.D. Kladno

ÚL – včelařské divadelní rondo
Na nádvoří zámku od 21 hod. 
Vstupné: v předprodeji 100 Kč, 

na místě: 120 Kč

Pátek 11. 9. 
Otevření nové stálé expozice 

výtvarných děl Jaroslava Weigela
„Poslední tečka“

Zámek Bělá p. B. od 16 hod.

„Nejkrásnější Ave Maria“
Olga Procházková a Zdeněk Šmíd

Slavnostní koncert k zahájení 
setkání rodáků a přátel města 

v  kostele Povýšení sv. Kříže 
od 17 hod. 

Sobota 12. 9. 
SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL 
MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

v parku na Masarykově náměstí 
od 10 do 17 hod. 

Neděle 13. 9. 
BĚLSKÉ POSVÍCENÍ A EHD

Jarmark spojený s programem 
v otevřených památkách
Od 10 do 17 hod., park na 

Masarykově náměstí 

17. – 20. 9. 
Bělské balonové hemžení
18. ročník vzletů balonů 

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

září
9/2020

44. ročník

Konec prázdnin. Prázdniny, na které jsem 
se těšil, ale měl jsem i trochu strach z toho, 
jestli se nestane něco nečekaného a nestih-
neme do začátku školního roku dokončit 
modernizaci školy v Tyršově ulici spojenou 
s budováním nové družiny. Ale teď už je to 
jasné. Stihlo se to! Jak se můžete dozvědět 
uvnitř tohoto čísla Zpravodaje. 
Věřím, že jste si užili léta a dovolených, ale-
spoň tak, jak to současná situace dovoluje. 
Jak se říká: „Všechno špatné je k  něčemu 
dobré“. To platilo letos o návštěvnosti na-
šeho krásného koupaliště. Letos nebylo vý-
jimkou, když bylo na koupališti přes tisíc 
návštěvníků. Vodu se podařilo udržet ve 
velmi dobré kvalitě a věřím, že jste ocenili 
i služby občerstvení na Věchýtku a stánku 
s  točenou zmrzlinou. A  děti si užily nové 

velké nafukovací trampolíny. O  několik 
míst se podařilo i navýšit možnost parko-
vání.
Potkávali jsme se i na tradičních „prome-
nádních“ pátečních koncertech v  parku. 
Zmokli jsme jen jednou, a  i  přes ten déšť 
to byl pěkný zážitek a vytleskali jsme si tři-
krát písničky navíc. A od kapely jsme do-
stali děkovný dopis s přáním, že rádi zase 
do Bělé přijedou hrát. 
Září bude plné odložených i pravidelných 
akcí. Setkání rodáků, posvícení, balonové 
létání, setkání legend a  další. Tak se jistě 
zase uvidíme v parku, na zámku, na kou-
pališti i jinde.
Hezký zbytek léta přeje

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

VÁžENÍ SPOLuOBčANÉ, MiLÍ BĚLÁCi,



2

Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU 

Město nabízí občanům za dotovanou cenu 
sady tašek na tříděný odpad

Z jednání rady města
DPH, tj. 1.317.690 Kč včetně DPH, z dů-
vodu ekonomické výhodnosti a  splnění 
časového harmonogramu, který odpovídá 
probíhajícím stavebním pracím. 

Elektromobil
Rada města schválila podání žádosti na po-
řízení nákladního elektromobilu do 3,5t 
včetně (typ N1) do výzvy č. 11/2019 Ná-
rodního programu ŽP, zároveň schvaluje 
smlouvu o dílo na zpracování žádosti o do-
taci, přípravu výběrového řízení a závěreč-
nou administraci zakázky se společností 
K.IS, s. r. o., za cenu 95.000 Kč bez DPH. 

Plnění rozpočtu města
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu 
města k  30. 6. 2020 - příjmy ve výši  
45.423.186,74 Kč, výdaje 55.660.413,47 Kč.

Plnění rozpočtu MŠ
Rada města dle § 28 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, schvá-
lila čerpání rozpočtu k  30. 6. 2020 pří-
spěvkové organizace Mateřská škola Bělá 
pod Bezdězem. Náklady jsou k 30. 6. 2020 
v  částce 8.730.962 Kč, výnosy v  částce 
9.015.120 Kč.

Plnění rozpočtu ZŠ
Rada města dle § 28 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, bere na vědomí 
vyhodnocení čerpání rozpočtu v  období 
leden – červen 2020 příspěvkové organi-
zace Základní škola Bělá pod Bezdězem. 

Z komise životního prostředí (ŽP)
Rada města odsouhlasila kácení dřevin 
uvedených v  zápise komise ŽP v  loka-
litách U  Stadionu, Háječek, podél cesty 
k  železniční zastávce, Bezdědice a  v  uli-
cích Jateční, Fortenská a  Táborová. Dále 
odsouhlasila přípravu projektu: založení 
ovocného stromořadí podél pozemku p. 
č. 2815/1 v k. ú. Bělá pod Bezdězem.

Třídění odpadu
Rada města odsouhlasila nákup 600 ks 
tašek od společnosti EKO-KOM, a. s., 
na tříděný odpad pro domácnosti a pro-
dej občanům za symbolickou cenu 40 Kč 
nebo 45 Kč dle velikosti.

Průjezd historických vozidel
Rada města bere na vědomí změnu ter-
mínu průjezdu historických vozidel ve 
dnech 23. - 24. 10. 2020 městskou ko-
munikací, Páterovská cesta. Žadatelem je 
ÚAMK – Sdružení českého autosportu. 

Dodávka výtahu v ZŠ
Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice 
č. 1/2020, o  zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, schválila přímé zadání 
dodávky a montáže výtahu a zasklení vý-
tahové šachty do ZŠ v Tyršově ulici v roz-
sahu dle přiložené cenové nabídky spo-
lečnosti ELEKTRO MOSEV, spol. s  r. o., 
Hradec Králové, za cenu 1.089.000 Kč bez 

Oznámení občanům 
Šubrtova, Hlínoviště, 
Bezdědic a Březinky

Plnění rozpočtu MKZ
Rada města dle § 28 zákona č. 250/2000 
Sb. schválila čerpání rozpočtu Městských 
kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace, za 1. pololetí 
2020. Náklady jsou k 30. 6. 2020 v částce 
3.515.809,29 Kč, výnosy 4.234.708,45 Kč.

Bc. Zdeněk Krenický, 
tajemník MÚ

Šest set kusů sad tašek na tříděný odpad 
zakoupilo město Bělá pod Bezdězem od 
společnosti Eko-kom. Cílem této aktivity 
je podpořit obyvatele města k  separaci 
odpadu. „Praktické plastové tašky tří ba-
rev na třídění papíru, skla a plastu se dají 
navzájem spojit suchým zipem. Občané 
tak mohou doma odpad třídit přímo do 
těchto tašek a poté jejich obsah jen vysy-
pat do kontejneru stejné barvy. Tašky jsou 
použitelné opakovaně a  výborně usklad-
nitelné, tudíž i manipulace s nimi je velmi 
příjemná.
Občanům města Bělá pod Bezdězem 
a  příměstských častí Šubrtov, Hlínoviště, 
Březinka a  Bezdědice město nabízí tyto 
sady tašek za zvýhodněnou cenu dle veli-
kosti - 20l sadu tašek za cenu 40 Kč a 40l 
sadu tašek za cenu 45 Kč. Každá sada ob-
sahuje modrou tašku na papír, žlutou na 

plasty a  tetrapakové obaly a  zelenou na 
sklo. 
Sady tašek se budou od 1. 9. 2020 prodá-
vat na pokladně MěÚ Bělá pod Bezdězem 
až do vyprodání zásob. Každá domácnost 
si může zakoupit jednu sadu tašek na tří-
děný odpad. Věříme, že tento krok občané 
našeho města uvítají, a  že se tak podaří 
ještě zefektivnit třídění komunálních od-
padů v našem městě.

J. Kodriková, referent OVŽP

V  sobotu 10. 10. 2020 společnost 
Compag Mladá Boleslav, s. r. o., 
provede svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu.

Jedná se pouze o tyto 
komodity odpadu:

150110 obaly obsahující zbytky ne-
bezpečných látek
200127 barvy, tiskařské barvy, lepi-
dla a  pryskyřice obsahující nebez-
pečné látky
200126 olej a  tuk neuvedený pod 
číslem 200125
200133 autobaterie a akumulátory

V režimu zpětného odběru 
převezmeme:

•	 elektrozařízení	–	 lednice,	mraz-
ničky, televizory, monitory, rádia, 
vysavače a  zářivky. Zařízení musí 
být kompletní, tj. nesmí, chybět 
žádné podstatné součásti a  nesmí 
být demontované.
•	 olej	 motorový	 a  převodový	 bez	
příměsí a nečistot, barvy, laky, ředi-
dla – pouze dobře uzavřené
•	 drobné	baterie	a monočlánky
•	 plastové	nádoby	od	primalexů

JINÉ DRUHY ODPADU 
NEBUDOU ODVEZENY!

Komodity odpadu shromážděte na 
uvedené místo dle lokality. V urče-
nou hodinu bude provedena pouze 
nakládka odpadu.

Přibližná hodina svozu
8.00 h - Šubrtov u papíren - parko-
viště za obchodem
8.30 h - Hlínoviště u nádob na tří-
děný odpad 
9.00 h - Bezdědice náves
9.30 h - Březinka před MŠ

Odvážen bude pouze odpad pochá-
zející z domácností, odvoz se netýká 
odpadů z podnikatelské činnosti.
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Nová školní družina a modernizace budovy prvního stupně 
Základní školy v Tyršově ulici

O  letošních letních prázdninách pro-
běhly stavební úpravy budovy I. stupně 
základní školy za účelem vestavby školní 
družiny, modernizace a  rozšíření sociál-
ního zařízení a zázemí pro pedagogy a ve-
stavby výtahu. Současně došlo také k na-
výšení kapacity školní družiny z 90 žáků 
na 150. Hlavním důvodem realizovaného 
projektu byla již akutní potřeba vytvořit 
odpovídající zázemí pro provoz družiny. 
Budova školní družiny v bývalých jeslích 
v  Jenečské ulici je již na konci své život-
nosti. Výsledkem projektu je nové tech-
nicky vhodné a estetické zázemí pro dru-
žinu Základní školy v Bělé pod Bezdězem, 
komfortně upravené, kde budou k dispo-
zici 4 družinové třídy, 8 dostatečně vel-
kých kmenových tříd pro výuku prvního 
stupně školy, z  nichž jednu bude možné 
využívat v  odpoledních hodinách jako 
družinovou. Projekt navíc zlepší hygie-
nické zázemí školy díky rekonstrukci so-
ciálního zařízení pro žáky i  personál ve 
všech patrech budovy.

Stavební práce provedla na základě výbě-
rového řízení společnost STAVER Luže,  
s. r. o., za celkovou částku 10,5 milionu ko-
run. Samostatně je řešena dodávka výtahu 
včetně zasklení výtahové šachty za částku 
1,3 milionu. V  rámci rekonstrukce školy 
proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
vybavení 4 družinových učeben, jedné ví-
ceúčelové učebny, sborovny, kanceláře pro 
vedoucí vychovatelku a zázemí pro vycho-
vatelky. Součástí této zakázky je i dodávka 
koberců a  lin v  místnostech vybavených 
novým nábytkem. Vybrána byla společ-
nost ViVA school, s. r. o., za cenu 5,2 mili-
onu. Víceúčelová učebna je vybavena tak, 
aby mohla alternativně sloužit jak pro vý-
uku, tak i pro školní družinu. Obdobným 
způsobem by mohly být v příštích letech 
postupně vybaveny všechny kmenové třídy. 

Na stavební úpravy zažádalo město prostřed-
nictvím výzvy místní akční skupiny LAG 
Podralsko, z. s., které je Bělá pod Bezdězem 
dlouhodobě členem, o  dotaci z  Programu 
rozvoje venkova. Po prvním kole hodnocení 
byla žádost představenstvem LAG Podral-
sko, z. s., doporučena k financování a bude 
postoupena Státnímu zemědělskému a  in-
tervenčnímu fondu k  dalšímu hodnocení. 
Bude-li žádost úspěšná, může město získat 
na realizaci stavebních úprav dotaci ve výši až  
4 mil. Kč.

Stavební úpravy a  instalace nového ná-
bytku proběhly ve dvou prázdninových 
měsících s  přísně sledovaným časovým 
harmonogramem. Pracovalo se tu šest-
náct hodin denně, sedm dní v týdnu, aby 
se v  září do školy mohli opět vrátit žáci 
prvního stupně.

Krásná školní budova z  konce devate-
náctého století prošla v  minulých le-
tech dílčími úpravami. Centrální vytá-
pění plynovou kotelnou, zateplení fasády 
a půdních prostor objektu včetně výměny 
oken. V  současné době se zpracovává 
návrh řešení zahrady jakožto prostoru 
pro venkovní výuku i  volnočasové akti-
vity v rámci školní družiny. V posledním 
kroku modernizace školy nás bude čekat 
řešení neustále se zvyšujícího dopravního 
zatížení prostoru před školou, zejména 
s ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí.

Novou družinu ve zmodernizované škole 
v Tyršově ulici si poprvé můžete prohléd-
nout v pátek 4. 9. od 15 hod. a porovnat 
návrhy na obrázcích se skutečností.

Nejdůležitější ale je, aby se tu líbilo dětem, 
pedagogům i vychovatelkám.

Ing. Pavlína Rylichová, Správa majetku města
Ing. Jaroslav Verner, starosta města
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Já se těším, ty se těšíš, on se těší, ona se těší, my se těšíme, vy se těšíte, oni se těší  
A na co že se všichni těšíme? Na začátek 
školního roku v  ZUŠce. Bělská pobočka 
Základní umělecké školy v  Mladé Bole-
slavi 1. září otevírá pomyslné brány umě-
leckého vzdělávání. A co je u nás nového? 
O jarních prázdninách loňského školního 
roku jsme se přestěhovali, abychom uvol-
nili prostory pro nově vznikající družinu. 
Pan ředitel Galetka nás přijal na dobu 
nezbytně nutnou do budovy základní 
školy v  Máchově ulici. Díky vstřícnému 
přístupu města a  silným pažím zaměst-
nanců Technických služeb města Bělá pod 

Bezdězem jsme mohli hned po prázdni-
nách pokračovat v provozu na novém pů-
sobišti. Pobyt by to měl být dočasný, v jed-
nání je naše trvalé sídlo na zámku.
Pak přišel „koronavirus“. Ani to nás neza-
strašilo. Výuka probíhala v omezené míře 
distanční formou a v červnu pro zájemce 
i  formou prezenční. Dělali jsme, co jsme 
mohli, protože naše společná práce nás 
těší. 
V letošním školním roce nám přibude do 
bělského týmu nová kolegyně, učitelka 
hry na klavír Markéta Dvorská. Máme 
před sebou řadu hudebních i výtvarných 
akcí, například pravidelný vánoční kon-
cert ve školním klubu či výstavu ve Sboru 

českých bratří v  Mladé Boleslavi. První 
výtvarnou akcí bude malá výstava v  ZŠ 
v Máchově ulici u příležitosti Setkání běl-
ských rodáků 12. 9. 2020.  

Těšíme se na vás:
Alexandr	Visič	–	klasická,	elektrická	a ba-
sová kytara, mandolína (Čt, Pá)
Veronika Skopcová – zobcová a  příčná 
flétna, klavír (St, Pá)
Dagmar Maděrová – klavír (Po, Út)
Markéta Dvorská – klavír (Čt)
Jarmila Nováková – výtvarný obor (Po)

Jarmila Nováková

Letošní rok již několikrát prokázal pravdi-
vost rčení, že na všechny dobré věci se vy-
platí počkat. Jinak tomu jistě nebude ani 
v případě Bělského balonového hemžení. 
Nezapomněli jsme na vás, věrné fanoušky 
horkovzdušných balonů, a tak se už za ně-
kolik dní Bělá pod Bezdězem opět začne 
hemžit piloty, jejich posádkami a  pasa-
žéry.
Netradiční zářijový termín a babí léto při-
nesou opět nový zážitek z balonového lé-
tání. Doufejme, že počasí umožní návštěv-
níkům pohled na houf horkovzdušných 
balonů povstávajících z  ranní mlhy do 

slábnoucího, skoro podzimního slunce.
Skupinové vzlety balonů se budou konat 
v okolí Bělé pod Bezdězem a Bakova nad 
Jizerou; v závislosti na síle a směru větru 
však bude možné balony pozorovat i  ze 
širšího okolí Mladé Boleslavi, Máchova 
jezera a Českého ráje. 

18. ročník Bělského balonového hemžení se 
koná v náhradním termínu 17. - 20. 9. 2020. 

Více informací naleznete na webových strán-
kách pořadatele, Balloon clubu Bílá Hlína: 

http://www.bcbh.cz/belske-balonove-hemzeni/

Pozvánka na 18. ročník Bělského balonového hemžení

ZUŠ - Petra Houdová 14 let ZUŠ - Simona Petrova 14 let ZUŠ - Veronika Tatková 14 let
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Jubilejní 15. ročník turnaje v plážové házené 

Ladies Ride Camp 2020 v Bělé pod Bezdězem

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 
36 týmů, zahraničí účast byla letos ze zná-
mých důvodů spíše sporadická. CEFEG 
Bělá Cup 2020, tedy jubilejní 15. ročník 
letního tradičního turnaje v  plážové há-
zené v Bělé pod Bezdězem, probíhal v no-
vém termínu, a to od pátku 14. 8. do ne-
děle 16. 8. Akce byla rovněž doprovázena 
kulturním programem, v pátek i v sobotu 
byl pro účastníky i návštěvníky připraven 
zábavný hudební večer, vyvrcholením so-
botního večera byl ohňostroj, který jako 
již tradičně hodinu před půlnocí rozzá-
řil oblohu nad bělským koupalištěm. Pa-
ralelně s  touto akcí běžela po oba večery 
na Věchýtku taneční Falcon - elektronická 
hudební show. 

V  ženské kategorii se staly vítězkami 
hráčky ostravského týmu Peachky, v muž-
ské kategorii zvítězil tým reprezentace ČR 
do 16 let. Nejlepší hráčkou turnaje se stala 
trojnásobná maminka Alžběta Mikolaj-
ková a nejlepším hráčem turnaje Bělák, re-
prezentant a velký házenkářský talent, Mi-
kuláš Kabátník. Oba ocenění patří do týmů 
vítězů ve svých kategoriích. Populární 
Kempa team pod taktovkou Ivana Hudce 
neobhájil loňské prvenství, a  zklamal tak 
své fanoušky bramborovým umístěním.
V návaznosti na srpnovou „Plážovku“ jsme 
ve středu 12. 8. a ve čtvrtek 13. 8. uspořá-
dali promítání letního kina na náměstí 
v parku na ranveji za účasti spousty Běláků, 
za což všem návštěvníkům vřele děkujeme.  

Příští rok se k nám letní kino opět vrátí.
CEFEG Bělá Cup 2020 tradičně pomáhá 
přidanou hodnotou, kterou lze jen těžko 
ocenit slovy. Letos tato podpora smě-
řuje k  16letému nevidomému Ládíkovi 
a k 3leté Rozárce, která se narodila s vro-
zenou genetickou vadou. Cílem je pod-
pořit nákup zvedáku a  speciálního vo-
zíku pro Ládíka, rehabilitační prostor a na 
míru uzpůsobený pokojíček pro Rozárku. 
Za tuto intervenci organizátorům srdečně 
děkuji, jsem moc rád, že kromě sportu 
a zábavy „plážovka“ také pomáhá!

Zdroj fotografií: CEFEG Bělá Cup 2020 
a fotograf Robert Grim

Jan Sýkora, místostarosta

V  Bělé byly k  vidění holky a  motorky! 
Spanilá jízda víkendové akce pro dámy 
na motorkách s  názvem Ladies Ride 
Camp proběhla v pátek 7. 8. 2020 v 17.30 
z Vrchbělé za doprovodu městské policie 
s cílem ranvej v parku na náměstí v Bělé 
pod Bezdězem. Dámy a jejich stroje růz-
ných značek lahodily oku široké veřej-
nosti od 18.00 do 18.30. Krátkým přiví-
táním akci zahájil místostarosta města. 
Learningový event pro dámy na motor-
kách se konal v Bělé pod Bezdězem v Ad-
venture Landu pod záštitou obce od 7. 8. 
do 9. 8. 2020.

LRC 2020 v číslech:
80   účastnic, z toho 
  48 jelo spanilou jízdu
217  různých demo jízd
9   moto značek
27   testovacích strojů
11   workshopů a přednášek
5 085  najetých kilometrů celkem
95   hodin a 53 minut holky strávily 
  v sedlech
2   lehké nehody bez zranění
9   rozdaných cen 
25   partnerů akce

Již se těšíme na další ročník Ladies Ride 
Campu. Za rok na viděnou.

Jan Sýkora, místostarosta
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Neděle 13. 9. od 10 do 17 hod.
Na památku výročí posvěcení farního 
kostela Povýšení sv. Kříže v  něm bude 
od 10 hod. sloužena slavnostní mše 
svatá. Posvícenský jarmark v parku 
vám kromě stánků nabídne poslech 
staropražské kapely Hašlerka, Divadlo 
eMILLIon přiveze pouliční kapelu na 
chůdách, kramářské písně a  kuplety, 
pohádku i hry pro děti. 

Neděle bude věnována nejen posvícení, 
ale také prohlídce památek. 

V  rámci Dnů evropského 
historického dědictví 
(EHD) vám zdarma otevřou 
své brány radnice, Česká 
brána, kostel sv. Václava, 

kostel Povýšení sv. Kříže, zámek i  Mu-
zeum Podbezdězí. Dále je pro vás při-
pravena nabídka projížďky kočárem 
a programy v jednotlivých památkách. 

Aktuální informace najdete na našich 
stránkách www.mkzbela.cz, Facebooku 
nebo v informačních centrech na Masa-
rykově náměstí nebo na zámku. 

Program se může měnit dle vyhlášených 
opatření (týká se prohlídek vnitřních 
prostor), rušit pouze v případě celoploš-
ného zákazu jakýchkoli akcí vládou ČR.

Simona Grosová 
referent MKZ Bělá pod Bezdězem

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL 
MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

BĚLSKÉ POSVÍCENÍ A DEN 
OTEVŘENýCH PAMÁTEK EHD

Pátek 11. 9. 
Celé setkání zahájí v  16 hod. otevření 
nové	 expozice	 výtvarných	 děl	 Jaro-
slava Weigela Poslední tečka v zámecké 
části Městských kulturních zařízení. 
Podrobně vás zveme v pravidelné rub-
rice	 Informační	centrum	s expozicemi	
na zámku.
V  17 hod. se sejdeme v  kostele Pový-
šení svatého Kříže, kde se zaposlou-
cháme do tónů nejkrásnějších skladeb 

nejen raného baroka 
v podání operní pěv-
kyně Olgy Procház-
kové s varhanním do-
provodem Františka 
Šmída. Vstupné je 
dobrovolné, po kon-
certu bude možné za-
koupit CD.

Sobota 12. 9. 
V sobotu zahájíme den věnovaný rodá-
kům v 10 hod. ve Výstavním sále MKZ 
na Masarykově náměstí vernisáží 
„NAŠE JITKA BLECHOVÁ“.

Jitka Blechová, rozená 
Fousková, se v  našem 
městě narodila a  celý ži-
vot tu také pracovala. 
Mnozí si ji pamatují jako 
učitelku a  ředitelku ma-
teřské školy. Pro město 

vypracovala mimo jiné obálku a  gra-
fiky ke knize Bělá pod Bezdězem i ná-
vrhy turistických razítek, které použí-
váme dodnes. Bohužel nás před pěti 
lety opustila, a  tak bude letošní vý-
stava také vzpomínkou na ni. Její od-
kaz připomene její sestra, také výtvar-
nice, Eva Ševců. Při vernisáži uslyšíte 
hudební vstup skupiny TRIO COLORE 
(Základní umělecká škola Mnichovo 
Hradiště) a  slovo k  výstavě pronese  
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Od 10.30 do 12 hod. se můžete v parku 
na Masarykově náměstí setkávat s dob-
rovolnými organizacemi města, které 
budeme postupně představovat, a  při-
pravujeme pro vás i připomínku a pro-
hlídku stávajících i  bývalých podniků 
ve městě. Jedná se o  připomenutí vý-
roby, která probíhá nebo probíhala 
v  našem městě. Své dveře nám otevře 
základní škola (která momentálně po-
skytla azyl také výtvarné třídě ZUŠ 
Mladá Boleslav), dále mateřská škola 
i místní hasiči. Časy a organizace pro-
hlídek budou upřesněny.

Od 14 do 17 hod. jste opět zváni do parku 
na náměstí, kde je připraven kompono-
vaný pořad, ve kterém budeme vzpo-
mínat na rodáky města a  také budou 
předány křišťálové pečetě jako ocenění 
za práci pro město. Hudebně nás budou 
provázet Sestry Havelkovy.

V  18 hod. vás pozve místní pěvecký 
soubor Carillon na koncert k 15 letům 
svého založení do vestibulu radnice na 
Masarykově náměstí.

K setkání se připojil také Music Club So-
kolovna, který zve od 20 hod. na koncert 
skupiny WOTAZNÍK, která představuje 
svou novou desku. Během večera dále 
zahrají skupiny SENDWITCH, ANAR-
CHIA a JOKER BEAT.                  

Navzdory všemu strašení epidemiologickou hrozbou 
jsme připravili již páté setkání rodáků a přátel města Bělá 
pod Bezdězem. Rodáky, kteří dnes již žijí jinde, ale po-
skytli nám na sebe kontakt, jsme pozvali k návštěvě na-
šeho města dopisem. Vás, kteří jste zůstali věrni našemu 
městu nebo jste se přistěhovali později, však neopomí-
jíme a doufáme, že se na akci přijdete podívat také. 

5. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL 

BĚLÁ POD BEZDĚZEMRODÁCI 2020 

prohlídky 11, 12 a 13 hod.

10 - 17 hod.

10 - 17 hod.

13 - 15 hod.

11 - 17 hod.

13 - 15 hod.

10 - 17 hod.
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KOMORNÍ SÁL MKZ
PINOCCHIO

Sobota 19. 9. od 15 hod.
Vstupné 40 Kč.
Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka

Řezbář Geppetto léta touží po synkovi. Jed-
noho dne si proto vyřeže loutku, které dá 
jméno Pinocchio. Splní si tak sen, ani ne-
tuší jak moc. Kouzelná víla loutku oživí 
a ta se vydá za dobrodružstvím. Ale už za 
rohem na Pinocchia čeká zlý lišák Gideon, 
který loutku tajně prodá řediteli kočovného 
divadla. Ředitel Lampwick má s loutkou 
jiné úmysly a plánuje ji odvést daleko od 
domova…
KOMORNÍ SÁL MKZ, Masarykovo nám. 
140, vchod ze Střelecké ulice

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Městská kulturní zařízení Bělá pod 
Bezdězem si vás dovolují pozvat na 
otevření	expozice	o životě	a díle	vý-
tvarníka, scénografa a  herce Jaro-
slava Weigela nazvané POSLEDNÍ 
TEČKA. Výstava bude zahájena ver-
nisáží	 v  IC	 s  expozicemi	 na	 zámku	
v  Bělé ve druhém patře jihozápad-
ního křídla (nad muzeem) 11. 9. od 
16 hod.

Jaroslav Weigel se narodil 2. 1. 1931 
v  Rychnově nad Kněžnou. Dětství 
prožil v Poličce a Broumově, kde byl 
tatínek sládkem v pivovaru, jinošství 
v  Broumově a  Mnichově Hradišti, 
odkud pocházela maminka. Sudičky 
mu daly do vínku tři velké lásky, 
které pomáhaly překonat všechny ži-
votní svízele. Láska k přírodě jej brzy 
přivedla mezi polická vlčata a skaut-
ské ideály mu vydržely po celý život. 
Často vzpomínal na chlapecké vý-
pravy na Ostaš, Hvězdu, do Ková-
řovy rokle i  na Broumovské stěny. 
Tyhle výpravy do kraje pískovco-
vých skal a borovic nemusel přerušit 
ani v  Mnichově Hradišti, na dohled 
Drábským světničkám a  Mužskému. 
Vrcholem „vzdělávání o  přírodě“ 
a  prvním životním mezníkem mu 
byla Severočeská lesní škola v  Dok-
sech u Máchova jezera v roce 1949.
Druhá velká láska se mu stala povo-
láním. Už jako kluk pokreslil každý 
volný papír. Po maturitě v Mladé Bo-
leslavi nastoupil na Pedagogickou 
fakultu Univerzity Karlovy v  Praze, 
obor výtvarná výchova - historie. Po 
studiích pracoval ve vydavatelství 
Mladá fronta jako výtvarný redaktor 
dětských časopisů, v roce 1959 přešel 
do redakce nového časopisu Mladý 
svět, který se věnoval i  fenoménu 
trampingu. Mezníkem druhé životní 
i  pracovní cesty byl konec 60. a  po-

čátek 70. let minulého století, kdy 
se po nuceném odchodu z  Mladého 
světa stává členem Divadla Járy Ci-
mrmana (DJC).
Naplno se mohla projevit třetí velká 
láska, herectví. Navíc tu byla pro di-
vadlo devíza hotového profesionál-
ního	výtvarníka	 s dlouholetou	praxí	
a  pro něho samotného nová výzva 
- scénografie. A  spousta, spousta 
práce. Pozvánky, programy, plakáty, 
přebaly zvukových i obrazových no-
sičů, knihy, výstavy a  kompletní vý-
prava osmi her (tedy nadpoloviční 
většiny her DJC): Posel z  Liptákova 
(1977), Lijavec (1982), Dobytí se-
verního pólu (1985), Blaník (1990), 
Záskok (1994), Švestka (1997),  
Afrika (2002), České nebe (2008).
Poslednímu životnímu mezníku na 
dohled ukončil pan Jaroslav Wei-
gel svou pozemskou cestu 5. 9. 2019 
v Praze ve věku 88 let.

-Josef Müller-

VERNiSÁž VýTVARNÉ VýSTAVy 
FANTAZiE NA BĚLSKÉM ZÁMKu

 
Sobota 26. 9. od 15.30

Srdečně vás zveme do Infocentra na 
zámku	s expozicemi	v Bělé	pod	Bezdě-
zem, kde v sobotu 26. 9. od 15.30 pro-
běhne vernisáž obrazů absolventů mla-
doboleslavské univerzity třetího věku. 
Své práce zde opět představí výtvarné 
sdružení SPEKTRUM, jehož členy jsou: 
Jitka Bajtalonová, Helena Burešová, 
Lenka Michalová, Zdena Malátová, Bára 
Radilová, Jana Reslová, Svatopluk Beneš, 
Václav Lang a Ota Pavlík. Jako hosté bu-
dou vystavovat Eva Rázlová – Vlčková 
a  Petr Bratršovský, který vernisáž za-
hájí krátkým hudebním vstupem. Vý-
stava Fantazie volně navazuje na výstavy 
Světlo v obrazech, Barevná paleta a Běl-
sko, které se v minulých letech konaly ve 
stejných prostorách. Výběr témat i  vý-
tvarných technik jednotlivých obrazů je 
volný – nebudou chybět motivy z Bělska 
ani figurální kompozice.

-Josef Müller-

iNFORMAčNÍ CENTRuM S ExPOZiCEMi NA ZÁMKu 

OTEVŘENÍ NOVÉ STÁLÉ ExPOZiCE
Pátek 11. září od 16 hod.

PROGRAM 
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

6. 9. Ne - ODPOLEDNÍ ČAJE
9. 9. St  - TRABANTEM NAPŘÍČ

 KONTINENTY
12. 9. So - WOTAZNÍK, ANARCHIA,  

SENDWICH, JOKER BEAT
19. 9. So - PAULIE GARAND 
 & KENNY ROUGH

4. 10. Ne - ODPOLEDNÍ ČAJE
 10. 10. So - KOMUNÁL 
  + COCOTTE MINUTE

DISKOTÉKY KAŽDÝ MĚSÍC
TERMÍNY BUDOU ZVEŘEJNĚNY, 

SLEDUJTE FB 



8

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice

Nová	interaktivní	stálá	expozice	Muzea	
Podbezdězí představuje tradici regionu, 
kulturní a historické památky i osobnosti 
Podbezdězí.

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
12. 5. - 29. 11.

Výstava zachycuje 
všední i nevšední dny 
venkovského města 
v časech první repub-
liky. Jednotlivé ka-
pitoly výstavy (např. 

obchody, školství, černá kronika) jsou 
zpracovány podle Pamětní knihy města 
Bělé pod Bezdězem. 

STRENICKý POTOK ANEB CO JSEM 
VyPRÁVĚL NA VýLETĚ 22. 5. 1927
14. 7. - 29. 11. 
Výstava je inspirována článkem Karla Sell-
nera, který vyšel v časopisu Boleslavan 
v roce 1927. Spisovatel, historik, uznávaný 
školský inspektor a osvětový pracovník 
Karel Sellner byl významnou osobností 
Mladoboleslavska a své romány rád za-
sazoval do okolí Podbezdězí. Výstava se 
zaměřuje zejména na historii vesnic po-

dél Strenic-
kého potoka, 
místní pří-
rodu a  po-
věsti, které 
Sellner rád 
sbíral  od 
pamětníků. 
Uvidíte zde 
i  fotografie 
Martina Pal-
duse.

100 LET SKAUTINgU V BĚLé POD 
BEZDĚZEM
1. 7. - 29. 11.
Setkání skautů a jejich přátel 26. 9. od 
15 hod.
Výstava mapuje století v bělské pobočce 

Junáka.	K vidění	jsou	zde	desítky	exponátů	
spojených s junáckým hnutím – skautské 
kroje, vyznamenání, alba s fotografiemi, 
táborové kroniky, dokonce i postavený 
stan. Můžete si zde prohlédnout i něko-
lik unikátních komiksů s Rychlými šípy.
U příležitosti oslav jubilea bělského skau-
tingu byla vydána publikace „100 let skau-
tingu v Bělé pod Bezdězem“, která je k za-
koupení na pokladně muzea za 50 Kč.
Dále vás středisko Svornost srdečně zve 
na setkání bývalých i současných členů 
bělských skautských středisek a jejich pří-
znivců v sobotu 26. 9. od 15 hod., které se 
uskuteční v prostorách Muzea Podbezdězí.

SVATÁ ZDISLAVA Z LEMBERKA
12. 6. - 29. 11.

V zámecké kapli sv. 
Josefa můžete zhléd-
nout výstavu k vý-
ročí 800 let od na-
rození sv. Zdislavy 
z Lemberka a záro-
veň 25 let od jejího 
svatořečení. Výstava 
je součástí prohlídky 
Muzea Podbezdězí.

DNy EVROPSKéHO KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ
Neděle 13. 9. Vstup zdarma.

V  rámci akce Dny evropského dědic-
tví (EHD) budou zpřístupněny prostory 
kostela sv. Václava při augustiniánském 
klášteře v Bělé, kde je připravena výstava 
ke svatořečení Anežky České a výsledky 
archeologického výzkumu kláštera. Při-
pojí se i Muzeum Podbezdězí se svými 
výstavami.

OHNÍČKy, SKÁLy A My 
12. 5. - 29. 11.
Výstava obrazů malíře a lidového sochaře 
Ivana Podobského.

POVĚSTNé BÁCHORKy POD-
BEZDĚZÍ
Muzeum Mla-
doboleslavska 
ve spolupráci 
se spolkem Po-
věstné báchorky 
vydalo jedi-
nečný výběr po-
věstí a  dalších 
zajímavých pří-
běhů z Konopa-
sovy bohaté ru-
kopisné pozůstalosti. Zakoupit je můžete 
na pokladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.

MšE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 25. 9. od 18 hod.

Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 25. 9. od 18 hodin.
Pondělí 28. 9. od 18 hod.
Na svátek sv. Václava v  pondělí 28. 9. 
bude sloužena poutní mše svatá v kostele 
sv. Václava při augustiniánském klášteře 
v Bělé od 18 hodin.

Muzeum Podbezdězí,  
pobočka Muzea Mladoboleslavska, 

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.     
tel.: 326 701 618

www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

MuZEuM PODBEZDĚZÍ V ZÁŘÍ
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„NAšE JITKA BLECHOVÁ“
OD 12. 9. DO 9. 10. 

Práce autorky připravila a instalovala Eva 
Ševců ve spolupráci s rodinou

Výstavu můžete navštívit od pondělí do 
čtvrtka od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Výstavní sál MKZ Bělá pod Bezdězem, 
Masarykovo nám. 140

Letos si připomínáme 15 let od založení 
našeho ženského pěveckého souboru. 
Uběhlo to jako voda a ani se nechce věřit, 
kolik nastudovaných písní a kolik vystou-
pení jsme za tu dobu uskutečnily. Zejména 
pak v době adventní, která je i vyvrchole-
ním naší celoroční činnosti. Velký zájem 
o tyto koncerty je pro nás tou nejlepší od-
měnou za naši práci.
Za uplynulých 15 let prošel také náš sou-
bor značnými změnami, včetně období 
spolupráce s  dětským sborem Zvonky. 
V současné době má náš soubor pět čle-
nek – Mgr. Jarmila Ulmanová, Ing. Zuzana 
Tresová, Mgr. Marcela Nigrínová, Jiřina 
Droznová a Zuzana Kubíčková, které se 
podílejí na práci našeho souboru již od 
jeho založení. Patří jim za to velký dík.
V poslední době se zaměřujeme zejména 
na tematická vystoupení, např. písně pís-
ničkáře Karla Hašlera nebo život a skladby 
Jaroslava Ježka. Rozpracované máme 
také pásmo s písněmi stříbrného plátna. 
Všechna vystoupení po technické stránce 
zajišťuje Jaroslav Hradiský a vše detailně 
zaznamenává náš kronikář a  správce 

webových stránek Ing. Bohuslav Schwab. 
Pánové, vám oběma též díky. O naší pat-
náctileté činnost se víc dozvíte na našich 
stránkách: www.carillon.estranky.cz.
A naše přání do budoucna? Pokračovat 
i nadále ve své smysluplné práci pro radost 
posluchačů a k tomu prosíme o vyhovující 
prostor pro zkoušení a technické zázemí.

Za Carillon Mgr. Marcela Nigrínová

Dne 5. 8. to byl rok, co nás navždy opus-
til milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan Vladimír Bican. 

S láskou stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpo-
mínky v srdcích zůstávají dál.“
Dne 10. 9. uplyne dlouhých 13 let, co zemřela moje dra-
há sestra Ladislava Dušičková.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte prosím se mnou. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene zarmoucená 
sestra Jarmila.

Dne 21. 9. uplyne 18 smutných let od 
chvíle, kdy nás navždy opustil náš mi-
lovaný syn, tatínek a dědeček, Miroslav 
Holda. 

S láskou vzpomínají maminka Hana 
Holdová, dcery Martina a Hana 

s rodinami.

VZPOMÍNKy

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VýSTAVNÍ SÁL MKZ

15 let Carillonu

PODĚKOVÁNÍ

V  našem městě máme krásný dům 
s pečovatelskou službou (DPS). Zájem 
o umístění je tak veliký, že poptávka 
převyšuje nabídku. Všichni, kteří měli 
možnost se do tohoto zařízení podí-
vat, nešetřili chválou. Součástí domu 
je i malý dvorek, který slouží k odpo-
činku a posezení na lavičkách. Nelze si 
zde nevšimnout perfektně udržované 
zahrádky. Překrásné zákoutí zde vy-
tvořila obyvatelka tohoto zařízení, paní 
Alena Loudová. S láskou se o své dílo 
stará a udržuje toto malebné zákoutí. 
Za to jí patří velký dík nejen od ostat-
ních nájemníků DPS, ale i od vedení 
města. Jsme rádi, že svou pílí a pečli-
vostí přispívá ke zkrášlení Domu s pe-
čovatelskou službou. Děkujeme!

Spokojení občané

Dobrý den, pane starosto,
chtěl bych moc poděkovat za kapelu 
Jizera country z Mladé Boleslavi, se 
kterou jsme u vás vystoupili v pátek  
14. srpna. Bylo nám potěšením zahrát 
pro Vás i věrné posluchače, kteří s námi 
v parku zůstali přes deštivé počasí. Těší 
nás, že máte tak rádi country muziku. 
Škoda, že nám počasí nepřálo.
Vyřiďte prosím všem organizátorům 
naše poděkování za perfektní akci 
a rádi si u vás zase zahrajeme. Moc se 
nám u vás líbilo a hrálo, ještě jednou 
moc děkujeme. 

Za JIZERU country se s Vámi loučí
Honza Nezdara
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a Pavel Valc. V průběhu tábora došlo 
ke  konfliktu mezi vedoucími kvůli 
vydatnému a  dlouhotrvajícímu dešti, 
který proměnil tábořiště v břečku. Ač vůdce střediska 
upozorňoval, aby se na základě loňských zkušeností 
postavil tábor výše, nestalo se tak a liják opět výrazně 
narušil táborový program. 

Exchange 92
Členka našeho střediska Jitka Blechová se zúčastnila 
srpnové akce vyhlášené časopisem Junák hlásí – 
Exchange 92. Vedla výpravu českých dívek (14-17 let) 
do Velké Británie. Dívky se podívaly do Londýna, bydlely 
v rodinách po celé Anglii a tábořily v Lancashiru.

Rozpad junáckého střediska
Kvůli vleklým neshodám mezi některými vedoucími 
(resp. mezi jedním vedoucím a ostatními) v letech 1991-
1992 se středisko rozpadlo – řada dospělých raději 
sama opustila středisko, než by pokračovala v konfliktu. 
Z funkce vůdce střediska odstoupil Jaroslav Chadalík 
st., nahradila ho Vlasta Dragounová. Zástupcem byl 
zvolen Jan Mittenhuber (Samotář). Bývalí vedoucí se 
přátelili nadále a  roku 1993 založili nové středisko 
s názvem Svornost se sídlem v bývalé budově střelnice 
(lidově na Střeláku). A proč Svornost? Členové nového 
střediska chtěli zůstat pospolu, být svorni, naslouchat si, 
navzájem se tolerovat… Do funkce vedoucího byl zvolen 
dlouholetý aktivní činovník Jaromír Kubelka (Dingo). Také 
prostory budovy na Střelnici se musely upravit a připravit 
na pobyt dětí.  Pravidelná údržba a úklid skautských 
prostor probíhají stále. V dalších volbách se stala vůdkyní 
střediska Stanislava Visičová (Anděla). 

„SVORNOST BĚLÁ - PARTA SKVĚLÁ!“
Už na přelomu 1993-1994 ve Svornosti začaly schůzky 
dětí a výpravy do přírody. Na jaře vznikla tradice péče 
o  Březinskou studánku. Skauti si přinesli potřebné 
nářadí a uklidili studánku i přilehlé okolí, což pokračuje 
i dnes – vždy na jaře se studánka symbolicky odemkne, 
na podzim zamkne. Dále se děti začaly zúčastňovat 
junáckých soutěří a celé středisko uspořádalo Den dětí. 
I tato tradice se zachovala dosud, skauti v posledních 
letech spolupracují na Dni dětí s dalšími institucemi či 
spolky. V zimě skauti zpívali v domově s pečovatelskou 
službou a na vánočním jarmarku, což se nezachovalo, ale 
přetrvalo tzv. krmení zvířátek na Štědrý den s donáškou 
dobrot pro lesní zvěř. Na den sv. Jiří si připomínáme 
tohoto patrona skautů slavnostním ohněm u klubovny 
nebo jiným způsobem.

NOVÁ TÁBOřišTĚ
Svornost se z Blateček přesunula do Přepeř u Turnova 
(Špička), kde tolik nepršelo až do roku 1997,  kdy museli 
táborníci utéct před povodní. Následující rok se začalo 
opět tábořit na Mlejnku u Dubé. 

Znovuobnovení činnosti v roce 1989
Po sametové revoluci nastalo období 
svobody, v  němž dosud zakázané 

spolky obnovily činnost – stejně tak Junák, který se 
opět pustil do výchovy mládeže. V roce 1990 se sešli 
bývalí bělští činovníci znovu legálně a zahájili činnost 

bělského střediska. Získali klubovnu v Hrnčířské ulici, 
kde zvelebili budovu i okolní pozemek; o tento prostor 
později přišli. Vůdcem střediska se stal Jaroslav Chadalík 
starší. Na začátku se přihlásilo na 80 chlapců a 60 dívek.

PRVNí POREVOLučNí TÁBOR V ROcE 1991
Sudoměř u Katusic (Blatečky)
Přípravy na něj trvaly celý rok a zúčastnilo se ho 31 chlapců 
a 34 dívek. Vedoucími chlapeckého tábora byli Jaroslav 
Chadalík ml. (Cháďa) a Milan Krejbich (Gredy), vedoucími 
dívčího tábora Stanislava Votrubcová (Anděla) a Jitka 
Blechová. V kuchyni vládl Pavel Sirsch (Mažňák), miláček 
všech strávníků. Kvůli vydatnému dešti a rozsáhlému blátu 
se táboru začalo přezdívat Blatečky. Děti byly spokojené, 
líbila se jim táborová hra „na středověk“ motivovaná 
knihou Karla Sellnera Tajemný rytíř.

Další tábor na stejném místě - Blatečky 1992
Celkově se zúčastnilo 56 dětí. Vedoucími byli Jaroslav 
Chadalík mladší (Cháďa), Vlasta Dragounová, Libuše 
Dismanová, Jiří Bollard (Bobr), Milan Krejbich (Gredy) 

100 let skautingu v bělé - 8. díl

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JunÁCi v naŠeM Městě
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

TuRiSTiKA V ZÁŘÍ  
MĚSÍC iNDiÁNSKÉHO LÉTA

Zveme vás na autobusové zájezdy.

Čtvrtek 3. 9. 
Do Cimrmanovy země – Příchovice
Uvidíte nejvýše položený maják, mu-
zeum, pivovar a projdete si Pohádkovou 
cestu. Prohlídkový okruh je cca 5 km. 
Po prohlídce je možná turistická trasa 
na rozhlednu Štěpánka, vyhlídku Bílá 
skála – Rejdice. Trasa 9 km.
Odjezd autobusu od sportovní haly 
v  Bělé pod Bezdězem v  8.15, Doksy 
přijedou vlakem, který odjíždí v  7.52 
z Doks. 
Občerstvení po trase, návrat do 18 hod.

17. 9. - 20. 9.
Toulání po horách Krušných
Ubytování chata Lenka – Loučná pod 
Klínovcem
Podrobnosti na stránkách TPD.

Sobota 26. 9. 
Toulání pod Milešovkou 
Bývalý vojenský prostor Březina, hrad 
Kostomlaty, naučná stezka Březina. 
Trasa cca10 km – mírně náročné.
Odjezd autobusu od sportovní haly Bělá 
pod Bezdězem v 8.00, Doksy 8.15. 
Cena 150 Kč, občerstvení po trase, ná-
vrat do17 hod.

Pondělí 5. 10. 
Schůze turistů od 16 hod.

Další akce najdete na stránkách TPD 
w w w.tpdbelapodbezdezem.w bs .cz . 
Vždy před akcí si ověřte na stránkách 
aktuální informace. Děkujeme a těšíme 
se na setkání.

Horský vůdce

SPOLEK TAJEMSTVÍZPRÁVy ZE SVORNOSTi
V  létě jsme 
bohužel zru-
šili tábor, ale 
dokončili 
jsme insta-

laci výstavy k výročí 100 let skautů v Bělé 
v Muzeu Podbezdězí na bělském zámku, 
na kterou vás srdečně zveme. Otevřeno je 
denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin. 
Dne 26. 9. od 15 hodin se zde uskuteční 
setkání skautů a jejich přátel – původně 
jsme plánovali slavnostní vernisáž na 
zahájení výstavy, kterou nám ale překa-
zil čínský virus.

Dále vás zveme dne 12. 9. na setkání ro-
dáků, kde budeme mít své stanoviště a ak-
tivity pro děti.

Jerry

Vyhlášení nejlepšího
sportovce města 

za rok 2019
se připravuje na říjen 2020.

Sledujte web města
www.mubela.cz

12. září 
10:30 - 12:00 
přípravka a minižactvo - prezentace 
sportů na setkání rodáků a přátel Bělé - 
Masarykovo náměstí

19. září 
16:00 
SRL mužů Sokol Bělá - Loko Vršovice B 
– sportovní hala

26. září
11:00 -15:00  
mistrovský turnaj starších žáků 
– sportovní hala

Stanislav Švec
sekretář házené TJ Sokol Bělá p. B.

SK Bělá – házená

Arpi v době rouškové

Arpi a Jerry na jednom z minulých táborů

Na schůzkách není nouze o legraci

Vedoucí u hrobu A. B. Svojsíka

Každý rok připravujeme dříví na zimu
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sobota 12. září 2020

5. SETKÁKÁK NÍ RODÁKŮ A PŘÁŘÁŘ TÁTÁ EL

BĚLÁ POD BEZDĚZEMRODÁCI 2020

Naše
Jitka Blechová

12. 9.  -  8. 10. 2020
Výstavní sál Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem

otevřeno pondělí až čtvrtek od 9.00 do 11.30 a od 12.00 do 16.00
jiný termín návštěvy lze domluvit na tel. č. 326 701 216

slavnostní zahájení v sobotu 12. 9. 2020 v 10.00

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

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

délka paliva 1 m
prm = prostorový metr

(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)

doprava možná dle předchozí telefonické dohody 
tel: 723 372 414 / 602 143 162

nabídka platí do vyprodání zásob

Myslivecký spolek 
SAHARA Bělá pod Bezdězem

 nabízí zvěřinu 
Zájemci, prosíme pište na e-mail:

 saharabela@seznam.cz 
Bližší podmínky dodání Vám sdělíme na 

Vámi uvedené kontaktní údaje.
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