Z MĚSTA A MÚ - DĚNÍ VE MĚSTĚ - Starosta O SBĚRNÉM dvoře
- Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
čekají nás letní měsíce. Pro děti školou povinné to jsou dva měsíce prázdnin a pro dospěláky často období zasloužených dovolených.
Pokud tedy nebudete zrovna někde mimo
svůj domov, můžeme se potkat na našem
v mnohém specifickém koupališti. Velký bazén, písečné i travnaté pláže, dětské brouzdaliště, písečné kurty a dětské herní prvky
včetně nafukovací trampolíny.
Každý pátek večer budou zase tradiční promenádní koncerty. Poslech hudby, prohlídka
parku a třeba si i dát něco dobrého. A za návštěvu jistě stojí i zámek. Zatím má na nádvoří
zázemí stavební firma včetně nákladního výtahu. To proto, že se letos dělá stavební část
obnovy sálu, který jednou bude sloužit kulturním a společenským akcím. Prohlédnout
si na zámku můžete muzejní prostory nebo
s průvodcem projít prohlídkový okruh zrenovovaných prostor a ve třech patrech sklepů
si prohlédnout výstavu o historii bělských
bran. A nově, kdo jste ještě neviděli, stojí to za
to, prohlédnout si maketu o rozměrech 3 x 3
metry, jak město vypadalo v roce 1797.

Během léta se nezastaví investice ani opravy
ve městě. V Jenečské ulici vedle kláštera se
bude pracovat na parkovišti pro 21 vozidel.
Hotovo bude do konce prázdnin, aby ho
mohli využívat i rodiče dopravující děti do
družiny a školy na Tyršově ulici. Proti Tiberině se začne s chodníky, přechody a parkováním v Mladoboleslavské ulici. Stavět se
bude následně i nová křižovatka u bývalého
kina, tedy u Koníčka. Rozkopané budou
i ulice v lokalitě u Vodojemu. Po opravách
kanalizace a vodovodních přípojek pak dostanou dlouho očekávané finální povrchy.
Nových dvou tříd školky se po prázdninách
dočkají děti na Mladoboleslavské ulici, která
nahradí jednotřídku na Pražské ulici. A zahájen bude provoz i na školní zahradě jak pro
družinu, tak pro první stupeň základní školy.
Bude zde i novinka v naší škole, venkovní
učebna.
Přeji vám všem hezké léto!
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

červenec
srpen
7-8/2022
46. ročník

Výstavní sál MKZ
ZAČAROVANÝ HVOZD
A SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
Dvojvýstava Kláry Smolíkové
PROMENÁDNÍ KONCERTY
Každý pátek od 19.30
V parku na Masarykově náměstí
Sobota 16. 7.
STŘEDOVĚKÝ JARMARK
Park na Masarykově náměstí
od 10 do 17 hod.
Úterý 9. 8.
ABBA REVIVAL
v parku na Masarykově náměstí
od 19 hod., vstup volný
Středa 10. a čtvrtek 11. 8.
LETNÍ KINO
v parku na Masarykově náměstí
od 21 hod.
Pátek 12. 8.
BALONY NAD BĚLOU - 20 LET
Vernisáž výstavy
Výstavní sál MKZ od 18.30
Středa 17. 8.
ČOCHTAN VYPRAVUJE
DS Josefa Dvořáka
Zámecké nádvoří
od 20.30
Pátek 26. 8.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
V parku na Masarykově náměstí
od 14 hod.
Sobota 27. 8.
GASTRODEN
Zámek od 14 hod.
HRADOZÁMECKÁ NOC
Zámek od 19 hod.
Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání Rady a Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem

Rada města souhlasila s průjezdem a testem přesnosti jízdy veteránských vozidel
v obci Bezdědice. Akce pod názvem ŠKODA
CLASSIC TOUR 2022 proběhne 3. 9. v době
od 9.30 do 12.30 v Bezdědicích.
Rada města schválila krátkodobou výpůjčku
areálu koupaliště pro pořádání 16. ročníku turnaje v plážové házené v termínu od
2. – 3. 7. 2022.
Rada města schválila uzavření nájemní
smlouvy na prostor sloužící podnikání
v Mělnické ulici čp. 273. Nově zde bude od
září 2022 provozovat veterinární služby
MVDr. Petra Śmigiel.

Zastupitelstvo města projednalo stav plnění rozpočtu města k 30. 4. 2022: Příjmy ve výši 40.079.189,85 Kč, výdaje
47.548.116,47 Kč.
Zastupitelstvo města podpořilo 20. ročník
Bělského balónového hemžení účelovým
finančním darem v částce 256.000,- Kč.
Tradiční akce se uskuteční v termínu
29. 9. – 2. 10. 2022.
Zastupitelstvem města byly zaktualizovány
Podmínky pro poskytování půjček z Fondu
rozvoje bydlení. Nově lze půjčku využít i na
osazení solárních panelů a domovní čističky
odpadních vod.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet
města Bělá pod Bezdězem a účetní závěrku
za rok 2021.
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo ma-

jetkoprávní záležitosti (dar dotčených pozemků, právo stavby na cizím pozemku)
týkající se opravy mostků pod Výsluním.
Středočeský kraj prostřednictvím vysoutěžených firem plánuje opravu realizovat v termínu 4/2023 – 11/2023.
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2022 o regulaci hlučných činností a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022
o nočním klidu. Více k vyhláškám na jiném
místě Zpravodaje.
Zastupitelstvo stanovilo počet členů zastupitelstva města na další volební období na
21 členů. Tento počet je rozhodný pro volby,
které se budou konat ve dnech 23. a 24. 9.
2022.
Ing. Jana Vltavská,
tajemnice MÚ

Nově schválené Obecně závazné vyhlášky města Bělá p. B.: 1/2022 a 2/2022
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem na
svém jednání dne 8. 6. 2022 usnesením č. 52
a č. 53 schválilo Obecně závazné vyhlášky
města Bělá pod Bezdězem:
1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o regulaci hlučných činností, reguluje činnosti
prováděné v nevhodnou denní dobu, které
by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy
v obci. Touto obecně závaznou vyhláškou
je stanoveno, že každý je povinen zdržet se
o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v čase od 6 – 9 hodin a od 12 - 22
hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, vrtaček, sbíječek. Cílem této obecně závazné vyhlášky
je zajistit občanům a návštěvníkům města
podmínky pro pokojné soužití a prostor pro
klidný odpočinek a relaxaci.
Byly schváleny výjimky, kterými je stanoveno, že se omezení této vyhlášky nevztahují
na:
a) používání strojů a zařízení určených k odklízení sněhu (sněžné frézy apod.),
b) práce nezbytné k zajištění neodkladné
činnosti (např. sklizeň obilí).
Porušení povinností stanovených touto
obecně závaznou vyhláškou obce bude
považováno za přestupek proti pořádku
ve státní správě a přestupek proti pořádku v územní samosprávě dle zákona č.
251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za
takto spáchaný přestupek je možné uložit
pokutu až do výše 100.000,- Kč a omezující opatření. Doba mezi 22. a 6. hodinou je
ošetřena zákonným ustanovením o nočním
klidu.

2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2022,
o nočním klidu, stanovuje výjimečné případy, při nichž je zkrácena doba nočního
klidu. Jedná se zejména o společenské, kulturní či sportovní akce určené pro veřejnost,
nikoli o akce soukromého charakteru. Dobu
nočního klidu upravuje Zákon o některých
přestupcích č. 251/2016 Sb., kde je tato doba
vymezena v čase od 22 do 6 hodin.
Nově vydaná vyhláška o nočním klidu pro
rok 2022 stanovuje celkem 1 výjimku, kdy
nemusí být doba nočního klidu dodržována,
a to v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.
A dále 9 výjimečných případů, při kterých
je doba nočního klidu kratší, než stanovuje
zákon. Touto vyhláškou se doba nočního
klidu vymezuje od 2 do 6 hodin:
a) Plážová házená - Hudební produkce v noci z pátku 1. 7. 2022 na sobotu 2. 7. 2022
a v noci ze soboty 2. 7. 2022 na neděli 3. 7.
2022;
b) Vítání prázdnin s dětským dnem v místní
části Březinka - v noci ze soboty 2. 7. 2022 na
neděli 3. 7. 2022;
c) BeerPong Cup Bělá pod Bezdězem na fotbalovém hřišti - v noci ze soboty 9. 7. 2022 na
neděli 10. 7. 2022;
d) Hudební produkce na Věchýtku - v noci
z pátku 15. 7. 2022 na sobotu 16. 7. 2022;
e) Hudební produkce na Věchýtku - v noci
ze soboty 6. 8. 2022 na neděli 7. 8. 2022;
f) Letní kino v parku na Masarykově náměstí – v noci ze středy 10. 8. 2022 na čtvrtek
11. 8. 2022;
g) Letní kino v parku na Masarykově náměstí – v noci ze čtvrtka 11. 8. 2022 na pátek
12. 8. 2022;
h) Loučení s prázdninami v místní části Bře2

zinka - v noci se soboty 27. 8. 2022 na neděli
28. 8. 2022;
ch) Bělské balónové hemžení – Ohňová
show v parku na Masarykově náměstí –
v noci ze soboty 1. 10. 2022 na neděli 2. 10.
2022.
Úplné znění výše uvedených vyhlášek naleznete na webových stránkách Města Bělá pod
Bezdězem.
Věříme, že vydáním výše uvedených vyhlášek přispěje Město Bělá pod Bezdězem ke
spořádanému a poklidnému soužití svých
občanů.
správní odbor MÚ

Za Bělou krásnější
Tak tu máme prázdniny a s nimi i můžeme
očekávat větší návštěvnickou vlnu v našem
městě a jeho okolí. Takže se dá očekávat, že
po některých „zapomnětlivých“ návštěvnících nám zůstanou v okolí Bělé různé „dárečky“ v podobě odpadků.
A proto tu je již tradiční akce Za Bělou krásnější, kde se pokusíme alespoň část tohoto
nepořádku odklidit. Zveme tedy všechny,
kterým není lhostejné okolí našeho města
a chtějí pomoci, v sobotu 17. 9. na akci „ZA
BĚLOU KRÁSNĚJŠÍ“. Vezměte si dobrou
náladu a chuť pomoci; rukavice a pytle na
odpadky budou k dispozici. Sraz dobrovolníků je v sobotu 17. 9. ve 14 hod. na parkovišti proti Sedřeze. Na závěr pak opečeme
buřty, popovídáme, a bude-li chuť, můžeme
si i zazpívat. Srdečně všechny zve
Dagmar Femiaková st.
a Milan Lomoz.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Restaurování soch na náměstí

V rámci Programu regenerace městských
památkových zón a rezervací se nám podařilo na letošní rok získat dotaci na restaurování dvou dominant bělského náměstí, a to
pomníku „Na stráž!“ a také sloupu se sochou Panny Marie.
Sloup se sochou Panny Marie byl vystavěn
v roce 1681 jako poděkování za odvrácení
moru. Jeho donátorem byl Arnošt Josef
hrabě z Valdštejna. Naposledy byl sloup restaurován v roce 2007 a v souvislosti s re-

vitalizací náměstí v roce 2012 byly obnoveny schodišťové stupně. Památku pokrývá
řasa a na mnoha místech je povrch kamene
hloubkově narušený.
V roce 1931, ve spojitosti s tehdejší obnovou náměstí, byl na Masarykově náměstí
instalován pomník padlým v 1. sv. válce
„Na stráž!“, koncipovaný jako figura legionáře v nadživotní velikosti na vysokém
podstavci. Jeho autory jsou architekt Pavel
Janák a významný český sochař Josef Mařatka. Samotné kamenosochařské práce
provedli A. Pokorný a A. Ducháček. V současné době je pomník biologicky znečištěn,
místy popraskán a materiál je lokálně částečně degradován.
Ačkoliv mohou památky působit nepoškozeně, kombinace jejich umístění v exteriéru (povětrnostní vlivy, vzlínající vlhkost)
a materiálu, ze kterého jsou vytvořeny,
způsobuje jejich postupnou degradaci,
která je viditelná již při bližším pohledu.
Je proto nutné v pravidelných intervalech
provádět restaurátorské práce tak, aby bylo
zabráněno vážnějším poruchám, jejichž
oprava by byla technicky i finančně náročnější, než je pravidelná údržba. Záměrem je památky udržovat v dobrém stavu,

a zachovat je tak i pro další generace.
Pokud jste zaznamenali důkladné „sprchování“ sochy, nemusíte mít obavy. Jde
o standardní čištění kamene, kdy je povrch
zbavován nečistot vodou s příměsí detergentu a také nízkotlakou párou. Všechny
tyto úkony jsou prováděny šetrně tak,
aby nebyla narušena historická patina památky. Práce provádí renomovaný odborník, restaurátor Mgr. Petr Gláser. Mezi
jednotlivými kroky budou probíhat technologické přestávky a nejdéle na podzim
se můžeme těšit na zrestaurované památky,
které budou v novém kabátě i nadále zdobit naše náměstí.
-RaMM-

Ze ZŠ - Pohár rozhlasu
Ve čtvrtek 19. 5. jsme se s vybranými
žáky 6. a 7. ročníku zúčastnili atletické
soutěže Pohár rozhlasu, která se konala
na stadionu v Mladé Boleslavi. Celkem
za naši školu soutěžilo osm dívek a osm
chlapců. Za horkého slunečného dne žáci
podávali velmi pěkné výkony, někteří si
sáhli až na dno svých sil a téměř všichni
si vylepšili své osobní rekordy.
Za každou školu se jedné disciplíny
mohli zúčastnit tři sportovci a do konečného pořadí se započítávaly dva nejlepší
výkony. Celkově se tým chlapců umístil
na pěkném 9. místě ze 14 družstev. Závodu se účastnilo celkem 104 chlapců
a z našich sportovců chci vyzdvihnout
výkon Jaromíra Roggenbucka ze VII. C,
který se umístil na 7. místě ve skoku dalekém a na 9. místě v hodu kriketovým
míčkem. Patrik Loukotka ze VII. B přispěl do týmového hodnocení velkým
množstvím bodů za hod kriketovým
míčkem (19. místo) a běh na 1000 m (28.
místo). Jiří Smékal ze VII. A měl výborné
výsledky ve skoku vysokém (14. místo)
a v běhu na 1000 m (23. místo). A stejně
tak i Robin Dubec ze VII. B, který zabodoval ve skoku vysokém (9. místo)
a skoku dalekém (13. místo). V celkovém
pořadí se v druhé polovině startujících
umístili Oskar Aust (15. místo ve skoku

dalekém) ze VI. A, Adam Flanderka ze
VII. A, Hoang Quan Nguyen ze VII. C
a Erik Mensinger ze VI. B.
Tým dívek se celkově umístil na 14.
místě ze 16 družstev. Celkem soutěžilo
114 dívek a naše děvčata předvedla velmi
pěkné a solidní výkony. Za zmínku stojí
výborné výkony Karolíny Měšťanové ze
VII. B, která vybojovala 3. místo v hodu
kriketovým míčkem. Dále skvěle bojovala Vanesa Pecová ze VII. A v disciplínách hod kriketovým míčkem (9. místo)
a běh na 60 m. Lucie Černá ze VII. B zaběhla skvělý sprint na 60 m. Dívky těmito
výkony získaly velké množství bodů do
týmového závodu. Dobrý závod na 600 m
zaběhla Eliška Šámalová ze VII. A. Umístění dalších dívek bylo až v druhé polovině startujících, ale přesto si Eliška
Grygarová ze VI. A, Magdaléna Landovská ze VI. C, Simona Tresová ze VII. C
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a Lucie Kopáčková ze VII. B zaslouží pochvalu za své výkony. Lucie Černá, Eliška
Grygarová, Simona Tresová a Vanesa Pecová skvěle zaběhly štafetu na 4 x 60 m,
kde obsadily krásné 13. místo.
Všechny účastníky chválím za energii a předvedené výkony a děkuji jim za
vzornou reprezentaci školy. Věřím, že
v budoucnu předvedeme ještě lepší sportovní výkony.
Mgr. Marcela Machačová

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Starosta města o odpadovém hospodářství II.

V posledním čísle jsme nakousli povídání
o odpadech a sběrném dvoře. A i když se to
zdá na první pohled jako trochu okrajové
téma, při bližším zkoumání lehce zjistíme, že
odpady budou do budoucna jedním ze zásadních témat. Jejich sběr a likvidace se stane
do deseti let významnou položkou v rozpočtech samospráv i obyvatel. Je dobře, že naše
město bude na dobu „odpadovou“ dostatečně připraveno. Opustíme „sběrák“ a zamíříme i do ulic, kde se realizovala nebo se
chystají další vylepšení ve svozu a výběru odpadu. Zastavujeme v Jiráskově ulici, kde je
malé „hnízdečko“ pro kontejnery na tříděný
odpad.
První otázka zní - co je na těch odpadních
nádobách nového, jiného?
Chceme ulehčit občanům třídění už od samého počátku. Takže když někdo přijde
obtížen doma vytříděným odpadem, stačí
mu zvednout krátké lehké víko. Nemusí se
namáhat s velkým, těžkým víkem. A má to
ještě jednu výhodu. Tímhle malým víkem
se neprotáhne třeba celá krabice od televize,
která pak zabere dvě třetiny prostoru uvnitř.
Takže doufám, že to lidi malinko postrčí
k tomu, aby tu krabici doma rozřezali na
menší kusy, nebo to rovnou odvezli do sběrného dvora. Když už tu televizi nebo pračku
dovezeme až domů, zvládli bychom tam odvézt i tu krabici. A rovnou to můžeme roztřídit na papír, polystyren, igelit. Občas se
opravdu stává, že krabice od televizí, monitorů a podobných, dalších zařízení najdeme
v kontejneru včetně těch polystyrénů, igelitů. A milý sběrný dvore, postarej se, mně
už televize hraje.
A co tu tedy je za kontejnery?
Plasty, papír a sklo.
A tady se taky budou vybírat ty igelitové
pytle?
Ne. To bude zase jinde. Sem se chodí s taškami, které se prodávají za pakatel na úřadě
ve dvou velikostech. Přijdu s taškou, vysypu
a zase můžu odkráčet.
A co oleje a tuky?
Tady je poměrně málo místa a za druhé tu
není taková koncentrace obyvatel. Ale nádoby na staré oleje a tuky najdeme v Máchově a Husově ulici.
Tak jedeme tam. Cestou mi starosta ještě
chce ukázat něco v Krátké ulici, kde před

nedávnou dobou opravili silnici a místa
před domy.
Tady je vidět, jak je povrch vyspádovaný
k zasakovacím dlaždicím. Nikde nejsou dešťové kanály. A jak si můžeš všimnout, každý
prostor před vstupem do domu je jiný. Podle
přání. Někdo chtěl místo na parkování, někdo spíš zahrádku. Však oni si to zasloužili,
měli tu víc jak třicet let jen podkladový asfalt.
A teď jedeme do „Máchovky“. Mimochodem
víš, že máme dvě Máchovy ulice?
No, to nevím. V jedné je škola, ale ta druhá
je kde?
Ta druhá Máchova ulice je s tou první u školy
souběžná a vede od bowlingu do ulice Elišky
Krásnohorské. A tady bude první vlaštovka
odběrových míst na pytle s tříděným odpadem. Zrovna dnes (18. 5., pozn. red.) jsme
vybrali dodavatele. Vloni jsme tu udělali
nový chodník a tenhle betonový plac. Teď
se tu postaví dva „domečky“ a uvnitř budou
kontejnery jak na tříděný, tak na komunální
odpad. A kdo bude třídit do pytlů, může tam
plné pytle vhodit. Služba sběrného dvora je
pak posbírá. „Domečky“ budou mít na střeše
solární panel, který bude zajišťovat osvětlení
v nočních hodinách.
A kdy domeček uvidíme?
O prázdninách by měl vzniknout tenhle
první. A když uvidíme, že „domeček“ vyhovuje a funguje, budeme v tom po městě pokračovat. Celé je to modulární stavebnice,
takže na základě rozměrů se takové hnízdo
dá postavit tak, jak budeme potřebovat.
A když mluvíme o odpadech, musím zmínit,
že tyhle „domečky“ jsou vyráběné z recyklovaného materiálu. Kovová konstrukce, výplně z recyklovaného plastu.
Mezitím jsme přejeli ke škole.
A chceme pokračovat se stavbou „domečků“.
V okolí je řada rodinných domů, takže
chceme dát lidem možnost, aby mohli třídit. A když už jsme tady, pojďme se podívat
na nové sportoviště za školou. Je tu dráha na
sprint. Nové doskočiště. Povrch je ze speciálního plastu. Něco jako tartan, ale verze 2022.
S potřebou mít kvalitní atletickou dráhu
přišel tělocvikář Václav Hojka. A věděl, že
něco podobného mají v Čelákovicích. Tak
jsme se vypravili za tamním panem starostou. Prohlédli jsme si hřiště, a ještě jako bonus si odvezli i jejich projekt, abychom měli
něco v ruce. Na rozdíl od Čelákovic máme
čtyřdráhu. Oni mají jen dvoudráhu, ale uprostřed mají hřiště na házenou. Což třeba do
budoucna možná vznikne i tady. Neříkám na
házenou, ale třeba tenis nebo basket. To uvidíme. A to je pro dnešek asi všechno. Krásné
prázdniny a pěkné léto.
A já děkuji za rozhovor.
-mat4

U bytových domů
budou přístřešky pro
tříděný i komunální
odpad
Město zajišťuje prostřednictvím svozové
firmy pro všechny občany likvidaci komunálního odpadu vývozem popelnic a od bytových domů velkoobjemových kontejnerů.
Tříděný odpad již víc než rok svážejí naše
Technické služby. Jednak od vašich domů
v barevně podle druhu rozlišených pytlech
a pro nezapojené do pytlového sběru vývozem barevných kontejnerů. To vše se sváží
na sběrový dvůr k dotřídění a pak připraví
na odvoz k dalšímu zpracování. Hnízda na
tříděný odpad by měla sloužit těm, co se nemůžou do pytlového systému zapojit. Tedy
hlavně pro bytové domy, kde by byl problém pytle uvnitř domu umístit. Na sběrných místech ale bývá i odpad, který tam
nepatří. Pytle nebo tašky se směsným komunálním odpadem, stavební suť, nábytek, dokonce i části z rozebraných vozidel.
Častý problém dělají také papírové krabice,
které zůstanou v původním rozměru a často

s vnitřními ochrannými plasty. Jednak zabírají místo, jednak obsluha svozového vozu
musí nejdříve udělat to, co měl udělat ten,
komu obsah krabice doma udělal radost.
Pomůže nám snižovat náklady na likvidaci
odpadů, když krabice budou rozebrané
na desky, bez plastů a nejlépe, když skončí
rovnou na sběrném dvoru. Do sběrného
dvora je potřeba odvézt vše, co do tříděného odpadu nepatří. A jakýkoliv odpad,
který vzniká ve firmách nebo při podnikání, včetně ubytovacích a stravovacích
služeb, na místa určená pro občany nepatří. Povinností je jeho likvidace přes k tomu
určenou firmu, nebo umístěním na sběrný
dvůr. V lokalitách s hromadným bydlením
začneme již letos se stavbou uzavíratelných přístřešků pro jednotlivé bytové domy.
První bude mezi paneláky v Máchově ulici
proti bowlingu. Stojí to nemalé peníze, ale
slibujeme si od toho další zlepšení pořádku
na těchto místech.
Likvidace všech odpadů je součástí ochrany
přírody. Chraňme ji! Stojí to za to!
Ing. Jaroslav Verner
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Z prvňáčků čtenáři

Středověký jarmark

ABBA REVIVAL

Ve středu 15. 6. se v Městské knihovně Vladimíra Holana po dvouleté pauze způsobené
koronavirovou epidemií opět uskutečnilo
pasování prvňáčků na čtenáře. Žáčky a jejich paní učitelky přivítala královna Abeceda
s princeznou Pohádkou. Každé z dětí dostalo
za úkol přečíst krátkou říkanku, aby ukázaly,
jak se naučily za první rok ve škole hezky číst.
Všechny to zvládly na jedničku s hvězdičkou
a mohly být pasovány na čtenáře. Děti si pak
ještě prohlédly dětské oddělení knihovny se
spoustou zajímavých knih. Domů si odnesly
nejen velikou pochvalu, ale také pamětní
list a čtenářský průkaz do knihovny na rok
zdarma.
-knihovna

Sobota 16. 7. od 10 do 17 hod. v parku
na Masarykově náměstí

Úterý 9. 8. od 19 hod. v parku
na Masarykově náměstí

V parku na náměstí opět ožije středověký jarmark se stánkovým prodejem, středověkou
hudbou, šermem, kejklíři i tanečnicemi. Na
hry nejen pro děti a šermířská vystoupení vás
pozvou šermíři skupiny Fratres in Armis. Lidové a cikánské tance vám předvedou, a pokud budete chtít, vás i naučí, tanečnice ze skupiny Siderea. Kejklíři skupiny Vagabundus
Colective se postarají o různorodou zábavu
a hudbou bude celý program provázet po
delší pauze skupina Řemdih. Letos nově zařazujeme vystoupení alchymisty a fakíra a domluveno je také dětské dřevěné vyhlídkové
kolo. Královský dvůr v podání Divadýlka na
dlani vyjde z budovy MKZ v 10 hod.
Přejme si tedy už jen krásné počasí a těšíme se
na všechny návštěvníky.
-SG-

Je léto, čas dovolených a krásných vlahých
večerů. Abychom vám zpříjemnili i letní
pracovní dny, pozvali jsme do našeho
parku skupinu, která hraje repertoár nesmrtelné švédské kapely 70. let dvacátého
století.
Přijďte se uvolnit, zavzpomínat a třeba si
i zatančit… Jak se vám bude chtít.
-SG-

LETNÍ KINO

Středa a čtvrtek 10. a 11. 8. od 21 hod.

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
1. 6. - 5. 8.
Začarovaný hvozd Spolkla mě knihovna
Spisovatelka, scenáristka a lektorka
Klára Smolíková

12. 8. - 27. 9.
Balony nad Bělou
20 let
BalloonClub Bílá Hlína

Interaktivní výstava s pracovními listy, která vás
provede historií vzniku
prvního písma, papíru
i knihoven. Ukáže vám
úskalí knihovnického povolání.
Komu by se nechtělo putovat za poznáním, může
zvolit fantastické dobrodružství. Příběh dvou
kamarádů, kteří odhalují tajemství začarovaného lesa a přitom poznávají fantastické
tvory.

Před dvaceti lety se nad naším městem začaly vznášet
horkovzdušné balony. Jako
všechno, i tento sport, nebo
chcete-li záliba, se rychle
vyvíjí, a tak nejen že se tu
začaly postupně objevovat
různé druhy balonů, ale
probíhaly tu i soutěže. O tom, jak se vyvíjelo
balonové hemžení, i o lidech, kteří se okolo
něj objevují pravidelně celých dvacet let, je
tato výstava, již sestavila Kateřina Kubínová,
jedna z těch, kteří nevynechali jediný ročník.

Masarykovo nám. 140, budova Knihovny Vl. Holana
Vstup přes knihovnu, nebo na zazvonění bočním vchodem ze Střelecké ulice
Otevírací doba:
Po -Čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Od července otevíráme také při večerních promenádních koncertech každý pátek od 20 do 21 hod.
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Venkovní kino se pomalu stává pravidelnou součástí letního programu našeho
města. Poprvé jsme vás zvali jako kulturní
středisko na nádvoří zámku, na Kinematograf bratří Čadíků. Druhé promítání
letního kina bylo v rámci Plážové házené.
Přesunulo se na Masarykovo náměstí
a tentokrát jsme tu přivítali Putovní kino
Lubomíra Lukeše.
Tato produkce se u nás zabydlela, takže
jsme se z jejího letního promítání mohli
těšit i následující rok a nebude chybět ani
letos. Tituly filmů si máte možnost vybrat
sami, formou hlasování v anketě na městském FB během července.
Šťastnou ruku při výběru a hlavně příjemnou zábavu vám přejí Město Bělá
pod Bezdězem a MKZ Bělá.
-SG-

LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
Pátek 26. 8. od 14 hod.
v parku na Masarykově náměstí
Malování na obličej, dočasné tetování,
bungee trampolína, sagway, vodní autodrom. Loni nám loučení pokazilo počasí;
doufáme, že letos se všichni v parku pobaví a zařádí si před koncem prázdnin.
Vstupné na atrakce bude opět jednotné - 20 Kč.
Z MKZ přejeme hezké léto.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Proč Valdštejnský sál?
V poslední době se naše pozornost upřela
díky odkrytí výjimečné a neočekávané
renesanční výzdoby stěn rekonstruovaného Valdštejnského sálu právě sem, do
třetího nadzemního podlaží jihozápadního křídla zámku v Bělé pod Bezdězem.
Neočekávané proto, neboť v tomto podlaží
proběhla značná historizující přestavba
ve druhé polovině devatenáctého století
a vestavba bytů ve století následujícím také
zasáhla do původních konstrukcí. Dotčený
sál má také značně mladší strop, který jako
zázrakem do malovaného pásu vůbec nezasáhl. A proč Valdštejnský sál, když objevené malby vznikaly asi za Aleše Berky
z Dubé a Lipé nebo Bohuchvala Berky
z Dubé? Název sálu má připomínat rod,
který vlastnil zámek v Bělé pod Bezdězem nejdéle (přes 300 let) a jehož sláva
se postupem času zredukovala na jednu
osobnost, Albrechta z Valdštejna. Kopie
jezdeckého portrétu Albrechta z Valdštejna, jehož originál zdobí rytířský sál
Valdštejnského paláce v Praze, měla být
původně jediným obrazem tohoto našeho Valdštejnského sálu. Nyní nám Albrecht z Valdštejna se svým ořem doplní
celý „zvěřinec“, a stane se tak tečkou na
jedné straně za (pro české země) šťastným
a bezstarostným obdobím renesance a na

straně druhé barokním bleskem doprovázeným hřměním děl. Válečný konflikt se
nás začíná nepříjemně dotýkat. Ještě chvíli
nás ochrání „Šťastná země“ Albrechtova
(frýdlantské knížectví, později vévodství),
a pak už je zle.
O Bělé, obrazu, vévodovi i době před
tzv. třicetiletou válku a v jejím průběhu,
v době velkých a mnohdy bolestivých
změn, se zmíníme do konce letošního
roku ještě několikrát.
-J.M.-

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA ZÁMKU
Úterý 5. 7. od 19 hod.

Sobota 13. 8. od 17 hod.

KALEIDOSCOPE
Cirk La Putyka
Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá
trik a rytmická hudba smích, hypnotické
obrazy kontrastují s letní party pod širým
nebem.
Vstupné: 350 Kč, v předprodeji: 300 Kč

O JENÍČKOVI A MAŘENCE
Divadlo Ve Tři
„Žili, byli jednou dva sourozenci - Jeníček a Mařenka.“
Nesmrtelná pohádka o nebezpečí, které
může číhat v cizích chalupách, zvláště
když jsou z perníku. Ale také o chytrosti
a statečnosti, které nás mohou zachránit.
Vstupné: 60 Kč na místě

Sobota 23. 7. od 18 hod.

Středa 17. 8. od 20.30 hod.

A BUDE LEGRACE
Upír Krejčí
Pořad plný scének,
legrácek, písniček…
ale hlavně motivací, aby
děti více komunikovaly,
než aby byly pasivními
diváky. Představení pobaví nejen děti, ale i celou rodinu.
Vstupné: 60 Kč na místě

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Nestárnoucí muzikál Jiřího
Voskovce a Jana Wericha
Divotvorný hrnec v osobité
úpravě nejslavnějšího českého představitele vodníků
Josefa Dvořáka.
Vstupné: 350 Kč, v předprodeji: 300 Kč
Předprodej: smsticket, IC na zámku
a Knihovna Vl. Holana
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Gastroden spojený
s Hradozámeckou nocí
aneb Hezky česky,
jak se na zámku vařilo a jedlo
Sobota 23. 7.
Hradozámecká noc představuje památky
v netradiční době a s netradičním programem.
Od 14 do 20 hod.
Na nádvoří zámku stánky s různými typy
pochoutek. Akce podobná vám již známým Bělá Marketům, tentokrát zaměřená
na váš apetit.
19 hod.
Komentovaná prohlídka zámkem odchází
z průjezdu pod hlavní věží zámku.
Co uvidíte? Tématem bude opět jídlo:
Byl rekonstruovaný Valdštejnský sál
zámku v Bělé pod Bezdězem renesanční
hodovní síní?
Ve druhém patře (3. nadzemním podlaží)
projdeme rekonstruovanými prostory,
včetně Valdštejnského sálu. Přes Toaletní
věž pod heslem: Co šlo dovnitř, musí jít
i ven! projdeme do spojovací chodby (galerie Valdštejnů) a pod heslem: Nejen
stravou živ je člověk! se zastavíme v kapli
sv. Josefa Pěstouna.
V přízemí nahlédneme do sklepů, kuchyně a pekárny a při „černé hodince“
v jídelně manufaktury si budeme povídat
o historii zámku, stavebních úpravách
a výhledech do budoucna.
Ukončení akce kolem 22. hod.
Vstup volný

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v červenci a srpnu
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně
mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.
Pověsti Kokořínska a Podbezdězí
8. 7. - 31. 8., vernisáž 8. 7. od 18 hod.
Exteriérová výstava na náměstí Míru ve
Mšeně představuje tajemné příběhy známých i zapomenutých míst Kokořínska
a Podbezdězí. Na slavnostní otevření je
připraveno dramatické čtení vybraných
pověstí a osobní setkání s oživenými postavami z jejich stránek. Akci připravuje
Muzeum Podbezdězí ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník.
„… jestli chuť máš, zpívej se mnou…“
Recitál Radka Tomáška a Radka (Rae)
Tomáška
10. 7. od 17 hod. Vstupné 100 Kč
Srdečně vás zveme na tradiční letní koncert
Radka Tomáška, který se uskuteční v neděli
10. 7. od 17 hod. v Muzeu Podbezdězí. Na
kytaru i zpěvem Radka doprovodí jeho syn
Radek (Rae) Tomášek, člen kapely Support
Lesbiens, kde hraje na bicí.
BĚLÁCI VE SLUŽBÁCH THÁLIE
Ochotnické divadlo ve Bělé pod Bezdězem
12. 7. - 30. 9.
Vernisáž 12. 7. od 17 hod.

Muzeum Podbezdězí pro vás na letošní
sezonu připravilo exkurzi na „prkna,
která znamenají svět“. V rámci výstavy,
která potrvá od 12. 7. do 30. 9., se budete moci seznámit s historií bělského
ochotnického divadla, na jehož činnosti
se podíleli i slavní bělští rodáci, jako Václav Trégl nebo Miloslav Disman. Přijďte
s námi zavzpomínat na dnes už trochu
zašlou slávu kdysi úspěšných představení,
oprášit dávno zapomenuté fotografie, záznamy divadelních her či technických scénářů a na chvíli se ponořit do atmosféry,
která dýchá vůní šminek, stokrát opraných
kostýmů a starých časů.
VÁCLAV TRÉGL, JAK HO NEZNÁTE –
filmové promítání na zámku
19. 8. od 18 hod.
V rámci výstavy „Běláci ve službách Thálie“

věnované bělským divadelním ochotníkům
a osobnostem spjatým s činností ochotnického spolku jsme pro vás připravili promítání filmu režiséra Václava Wassermana
„Lidé pod horami“ z roku 1937. Bělský
rodák a „mistr malých rolí“ Václav Trégl se
v tomto filmu představil v pro něj poněkud
méně typické úloze, ve které prokázal, že
krom komediálního talentu má i schopnost
vytvářet postavy s hlubším dramatickým
charakterem.

bezdězí 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.

HISTORICKÉ PROCHÁZKY MĚSTEM
- ČESKÁ ULICE
26. 8. od 17 hod.
Milí přátelé a příznivci Muzea Podbezdězí,
na 26. 8. jsme pro vás připravili další z historických vycházek městem. Tentokrát
se projdeme Českou ulicí od radnice až
k České bráně. Sraz je v 17 hod. před radnicí na bělském náměstí. Provázet vás bude
MgA. Barbora Stehlíková.

FOTOATELIER ANTONÍNA RAKUŠANA – Obrazy minulosti Bělé a okolí
27. 5. - 20. 7.
Výstavou bychom
rádi připomněli bělského fotografa Antonína Rakušana.
Jeho fotografie 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.

LOUPEŽNICKÝ POKLAD NA ZÁMKU
1. 7. - 30. 10.
Pro naše dětské návštěvníky jsme na léto
připravili zábavnou výpravu za pokladem
slavného loupežnického rodu Petrovských.
Děti se na dobrodružné cestě za pokladem
seznámí s pověstmi a legendami, které se
vážou k Podbezdězí, a zároveň si vyzkoušejí
některé „loupežnické“ dovednosti, jako je
chytrost, postřeh či odvaha.  
Kostel sv. Václava
2. 7. - 31. 8., otevřeno každou středu
a sobotu od 13 do 16 hod.
Také letos budou mít návštěvníci možnost
prohlédnout si kostel sv. Václava při augustiniánském klášteře a dozvědět se něco
o jeho historii či o nejnovějších poznatcích
z archeologického výzkumu kláštera. Prostory jsou doplněny výstavou o svatořečení
Anežky České.
PŘÍBĚHY – Jan Gabler
4. 6. - 30. 10.
Výstava obrazů malíře, ilustrátora a grafika
Jana Gablera.
Morové sloupy Podbezdězí
10. 6. - 30. 10.
U příležitosti akce Noci kostelů připravilo
Muzeum Podbezdězí v zámecké kapli sv.
Josefa výstavu o pomnících morové epidemie v Podbezdězí. Výstava je součástí
prohlídky Muzea Podbezdězí.
VZPOMÍNKA NA JAPONSKO – JOE
A KAREL HLOUCHOVI
11. 5. - 30. 10.
Na letošní sezonu pro vás Muzeum Pod9

HLAVA OČEPENÁ – Lidové vyšívané
čepce Mladoboleslavska
23. 4. - 30. 10.
Na Mladoboleslavsku ženy nejčastěji nosily bohatě zdobené čepce, jejichž rozsáhlý
soubor je uložen v muzejních sbírkách. Kdo
a proč je nosil, kdo je vyráběl a jak? Jak byly
drahé či z jakých materiálů byly tvořeny?
Nejen to se dozvíte na nové dlouhodobé
výstavě 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.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 8. 7. a 12. 8. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 29. 7. a 26. 8. od 18 hod.

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 14. 7. uplyne první smutný
rok, kdy zemřela naše milovaná
manželka, maminka a babička,
Ivana Vogelová. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina a přátelé.
„To, že čas rány hojí, je pouhé
zdání. Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 21. 7. uplynou dva roky, co
jsme se rozloučili s naší milovanou manželkou, maminkou,

GRATULACE

babičkou a sestrou, Lenkou Mikšovou. Kdo jste
ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel Karel, syn Karel
s rodinou a bratři Břetislav a Jaroslav.

Naše milovaná maminka Eva Machatová
oslaví 2. 7. krásné osmdesáté narozeniny.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a životního elánu přeje celá rodina.

Dne 31. 7. uplyne rok, co nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, pan Miroslav Šimůnek. Stále
vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Kdo jste tatínka znali,
vzpomeňte prosím spolu s námi.
S láskou dcera, synové, manželka
a celá rodina.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bělští šermíři mistry ČR
František Coufal dokázal obhájit svůj loňský titul
a stal se mistrem
ČR v šermu kordem juniorů i pro
letošní rok. Navíc přidal i vítězství v seriálu turnajů ČP 2021/2022! Následující
den se pak podařilo družstvu bělských
juniorů (F. Coufal, M. Novák, O. Procházka a V. Veselý) obhájit i titul v soutěži
týmů! F. Coufal v jednotlivcích i družstvo
v týmech si drží první příčku již od roku
2018 - letos tedy popáté v řadě! První titul vybojovali jako žáci, pak dvakrát jako
kadeti a nyní již druhým rokem vládnou
juniorům.
V kategorii seniorů se podařilo druž-

stvu žen (A. Coufalová, L. Coufalová,
P. Nováková a A. Šafránková) získat pro
náš klub historicky první medaili z dívčí
týmové soutěže MČR. Děvčata vyšermovala bronz!
Magdaléna Landovská vybojovala v kategorii mladších žaček stříbro, a stala se
tak vicemistryní ČR pro rok 2022.
Také vicemistryní ČR, ale tentokrát akademickou, se stala Anna Coufalová – studentka 1. LF UK.
A to bělské šermíře ještě po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje čeká MČR žáků
a kadetů - naše parádní kategorie! Jak
to dopadlo, se aktuálně dozvíte na:
www.serm-bela.cz.
MC
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BeerPong Cup
Bělá pod Bezdězem

Již druhou sobotu v červenci proběhne
sedmé pokračování oblíbeného turnaje
v beerpongu.
Co je vlastně beerpong? Stále oblíbenější
studentská hra, která vznikla na amerických kolejích. Cílem hry je trefovat
pingpongovým míčkem kelímky umístěné před soupeřem. V případě zásahu
protivník pije obsah kelímku, kde bývá
zpravidla 1 dcl piva.
Tento stále oblíbenější turnaj v nestandardní hře, který začal v městské Sokolovně, se nyní odehrává v krásném areálu
u fotbalového hřiště v Bělé, kde můžeme
návštěvníkům i hráčům nabídnout širší
služby a větší pohodlí.
Na místě bude zajištěno občerstvení i nápoje pro návštěvníky, vstup je zdarma
a večer proběhne venkovní discoparty,
kterou zakončí host DJ Enrico.
Pro ty, kteří by se chtěli turnaje zúčastnit,
doporučujeme sledovat naše FB stránky.

INZERCE

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
tel.: 605 200 479

otevřeno od 9 do 19 hod
Ceník vstupného:
denní vstupenka – dospělé osoby 40,- Kč
děti do 15 let, studující a důchodci 20,- Kč
invalidní osoby a děti do 6 let zdarma

PRO PENNY
BĚLÁ POD
BEZDĚZEM
HLEDÁME

POKLADNÍ, PRODAVAČ/KA
• nástupní mzda 29 000 Kč, 40 h/týden

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
PRODEJNY

• nástupní mzda 35 000 Kč, 40 h/týden
• čtvrtletní prémie a další benefity

penny.jobs.cz tel.: 281 018 018
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INZERCE

ZAČÍNÁ PRODEJ BYTŮ A DOMŮ
V JEDINEČNÉ LOKALITĚ VRCHBĚLÁ
V Bělé pod Bezdězem vyrostou nové byty a domy
– budou v krásné přírodě a nabídnou výbornou infrastrukturu města

Soubor bytů
a domů postaví
společnost
Bělská
Investiční

Díky promyšleným dispozicím různých velikostí a kvalitnímu
zpracování i materiálům, poskytnou byty či domy ideální domov
rodinám s dětmi, stejně jako seniorům a mladým párům

Bytové jednotky i domy nabídnou dostatek
krytých i venkovních parkovacích míst,
a také moderní technické zázemí

Obyvatele potěší umístění areálu do atraktivní lokality, která je
propojená s přírodou Máchova kraje. Nedaleko je i sportovně-rekreační
areál, koupaliště a rozsáhlá síť cyklostezek a turistických cest

Chtěli byste bydlet ve Vrchbělé?
Více informací najdete zde:

www.bydlenivrchbela.cz
Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Ing. Jaroslav Verner,
Jan Sýkora, Petr Matoušek, Simona Grosová, Ing. Jana Vltavská; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911,
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