DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Starosta o  bělském
zámku - Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
je tu květen a na dohled už jsou prázdniny
a s nimi polovina letošního roku. Pro nás komunální politiky je to ale letos po prázdninách
buďto konec čtyřleté práce, nebo začátek dalšího čtyřletého období. O tom ale budete na
konci září rozhodovat vy, občané města s volebním právem.
Jak už jste možná viděli, slyšeli, podařilo se po
mnoha, ani nechci počítat po kolika, letech získat dotaci na nákup nového zásahového vozidla pro naše dobrovolné hasiče. Žádost město
podávalo opakovaně a až v loňském roce jsme
byli úspěšní. A to tak, že z posledního umístění
35 míst „pod čarou“ jsme se tentokrát umístili
na šestém místě v absolutním pořadí a s takto
velkým vozidlem de facto na prvním místě
v republikovém hodnocení. Je to hlavně ocenění práce našich dobrovolných hasičů, a to
nejen při ostrých zásazích v součinnosti s profesionálními hasiči. Je to i práce s dětmi, účast
a asistence na veřejných a sportovních akcích
ať už jde o preventivní dohled na bezpečnost,
nebo i „jen“ o dopravu vody na místo konání.
Naše nové zásahové vozidlo nám výrobce přivezl v úterý 5. 4. a mohli jste si ho před radnicí
prohlédnout. Je to třínápravová Scania s pohonem všech kol (6 x 6) s nádrží na devět kubíků hasiva, z toho 8,5 vody a 0,5 s chemickou
podporou hašení. Do prodloužené kabiny se
pohodlně vejde šest záchranářů včetně řidiče.
Celková cena vozidla vybaveného i pro zásahy
při dopravních nehodách je 8,3 milionu. Od
ministerstva vnitra jsme dostali dotaci 2,5 mil.
a od krajského úřadu k tomu jeden milion.
Přestože mám z tohoto nákupu také radost,
jako naši hasiči, můžeme si jen přát, abychom

tuto techniku a záchranáře potřebovali právě
jenom při výpomoci na veřejných nebo sportovních akcích. A aby to nebylo všechno, asi
i na ministerstvu vnitra mají rádi návaznosti
aktivit a štěstí přeje připraveným. Byli jsme totiž úspěšní i s žádostí o dotaci na přístavbu garáží a zázemí ke stávající hasičárně. Znamená
to, že na podzim začneme a příští rok bude
Scania i naši „dobráci“ v nových prostorách.
A je tak trochu i symbolické, že toto vše se děje
v roce, kdy si v Bělé připomínáme 50 let od
založení profesionální Pobočné stanice okresního požárního sboru.
V květnu dokončíme za školou v Tyršově
ulici zahradu pro mimoškolní aktivity dětí
jak v době vyučování, tak zejména pro odpolední družinu. Ta tady je již druhým rokem
v provozu po celkové modernizaci vnitřních
prostor školy a zřízení družinových heren,
včetně zabudování výtahu. Kapacita družiny
proti družině v bývalých jeslích se tím zvedla
z 90 na 150 dětí, a je tak nyní i s kapacitní rezervou.
A navýšení kapacity se dočká letos i mateřská
škola. V nové školce na Mladoboleslavské ulici
budou od září dvě plnohodnotné třídy, tedy
2 x 24 dětí.
Co se stane s bývalou družinou i mateřskou
školou na nádraží, se uvidí. A to i s ohledem
na možné potřeby kapacit pro děti přicházející k nám v těchto týdnech z válkou zmítaných
oblastí na Ukrajině.
Klidné a spokojené májové dny vám všem
přeje
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

květen
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Sobota 7. 5.
OTEVŘENÍ ZÁMECKÉ EXPOZICE
Sezona 2022
Zámek Bělá pod Bezdězem
od 15 hod.
Čtvrtek 19. 5.
PŘEDNÁŠKA
Heydrichiáda na Mladoboleslavsku
Muzeum Podbezdězí
od 17 hod
Vstupné: 50 Kč
Sobota 21. 5.
POHÁDKA O KOHOUTKOVI
A SLEPIČCE
Malé divadélko Praha
v Komorním sále MKZ
od 15 hod.
Vstupné: 50 Kč
Pátek 27. 5.
VERNISÁŽ
Fotoateliér Antonína Rakušana
Obrazy minulosti Bělé a okolí
Muzeum Podbezdězí
od 17 hod.
Sobota 4. 6.
DĚTSKÝ DEN S BĚLÁ MARKETEM
Zámek Bělá pod Bezdězem
Od 14 do 15 hod.
Vstup volný
Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání Rady a Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem
Rada města a následně zastupitelstvo
schválilo dle svých kompetencí dotace na
podporu činnosti sportovních, kulturních
a zájmových organizací v Bělé na rok 2022.
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem
v návaznosti na doporučení rady města
schválilo finanční dar ve výši 200.000,- Kč
na pomoc obyvatelům Ukrajiny prostřed-

nictvím Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schválilo prodej nemovitosti
čp. 862 včetně souvisejících pozemků
na Pražské ulici za celkovou kupní cenu
5.800.000,- Kč.
Ing. Jana Vltavská,
tajemnice MÚ

Městský kamerový systém je od února rozšířen a zkvalitněn
Občas se setkáme s tím, že například na
sociálních sítích je nepříliš lichotivě hodnocen kamerový dohledový systém. Jednak z důvodu nedostatečného pokrytí
města kamerami a u směrových kamer, že
byly jinam natočeny a podobně. Částečně
je to pravda a částečně je to fáma, nebo
i z toho důvodu, že úspěšnost není vždy
zveřejňována. Pokrytí nebude nikdy stoprocentní, ale třeba průjezd hledaného
vozidla již lze docela dobře dohledat, a to
nejen přímo v Bělé, ale už i v našich vesnicích. V roce 2019 jsme podali žádost
o dotaci na rozšíření našeho kamerového
dohledu a projekt v žádosti byl přijat k financování. Bohužel covidová pandemie
zasáhla i výrobce elektroniky a realizace
se musela posouvat. Díky ochotě pracovníků na ministerstvu vnitra jsme o dotaci
nepřišli a našim žádostem o posunutí realizace bylo vyhověno.
A tak v únoru letošního roku bylo dokončeno rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému. Cílem
projektu bylo pomocí rozšíření a rekon-

strukce kamerového systému předcházet trestné činnosti a přestupkům, a především zvýšit pocit bezpečí vás, občanů.
Projekt byl, jak už bylo uvedeno výše,
spolufinancován ministerstvem vnitra.
V rámci programu Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s migrací byla městu
přiznána částka ve výši 2 221 996 Kč. Není
tajemstvím, že vliv na přiznání dotace má
i existence Zařízení pro zajištění cizinců,
pobytové a přijímací středisko Jezová.
Celkové náklady na realizaci byly cca
2,6 mil. Kč včetně DPH. Do stávajícího
sytému byly přidány nové kamerové
body, došlo k upgradu monitorovacího
softwaru a k rozšíření stávajícího serveru. Ke kamerovým záznamům má
přístup jak městská, tak státní policie.
Celkem máme tedy již 19 kamerových
stanovišť. Patnáct, které byly v rámci
projektu řešeny, a k tomu čtyři stávající
stanoviště, která nebylo nutné měnit.
Některé kamery jsou řešeny pouze jako
off-line, tzn. v případě potřeby je možné
stáhnout kamerový záznam, ale není je-
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jich přímý přenos na služebnu policie.
Místa, kde jsou kamery nově anebo
nové provedení, jsou tato:
Na náměstí – park nad zámeckým kopcem, náměstí - autobusová zastávka
s bankomaty, parkoviště u hřbitova,
Penny – kruhový objezd a pohled směr
město, Vazačka – vjezd do areálu, základní škola – Máchova ulice, sportovní hala – parkoviště a školka, Výsluní u prodejny oba směry, železniční
přejezd – nádraží, Táborová ulice u rybníku, Březinka – náves u bývalé školy,
Bezdědice – náves, ulice s přechodem
a park před čp. 25, budova PČR, zámek
– prostor mezi čp. 1 a čp. 2.
Bez změny zůstaly kamery na radnici,
u kruhového objezdu u sauny, na vodojemu a na křižovatce U Koníčka.
Na pohledy z některých se tady můžete
podívat.
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

Před Hruškou

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Představení bytového fondu města
Bytový fond města čítá přesně 227 bytových jednotek ve 29 domech. Město poskytuje ubytování za odpovídajících finančních
podmínek a v kombinaci s velikou poptávkou je bytový fond města plně vytížen.
Všechny byty, které jsou v obyvatelném
stavu, jsou aktuálně obsazeny a uvolňují se
pouze v případě, kdy se předchozí nájemník
odstěhuje. Proces pro přidělení bytu probíhá
tak, že žadatel podá žádost o městský byt,
vyplní příslušné dokumenty a navštěvuje
prohlídky volných bytů. Bytová komise vyhodnotí podle počtu prohlídek a dalších kritérií (dle schválených pravidel pro přidělování městských bytů) vhodného kandidáta
a toho následně schvaluje rada města. Pravidla i žádost lze stáhnout na webové adrese
www.mubela.cz/bydleni.
Jak probíhá péče o městské domy a byty?
Situace není snadná, neboť technický stav
domů rozhodně není na špičkové úrovni.
Snažíme se postupně o obnovu a zajištění
nejdůležitějších oprav. Především střech,
oken a bytových jader. Vždy, když dojde
k uvolnění bytu, provedeme v něm generální opravu jádra a kompletní rekonstrukci.
Nahrazují se tím zpravidla umakartová jádra a nešťastně řešené dispozice z dob minulých. Okna a střechy měníme a opravujeme
systematicky od těch v nejhorším stavu, abychom předcházeli závažným haváriím. Veškeré peníze, které vybereme na nájemném,
investujeme zpět do bytového fondu města.
Tomu tak v minulých letech nebylo, nám se
však daří toto nepsané pravidlo plnit. Pracovně toto nazýváme dluh vůči bytovému
fondu. Naším přístupem jej takto splácíme.
Pro vaši představu, v uplynulém roce 2021
padlo na opravy bytů přes 6 milionů korun.
Za poslední čtyři roky se nám podařilo
opravit 20 bytů, které již slouží novým nájemníkům.
Zmíním například, že jsme od externího
subjektu převzali topení v centrálních kotelnách a v některých z nich významně snížili

náklady na teplo. S tím spjaté revize, kontroly a nepřetržitá pohotovost stojí úsilí, ale
věříme, že jsme se vydali správnou cestou.
Kotelny mimo jiné letos projdou generální
kontrolou.
Vybudovali jsme nové přípojky vody k domům v ulici Lidová (čp. 776 – 782), kde
stará železná přípojka dlouhodobě vykazovala únik a snižovala komfort nájemníkům.
Do domu na Arnoštské čp. 32 a 33 již nezatéká. Dostal minulý rok novou střechu
včetně vnitřních dešťových svodů a jako bonus nové vstupní dveře.
Dům na Masarykově náměstí čp. 148 zdobí
nová okna a dřevěné vstupní dveře. Letos
podstoupí i opravu střechy.
V domě s pečovatelskou službou na adrese
Tyršova 385 nás čeká velká rekonstrukce
šikmých střech, jelikož vykazují zásadní zatékání a významnou degradaci střešní krytiny. Zároveň plánujeme výměnu několika
oken a dveří, které jsou rovněž na kraji životnosti. V tomto domě dlouhodobě budujeme prostorné sprchové kouty, jež nahrazují nevhodné vany, a tím zvyšujeme
pohodlí našich klientů.
Nová střecha chrání před dalším zatékáním
i klášter na adrese Tyršova 42.
Kompletní rekonstrukci střechy rovněž plánujeme na domě Jateční 363.
Konečně po několika letech se podařilo vyjednat podmínky pro výměnu historicky
významných oken na Masarykové náměstí
č. 25 v druhém nadzemním podlaží.
A mnoho dalšího… Čeká nás totiž ještě
hodně práce, ale daří se nám krok za krokem dluh bytovému fondu vracet.
Bytovou koncepci vytvořili společně radní
města Pavel Girgle a místostarosta města Jan
Sýkora.
Závěrem se sluší poděkovat místním řemeslníkům za dobře odváděnou práci.
Matouš Horčička, technik správy bytů
Jan Sýkora, místostarosta města

Za Bělou krásnější – poděkování
V sobotu 2. 4. odpoledne jsme dělali
Bělou krásnější. Po srazu ve 14 hodin
na parkovišti Penny jsme se prošli podél silnice k Vazačce a pokračovali přes
„tankovku“ do kempu u Relaxu. Během
cesty jsme sbírali vše, co tam jiní „zapomněli“. Včetně staré televize, ojetých
pneumatik a jiných „pokladů“. Byla
toho celá multikára, kterou pak pan
starosta osobně odvezl na sběrný dvůr.
Celé odpoledne jsme zakončili opečením špekáčků na ohništi v kempu hotelu Relax. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za to, že nám

pomohli udělat Bělou opět o něco krásnější.
Tak na shledanou příště.
Za organizátory se těší
Milan Lomoz
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DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dvojitá exkurze
Protože covid v loňském roce výrazně
omezil provoz škol i jiných vzdělávacích
zařízení, přišli tehdejší sedmáci o návštěvu Ekocentra v Mladé Boleslavi. Letos je naštěstí situace lepší, proto jsme si
s osmáky exkurzi za plazy a dravci dopřáli opožděně. Jeli samozřejmě i sedmáci současní. Pan chovatel Tomáš seznámil žáky se svými svěřenci – sovou
pálenou, puštíkem obecným a kalousem
ušatým. Po krátkém úvodu, kdy se žáci
dozvěděli o osudech jednotlivých sov,
jejich hnízdění a potravě, nastal čas na
praktickou ukázku. Jedna ze sov pále-

ných putovala na rukavici od žáka k žáku
a každý si ji mohl pohladit i vyfotit.
Na tento krásný zážitek navázala dále
paní chovatelka Markéta, která se stará
o hady. Zatímco si statečnější žáci chovali korálovku Lucku, vyprávěla osmákům o stavbě těla, rozmnožování a chovu
hadů. Poté, co si i slabší povahy Lucku
alespoň jedním prstíčkem pohladily, nastal čas na krmení. Dvě užovky červené
dostaly nabídnutého potkana a s radostí
předvedly žákům, jak umějí roztáhnout
čelisti, aby do sebe nasoukaly chutnou
kořist. Oba programy se žákům moc lí-

Filip se v Berouně neztratil
Muzeum Českého
krasu v Berouně
hostilo v pondělí
4. 4. šestnáct vítězů
okresních kol Geologické olympiády,
kteří se utkali v boji
o postup do kola republikového. Za naši
školu se do krajského klání mladých
geologů zapojil Filip
Hašl z IX. A. Všichni
soutěžící byli po krátkém úvodu rozděleni do skupin. Jedna skupina šla na obávanou poznávačku, kde se kromě rozlišování a pojmenování hornin a nerostů

ponořili i do poznávání zkamenělin.
Druhá skupina si naopak lámala hlavu
v testu o složení, výskytu a původu hornin, stratigrafii a tektonice. Po krátké
přestávce na svačinu se obě skupiny prohodily. Třetí částí programu byl nebodovaný praktický úkol. Vedoucí olympiády
Mgr. Pavel Bokr měl tentokrát připraven
úkol na počítačích v oblíbené hře Minecraft. Soutěžící hledali, těžili a zpracovávali určené materiály. Posledním bodem
programu bylo vyhodnocení. Filip Hašl
obsadil krásné šesté místo. Ač to na postup na republiku nestačilo, Filip podal
výborný výkon a my mu moc gratulujeme.
Ing. Pavlína Cankařová

bily a byly pro ně přínosné. Snad si je
v příštím roce už bez komplikací zopakujeme.
Ing. Pavlína Cankařová

Měsíc březen
ve školní družině
Na začátku měsíce března paní vychovatelky, paní učitelky, ale i naše asistentky
nakoupily potřebné věci pro ukrajinské běžence, kteří bohužel museli ze své
země uprchnout před válkou. Toto nakoupené zboží nám družinové děti pomohly donést na určené místo, odkud
bylo vypraveno auto a odjíždělo k lidem,
kteří tuto pomoc potřebují. S dětmi jsme

Férová snídaně bude!
Po dvouleté covidové pauze se letos opět
uskuteční největší česká akce na podporu férových pěstitelů Férová snídaně.
Jde o piknikový happening, jehož cílem
je ukázat zájem o životy pěstitelů kávy,
kakaa nebo banánů v dalekých zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Férová
snídaně se koná vždy na Světový den pro
fair trade. Letos budeme snídat opět na
zahradě roubenky Bratrské jednoty bap-

tistů na Masarykově náměstí 85, a to
v sobotu 14. 5. od 10 hodin. Na poslední
snídani v roce 2019 se sešlo 8189 lidí na
193 místech. Připojte se a přineste si s sebou kromě věcí na piknik i fairtradovou
kávu, fairtradové sušenky, biomarmeládu či cokoliv ze své zahrádky. Posnídáme, popovídáme si, a ještě pomůžeme
dobré věci. Přidáte se?
Ing. Pavlína Cankařová
si povídali o celé vzniklé situaci, jak se
žije ukrajinským dětem a našim dětem.
Dále naše kroky vedly do Knihovny
V. Holana, jelikož měsíc březen je měsícem knihy, a tak tam na nás čekala paní
I. Stará, která děti seznámila s oddělením
patřící právě jim. Velmi hezky dětem povídala o knížkách, jak by se mohly stát
čtenáři, jak se mají ke knížkám chovat,
kdy je otevírací doba knihovny a další informace spojené s knihovnou.
-JT4

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Starosta města o bělském zámku
Příroda se po období spánku probouzí,
všechno pučí, raší, žene do květu. Netřeba
se divit, je měsíc básníků a milenců – květen. A my se scházíme již popáté v pravidelném „investičním“ okénku se starostou
našeho města, inženýrem Jaroslavem Vernerem, abychom si povídali o tom, co a kde
se v Bělé buduje, plánuje či naopak co zatím
není, a mohlo by být. A o čem to bude dnes?
O bělském zámku.
Při jednom z našich prvních rozhovorů
po volbách v roce 2018 jsme také, mimo
jiné, zabrousili na otázku zámku. Já jsem
se tehdy zeptal, zda nebude zámek Popelkou. Jestli budeš jako starosta dál pokračovat v již nastoleném směru. Tedy
v opravách a restaurování prostor bělského zámku. Co se tedy za ty čtyři roky
povedlo?
Než se dostaneme k tomu, co se děje na
zámku v současnosti, rád bych připomněl,
co se už za ta předchozí tři léta podařilo na
naší největší jmenovité památce vybudovat. V přízemí (nebo také v prvním nadzemním podlaží – pozn. red.) jižního křídla se podařilo vybudovat vhodné prostory
pro Zámecký klubík. S kuchyní, včetně keramické pece, hrnčířského kruhu, dále
prostora samotné tvořivé dílničky, kde se
vyrábí všechno možné. Dále skladovací
prostory a v loňském roce přibyla herna.
Dnes slouží jak k dětskému hraní, tak i pro
cvičení dospělých - například jóga či dechová cvičení. Navíc je právě v tomto prostoru dochované původní venkovní zdivo se
sgrafitovými psaníčky. Tedy evidentně jsme
odhalili prostor, který byl kdysi venkovní
zdí. Uzavřen byl až poté, co byl vnější plášť
zámku vyzdoben sgrafity. A co mně přijde
úplně nejzásadnější, že tenhle prostor ožil.
Navštěvují ho všechny generace našich občanů. A také, pro připomenutí, se zde v začátcích covidové epidemie šily roušky, když
jiná než vlastní ochrana dýchacích cest nebyla k mání.
Taky se logicky nabízí využití prostor,
které s Klubíkem sousedí, že?
Ano, to je pravda. Mezi Klubíkem a toaletami pro veřejnost (kde je v předsálí umístěna expozice hygieny) se v současnosti
budují prostory pro Základní uměleckou
školu. „ZUŠka“ na zámku bude mít tři
učebny - pro hudební a výtvarnou výchovu
a malou místnost pro individuální výuku
hudby. Součástí ZUŠ bude i vlastní sociální
zařízení.
A co nějaké nenadálé, záchranné práce –
byly?
Byly. I když i tyto záchranné práce byly plá-

nované. Jednalo se o statické zajištění arkýře na vnitřní straně severního křídla. Za
finanční podpory ministerstva kultury se
podařilo arkýř, který se od budovy trhal,
zafixovat a ukotvit, a zabránit tak jeho poškození či nedejbože zřícení. A když jsme
u severního křídla, stojí za zmínku, že jsme
vyklidili sklepení, včetně vybourání kójí,
které nájemníkům sloužily jako sklady uhlí
a dříví.
A můžeme navázat na tvoji otázku z roku
2018, jestli nebude zámek Popelkou. Byla
by to velká škoda, nepokračovat v tom, co
se již podařilo, a neopravovat další části
zámku. Logicky pokračujeme tam, kde můžeme navazovat na již opravené prostory,
a vytvářet tak smysluplné funkční celky.
A protože projekt na obnovu prostor nad
Muzeem Podbezdězí ležel v šuplíku, pokusili jsme se získat finance z Norských fondů.
Akci jsme vyčíslili zhruba na 25 milionů.
Jednalo se o velký sál nad muzeem, k němu
přilehlé prostory, celé třetí nadzemní podlaží v jižním křídle. Tyto prostory měly být
upraveny do podoby tzv. Valdštejnského
bytu a bytu správce zámku. Žádost vyžadovala zapojení místních firem s tím, že dodají vybavení mobiliářem a zařizovacími
předměty (nábytek, svítidla aj.) a celá expozice bude fungovat jako „živá vzorkovna“
a ukázka dovednosti místních řemeslníků.
I když myslím, že žádost byla vypracována
velmi kvalitně a precizně, přesto jsme skončili pod čarou a ze soutěže o finanční podporu z Evropského hospodářského prostoru
jsme vypadli. Ovšem – štěstí přeje připraveným, a tak jsme brzy na to mohli projekt podat na ministerstvo pro místní rozvoj a tam
jsme uspěli. Sice s daleko menší částkou,
ale přece. Původní projekt jsme tedy museli
rozdělit na etapy a do nyní realizované etapy
spadá Valdštejnský sál včetně předsálí, šatny
a zázemí (skladové a soc. zařízení).
A co tedy v posledním patře vznikne?
Nejprve návštěvník vejde do předsálí, které
bude zařízeno v pseudorenesančním stylu*.
Dále šatna pro návštěvníky. Zde budou
umístěny i stohovatelné židle. A pak se vejde
do Valdštejnského sálu. Stoly i židle budou
sice opět v historizujícím stylu, ale navrženy
a vyrobeny tak, aby skýtaly co největší variabilitu uspořádání - stolovou, tabulovou
či hlediště. Předpokládáme, že zde budou
některá zasedání zastupitelstva, svatební
obřady či slavnostní přijetí vzácných hostí,
kulturní pořady (koncerty, poetické večery),
a další akce jistě přinese čas.
Pokud sálem přejdeme až do jižního křídla,
nalezneme tam sociální zázemí (WC, kuchyňka).
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Souběžně vedle sálu bude probíhat enfiláda**, která naváže na již stávající expozice
a spojí jihozápadní s jižním křídlem. Protože tyto tři místnosti nespadají do původního rozpočtu, chceme zde provést hlavně
hrubé, prašné práce, tak abychom je do finální podoby mohli uvést postupně třeba
i z vlastních zdrojů. Sem by se měly vrátit
historické parkety. Po dokončení bychom
tady chtěli vytvořit stálou galerii bělských
výtvarníků.
Další práce nás zavedou ven, do rohu,
kde se stýká jihozápadní a jižní trakt
zámku - k prvnímu pilíři arkád. Ten se
propadá do bývalé jímky, takže musí dojít k zasypání jímky a statickému zajištění
pilíře.
A teď k tomu, co se tam našlo pod omítkou?
V předsálí se našla celkem slušně zachována
původní výmalba tvořená geometrickými
a rostlinnými vzory. Památkáři velmi stojí
o její restaurování, ani my nejsme proti, ale
finance rozhodnou, kdy se k restaurování
přikročí.
A v sále?
V sále se našly malby zvířat, průhledy do
krajiny.
Jaká zvířata se tam našla?
Velmi dobře je patrný slon, velbloud, jelen
(o pár dní později po tomto rozhovoru bylo
jasné, že je to jednorožec, a našel se i tygr
a patrně hroch nebo nosorožec). Ale právě
tahle tři zvířata, která jsou na té velké stěně
proti oknům, bychom chtěli restaurovat. Patrně jsou tam další, ale to se teprve uvidí, co
s nimi.
Kdy se předpokládá dokončení Valdštejnského sálu a spol.?
Musíme dodržet finále na konec roku 2022.
Tak to nezbývá, než se těšit. Tak na viděnou příští měsíc a děkuji za rozhovor.
*Pseudorenesance – též novorenesance
(neorenesance) je historizující umělecký
sloh 2. poloviny 19. století, který vychází
z renesance.
** Enfiláda, někdy také anfiláda, se používá
především v barokní architektuře a znamená nejen funkční, ale i optické propojení
jednotlivých, za sebou řazených místností.
Dveře jednotlivých místností jsou řazeny
přesně za sebou v jedné ose, takže se v případě, že jsou otevřeny všechny dveře najednou, vytvoří efektní průhled, který bývá
zpravidla zakončen oknem nebo jiným, architektonicky ztvárněným prvkem, například nikou.
-MAT-

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Bělá market
V našem krásném městě
je řada pozoruhodných
osobností, které svůj
volný čas věnují nejen
sobě a svým blízkým.
Vedou sportovní oddíly,
vzdělávají děti v oblasti umění, sdružují se v klubech, oddílech a spolcích. Po
řadě rozhovorů, které jste si mohli přečíst v předešlých Zpravodajích, bych rád
navázal povídání se dvěma šikovnými
dámami, které tvoří nerozlučnou dvojici
především při akci nazvané Bělá Market.
Pozvání k rozhovoru přijaly paní Eva
Vernerová a Soňa Zimmermanová.
Co je to Bělá Market?
SZ: Bělá Market je prodejní akce
s workshopy - dílničkami. Nejméně pět
dílniček pro děti i dospělé. Ve stáncích
najdete především ručně vyráběné výrobky z našeho regionu.
Aha, a nebyl ten prapůvod Bělá Marketu kdesi ve výrobě šperků?
EV: Máme firmu na výrobu šperků Bodees Style. A začínali jsme s brožemi, pak
se přidaly přívěsky, náramky, svatební
šperky, svatební polštářky…
Svatební polštářky? To je na svatební
noc? S afrodiziakální směsí bylin?
(obě se smějí, co jsem to za matlu)
EV: Ne, máte tady taky jeden.
SZ: Na radnici, ve svatební síni.
(pomalu mi to dochází) Aha. Takže polštářek pod prstýnky.
SZ: Ano, začaly jsme se šperky.
EV: A začaly jsme jezdit po veletrzích, Design Market, svatební veletrhy.
A nadchlo nás to tak, že jsme se pustily
do pořádání vlastních akcí, abychom nabídly prostor pro další tvořivé kolegyně
a kolegy.
SZ: Úplný začátek Bělá Marketů byl
v roce 2019. To jsme pozvaly kamarádky.
Jen uvnitř Infocentra na zámku. Něco
jsme si upekly, Evička totiž peče i dorty.
A pak se to začalo nabalovat. Některé
kontakty jsme nasbíraly i na těch veletrzích, které jsme navštěvovaly z počátku
našeho podnikání.
A berete výhradně z regionu, nebo se tu
objeví i někdo z větší dálky?
SZ: Převážně bereme z regionu. Snažíme
se podpořit místní tvůrce. Jsou to tedy
převážně ženy.
EV: Zkoušely jsme oslovit i muže, ale
pánům se do toho moc nechce. Nevíme
vlastně proč. Známe skvělého truhláře,
který vyrábí super dřevěné hračky. Ale
dostat ho sem, to je nadlidský úkol.
SZ: Původně jsem to koncipovaly jen
pro návštěvníky z Bělé, ale teď po sedmém Bělá Marketu na jaře jsme zjistily, že přijíždějí lidi i ze širokého okolí.

KE DNI DĚTÍ OD MKZ
„VESELÁ POUŤ”
Loutkoherecká skupina LOUDADLO
1. 6. od 9 a 10.30 hod.
V Sokolovně
Loutky v životní velikosti, představení
plné písniček a nezapomenutelní hosté JÚ
a HELE
V loňském roce bylo představení ke Dni
dětí z důvodu omezení pouze pro MŠ
a první stupeň ZŠ.
Letos ale představení můžete navštívit i vy,
kteří jste doma se svými malými dětmi.

Z Boleslavi, Hradiště. Alespoň co mám
já ohlasy.
Dlužno říct, že od prvopočátku spolupracujete s našimi kolegy ze zámku.
SZ: Ano, to bych ráda zdůraznila, že díky
MKZ to můžeme pořádat v takové podobě, jak to je.
Ano, to je dobré, jen chvalte. (smích)
EV: No jistě, možnost pořádat Bělá Markety na zámku - lepší prostředí jsme si
nemohly přát.
A co se tedy plánuje na nejbližší termíny?
SZ: Nejblíž je Dětský den s Bělá Marketem 4. června a na léto Street Food festival, přesněji 27. srpna. Název festivalu
je zatím pracovní. Dětský den bude mít
téma „V souladu s přírodou“. Není to nic
fanaticky eko, spíš takové uvědomění si
toho, že jsme její součástí.
EV: Bude se i vyrábět z přírodnin.
SZ: A budou tam včelaři, bude se vyprávět o včelách, jak se o ně starat a tak…
Vždycky se snažíme, aby každý z Bělá
Marketů byl něčím specifický, výjimečný.
EV: Teď na jarním se třeba malovala
vejce. Dokonce tam paní měla i pštrosí
vejce. Pštrosí kraslici.
To museli vyfouknout kompresorem. Jak
dlouho trvají přípravy na každé setkání?
SZ: Minimálně dva měsíce před akcí.
Abychom věděly, koho tam chceme, jak
to bude vypadat. Pak se obvolají vystavovatelé, potom se dělají plakáty…
A co ten festival s jídlem? Budou to jen
místní, nebo oslovíte třeba Pulpamen?
Tak zrovna Pulpamen, tedy majitelka
Pavlína pochází z Bělé.
A kde na to berete čas - dětí máte obě
kupu?
EV: Máme podporu v rodinách, manželé
pomáhají i fyzicky při přípravě, protože
ty stoly jsou na nás těžké. (smích)
SZ: Když nás to baví, čas se vždycky najde.
A to je celé kouzlo, když děláte to, co
vás baví. Dámy, děkuji za rozhovor.
EV a SZ: Děkujeme
-MAT6

Doufáme, že dětem opět uděláme radost.

- MKZ-

Zámecký klubík
v květnu
Vážení a milí,
pokud máte čas a chuť tvořit, přijďte ještě
v květnu mezi nás do Zámeckého klubíku.
K tvoření zasedáme s dospělými vždy
v úterý od 17 hod. a se staršími dětmi ve
středu od 14 hod. A se školkovými dětmi
také ve středu od 16 hod. Na červen se již
program nechystá.
Program najdete na facebookových nebo
webových stránkách www.mkzbela.cz.
Těšíme se na vás.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
JIHOČESKÁ KRAJINA
Fotografie Bohumila Rosenkranze, člena
Fotoklubu Sokol Ml. Boleslav
Výstava je plánována do 25. 5.

Do Výstavního sálu MKZ se dostanete
přes Knihovnu Vl. Holana, nebo v době
zavřené knihovny bočním vchodem ze
Střelecké ulice.
Otevřeno je pondělí - čtvrtek od 9 do 11.30
a od 12 do 16 hod.

KOMORNÍ sál MKZ

PŘIPRAVUJEME:
ZAČAROVANÝ HVOZD
a SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
Výstava ilustrátorky Kláry Smolíkové

Prázdninová hravá výstava ilustrací.
Otevřena bude od června do konce července, v červenci také při letních promenádních koncertech.
- MKZ-

Sobota 21. 5. od 15 hod
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
A KRABIČKOVÁ POHÁDKA
Malé divadélko Praha

Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička
snaží zachránit chamtivého kohoutka!
Není právě lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu
udělat legrace? Dá se poučit? Na to ať
zkusí odpovědět naše představení.

Ohlédnutí za Nocí s Andersenem 2022

Ve dnech 1. - 2. 4. se v Městské knihovně Vl.
Holana sešlo celkem patnáct malých spáček a spáčů. Od doby, kdy pohádkovou noc
knihovna pořádá, bylo rekordně nejmladší
osazenstvo - věk od 6 do 9 let. Děti celou nocí doprovázely dvě zaměstnankyně
MKZ, které toho opravdu moc nenaspaly.
Náš večer začal v 18 hodin. Po seznámení
si děti připravily pelíšky a hurá na čtení pohádek od pana H. Ch. Andersena. Při čtení
děti tvořily různá sluníčka k příležitosti výročí časopisu Sluníčko, které v letošním
roce slaví již 55 let. Sluníčka nám nyní zdobí
čtecí koutek mezi knihovnou pro dospělé
čtenáře a pro dětské čtenáře. Po pohádce
přišlo na řadu posilnění, děti si vybalily
svačinky z domova a na chvíli zavládlo ticho. Pak jsme přešli do sálu, kde byla připravena dětská diskotéka na přání. Některá
přání pro nás byla velkou novinkou. Na

závěr večera se děti podívaly ještě na slíbenou pohádku s kamarády z Třeskoprsk a jejich Velké dobrodružství. Při pohádce už
některé děti začaly zívat, a tak se skupinka
pomalu rozdělila a někteří ulehli do připravených pelíšků. Po nezbytné hygieně zalezly do pelíšků všechny děti a rázem jako
by ožily. Brebentilo se skoro až do ranních
hodin. V půl sedmé už ale byli zase vzhůru.
Bohatá snídaně díky maminkám, které napekly různé dobroty, nám všem zpříjemnila
ráno. Pak děti obdržely diplom a placku
s logem „Noc s Andersenem“ na památku
strávené noci v knihovně. Čekání na rodiče
dětem zkrátilo hraní různých společenských her. Některým se ani nechtělo domů,
tak snad zase za rok.
Iveta a Dáša
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Druhá Krabičková pohádka má jednoduchý příběh, ve kterém vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, babice Krabice a drak Krabičák.
Vstupné: 50 Kč
Dostanete se k nám bočním vchodem ze
Střelecké ulice.
-S.G.-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Seriál JAK VZNIKAL MODEL MĚSTA II.
Model města podle plánu od J. Novotného z roku 1797 vznikal v loňském
roce a bude umístěn v IC s expozicemi
na zámku v Bělé pod Bezdězem v expozici Příběhy městských bran. Návštěvníci poprvé model uvidí při zahájení
návštěvnické sezony na zámku v Bělé
pod Bezdězem v sobotu 7. 5. v 15 hodin.
S prací na modelu vás seznámí kopistka
a restaurátorka paní Šárka Hnátová, kterou jsem požádal o pár slov do našeho
Zpravodaje:
„Práce na modelu města Bělé pro mě
byla výzvou (vzhledem ke své velikosti) a uvítala jsem ji s opravdovým
nadšením. S Městskými kulturními zařízeními ve vašem městě spolupracuji
již delší dobu a výroba kopií předmětů
pro vaše expozice je milým zpestřením
v mém povolání restaurátora.
Nejprve bylo nutné promyslet celý koncept zadání, zejména volbu materiálu,
který musel technicky vyhovovat velikosti modelu cca 2 x 2 metry a také požadavku umístění ve vlhkém prostředí
zámeckého sklepení. Tím se výběr materiálů dosti zúžil. Došlo i na praktickou
zkoušku, kdy byly první vzorky kombinace použitých materiálů podrobeny ně-

kolikatýdennímu testu odolnosti v našem sklepě. Zatím pokračovaly práce
přípravné. Bylo nutné porovnat mapy
a plány současné i historické s plánem
J. Novotného z roku 1797, který nám byl
zadáním i předlohou. Pokusit se ,vyluštit´ některá nepříliš jasná místa. Bylo
nutné zvolit měřítko (1 : 500) a k plánu
doplnit třetí rozměr. K podrobnému zářezu vrstevnic pro tvorbu terénu jsme
využili dostupných map geoportálu
a starých vojenských map. Po přepočítání a překreslení vrstevnic do výkresu
o velikosti modelu bylo další prací přenesení vrstevnic na polystyrénový korpus modelu. K vymodelování terénu
bylo použito přístroje s tavicím drátem,
rašple a nože a dohlazení smirkovým
papírem. Po dokončení terénu byl model - kvůli snadnější manipulaci - rozdělen na čtyři díly a opatřen tmelem armovaným síťkou ze skelného vlákna.
Samotné stavby jsme se snažili vytvořit
podle předlohy z plánu J. Novotného.
Projektovou dokumentaci pro každý
domek (půdorys, pohled) v měřítku
modelu pro mě připravil můj tatínek
Ing. Miloslav Hnát, projektant památkových objektů. Po celou dobu přípravy mi
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byl nepostradatelným rádcem při určení
konečného vzhledu jednotlivých staveb.
Pomohl mi rozluštit detaily, které jsou
na plánu J. Novotného ,neviditelné´ (na
odvrácené straně nebo v zákrytu).
Nastřádané ,záhady´ jsem řešila pak
také přímo v Bělé, kde mi byl ochotným
průvodcem pan Müller.
Domky, ploty, hradby, brány a věže
jsou vyrobeny z tvrzeného polystyrénu
a stejně jako terén potaženy tmelem
a dobarveny. Detaily na povrchu jsou
dělány jemným tmelem. K patinaci jsme
použili akrylové barvy. Na model byly
použity i přírodní materiály, které poskytly šumavské lesy. Než z nich vznikly
roztomilé stromečky a keříky v potřebném počtu, bylo třeba vše osušit, probarvit a nalakovat.
Po celou dobu výroby modelu pomáhali
i oba moji synové, Patrik a Matouš. Také
pár přátel přidalo s nadšením pomocnou ruku k dílu.
Práce to byla časově velice náročná, ale
zároveň velmi krásná a doufám, že se
bude model Bělákům i návštěvníkům
zámku v Bělé pod Bezdězem líbit.“
Šárka Hnátová, Josef Müller

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v květnu
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně
mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.
VZPOMÍNKA NA JAPONSKO
JOE A KAREL HLOUCHOVI
11. 5. - 30. 10. Vernisáž 11. 5. od 17 hod.
Na letošní sezonu pro vás Muzeum Podbezdězí ve spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze připravilo poutavou výstavu
u příležitosti 140. výročí narození spisovatele, japanologa, cestovatele a sběratele
umění Joe (Josefa) Hlouchy.
V rámci naší výstavy nemůžeme opomenout ani Hlouchova staršího bratra, spisovatele a průkopníka české sci-fi, Karla
Hlouchu (1880-1957). Budeme věnovat
pozornost nejen jeho tvorbě, ale především
vzájemné spolupráci obou bratrů.
Přednáška: Heydrichiáda na Mladoboleslavsku
Čtvrtek 19. 5. od 17 hod. Vstupné: 50 Kč
Přednáška Mgr. Jana Juřeny o osudech lidí
na Mladoboleslavsku v době těžkých represí za heydrichiády.
FOTOATELIER ANTONÍNA RAKUŠANA – Obrazy minulosti Bělé a okolí
27. 5. – 20. 7.
Vernisáž 27. 5. od 17 hod.
Výstavou bychom rádi připomněli bělského
fotografa Antonína Rakušana. A. Rakušan
se narodil 20. 5. 1902 v Bakově nad Jizerou.
Po studiu na gymnáziu a obchodní škole
odešel do Bělé, kde se vyučil fotografem

a poté se zde usadil. Kromě komerční fotografie se začal věnovat i fotografiím dokumentárním, na nichž zachycoval zajímavé
události ze života ve městě. Jeho snímky
mapují Bělou a její obyvatele v rozmezí
od 20. do 60. let minulého století. Jsou tak
nejen živými obrazy bělské minulosti, ale
i cenným dokumentem Rakušanovy tvorby.
Radost v barvách
23. 4. - 22. 5.

Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska ve spolupráci se
spolkem Pověstné báchorky vydalo jedinečný
výběr pověstí a dalších
zajímavých příběhů
z bohaté rukopisné pozůstalosti Jana Evangelisty Konopase. Zakoupit je můžete na pokladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 13. 5. od 18 hod.

Výstava obrazů amatérské mladoboleslavské výtvarnice Evy Brabcové.
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 kostele sv. Václava
Pátek 27. 5. od 18 hod.
Kontakt:

MUZEUM PODBEZDĚZÍ,
pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910
www.muzeummb.cz, info@muzeummb.cz
Facebook Muzeum v Bělé pod Bezdězem

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
„Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.“
Dne 27. 4. uplynulo pět let, kdy nás opustil pan
Josef Nezdara.
Stále vzpomínají manželka, děti a vnučky.
Dne 9. 5. 2015 (před sedmi lety) nás
navždy opustila naše milovaná maminka, dirigentka, hudebnice, zpěvačka, paní Milena Holečková.
Posledních 10 let žila v Bělé pod
Bezdězem, kde se aktivně zapojovala do kulturního i politického života města.
Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomeňte s námi.
Nosíme ji stále v našich srdcích.
Dcery Jitka Marková a Olga Tatíčková s rodinami

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky
zůstávají dál.“
Dne 11. 5. uplyne již dlouhých 23 let, co nás
opustil pan Josef Novák. Kdo jste ho znali
a měli jste ho rádi, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Hana, děti s rodinami
a švagrová Maruška.
Dne 13. 5. tomu budou čtyři roky,
co nás navždy opustil můj milovaný manžel, pan Josef Zítka.
S hlubokou ranou v srdci vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, její děti a vnoučata.
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Dne 15. 5. to bude již 15 let, co
nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček, pan Jaroslav Fiedler.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Stále vzpomínají manželka, dcera
a synové s rodinami.
Dne 22. 5. uplyne pět let, co
nás navždy opustila paní Marie
Benešová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají dcery,
vnoučata a pravnoučata.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Šermíři
před závěrem sezony

Sportovní gymnastika
12. ročník Bělského jarního čtyřboje
Původně se měl konat 12. ročník soutěže ve sportovní gymnastice 22. 3. 2020.
Podvakrát se závod nekonal z důvodu covidové situace. Letos jsme raději posunuli
soutěž až na 3. 4. Závodu se zúčastnilo rekordních 150 děvčat a 12 chlapců z dvanácti klubů z Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Protože tělocvična
zdejší základní školy je pro potřeby gymnastického čtyřboje malá, rozdělili jsme
závod do tří částí. Závod A patřil dorostenkám a ženám a starším žákyním. Přes
velmi omezené sportování v tělocvičnách
v uplynulých dvou letech závodnic v těchto
kategoriích vůbec neubylo. V kategorii dorostenky a ženy zvítězila nejzkušenější Kamila Heřmanová, naše odchovankyně
Tereza Dvořáková obsadila 4. místo. V kategorii starší žákyně IV. zvítězila pražská Eva

Šimerková, naše Magda Dürrová skončila
na pěkném 8. místě z 21 závodnic. V kategorii starší žákyně III zvítězila Anna Koptišová z Týnce n. S. Náš klub reprezentovaly
Dominika Šimečková a Sára Hofmanová na
20. a 24. místě. V mladších žákyních IIA obsadila Sabina Tesařová krásné 6. a Andrea
Volfová 11. místo, v kategorii IIB Kristýna
Černá 13. místo. Kategorie mladších žákyň
IA obsadila Tereza Mašková 9. a Viktorie
Šárogová 10. místo. Při své závodnické premiéře v gymnastickém čtyřboji se představily Viktorka Ducháčová a Julie Linglerová.
V kategorii roč. 2014 a 2015 si nejlépe vedla
Aneta Rumlová na 15. místě a Eliška Kulczycká na 19. místě. Závodnickým křtem
si prošla děvčata z gymnastické přípravky
Anna Bradnová, Tereza Stavačová, Beáta Dmejchalová, Kateřina Bělková, Veronika Ertlová a Viktorka Hajná. Moc děkujeme paní Monice Nešporové za zdravotní
dozor v průběhu celého závodu. Na závěr
bych touto cestou chtěla poděkovat rodičům gymnastek Klubu gymnastiky Bělá
pod Bezdězem, kteří ochotně pomohli při
náročné organizaci soutěže a někteří absolvovali celý dvanáctihodinový maraton Bělského jarního čtyřboje.
Yvona Řehořková

Parádní formu prokazují bělští šermíři
i před samotným závěrem letošní sezony,
kterým bude tradičně série turnajů MČR
2022 na přelomu května a června.
V kategorii mladších žáků (U13) se Magdaléna Landovská a Patrik Foltýn, stejně
tak jako Filip Korselt mezi žáky (U15),
svými vyrovnanými výkony dlouhodobě drží v top 10 průběžného hodnocení Českého poháru 2021/2022. A další
naši mladší žáci František Zbránek, Eduard Zeman, Jakub Koštejn a Štěpán Šafránek se k umístění v první desítce neustále
přibližují – aktuálně jim patří 13. až 16.
příčka.
Ondřej Procházka se po svém úspěšném
vystoupení na nedávném kadetském MS,
kde obsadil 48. místo, opět ujal vedení
v celostátním žebříčku kadetů (U17), kde
mezi děvčaty mu skvěle na 3. místě sekunduje Adéla Šafránková. Jakub Hradský se
drží na 15. a Vojtěch Malý na 18. místě.

Americký fotbal
Bělá Raiders, náš domácí tým amerického
fotbalu, nastoupí ke třem domácím zápasům v Bělé pod Bezdězem.
Hrací den je vždy neděle od 15:00. V květnu
budou soupeřem domácího týmu celky
Tábor Foxes a Jičín Hurricanes. V červnu
se naši borci doma střetnou s mančaftem
Šumperk Dietos.
Na plakátku naleznete kompletní soupis

všech zápasů III. ligy České asociace amerického fotbalu. Ze Zlína z venkovního
hřiště si Bělá Raiders již přivezli krásnou
výhru 35-0.
Těšíme se na spoustu touchdownů a na
Vaši osobní účast na bělském stadionu, jste
srdečně zváni.
Jan Sýkora,
místostarosta
František Coufal, který obsadil na dubnovém MS v Dubaji v konkurenci
210 borců pěkné 21. místo, pak s velkým náskokem vede žebříček juniorů (U20). V top 10 je mezi juniory na
6. místě Martin Novák a na 8. místě Ondřej Procházka. Nejlepší naší juniorce Petře Novákové pak patří 12. příčka.
V kategorii seniorů je Anna Coufalová již
druhým rokem členkou širší reprezentace
České republiky.
Mimo několika žebříčkových turnajů
a MČR čeká vybrané bělské šermíře do 15
let koncem června i účast na Olympiádě
dětí a mládeže v Olomouci, kde se šerm
představí ve své premiéře.
Více na: www.serm-bela.cz
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
SK Bělá - házená

SPOLEK TAJEMSTVÍ

O pohár města Bělá pod Bezdězem
V neděli 6. 3. jsme pořádali turnaj přípravky
v miniházené 4+1. Hrálo
se 1x 10 minut, každé
družstvo odehrálo sedm
zápasů a v úvodních třech
kolech se házely nájezdy.
Jako poděkování za dlouhodobou podporu
jsme turnaj pojmenovali O pohár města
Bělá pod Bezdězem. Tradici s tímto názvem turnaje držíme už několik let, stejně
jako předávání cen starostou města. Děti
a rodinní příslušníci, kterých bylo v hale
více než 100, vytvořili parádní atmosféru.
K vidění byly výborné výkony, děti si dostatečně zahrály a celkově jsme si turnaj
všichni moc užili. Turnaje v této kategorii se nehrají na výsledky, ovoce, sladkosti
a medaile jsme všem účastníkům dali jako
odměnu za hraní a výborné výkony.
Sestava Bělá 1 a Bělá 2:
Bára Kubíčková, Martin Sajdl, Ríša Repš,

Kryštof Žďánský, Ella Sommerová, Sára
Hašulová, Matěj Reiter, Kuba Vozáb, Mára
Schneider, Míla Peterka, Dan Velich, Dan
Mikš, Tobík Macko, Kuba Kriššák, Anička
Kriššáková, Matyáš Vlček, Amálka Řehová.
Trenéři: David Kubíček, Kamila Šulcová,
Stanislav Švec
Družstva: Bělá 1, Bělá 2, Úvaly 1, Úvaly 2,
Liberec 1, Liberec 2, Kostelec 1, Kostelec 2,
Poděbrady, Chomutov

Měsíc květen - turistika
V tomto měsíci bývá tradiční Máchovské putování, které se nemohlo dva roky
uskutečnit. Nyní je připraveno na měsíce
září a říjen. Pozveme vás při něm do okolí
Zákup, na Kokořínsko a navštívíme Ralsko-Hradčany. Již se těšíme na setkání.
5. 5. - 8. 5.
Putování od vrcholků Brd
až do údolí Berounky
Bližší informace na stránkách:
www. tpdbelapodbezdezem.wbs.cz

Program květen
1. 5. od 9:00
– turnaj minižactva 4+1
14. 5. od 15:00 – dorost Bělá – Česká Lípa
Neděle 22. 5.
14. 5. od 17:00 – muži Bělá – Chrudim
Krásnolipsko
21. 5. od 9:00 – turnaj minižactva 6+1
Tam, kde vznikly populární jégrovky!
22. 5. od 10:00 – dorost Bělá – Mělník
Program:
28. 5. od 9:00 – turnaj mladšího žactva
Dlouhý důl - Vlčí hora - odbočka k rozhledně Vlčí hora, studánka Veronika Za oddíl házené prohlídka geologické mapy v osadě ZaS. Švec hrada.
Sněžná - kaple, výhledy - zřícenina hradu
Krásný Buk - Krásná Lípa.
Trasy: 7, 9 a 12 km.
Individuálně můžete navštívit:
Krásná Lípa (pivovar, Dům Českého Švýcarska, rozsáhlý lesopark - rybníčky, vyhlídky, vytápěná hrobka).
Odjezd: Benátky: 7.00, Mladá Boleslav:
7.30, Bělá p. B. - sportovní hala: 7.45,
Doksy: 8.00
Cena: 250 - 300 Kč dle obsazenosti.
Těšíme se.
Horský vůdce

Světlušky závodí

SK Bělá - fotbal

Fotbalová přípravka SK Bělá v nových reprezentativních teplákových soupravách.
Ty pořídil klub za finanční podpory firmy

Po čtyřech letech se naše
světlušky zúčastnily Závodu vlčat a světlušek na
Krásné louce v Mladé Boleslavi, který proběhl v sobotu 9. 4. Náš hvězdný tým tvořily
Popelka, Hádanka, Chilli, Kačenka, Eliška,
Lea a Kája. Sobotní počasí bylo vskutku
aprílové. Vystřídalo se větrno, slunečno,
déšť i kroupy. Na soutěžní hlídky čekalo 11
stanovišť s úkoly. Na nich si soutěžící otestovali své znalosti a dovednosti. Poznávali
přírodu, tábořili, ošetřovali, řešili krizové
situace, hledali informace, připravovali si
občerstvení. Kromě plnění úkolů se hodnotilo i chování a spolupráce. I přes trému si
bělské světlušky vybojovaly krásné 3. místo
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn, které v dívčí kategorii. Gratulujeme a za dva roky
tímto ještě jednou děkujeme.
do toho půjdeme znovu!
Arpi a Renča
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INZERCE

VSTUP
ZDARMA

V souladu s přírodou

broučkova stezka plná úkolů | dílničky | skákací hrad
skvělé občerstvení | malování na obličej | kolotoč
taneční vystoupení | divadýlko | diskotéka | výstava

Sobota 4.6.2022

14:00-19:00
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