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září
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46. ročník

Výstavní sál MKZ 
Balony nad Bělou 2022 - 20 let

Do 1. 10.

Sobota 10. 9.
Zvěřinec pana Ezopa

Divadlo Na Větvi
V Komorním sále MKZ od 15 hod. 

Vstupné: 50 Kč

Neděle 11. 9. 
POSVÍCENÍ a EHD
od 10 do 17 hod. 

Park na Masarykově náměstí 

Středa 14. 9.
Ženy v ráji - fotografie 

Vernisáž výstavy 
Od 17 hod. v Muzeu Podbezdězí

Úterý 20. 9. 
Okénko do muzejní knihovny

Joe Hloucha
Od 17 hod. v Muzeu Podbezdězí

Vstupné: 50 Kč

BALÓNOVÉ HEMŽENÍ
29. 9. - 2. 10.
Sobota 1. 10. 

Odpolední program ke konci 
balónového hemžení

V parku na Masarykově náměstí od 
17 do 20 hod.

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz

doufám, že jste si odpočinuli a užili si uply-
nulé letní měsíce naplno.
Hlavní statí mého zářijového úvodníku je 
poděkování všem za uplynulé čtyři roky. 
Děkuji zaměstnancům města za poctivou 
každodenní spolupráci, děkuji všem za-
stupitelům a radním za jejich pracovní na-
sazení a  děkuji všem občanům Bělé pod 
Bezdězem za pravidelnou interakci a zpět-
nou vazbu, ať už byla pozitivní, či negativní.
Toto čtyřleté volební období považuji jako 
dlouholetý člen zastupitelstva města vyslo-
veně za šílené. Rozhodně se na nic nevy-
mlouvám, vše se děje z nějakého důvodu, 
ale čtyřleté období, které je celosvětově 
ovlivněno pandemickou krizí, energe-
tickou krizí a  válkou, prostě musí být ne-
smírně těžké a ovlivní to chod města, bo-
hužel v  některých případech i  mezilidské 
vztahy.
Být v Bělé místostarostou je pro mě ctí a ra-
dostí zároveň. Mám práci pro Bělou moc 
rád, proto jsem v  tomto volebním období 

funkci místostarosty pojímal často osobitě, 
především však jako službu pro všechny 
její obyvatele. Nelituji ani vteřiny, kterou 
jsem tomu věnoval, byť mnohdy na úkor 
své rodiny. Jistě, nejsem dokonalý, nejsem 
ani moc hezký a  rozhodně mám spoustu 
chyb, ale vždy jsem se snažil pro Bělou pra-
covat, jak nejlépe umím.
Mé nynější přání pro Bělou pod Bezdě-
zem je jediné. Ať má i do dalšího volebního 
období dobré zastupitele, kterým nebude 
osud města lhostejný, a  ať nám naše Bělá 
jen vzkvétá a všem lidem se v ní především 
dobře a spokojeně žije.
Přijďte 23. a  24. září k  volbám. Právě Vy 
rozhodnete, jak bude příští čtyři roky Bělá 
pod Bezdězem vypadat a jakým směrem se 
město vydá.
Hezké září a šťastnou ruku Vám přeje

Jan Sýkora, 
místostarosta

VáŽENÍ SPOLuOBčANÉ, MiLÍ BěLáCi,
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V tomto čísle Zpravodaje přinášíme další aktuální informace o organizaci voleb do 
Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem.

Volby se budou konat ve dnech 23. a 24. 9. 2022.
Budeme volit v 5 volebních okrscích, a to v níže uvedených budovách:
Okrsek č. 1:  Základní škola v Máchově ulici, 
Okrsek č. 2:  Městská kulturní zařízení na Masarykově náměstí, 
Okrsek č. 3:  Mateřská škola v Mladoboleslavské ulici, 
Okrsek č. 4:  Mateřská škola v Pražské ulici,
Okrsek č. 5:  Klubovna Občanského sdružení Pejřavák v Březince. 
 
Nepřehlédněte změnu v sídle volebního okrsku č. 3, které se přesouvá 
ze správní budovy společnosti Tiberina automotive do nově otevřené 
Mateřské školy v Mladoboleslavské ulici. Volební místnost bude v druhém 
patře budovy. 

V pátek 23. září můžete volit v době od 14 do 22 hod.
V sobotu 24. září v době od 8 do 14 hod. 

Spádovost jednotlivých okrsků je neměnná. Pokud máte pochybnosti nebo nevíte, do 
kterého volebního okrsku patříte, můžete se informovat na Správním odboru Měst-
ského úřadu Bělá pod Bezdězem. 

Hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem bude voliči umož-
něno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o ci-
zince/občana jiného členského státu EU průkazem o  povolení k  pobytu vydaným 
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Tito voliči 
– cizinci mohou hlasovat pouze za podmínky, že požádali o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů a v den voleb jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu. Neprokáže-
-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze. 
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky, které budou 
též k dispozici ve volební místnosti. 

M. Krejčíková, SO

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Rada města se pravidelně scházela přes 
celé léto. Hlavními tématy byly záležitosti 
týkající se čerpání rozpočtu města a jeho 
příspěvkových organizací, majetkopráv-
ních záležitostí týkajících se pronájmů či 
věcných břemen, např. na přípojky, a dal-
ších provozních záležitostí.
Rada schválila nový ceník služeb ve spor-
tovní hale, k  dispozici bude na webu 
města. 
Rada odsouhlasila uzavření darovací 
smlouvy s  Nadačním fondem Škoda 
Auto, díky které Město získá prostředky 
na restaurování nově objevených fresek 
na zámku v Bělé.
Poslední jednání zastupitelstva města 
v tomto volebním období je plánováno na 
středu 7. 9. 2022.

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ

Z jednání Rady města KOMuNáLNÍ VOLBY

Za Bělou krásnější

Tak tu máme konec prázdnin i čas na úklid. 
Pojďme si, jako již pravidelně touto dobou, 
udělat Bělou krásnější.
A proto tu je již tradiční akce Za Bělou krás-
nější, 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 dobrovol-
níků je v sobotu 17. 9. ve 14 hod. na parko-
višti proti Sedřeze. Na závěr pak opečeme 
buřty, popovídáme, a bude-li chuť, můžeme 
si i zazpívat. Srdečně všechny zve 
 Milan Lomoz a Dagmar Femiaková st.
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Ve středu 17. 8. v  dopoledních hodinách 
jsme na našem v mnohém jedinečném kou-
pališti očekávali překonání rekordní návštěv-
nosti od doby, kdy se zaznamenává počet 
osob procházejících pokladnou, tedy i  těch, 

co mají sezonní předplatné. A když mi paní 
pokladní těsně před desátou oznámila „teď“, 
říkal jsem si, kdo to asi bude. A přestože to 
nebyl nikdo z Bělé, vyšlo to spravedlivě! Paní 
Vendula Marhanová, jak mi pak řekla, jezdí 
k nám na koupaliště z Mladé Boleslavi již víc 
jak padesát let. Dříve s dětmi, nyní s přáteli, 
nebo i sama. A tak jsem byl opravdu rád, že 
jsem právě jí mohl věnovat na příští léto „se-
zonku“ a  od provozovatele Věchýtku pana 
Václava Renzy poukázku na nákup občer-
stvení v hodnotě dvě stě korun. 
Letošní rekordní návštěvnost je jistě zejména 
vlivem počtu dní s opravdu letním počasím. 
Ale je to určitě i oceněním toho, že se o kou-
paliště prostřednictvím Technických služeb 
Bělá p. B. dobře staráme. Náš svou velikostí 
i tvarem jedinečný bazén, písečné i travnaté 
pláže, hřiště pro plážové sporty a dětský sek-
tor s brouzdalištěm si naši péči i do budoucna 
zaslouží.

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

Ve čtvrtek 1. 9. otevře v  Mělnické ulici 
273 svou veterinární ordinaci paní 
MVDr. Petra Smigiel. Její pracoviště je 
renovované a moderně vybavené, ostatně 
podle fotografií můžete posoudit sami. 
O  ordinačních hodinách a  rezervačním 
systému paní doktorky Vás budeme in-
formovat na webu a na Facebooku města. 
Věřím, že tu paní doktorka pomůže 

mnoha zvířecím pacientům a  že budete 
vy i  Vaši mazlíčci s  její službou spoko-
jeni. Chtěl bych zde také poděkovat naší 
spoluobčance, paní Bohunce, která mě 
minulý rok s nápadem na novou veterinu 
v  Bělé pod Bezdězem oslovila a  s  paní 
doktorkou mě seznámila.

Jan Sýkora,
místostarosta

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Koupaliště slavilo rekord v návštěvnosti! 

Veterina v Bělé otevírá 1. 9.

Hasiči v Bělé dostanou 
novou kuchyň

Na základě požadavku, který jsme ob-
drželi od členů místní jednotky Hasič-
ského záchranného sboru Středočes-
kého kraje, budou mít naši hasiči na 
přelomu září a  října novou kuchyň, 
neboť stávající zařízení každodenním 
užíváním po právu dosluhuje a  chystá 
se na zasloužený důchod. A  protože 
je správné si navzájem pomáhat, da-
rem a  bez nároku na honorář dodá 
hasičům novou kuchyň včetně spotře-
bičů za jejich každodenní službu v Bělé 
pod Bezdězem a  v  okolí rovněž do-
mácí firma, a  sice „Interiéry Nosek“, 
která sídlí na Vazačce. Srdečně děku-
jeme jednateli společnosti, panu Josefu  
Noskovi, za rychlou dohodu a  úžasný 
přístup!

Jan Sýkora,
místostarosta
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Bělské balónové hemžení, setkání pilotů 
a majitelů horkovzdušných balónů spojené 
s  létáním v prostředí Máchova kraje, okolí 
Bezdězu a v Bělé pod Bezdězem na Mlado-
boleslavsku

Dnes již tradiční akce Balloon Clubu Bílá 
Hlína v malebném prostředí Máchova kraje 
naskýtá možnost setkání pilotů, ale i  příz-

nivců horkovzdušných balónů. První týden 
v červnu a nyní, nově výjimečně, čtvrtý tý-
den v září bude v okolí Bělé pod Bezdězem 
ve znamení „Bělského balónového hem-
žení“. Místní i návštěvníci mohou sledovat 
balónové hemžení v  okolí hradu Bezděz, 
Máchova jezera, ale také Českého ráje. 
Hojně navštěvovanou se stala večerní oh-
nivá show. 
Kromě balónů vznášejících se nad krajinou 
kolem Bělé pod Bezdězem můžete letos 
vidět též výstavu na téma 20 ročníků Běl-
ského balónového hemžení, která se na-
chází v  Městských kulturních zařízeních 
Bělá pod Bezdězem na Masarykově ná-
městí. Mimořádně bude otevřena i v rámci 
dopro-vodného programu v sobotu 1. 10. 
od 17 do 20 hod. Součástí programu na 
náměstí bude upoutaný balón, proběhne 

zde setkání historických traktorů, a  po-
kud počasí dovolí, uvidíte i  odlet balónu 
z náměstí. Ve fázi plánování je koncert re-
vivalové skupiny. Pokud se povede zajiš-
tění koncertu, proběhne i ohnivá show ve  
20 hod. poprvé v České republice s živým 
hudebním doprovodem. Bude to skutečně 
celostátní premiéra!

Sledujte tedy naše internetové stránky i Fa-
cebook „Bělské balónové hemžení“. Prů-
běžně vás budeme informovat o připravova-
ných novinkách v doprovodném programu 
balónové fiesty.

Nyní zbývá jen požádat sv. Petra o  pěkné 
počasí na dny 29. 9. - 2. 10.

Za Balloon Club Bílá Hlína 
Ing. Miroslav Nigrín

Díky JaP-Jacina se velké vody nemusí bát ani otec Fura z pevnosti Boyard

BěLSKÉ BALÓNOVÉ HEMŽENÍ

Řada úspěšných firem a společností, které 
dnes považujeme za lídry ve svých obo-
rech, začínala od nuly, bez cizího kapitálu, 
často za garážovými vraty. A co bylo třeba, 
aby jejich zakladatelé uspěli a dostali se na 
špici? Dobrý nápad, um, vytrvalost, ob-
chodní talent a  často kombinace všeho 
jmenovaného. To je i případ české společ-
nosti JaP-Jacina, s. r. o., která patří v ČR 
k předním specialistům na vratové a pro-
tipovodňové systémy.
Firmu, která sídlí v  Mnichově Hradišti 
na Mladoboleslavsku, má veřejnost i  po 
takřka třech desetiletích na trhu zapsanou 
jako dodavatele vrat a plotů zejména k ro-
dinným domům. A  to i  přesto, že firma 
dlouhodobě realizuje zejména velké prů-
myslové zakázky, které v  posledních le-
tech představují více než 80 procent jejího 
obratu. „Je to pochopitelné. Náš servis 
pokrývá celou plochu ČR a  servisujeme 
i systémy, které nejsou naší výroby, takže 
veřejnost s  námi nejčastěji přichází do 
styku právě v  souvislosti s  vraty a  vrato-
vými systémy,“ říká Petr Jacina, jednatel 
a zakladatel společnosti. „To, že děláme ta-
kové projekty, jako jsou povodňová vrata 
pro Národní divadlo, tlakové uzávěry do 
pražského metra, hangárová vrata na le-
tištích nebo velké zahraniční zakázky, už 
veřejnost většinou nemá možnost vidět,“ 
dodává.
Jap-Jacina má přitom na svém kontě 
v  poslední době například realizaci pro-
tipovodňové ochrany francouzského pří-
stavního města La Rochelle, zabezpečení 
policejní stanice v  čínském Macau proti 
povodním a přívalovým dešťům nebo re-

alizaci protipovodňového systému v  ho-
telu Eden Rock v Karibiku. V současnosti 
probíhají zakázky například v Maďarsku, 
JAR či v  Singapuru. Zkrátka zakázky po 
celém světě. A  díky protipovodňovým 
branám speciálně vyvinutým v Mnichově 
Hradišti se nemusí přílivu bát ani proslulý 
otec Fura z pevnosti Boyard na francouz-
ském pobřeží.
„V ČR máme devět poboček, řadu let jsme 
největším partnerem německého výrobce 
vratové techniky Hörmann a také výhrad-
ním partnerem významné americké firmy 
Rite-Hite pro střední Evropu. Díky tomu 
máme už roky stabilní základnu. Děláme 
výrobky od branek, vrat a plotů k rodin-
ným domům, přes průmysl – vrata proti-
požární, rolovací, rychloběžná, chladíren-
ská, skládací až po velká hangárová nebo 
jeřábová a další,“ vyjmenovává Adam Uh-
líř, vedoucí marketingu společnosti.
V posledních deseti letech společnost re-
aguje na změny klimatu a orientuje se ze-
jména na protipovodňové systémy. Velká 
část výrobků, které JaP-Jacina uvádí na 
trh, přitom vzniká přímo v hlavním are-
álu společnosti v Mnichově Hradišti, a to 
včetně vývoje. „Máme vlastní konstrukční 
oddělení, kde si systémy sami vyvíjíme. 
Také jsme vybudovali testovací kanál, je-
hož součástí je i  tlaková komora. Doká-
žeme si tedy simulovat různé situace, aby-
chom naše výrobky před uvedením na trh 
dokonale prověřili,“ přibližuje Oldřich 
Housa, vedoucí konstrukčního oddělení 
Jap-Jacina.
Z  Mnichova Hradiště, kde je rovněž 
showroom a školicí středisko, jsou řízeny 

všechny zakázky a instalace. Částečně zde 
sídlí i servisní oddělení (další pobočky má 
firma v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olo-
mouci, Hradci Králové, Mostě, Jindři-
chově Hradci a Rychnově nad Kněžnou), 
které řeší opravy a pravidelné revize. Spo-
lečnost má rovněž několik dceřiných spo-
lečností, například EuroJaP Slovakia, s. r. 
o., která se stará o zakázky na Slovensku. 
Více o společnosti naleznete na www.jap-
-jacina.cz.
„Za dva roky budeme slavit 30 let našeho 
podnikání a jsem si jistý, že to budou ra-
dostné oslavy. Máme za sebou kus poctivé 
práce a skvělý stabilní tým, který v našem 
oboru udává krok,“ uzavírá Petr Jacina. 
Máte-li zájem zjistit, zda v JaP-Jacina čeká 
nová pracovní příležitost také na Vás, ob-
raťte se na personální oddělení (731 661 
187, kariera@jap-jacina.cz). Příjem no-
vých kolegů na různé pozice v této zave-
dené české firmě probíhá nepřetržitě.
V příštím vydání se firmě více podíváme 
pod pokličku.

Letošní, 20. ročník se koná 29. 9. - 2. 10. 2022.

PR článek
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

KOMORNÍ SáL MKZ
ZVĚŘINEC PANA EZOPA

Sobota 10. 9. od 15 hod.

Kdysi jeden starý… Co starý? Do-
konce starověký! … otrok procesto-
val svět. Kudy chodil, tam potkával 
lidi. Jsou totiž všude. Lidé dokážou být 
různí. Hodní i  zlí, někdy lstiví, někdy 
hloupí…  
A tak si tenhle pan Ezop vymyslel svůj 
svět, o kterém vypravoval příběhy. Svět, 
kde se zvířátka chovají a  mluví úplně 
stejně jako my. Jednou je hlavním hrdi-
nou lev či opičák, jindy liška, ale třeba 
i luční kobylka nebo mravenec a páv.
Poznáte, o jakých nepěkných vlastnos-
tech zvířátka vyprávějí?

Moudrost sbalená na cesty pro nej-
menší, menší i ty větší!
Vstupné: 50 Kč

BALÓNY NAD BĚLOU 2022 - 20 LET
Výstavu můžete navštívit až do 1. 10. 

Výstava vás provází balónovým hem-
žením, které pořádá Balloon Club Bílá 
Hlína. Panely s fotografiemi rok za rokem 
jsou doplněny vším, co balonáři potřebují 
ke své činnosti, a dozvíte se i některé zají-
mavosti o tomto létání.

VÝSTAVA BUDE MIMOŘÁDNĚ  
OTEVŘENA BĚHEM VEČERNÍHO 

PROGRAMU NA NÁMĚSTÍ  
V SOBOTU 1. 10., 

a to od 17 do 20 hod.

Masarykovo nám. 140, budova 
Knihovny Vl. Holana
Vstup přes knihovnu, nebo na zazvo-
nění bočním vchodem ze Střelecké 
ulice
Otevírací doba: Po -Čt od 9 do 11.30 
a od 12 do 16 hod.

Co jsme připravili pro letošní posvícení 
v Bělé? Dopoledne přivítáme v hudeb-
ním altánu dechovou hudbu Veselka se 
zpěvačkou, kterou mnozí z  nás dobře 
znají. Není to nikdo jiný, než rodačka 
z  našeho města Ivana Ročková. Tě-
šíme se nejen na ni, ale také na ostatní 
neméně skvělé interprety. 
Odpoledne si hudební žezlo převezme 
skupina Staropražská Hašlerka. Při 
celé akci nebude chybět ani přehlídka 
dravců, tanec na laně, minizoo Adél-
čin dvoreček, dozvíte se, co ukrývá ku-
chyňská skříň, a  určitě se můžete po 
delší pauze těšit také na tanečnici na 
laně. Bude toho zkrátka k vidění dost. 
A kdyby vás to přece jen omrzelo, mů-
žete alespoň projít stánky, jestli vám 
nepadne do oka něco z jejich nabídky. 
Na všechny se těšíme.

Vaše MKZ

Každoročně je bělské posvícení spo-
jeno s  dnem otevřených památek 
v rámci akce Dny evropského historic-
kého dědictví. Ani letos tomu nebude 
jinak, a tak vás všechny srdečně zveme 
k prohlídkám našich památek. 

Zámek můžete navštívit v  běžnou pro-
vozní dobu, od 9 do 12 a  od 13 do 17 
hod., s prohlídkami v 9, 11, 13 a 15 hod., 
pro tento den vše zdarma. 
Den zakončíme v  17 hod. hudebním 
vystoupením ACCORDEON ACCOM-
PAGNATO. V  pořadu zaznějí nejen 
díla věhlasných mistrů (A. Dvořáka), 
ale i moderní skladby Edith Piaf či As-
tora Piazzolly. 

Muzeum Podbezdězí se k  tomuto dni 
přidává, pouze vzhledem k jeho vnitřní 
legislativě, která neumožňuje poskyt-
nout vstupné zdarma, počítejte se sym-
bolickou jednou korunou. 

Radnici, tedy Radniční dům a  šatlavu, 
budete moci projít od 10 do 12 a od 13 
do 15 hod.

Česká brána, jediná zachovaná městská 
brána, využívaná jako galerie, se na vás 
těší od 11 do 15 hod. 
Její návštěvu vám navíc zpříjemní 
svým vystoupením Duo Tembr, sym-
patická dvojice hudebnic, která na své 
nástroje dokáže vykouzlit tóny kla-
siků, ale také filmové melodie, a to i ty 
nejnovější.

Farní kostel Povýšení sv. Kříže vám ote-
vře své prostory k nahlédnutí od 12.30 do  
15 hod. Věřící jsou ale tento den samozřejmě 
zváni již v 10 hod. na poutní mši svatou.

Klášterní kostel sv. Václava bude ote-
vřen od 13 do 16 hod. 
V tomto objektu spravovaném částečně 
římskokatolickou církví a  Muzeem 
Podbezdězí si kromě překrásného ba-
rokního oltáře a  varhan budete moci 
prohlédnout i výstavu v prostorách bý-
valé knihovny s malovanými stropy.

Dům Bratrské jednoty baptistů se ofici-
álně k tomuto dni hlásí poprvé.
Do domu č. p. 85 na Masarykově ná-
městí se můžete přijít podívat od 16.30 
hod., dozvědět se něco o  historii bu-
dovy i  činnosti Bratrské jednoty bap-
tistů. Využijte možnosti neformál-
ního setkání a  diskuse. Od 18 hod. 
jste všichni zváni na Večer moderních 
křesťanských písní a chvalozpěvů.

POSVÍCENÍ 

DNY EVROPSKÉHO HiSTORiCKÉHO DěDiCTVÍ (EHD)

Neděle 11. 9. od 10 do 17 hod. – Masarykovo náměstí

Neděle 11. 9.

VÝSTAVNÍ SáL MKZ
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

V roce 2010 odstartovalo dlouhé, eta-
pové dobrodružství s názvem „Oživení 
bělského zámku“. Postupně se zámek 
začal rekonstruovat, tak jak to umož-
nily dotační tituly. Nejprve se zpřístup-
nily prostory ve třetím nadzemním 
podlaží, pak sklepy, záchodová věž 
a  spojovací chodba nad kaplí. První 
prostory, které tvořily již v  roce 2010 
základ vznikající Městské zámecké ex-
pozice (kde jsou dodnes umístěny in-
stalace „Mácha na valdštejnském pan-
ství“, Poslední tečka Jaroslava Weigela 
a  Loutky Františka Pešána), sousedily 
s  prostorami takzvaného Valdštejn-
ského bytu, s  velkým sálem. Už tehdy 
jsme plánovali tento velký prostor 
opravit a  zpřístupnit veřejnosti a  sou-
časně z  něj udělat další zajímavý 
prostor pro pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí. Všechny naše plány 
s prostorem jsme probírali jak s archi-
tektem Šantavým, vedením města i jen 
tak nezávazně, když jsme pouštěli fan-
tazii z  řetízku pragmatičnosti. A  tak 
se v podstatě, někdy kolem roku 2012, 
zrodilo řešení tzv. Valdštejnského sálu 
se zázemím. Prozatím jen na papíře, ve 
formě stavebního výkresu, ale to bylo 
až po události, ke které ve svém vyprá-
vění mířím. 
V  té době snění měl náš kamarád 
a  zdejší rodák Oldřich Jelen výstavu 
svých grafik a  obrazů v  prostorách 
Senátu ČR (2010). A  tam, díky Ol-
dovu pozvání, jsme „ukuli“ další fan-
tazii, další kamínek do snů o bělském 
zámku. Jak k  tomu došlo? Jednomu 
z  reprezentativních místností Senátu 
(původně Valdštejnského paláce) to-
tiž vévodí mohutný jezdecký portrét 
vévody frýdlantského, Albrechta Vác-
lava Eusebia. A ten obraz nám dvěma, 
Oldovi i mně, naprosto učaroval. Dílo 
je ovšem zasazeno do štukového rámu 
- tedy sejmout nelze. To by nám ani ni-
kdo nedovolil, ale přiznám se, že mě to 
v první chvíli napadlo (humor). A oba 
takřka současně jsme vyhrkli: „To by 
bylo něco!“ Dále mě napadlo, že by-
chom požádali o  možnost kvalitního 
přefocení. Takto jsme to udělali již 
dříve u  obrazů dalších majitelů pan-
ství, jejichž portréty, ač pocházejí z na-
šeho zámku, jsou neodvratně a  neod-
volatelně (alespoň prozatím) umístěny 
v muzeu Česká Lípa. Když jsem to sdě-
lil vedle stojícímu Oldovi, pokýval hla-
vou, pak se mu zablýsklo v očích a s li-
šáckým úsměvem mi povídá: „Nebo 
namalovat dobrou kopii.“ A hned do-
dal, že jeho žena Veronika je skvělá 
kopistka a  restaurátorka, takže zná 

i  staré malířské techniky, a  obraz by 
mohl mít skutečný barokní punc. Mně 
začal v  hlavě vířit roj myšlenek, které 
ovšem rozehnala jedna praktická („to 
nezaplatíme“), a taky jsem to hned řekl 
nahlas. Olda mávl rukou, že to v tuhle 
chvíli není podstatné, nejdřív musíme 
přesvědčit vedení města, že tenhle ob-
raz musíme mít - tedy jako město - na 
zámku. Navíc, napadlo zase mě, mů-
žeme uspořádat sbírku. A  tak jsme se 

pustili do práce, já jsem přednesl ná-
vrh vedení města a  tehdejší starostka 
Daniela Pastorková byla nápadem  
nadšená. Přesto jako praktická žena 
s povděkem přijala i nápad na sbírku. 
Mezitím jsme se sešli i  s  manželi Je-
lenovými a  připravili plán samotného 
obrazu. Veronika nejprve obraz nechá 
kvalitně nafotit, sežene si restaurátor-
ské zprávy a  začne se připravovat na 
samotnou práci. Už jenom první krok 
nafocení obrazu bylo spojeno s nejed-
nou obtíží. Bylo třeba vyhotovit sou-
hlas s focením, což jsme zajišťovali my 
s  kanceláří Senátu. K  samotnému fo-
cení pak bylo nutné postavit před ob-
raz lešení, protože je umístěn vysoko, 
nad krbem. Všechno díkybohu klapalo 
a  Veronika získala potřebné podklady 
pro svou další práci. Ale o  té vám da-
leko lépe povypráví sama v příštím díle 
našeho miniseriálu. 

iNFORMAčNÍ CENTRuM S ExPOZiCEMi NA ZáMKu

PřÍBěH JEDNOHO OBRAZu

VÝTVARNá VÝSTAVA „BěLSKá 7“ 
NA ZáMKu V BěLÉ POD BEZDěZEM

OD 24. 9. DO 26. 10.
Srdečně vás zveme do Infocentra na 
zámku v Bělé pod Bezdězem, kde v so-
botu 24. 9. od 16 hod. proběhne verni-
sáž výstavy obrazů absolventů mlado-
boleslavské Univerzity třetího věku. Své 
práce zde opět představí výtvarné sdru-
žení SPEKTRUM, jehož členy jsou: Jitka 
Bajtalonová, Helena Burešová, Lenka 
Michalová, Zdena Malátová, Bára Ra-
dilová, Jana Reslová, Svatopluk Beneš, 
Václav Lang, Ota Pavlík a  Jiří Suchá-
nek. Vernisáž zahájí krátkým hudebním 
vstupem Petr Bratršovský. Výběr témat 
i  výtvarných technik jednotlivých ob-
razů je volný.

-J. Müller-

Praha, Valdštejnský palác - obraz 
Vojtěch Kubašta
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Těšíme se na vaši návštěvu, a  to denně 
mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

ŽENY V RÁJI
14. 9. - 30. 10. 
Vernisáž 14. 9. od 17 hod.

Na závěr sezony chystáme v Muzeu Pod-
bezdězí výstavu tvorby Petry Urbanové, 
fotografky z Českého ráje, která na svých 
fotografiích propojuje krásu přírodních 
scenerií s krásou žen. 
 
Okénko do muzejní knihovny:
Joe Hloucha
Úterý 20. 9. od 17 hod. Vstupné: 50 Kč.
Na pravidelných 
setkáních sezna-
mujeme naše ná-
vštěvníky formou 
literární kavárny 
se zajímavými 
díly patřícími do 
sbírek muzejní 
knihovny. Pose-
zení při čtení vy-
braných ukázek 
zpříjemní hu-
dební doprovod a šálek kávy nebo čaje. 
Tentokrát jsme pro vás připravili setkání 
s literární tvorbou spisovatele a cestovatele 
Joe Hlouchy a jeho bratra Karla Hlouchy, 
jednoho z průkopníků sci-fi žánru. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

BĚLÁCI VE SLUŽBÁCH THÁLIE 
Ochotnické divadlo ve Bělé pod Bezdězem 
12. 7. - 11. 9. 

Muzeum Podbezdězí pro vás na letošní 
sezonu připravilo exkurzi na „prkna, která 
znamenají svět“. 
V rámci výstavy 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 úspěš-
ných představení, oprášit dávno zapo-
menuté fotografie, záznamy divadelních 
her či technických scénářů a na chvíli se 
ponořit do atmosféry, která dýchá vůní 
šminek, stokrát opraných kostýmů a sta-
rých časů. 

Dny evropského dědictví
Neděle 11. 9. 
Také letos budou od 13 do 16 hodin zpří-
stupněny prostory kostela sv. Václava při 
augustiniánském klášteře v Bělé, kde je 
připravena výstava o svatořečení Anežky 
České a výsledky archeologického výzkumu 
kláštera. 

PŘÍBĚHY – Jan Gabler
4. 6. - 30. 10.
Výstava obrazů 
malíře, ilustrátora 
a grafika Jana Gablera.

VZPOMÍNKA NA JAPONSKO  
JOE A KAREL HLOUCHOVI
11. 5. - 30. 10.
Na letošní sezonu pro vás Muzeum 
Podbezdězí ve spolupráci s Náprstko-
vým muzeem v  Praze připravilo pou-
tavou výstavu u příležitosti 140. výročí 
narození spisovatele, japanologa, ces-
tovatele a sběratele umění Joe (Josefa) 
Hlouchy.
V rámci naší výstavy nemůžeme opo-
menout 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.

HLAVA OČEPENÁ – Lidové vyšívané 
čepce Mladoboleslavska
23. 4. - 30. 10. 
Na Mlado-
boleslavsku 
ženy nejčas-
těji nosily bo-
hatě zdobené 
čepce, jejichž 
rozsáhlý sou-
bor 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 interak-
tivní stálá ex-
pozice Muzea 
Podbezdězí 
představuje 
tradici regi-
onu, kulturní
a  historické památky i  osobnosti Pod-
bezdězí.

Morové sloupy Podbezdězí 
10. 6. - 30. 10.
U příležitosti akce 
Noc kostelů při-
pravilo Muzeum 
Podbezdězí v zá-
mecké kapli sv. Jo-
sefa výstavu o po-
mníkách morové 
epidemie v  Pod-
bezdězí. Výstava 
je součástí pro-
hlídky Muzea 
Podbezdězí. 

Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 9. 9. od 18 hod.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 30. 9. 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

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Muzeum Podbezdězí v září
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Letošní 12. září s se-
bou s paprsky pozd-
ního léta přináší ku-
laté jubileum 90. 
výročí narození spi-
sovatelky PhDr. Evy 
Bešťákové, roz. Dvo-
řáčkové (12. 9. 1932 - 
18. 3. 2021). Narodila 

se v Kolíně a v Bělé pod Bezdězem trvale pro-
žila jen část dětství, přesto ve svém naplněném 
životě, osobním i tvůrčím, zůstala s Bělou na-
dále spjatá. Po návratu do Kolína vystudovala 
tamní gymnázium a v Praze absolvovala Fi-
lozofickou fakultu Karlovy univerzity. S man-
želem - lesním inženýrem - a s malou dcerou 
strávili dva roky v hájovně v podhůří Šumavy. 
Poté pracovala jako překladatelka, v Kolíně 
a později v Hradci Králové jako středoškol-
ská profesorka a nakladatelská redaktorka, 
než musela v době normalizace z politických 
důvodů práci ve školství a kultuře opustit. 
Dlouhá léta potom působila jako knihovnice 
v technické knihovně průmyslového podniku. 
V osmdesátých letech začala omezeně publi-
kovat časopisecky, knižní debut v jejich druhé 
polovině umožnilo až uvolnění poměrů na-
stupující společenské přestavby. Od roku 1989 
se již mohla plně věnovat vlastní svobodné 
literární tvorbě a v roce 2008 se přestěhovala 
zpět do Kolína, kde žila a pracovala až do po-
sledních dní.
Bělou pod Bezdězem vždy považovala za svůj 
druhý domov, a jak se osobně vyznala i ve své 
vzpomínkové knize Prstýnek z Bělé, velmi ráda 
se sem opakovaně vracela, postupně i s man-
želem, dcerou, vnukem - a v posledních letech 
dokonce už i s pravnoučaty. Příležitostí bylo 
mnoho: návštěvy spolužáků a přátel, pátrání 
po prapředcích našeho bělského rodu, čte-
nářské besedy, autogramiády, setkání rodáků, 
ale i - a to možná především - nezapomenu-
telné letní pobyty v průběhu několika generací 

naší rodiny. Připomněl jsem si tak nedávno 
ještě jedno kulaté výročí - na poslední prázd-
niny před nástupem do školy jsem s babič-
kou do Bělé přijel poprvé před neuvěřitelnými  
40 lety - a navždy jsem podlehl jejímu kouzlu, 
jak později s autorskou pohádkovou licencí 
ztvárnila ve své první dětské knize Koníček 
do kapsy.
Pro dospělé i dětské čtenáře vydala v letech 
1986-2020 celkem 45 knižních titulů, mnohé 
i v opakovaných vydáních. Bělské motivy, 
nejsilnější v románové prvotině Myší válka, 
rezonují i další autorčinou literární tvorbou 
spolu s ozvěnami rodného Kolína, studentské 
Prahy, lesnické Šumavy i zlomového Hradce. 
Při hledání etických otázek pod povrchem 
lidských vztahů se autobiografické prvky stří-
dají s laskavým humorem a fantaskními po-
lohami z jiných časů i dalekých krajin - z no-
vějších knih pro dospělé můžeme jmenovat 
humorný Zločin Hercula PoiroNa, sentimen-
tální Růžový altán, detektivní Bavorský případ 
i poslední román Divoké léto Jáchyma Šebka 
z roku 2020. Z dětských knih uplynulé dekády 
uveďme úspěšnou trilogii ze světa zvířat s vý-
chovnou tematikou ochrany ohrožené přírody: 
Princezna bílých tygrů, Statečný Zeb a Oslík 
Šedé kopýtko; anebo oblíbenou řadu zábav-
ných a poučných pohádkových knih pro nej-
menší děti poznávající svět a svou mateřštinu: 
pohádky Písmenkové, Číslicové, Písničkové, 
Cestovací, Pastelkové, Pohádky z loutkového 
divadla a na podzim roku 2020 i poslední Ztra-
cené pohádky.
Bělá na „svou“ spisovatelku nezapomíná - při-
pomněla si ji letos na jaře veřejným čtením 
v Okénku do muzejní knihovny a v létě citací 
a fotografiemi v rámci výstavy „Běláci ve služ-
bách Thálie“ v Muzeu Podbezdězí, kterou jsme 
na zámku s díky navštívili i s dětmi - ty se do 
Bělé vracejí už jako sedmá generace. O letoš-
ních prosluněných prázdninách nás znovu 
přivítaly chladivé smaragdové vlny a rozpá-

lené bílé písky bělského koupaliště, sladké bo-
růvky s vůní borovic na Šibeňáku, tajuplný ti-
chý Bezděz v ranní mlze i večerní koncert pod 
kaštany v parku na bělském náměstí. To vše je 
naše bohaté dědictví. Tak zase někdy příště na 
shledanou v Bělé! A možná i nad další novou 
knihou Evy Bešťákové, kterou dokončila ještě 
na počátku roku 2021 a která je nyní v jednání 
s nakladateli.

Ing. Tomáš Voltr

SPOLEčENSKÁ RUBRiKA

                  
VZPOMÍNKY

„Jak tiše žila, tak tiše odešla.“
Dne 10. 9. uplyne již dlouhých 15 let, 
co zemřela moje drahá sestra, Ladislava 
Dušičková. Kdo jste ji znal, vzpomeňte pro-
sím se mnou. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene sestra 
Jarmila.

Dne 21. 9. uplyne již 20 smut-
ných let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný syn, tatínek 
a  dědeček, Miroslav Holda. I  po 
té době nám stále chybí.

S láskou vzpomínají maminka Hana 
Holdová, dcery Martina a Hana s rodinami.

Rád bych poděkoval zástupcům vedení města 
a Městského úřadu za projevená blahopřání 
k mému významnému jubileu.  Děkuji velmi.
                                          Leopold Žalmánek 

Ráda bych touto cestou poděkovala MKZ 
Bělá p. B. za uspořádání výstavy k  dvaceti 
letům Balónového hemžení v Bělé. Obzvláště 
děkuji Simoně Grosové za trpělivost, nápa-
dy a čas, který mi věnovala i mimo pracov-
ní dobu. 
Velice si toho vážím.
                                        Kateřina Kubínová

Dne 22. 9. letošního roku oslaví Eva a  Jiří 
Kovářovi diamantovou svatbu. 
Gratulujeme vám k  vašemu výjimečnému 
dni, k  šedesáti společně prožitým letům. 
Přejeme hodně štěstí a  zdraví, tak jak to 
bývá, a  také onu nezdolnou vzájemnou lás-
ku, aby přetrvala po další léta. 

                                     Vaše děti s rodinami

Spisovatelka Eva Bešťáková 90

PODěKOVáNÍ GRATuLACE

GRATuLACE

Na Kamenný vrch a Velký beškovský 
vrch na Dubsku sobota 3. 9. 
Nedamov autokemp – po žluté Panská Ves 
– rozcestí U Kamenného vrchu – (odbočka 
na naučnou stezku Beškovský les – naučná 
stezka dlouhá 1,1 km nabízí devět zastavení) 
– zpět po modré do Nedamova – 7,2 km 
mírně náročné.
Odjezd: Mladá Boleslav Bondy v 8:30 hod., 
Bělá hala v 8:50 hod., Doksy AN v 9:00 hod. 
Cena 200 Kč zahrnuje jízdné, startovné, bro-
žurku s popisem trasy a mapou.
Do Zákup na zámek a Kamenický vrch 
sobota 1. 10. 
Zákupy - naučná stezka údolím Svitávky na 
Kamenický vrch – zámek Zákupy prohlídka. 
Trasa je středně náročná, cca 7 km.
Hradčanské putování věnované ze-
snulému trampovi Radku Billu Zíkovi  
sobota 22. 10. 
Prohlídka města Mimoně s historikem a au-
torem knih o minulosti Mimoně Jiřím Šťast-
ným. Poté pěší trasa okolo jeskyně Poustevna 
a podél meandrů Ploučnice do Hradčan, 
délka cca 6 km. V Hradčanech táborák, buřty 
s sebou.
Podrobnosti, jako jsou odjezdy, ceny a jiné, 
budou upřesněny!

R. Mauserová

Máchovské putování 
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Mančaft Bělá Raiders 
má za sebou nadmíru 
úspěšnou sezonu, ne-
boť v  základní části 
III. ligy České asoci-
ace amerického fot-
balu zvítězil domácí 
celek ve všech šesti 
zápasech bez inkaso-
vaného bodu, z  toho 

třikrát na domácím stadionu v Bělé pod 
Bezdězem za účasti fantastických 300 di-
váků na zápas.
Ve finále této soutěže, které se nazývá 
Bronze Bowl, což je zároveň i název tro-
feje pro vítěze III. ligy, se utkali na bělském 
hřišti právě první tým této soutěže Bělá 
Raiders s druhým celkem Zlín Golems. 
Tento finálový zápas vyhráli naši borci 28-
6. Není bez zajímavosti, že pan správce na-
počítal na místě úžasných 500 přítomných 
diváků.
Sportovní stránku věci jsme společně s Bělá 

Raiders posunuli i na společenskou úroveň. 
To je zkrátka nedílnou součástí fenoménu 
s názvem americký fotbal, chtěli bychom 
v tomto trendu pokračovat i nadále. 
Dne 19. 7. 2022 jsme společně se zástupci 
z úzkého vedení týmu Bělá Raiders předali 
na městské radnici Klárce Ballókové a jejím 
dětem výtěžek z vítězného Bronze Bowlu 
ve výši 35 000,- Kč. Její rodině se přihodilo, 
co si nikdo z nás nechce nikdy ani předsta-
vit. Klárce a její rodině přejeme vše dobré 
a doufáme, že tato konkrétní finanční po-

moc jim alespoň drobně pomůže v tomto 
nesmírně těžkém období.
Děkujeme Vám všem, kdo jste se na této 
dobročinné sbírce při finálovém zápase na-
šeho domácího týmu podíleli.
Těšíme se na další sezonu, tentokrát ve II. 
lize. Držte našim borcům palce a zachovejte 
jim přízeň, zaslouží si to.
Go Raiders Go!

Jan Sýkora,
místostarosta

Šestnáctého ročníku turnaje v plážové há-
zené Bělá Cup 2022 se zúčastnilo celkem  
24 týmů. Letní tradiční turnaj probíhal 
v minimalističtějším pojetí, než jsme zvyklí, 
a to od soboty 2. 7. do neděle 3. 7. 

Akce byla jako obvykle doprovázena hu-
debním programem, vyvrcholením sobot-
ního večera byl tradiční ohňostroj, který 
hodinu před půlnocí rozzářil oblohu nad 
bělským koupalištěm.

V ženské kategorii zvítězily hráčky týmu 
Odpadlice, v mužské kategorii dominoval 
tým s názvem Plicařovi. Tahouny mančaftu 
byli jako vždy i Běláci: Martin Hríb, Radim 
Vaněk a Mikuláš Kabátník. Na fantastic-
kém druhém místě se umístil domácí celek 
Typický Čéga koučovaný Shalomem, tedy 
Lukášem Hentekem. 

Bělá Cup 2022 měl i letos charitativní pod-
text, což k plážovce v Bělé prostě už patří. 
Organizátoři i účastníci turnaje pomáhají 
svým přispěním potřebným - letošní výtě-
žek putoval na konto pětiletého handicapo-
vaného Kubíka ze Zlína.
Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili a po-
mohli.

Jan Sýkora,
místostarosta

Junácký rok vyvrcholil klasicky táborem, 
opět v Radvanci poblíž Sloupu v Čechách. 
První červencový víkend jsme postavili 
stany a další táborové stavby – nechyběla 
ani dvě teepee. Celotáborová hra měla ry-
tířské téma a děti opravdu jak rytíři bojo-
vali, soupeřily samy se sebou i s druhými 
a zvítězily. Kromě hraní si v táboře jsme 
chodili i na koupaliště a výlety do okolí. Po-
časí bylo lepší než loni; večer sice chladno, 
ale přes den celkem teplo, někdy i vedro.
Od září začnou zase pravidelné 
schůzky v  úterý 17-19 hod. – volné 
místo nabízíme v  oddílu vlčat,  
tj. kluci 2. – 4. třída. 
Více info: https://svornost.skauting.cz/

SVORNOST BĚLÁ – PARTA SKVĚLÁ!
Jerry

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ čiNNOSTi

AMERiCKÝ FOTBAL POMáHá

Plážovka proběhla ve dvou dnech SVORNOST NA TáBOřE
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ čiNNOSTi

CO POTŘEBUJEŠ?
Na první trénink: sportovní oblečení, sálová 
obuv (ne černou podrážku) a  pití (voda, 
šťáva bez bublin).

CO OD NÁS MŮŽEŠ ČEKAT?
Spoustu nových kamarádů, kamarádek, 
zažiješ spoustu legrace. Preferujeme herní 
princip rozvoje dovedností, což znamená 
snahu o výuku pomocí her, herních cvičení 
a soutěží.
Dva tréninky v týdnu pod vedením zkuše-
ných trenérů s licencí.
Soutěžní turnaje i další sportovní akce, letní 
soustředění, výlety apod.
V nejmenších kategoriích se hrají zápasy na 
menším hřišti (miniházená 4+1), bez počí-
tání výsledků, prioritou je všeobecný rozvoj 
hráčů.

HÁZENÁ je nejkomplexnější sport, fé-
rová hra plná zvratů.
Hra má rychlý spád, padá hodně branek, 
každý hráč si vystřelí na branku.
 

PRVNÍ PŮLROK je „na zvykanou“ 
BEZ PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ. 
Od 5. 9. nás najdete ve sportovní hale 
každé pondělí od 15.30, úterý a čtvrtek 
od 15.15 – 18 hod.
Během školního roku budeme v  pravidel-
ném kontaktu díky sportovním hodinám 
„házené ve škole“, kde si děti v rámci tělesné 
výchovy pod vedením trenérů házené za-
hrají i miniházenou.

Kontaktní osoby:
Nábory, přípravka: Stanislav Švec, 
tel. 777 238 792, svecstanislav@seznam.cz
Minižactvo: Ivan Hríb, tel. 604 162 956
Mladší žactvo: Vladimír Hrubý, tel. 733 737 353
Těšíme se na tebe.

Zápasy házená - září

17. 9. dorost Bělá - Děčín 14.30 
17. 9. muži Bělá - Chomutov 17.00

TJ SOKOL BěLá HáZENá

CELOROČNÍ NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK ROČNÍKŮ 2010 - 2015 
DO ODDÍLU HÁZENÉ V BĚLÉ POD BEZDĚZEM
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iNZERCE

Hlínoviště 35, Bělá pod Bezdězem
kde nás najdete: 

prodejní doba: 

PO - PÁ 16.00 - 20.00
SO - NE 11.00 - 19.00

Mimo uvedenou dobu je možná dohoda na tel. č. 
608 607 170, nebo 602 116 561 

PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ 
PRO DOMÁCÍ DRŮBEŽ ZA PŘÍZNIVÉ CENY

- nosnice, kuřata 

- brojlery, husy, krůty

- kachny, křepelky

- králíky - šroty

OD ZÁŘÍ ROZŠIŘUJEME O PRODEJ PŠENICE

 

 
Zveme vás na 

7. ročník běhu do vrchu 

 

Bezdědický krpál 
 

který se koná 
 

10. září 2022  v Bezdědicích 

 

Start dětského závodu: 14:00 
Start hlavního závodu: 15:00 

Start závodu horských kol: 16:00 
Registrace závodníků začíná ve 12:30 a končí 30 

minut před každým závodem                                
 

Dětský závod je určen pro  
holky a kluky do 11 let  
– vyhraje každý. 
Pro všechny je pak připraveno                  
občerstvení i dobrá muzika.  
Těšíme se na vás. 
Dotazy na: belskysedmiboj@gmail.com                                       

31.12.2022

NABÍZÍME 
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO

Objednávky a informace
emailem: info@lesybela.cz 

nebo na tel: 723 372 414 / 602 143 162
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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

Chtěli byste bydlet ve Vrchbělé? 

Více informací najdete zde:

www.bydlenivrchbela.cz 

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

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

ZAČÍNÁ PRODEJ BYTŮ A DOMŮ 
V JEDINEČNÉ LOKALITĚ VRCHBĚLÁ

A4_BELA_INZERCE.indd   1 30.05.22   15:11Vydává 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,  

uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2180 ks, ročník 46, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz

iNZERCE


