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Výstavní sál MKZ
„Republika…“

Výstava fotografií
Od 7. do 27. 10. 

Úterý 4. 10.
Známí neznámí - film
v Komorním sále MKZ  

od 18 hod. 
Vstupné zdarma 

Čtvrtek 6. 10. 
Barokní Valdštejnové

Přednáška Mgr. Pavla Sosnovce
V Muzeu Podbezdězí  

od 17 hod.
Vstupné: 50 Kč

Pátek 7. 10. 
Cestopisná přednáška o Chile, 

aneb 
„Nikdy není pozdě“

v Komorním sále MKZ  
od 18 hod.

Vstupné zdarma 

Sobota 22. 10. 
Jak Martin s Barborkou vařili povidla

Pohádka 
V Komorním sále MKZ  

od 15 hod. 
Vstupné: 50 Kč

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz

začal podzim a pomalu se blíží konec roku. 
Končí také čtyřleté volební období pro ko-
munální politiky. Pro mě osobně je tento 
podzim koncem části života, kdy jsem byl 
aktivně zaměstnán. Po třiceti letech ve 
Škodovce jsem měl možnost dvě volební 
období dělat starostu našeho města. Díky 
tomu se mi v  kterékoliv části města vy-
baví, co se kde změnilo, co se kde chystá 
nebo co by které místo ještě potřebovalo. 
Ať už při procházkách, nebo při jízdě na 
kole či autem vídám místa, kde se něco 
stalo. Někde jen chodník, jinde celá ulice 
nebo dětské hřiště. Školky, školy. Náměstí 
s parkem, radnice, zámek, klášter a Česká 
brána. Tenisové kurty, stadion, sportovní 
hala, ale i koupaliště. Lidové domy a další 
menší či větší budovy s  městskými byty, 

ale i „Dépéeska“. Malé i větší a velké firmy 
ve městě, průmyslová zóna Vazačka. Malé 
prodejny v centru až po market na vjezdu 
do města. Někde se potkáváme při náku-
pech, při cestě do práce nebo třeba na spor-
tovních či kulturních akcích.
I přesto, že někdy byla práce starosty spojená 
s ne zrovna příjemnými zážitky, budu na osm 
roků na radnici vzpomínat v dobrém. Na ná-
vštěvy partnerských měst v Čechách, na Slo-
vensku, ale i v Německu. Na nová přátelství 
s  lidmi z měst a vesnic s názvem Bělá, akce 
Není Bělá jako Bělá oslaví v červnu deset let 
jedenáctým ročníkem tady u nás.
Tak třeba při osmnáctém ročníku divadelní 
Tréglovy Bělé v  listopadu, nebo kdykoliv 
jindy se těším s vámi na shledanou.

Ing. Jaroslav Verner

VážeNí SPoluoBČaNé, Milí BěláCi,
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Ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022 proběhly v Bělé pod Bezdězem volby do zastupitelstva na-
šeho města. Víkend to byl slunečný, ostatně tak jako poslední dobou většina těch voleb-
ních. O to větší díky patří všem členům okrskových volebních komisí, kteří část tako-
vého víkendu obětovali a pomohli nám tyto volby úspěšně zrealizovat. Dále si dovoluji 
poděkovat všem, kteří se na přípravě voleb podíleli. Nyní přebírá pomyslný štafetový 
kolík pracovní skupina, která připraví tzv. ustavující zastupitelstvo, kde bude zvolen sta-
rosta, místostarosta a rada města pro nastávající čtyřleté funkční období. 
Jak nám tedy volby dopadly?

Složení nového zastupitelstva města pro období 2022 – 2026

Občané za rozvoj a budoucnost města Bělá pod Bezdězem (7 mandátů)
Jitka Tošovská, Lukáš Voleman, Bc. Radek Fejfar, Roman Dušek, DiS., Roman Dubec, 
Miloš Jirdásek, Mgr. Martin Mencl

Hnutí nezávislých občanů (5 mandátů)
Mgr. Petra Horčičková, Matouš Horčička, Iveta Orolínová, Lukáš Hentek, Luděk Kaňka

ČSSD a nezávislí kandidáti (4 mandáty)
Ing. Milan Lomoz, Mgr. Libor Šimůnek, MPA, Dušan Hýbner, Barbora Husáková, DiS.

ANO 2011 (3 mandáty)
Ing. Jaroslav Verner, Ing. Ondřej Kaloč, Mgr. Květuše Vernerová

Přátelé sportu (2 mandáty)
Martin Toman, Karel Vrabec

Všem zvoleným zastupitelům gratuluji a přeji mnoho úspěchů při jejich práci pro naše 
město!

Ustavující jednání zastupitelstva města proběhne pravděpodobně v druhé půlce října 
2022, o termínu a místě budeme informovat obvyklým způsobem.

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Plnění rozpočtu
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdě-
zem schválilo stav plnění rozpočtu 
města k  31. 07. 2022: Příjmy ve výši 
80.193.882,91 Kč, výdaje 93.396.931,26 
Kč.

Přijetí dotace pro IZS
Zastupitelstvo schválilo přijetí do-
tace ve výši 1.842.215,- Kč ze Středo-
českého fondu podpory dobrovolných 
hasičů a  složek IZS – oblast podpory: 
Výstavba nebo rekonstrukce požární 
zbrojnice. Na plánovanou přístavbu 
hasičské zbrojnice s  rozpočtovanými 

ností H R U Š K A, spol. s r. o., k datu 
30. 9. 2022. Budoucí využití prostor je 
aktuálně v jednání. 

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ 

náklady ve výši přibližně 7, 9 mil. 
Kč včetně DPH má město přiznanou 
i  další dotaci ve výši 2.763.323,- Kč 
z  Ministerstva vnitra prostřednictvím 
Generálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru ČR. Realizace je plá-
nována na příští rok.

RADA MĚSTA 

Dočasné uzavření parkoviště 
Máchova ul. - HZS

Rada schválila uzavření parkoviště 
v Máchově ulici před stanicí HZS v ter-
mínu od 14. 10. (od 14 hod.) do 15. 10. 
(do 15 hod.) za účelem ukázky zása-
hové činnosti v  rámci Dne otevřených 
dveří HZS, který se bude konat 15. 10. 
2022 od 9 hod.

Ukončení nájemní smlouvy  
nebytového prostoru

Rada schválila dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy nebytového prostoru 
na Masarykově nám. č. p. 25 se společ-

DeN oTeVŘeNÝCH DVeŘí
HaSiČSKéHo 

ZáCHRaNNéHo SBoRu
Bělá PoD BeZDěZeM

SoBoTa
15. 10.  oD 9 HoD.

MáCHoVa ul.

Z jednání rady a zastupitelstva města

Město Bělá pod Bezdězem má nové zastupitelstvo

Počítač pro školní družinu
Oslovila mě paní Tošovská, že v  družině 
chybí jeden notebook pro pedagoga a  pro 
promítání dětem.
Společně se mnou na fotce je Michael Belou-
sov, který organizoval nedávno na Vrchbělé 
podeváté mezinárodní akci Border War Mil-
sim 14 pro tisíc lidí.
Jedná se o airsoftový event, kde se účastníci 
promění v mexické vojáky.
Michael je nadšenec, vizionář a hlavně bo-
rec, který na mou žádost bez váhání note-
book pro družinu koupil.
Do družiny jsme notebook již předali.
Pane Belousove, moc Vám děkujeme.

Jan Sýkora,
místostarosta
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Stejně jako zahájení školního roku patří 
už i  Výstava na stromech ke každoroč-
nímu bělskému podzimu. V  kaštanové 
aleji na Masarykově náměstí vyvěsí žáci 
naší základní školy plakáty s nějakým ože-
havým tématem z  oblasti důstojné práce 
v  zemích globálního jihu. Tentokrát tam 
bude výstava viset od 1. do 8. 10. na pod-
poru Týdne důstojné práce. 
Akci zaštiťují dvě nevládní neziskové or-
ganizace: Fairtrade ČS a  NaZemi. Každý 
rok se zaměření happeningu mění. V roce 
2015 byla hlavním tématem káva, násle-
dovaly koželužny a  výroba obuvi, pěsto-
vání banánů, výroba bot v Indii, pěstování 
kakaa, práce v  době automatizace a  loni 
pěstování bavlny. Tématem osmého roč-
níku je pěstování kávy v Kolumbii.
Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje 
dnešní doby. Více než polovina Čechů pije 
denně dva až tři šálky. Nejvíce kávy se vy-
pěstuje v  Brazílii, Vietnamu a  Kolumbii. 
Právě do Kolumbie se organizátoři vy-
dali, aby se doptávali pěstitelů a  pěstite-

lek, jak se jim žije. Lidé stojící za naším 
šálkem kávy se potýkají především s níz-
kými výkupními cenami, rostoucími ná-
klady na její pěstování a nejistotou dobré 
sklizně. Tu ještě zesilují dopady klima-
tické změny. Pomocí nové výstavy Kávová 
krize můžete i  vy nahlédnout do života 
pěstitelů kávy v Latinské Americe a spo-
lečně s námi se zamyslet nad možnostmi 
udržitelnější konzumace oblíbeného ná-
poje. Přijďte se do našeho parku podívat, 
jste srdečně zváni!

Ing. Pavlína Cankařová

Po úspěšné realizaci Šablon I, II a  III 
jsme se v mateřské škole rozhodli účast-
nit výzvy č. 02_22_002 a pokračovat v re-
alizaci projektu s názvem: Podpora vzdě-
lávání v MŠ Bělá pod Bezdězem. Projekt 
je podpořen z  prostředků Evropského 
sociálního fondu v rámci OP VVV a stát-
ního rozpočtu ČR v době od 1. 9. 2022 –  
30. 6. 2025, výše podpory činí 720.087 Kč. 
 Díky této dotaci vznikla v  MŠ pozice 
školního asistenta. Cílem této aktivity je 
poskytnout dočasnou personální pod-
poru. Aktivita umožňuje na určité ob-
dobí poskytnout větší podporu zejména 
dětem ohroženým školním neúspěchem, 
resp. dětem, u kterých je předpoklad, že 
budou ohroženy školním neúspěchem 
po jejich nástupu do základní školy. Další 
aktivitou hrazenou z  tohoto projektu je 
tematické setkávání rodičů. Cílem této 
aktivity je podpořit inkluzivní klima 
a  komunitní charakter mateřské školy 
a  poskytnout rodičům prostor a  infor-
mace pro včasné rozmyšlení všech fak-
torů spojených s nástupem jejich dětí na 
základní školu.

Za MŠ Mgr. Pavlína Šertlerová

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Základní škola - Výstava na stromech Září v mateřské škole

Začal nám nový školní rok a  do mateř-
ské školy nastoupily nové děti. Věřím, že 
u  nás budou spokojené. Celé září, pří-
padně i  část října, probíhá v  mateřské 
škole tzv. adaptace, kdy si děti zvykají na 
nové prostředí, na pedagogy, na nové ka-
marády a také na nová pravidla. Objevují 
hračky a hry, které mají k dispozici, pozo-
rují starší kamarády a postupně se zapo-
jují do všech činností. 
Vždy se snažíme komunikovat s rodiči – 
přece jen znáte své děti nejlépe, a přizpů-
sobit tak adaptaci dětem „na míru“. Jsou 
děti, které od první chvíle zůstanou samy 
ve školce, a další, které potřebují adaptaci 
postupnou a více času.

I  na tento školní rok připravujeme pro 
děti různé akce – divadlo, tvoření, spo-
lečná odpoledne s  rodiči, lyžařský kurz, 
kurz plavání, kurz bruslení, vánoční jar-
mareček, výlety a exkurze, školkový pro-
jekt zaměřený na naše město a  další ak-
tivity.
Je velmi důležité, aby s námi rodiče o dě-
tech komunikovali. A  to samozřejmě 
nejen v době adaptace. 
Rodiče mají možnost domluvit se s  uči-
teli na soukromé konzultaci a probrat vše, 
co je ohledně školky zajímá. S ředitelkou 
mateřské školy je možné domluvit setkání 
na telefonním čísle 731 495 473, a to vždy 
tak, abychom mohli vše řešit co nejdříve 
a domluvit čas tak, aby rodičům vyhovo-
val.
Přeji dětem, rodičům, i pedagogům nejen 
z  mateřské školy příjemný a  pohodový 
školní rok.

Za MŠ Mgr. Pavlína Šertlerová

Čerpání dotací v mateřské škole
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Bělá pod Bezdězem je půvabným neve-
likým městem utopeným v  borových le-
sích nedaleko Ralska i Bezdězu, zato však 
se třetím největším náměstím v Čechách. 
A  právě na tomto náměstí se ve středu  
14. 9. od 8.30 a potom od 10.00 odehrála 
dvě představení environmentálně oriento-
vané pohádky O Balynce, dobrém štěněti. 
Konkrétně to byl Divadelní sál Městského 
kulturního střediska, kde byla scéna Di-
vadla dětí postavena a nasvícena. Děti do 
sálu přicházely již s osmou hodinou, vy-
baveny metodickými materiály. Vzhledem 
k domácí přípravě bylo již od začátku jisté, 
že informace o tom, jak patřičně nakládat 
s  domácím odpadem, dorazily do běl-
ských domácností v předstihu. 
Své přirozeně odvedlo i  metodické od-
dělení divadla. A  aby byla jistota, že vše 
dobře poběží, pomocníci psího detektiva 

Balynky byli obdarováni pověřovacími lis-
tinami opravňujícími je k průzkumu do-
mácího prostředí i prostředí v sousedství, 
zda se s  tříděným odpadem nakládá tak, 
jak se má. A byla středa, sled představení 
měsíce září se zlomil v půli a soubor po-
kračoval na další štaci do Dobříše.

Kristýna Sklenářová

JaP-Jacina prosperuje navzdory složité době. 
Třeba tu nové místo čeká i na vás!

ušatá Balynka učila třídit odpad děti v Bělé p. B.

V areálu firmy JaP-Jacina s. r. o. v Mni-
chově Hradišti je rušno. Za plného pro-
vozu tu pod ramenem jeřábu vzniká 
nová hala, ve které hodlá firma rozši-
řovat své již nyní velmi pokročilé zpra-
cování hliníku. Poptávka po sériových 
i  individualizovaných výrobcích z  to-
hoto lehkého kovu dynamicky roste 
a  firma v  jeho zpracování vidí velkou 
budoucnost. Rozšiřují se rovněž skla-
dové kapacity a v neposlední řadě týmy 
v konstrukčním oddělení, výrobě i ser-
visu. Navzdory složité době firma pro-
speruje, realizuje zakázky po celém 
světě a  hledá nové kolegy, kteří mají 
chuť tvořit různorodé výrobky špičkové 
kvality!
Pověsti výrobce plotů a  vrat k  rodin-
ným domům se renomovaná firma 
zbavuje jen pomalu, přestože jejím 
hlavním artiklem jsou už více než dvě 
desetiletí průmyslová vrata a  naklá-
dací technika a  přes deset let také so-
fistikované protipovodňové systémy. 
„Velkou část našich výrobků připravu-
jeme zákazníkům na míru, a  to ať to 
jsou masivní výrobky jako protipovod-
ňové dveře pro druhou největší jader-
nou elektrárnu v Evropě, opatření proti 
přívalovým dešťům v Dubaji nebo mo-
bilní protipovodňové stěny pro mnohá 

evropská města, anebo na druhé straně 
moderní vypalované hliníkové ploty se 
vzory, které si naši zákazníci sami vy-
myslí,“ říká Adam Uhlíř, vedoucí mar-
ketingu JaP-Jacina.
Díky individuálnímu přístupu k  jed-
notlivým zakázkám je práce ve firmě 
JaP-Jacina pestrá, různorodá a  často 
vyžaduje značnou invenci a kreativitu. 
Právě na zajímavou pracovní náplň, 
odpovídající finanční ohodnocení i ro-
dinnou atmosféru společnost, která je 
ve vratové technice v ČR jedničkou na 
trhu, láká.
Jako posily do konstrukčního oddě-
lení aktuálně hledá IT specialisty, kteří 
ovládají 3D modelování, technické 
kreslení nebo dovedou propočítat 
vlastnosti použitých materiálů. Pokud 
rádi hledáte řešení i tam, kde na první 
pohled žádná nejsou, rádi při práci za-
pojujete mozek, nesnesete stereotyp 
a s chutí čas od času vyrazíte do terénu, 
jde o výzvu právě pro vás.
Do výroby v JaP-Jacina hledají progra-
mátory CNC strojů, techniky, kteří se 
vyznají v  řídicích jednotkách nebo či-
dlech, elektrikáře, obráběče, svářeče 
či zámečníky. Pokud uvažujete o  no-
vém angažmá v  hlavním areálu firmy 
v  Mnichově Hradišti, budete pracovat 
s  CNC laserem, vysekávacím centrem, 
moderní ohýbačkou, lakovacím bo-
xem a  mnoha dalšími, nejčastěji ko-
voobráběcími stroji. „Řada lidí nechce 
z principu pracovat v korporátním pro-
středí a dává přednost menším firmám.  

Takových kolegů je u nás celá řada. Lá-
káme na zajímavé ohodnocení, lidský 
přístup, ale třeba i na to, že se naši lidé 
v  rámci zakázek dostanou na místa, 
která jsou pro obyčejné smrtelníky ne-
přístupná,“ říká personalistka Šárka Li-
bichová. Lákalo by vás instalovat proti-
povodňové dveře v pařížském Louvru, 
kde je uložen originál Mony Lisy? Mezi 
exotickými zvířaty v zoo? Nebo praco-
vat v zázemí mezinárodního letiště?
Díky svým mnohaletým zkušenostem 
je JaP-Jacina partnerem většiny vý-
robců vratové techniky na trhu. Její 
servis pokrývá celou ČR (firma má de-
vět poboček v ČR i zastoupení na Slo-
vensku) a nábor nových techniků pro-
bíhá i do servisního oddělení.
Chcete zjistit, jestli na vás v JaP-Jacina 
čeká nová pracovní příležitost? Obraťte 
se na personální oddělení (731 661 187, 
kariera@jap-jacina.cz). Příjem nových 
kolegů probíhá nepřetržitě.

PROGRAM SOKOLOVNA:

22. 10. - HALLOWEENSKÁ PÁRTY -  
  DISCO
29. 10. - KABÁT REVIVAL PLZEŇ +  
  ADAPTACE

  5. 11. - KRUCIPÜSK
12. 11. - HUBERTSKÁ - MYSLIVECKÁ  
  ZÁBAVA
19. 11. - SEVEN + DEBIL HEADS

10. 12. - BEER PONG
25. 12. - ŠTĚPÁNSKÁ - DISCO

PR článek
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

KoMoRNí Sál MKZ
JAK MARTIN S BARBORKOU  

VAŘILI POVIDLA
Sobota 22. 10. od 15 hod.

Divadlo Koník

Co všechno je potřeba udělat, aby se 
uvařila dobrá povidla, jak vítr zkrotil 
berana a jaké to bylo na posvícení? Au-
torská pohádka s  písničkami, hádan-
kami a zvyky, které se vážou k podzim-
nímu času.

Vstupné: 50 Kč

„REPUBLIKA…“
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Od 7. do 27. 10. 

Fotografie Jana Solničky představují zají-
mavé pohledy na různé části naší repub-
liky. Výstava bude slavnostně zahájena 
v  pátek 7. 10. od 18 hod. ve Výstavním 
sále MKZ. Dále ji můžete navštívit až do 
27. 10. Poté ji vystřídá výstava věnovaná 
výročí narození Václava Trégla. 

I  v  této složité době Svaz knihovníků 
a  informačních pracovníků ČR vyhla-
šuje 26. ročník celostátní akce Týden 
knihoven. Tématem pro letošní ročník 
bude „udržitelnost“. Akce se koná ve 
dnech 3. – 9. 10. A  co si pro vás při-
pravila Městská knihovna Vl. Holana? 
Kromě již tradiční upomínkové amne-
stie, kdy jsou zapomnětliví čtenáři 
osvobozeni od poplatků za upomínky, 
i malý kulturní program.
Dne 4. 10. od 18 hod. se můžete těšit 
na promítání českého filmu Známí ne-
známí. Komedie o tom, že i ti, které dobře 
známe, pro nás můžou být naprostými ci-

zinci. Stačí, když se během jednoho ve-
čera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet 
všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.

Dne 7. 10. od 18 hod. je připravena cesto-
pisná přednáška o Chile aneb „Nikdy není 
pozdě“. 

Své o tom ví Jiří Kafka, který poprvé vy-
razil do světa bez cestovní kanceláře ve 
svých 50 letech právě do Chile. Navštívil 
již více než 30 zemí světa a na své cesto-
pisné přednášce vás přesvědčí, že nikdy 
není pozdě.
Obě akce se konají v  Komorním sále 
MKZ.

Vaše knihovnice

TÝDeN KNiHoVeN

VÝSTaVNí Sál MKZ

18. ročník Tréglovy Bělé

Listopad je za 
dveřmi. A  ruku 
na srdce, z  toho se 
mohou radovat jen 
děti, kterým se na 
dohled přibližují 
Vánoce, nebo lidé 
milující sychravo, 
mrazivo a  lezavo. 
Anebo – ti, kteří 
milují divadlo. Ti 
totiž vědí, že už 

od roku 2004 připravujeme pro všechny 
milce Thálie festival amatérských di-
vadel. V  letošním roce si také můžeme 
připomenout 120. výročí narození Vác-
lava Trégla, jehož jméno festival nese od 
svého počátku. 
I  když program není ještě zcela kom-
pletní, rád bych vás již nyní pozval na 
řadu kvalitních představení. Na co se 
tedy už dnes můžete těšit?
Broukovcovo divadlo Jardy Střelky, který 
tu byl s  představením DO KALHOT, 

tentokrát uvede ve dvou (!) představení 
DUŠE V SAJRAJTU. Krom výše zmíně-
ného Jaroslava Střelky se na scéně objeví 
ještě Pavel Časar. 
Dalším potvrzeným souborem, který po-
tvrdil svou účast na letošní „Tréglovce“, 
je soubor z Benátek nad Jizerou Bazilišek 
benátský s  konverzační hořkou komedií 
VRCHOL EVOLUCE. 
Dále uvidíte loutkově-hereckou fresku 
od Divadla Na Holou KRVÁK. Předsta-
vení, ač loutkové, není vůbec pro děti, 
ale jako dospělí si ho velmi užijete. Diva-
dlo Na Holou zpracovalo předlohu Josefa 
Váchala Krvavý román. Mimochodem 
víte, že Josef Váchal chvíli žil a pracoval 
v našem městě?
Divadelní spolek Náplavka přiveze hu-
dební komedii o  klínopisci a  orientalis-
tovi Bedřichu Hrozném, rodákovi z  ne-
daleké Lysé nad Labem. 
Prozatím posledním divadlem, které po-
depsalo smlouvu, je bakovský soubor 
Tyl, který také s představením Andrezeje 

Saramowicze TESTOSTERON celou pře-
hlídku uzavře. Novinky a  podrobnosti 
můžete sledovat na našem webu www.
mkzbela.cz, facebookovém profilu nebo 
si je poslechnout v našem podcastu Kul-
turní telegraf. 
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Protože mám ráda velké výzvy, s radostí 
jsem v  roce 2012 kývla na odvážný ná-
pad vytvořit kopii podle jezdeckého por-
trétu Albrechta z  Valdštejna pro bělský 
zámek. Jelikož se z  původního inven-
táře zámku v podstatě nic nedochovalo, 
myšlenka doplnit prázdné prostory kopií 
portrétu nejznámějšího člena rodu, jenž 
byl v  minulosti vlastníkem zámku, mě 
nadchla. Z  podstaty své profese věřím, 
že uchovávání kulturních památek bu-
doucím generacím je něco, do čeho má 
velký smysl investovat lidskou energii. 
Velmi si proto vážím neutuchající dlou-
holeté snahy města Bělé pod Bezdězem 
i přes mnohé komplikace objekt zámku 
postupně rekonstruovat.
Taktéž velice děkuji všem, kteří přispěli 
do sbírky na vytvoření kopie a  trpělivě 
čekali na dokončení obrazu a jeho umís-
tění do nově rekonstruovaných prostor 
zámku.
Samotné malbě kopie předcházela peč-
livá příprava. Pracovní předlohou pro 
kopii byla podrobná a  vysoce kvalitní 
fotografická dokumentace, kterou zho-
tovila fotografka Mona Martinů. Jak již 
bylo zmíněno, pro focení obrazu v  bu-
dově Senátu ČR bylo třeba postavit le-
šení. Horní část obrazu se nachází ve 
výšce zhruba 5 m a obraz jsme fotogra-
fovali po 50cm úsecích, abychom za-
chytili co nejvíce detailů rukopisu pů-
vodní malby. Nebylo jednoduché obraz 
při focení dobře nasvítit, jelikož malba 
byla v  celé ploše rozpraskaná v  drob-
ných fragmentech, které se různě leskly, 
a znesnadňovaly tak čitelnost, především 
v  tmavých partiích. Výsledné fotogra-
fické předlohy jsem pak při práci použí-
vala prostřednictvím tabletu, na kterém 
bylo možné fotky v detailu zvětšovat do 
původní velikosti. Tímto způsobem jsem 
se mohla při práci na kopii co nejvíce 
přiblížit originálu.
Dostala jsem také možnost nahlédnout 
do restaurátorské dokumentace k obrazu 
od Tomáše Bergera z roku 2000.
Z ní vyplývá, že obraz, který byl v minu-
losti mnohokrát upravován, se v  polo-
vině 19. století se dočkal zásadní opravy 
podstatně měnící původní vzhled ob-
razu. 
Došlo k rozsáhlému narušení a následné 
ztrátě malby především v horní části ob-
lohy v pozadí (viz foto „poškození par-
tie oblohy“). Zřejmě z důvodu poškození 
malby byla také radikálně přemalována 
hlava Albrechta z  Valdštejna, což je 

dobře patrné z RTG snímku.
Původní obraz je namalován na červe-
nohnědém, tzv. bolusovém podkladu, je-
hož použití je typické pro období baroka. 
Porušením vrchních obrazových vrs-
tev malby došlo k odhalení tohoto pod-
kladu, proto se v celé ploše malby více či 
méně objevují červenohnědé skvrny.
Předchozí restaurátorské zásahy se sna-
žily toto poškození při závěrečné retuši 
potlačit, ale současná podoba a  barev-
nost obrazu je přesto silně ovlivněna vý-
razným prosvítáním podkladu.
Z toho důvodu jsem pro účely vystavení 
kopie obrazu na zámku Bělá pod Bezdě-
zem zvolila při práci na kopii cestu čás-
tečné rekonstrukce poškozené malby. 
Rozhodla jsem se také pro změnu tváře 
Albrechta z  Valdštejna. Přemalba obli-
čeje (i  s  krajkovým límcem) z  19. st. je 
totiž v  porovnání s  původním malíř-
ským rukopisem obrazu nepříliš zdařilá 
a působí i poněkud komicky.
Drtivá většina dochovaných portrétů 
Albrechta z  Valdštejna byla vytvořena 
až po jeho smrti a jejich podoba vychá-
zející víceméně z  jedné předlohy je vý-
razně poplatná době romantismu a  ro-
mantické představě vojevůdce. Výzvou 
pro mě tedy bylo najít předlohu vznik-
nuvší, alespoň pravděpodobně, za života 
portrétovaného. Jednou z možností bylo 
vycházet z  obrazu ve vlastnictví mu-
zea v Chebu (viz foto „Muzeum Cheb“), 
nicméně tento obraz také nese známky 
četných poškození a  přemaleb, což by 
bylo pro kopírování problematické. Na-
konec jsem se rozhodla použít tvář z ob-
razu umístěného na zámku Frýdlant (viz 
foto „Kristian Kaulfersch – portrét Al-
brechta z Valdštejna – zámek Frýdlant“ 
a  „Kristian Kaulfersch – portrét Al-
brechta z Valdštejna – zámek Frýdlant – 
DETAIL“). Tento obraz jsem s laskavým 
svolením PhDr. Pavlíkové z NPÚ, správy 
SHZ Frýdlant, vyfotila a  tvář z  fotogra-
fie pak převedla v  zrcadlovém obrácení 
na kopii.
Kopie je namalována olejovými barvami 
na červenohnědém podkladu na plátně.
Konečná podoba kopie je tedy výsled-
kem záměrného kompromisu mezi pů-
vodní předlohou, rekonstrukcí chybě-
jící malby a doplněným prvkem z jiného 
obrazu, tak aby obraz vytvořil soudržný 
celek důstojný nově zrekonstruovaným 
prostorám bělského zámku.

Mgr. Veronika Jelenová

iNFoRMaČNí CeNTRuM S exPoZiCeMi Na ZáMKu

VZNiK oBRaZu – KoPie PoDle JeZDeCKéHo PoRTRéTu alBReCHTa Z ValDŠTeJNa
(autor neznámý, datace 1631?)

umístěný v Koženém salonku Valdštejnského paláce – budově Senátu ČR v Praze

Poškození partie oblohy

Muzeum Cheb

Kristian Kaulfersch - portrét Albrechta  
z Valdštejna - detail - zámek Frýdlant
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Muzeum Podbezdězí je v říjnu otevřeno 
každou sobotu a neděli, v době od 9 do 
16 hodin.

Přednáška: Barokní Valdštejnové
Čtvrtek 6. 10. od 17 hodin. 
Vstupné: 50 Kč
S  Pavlem Sosnovcem z  boleslavského 
muzea projdeme osudy Valdštejnů, kteří 
vládli rozsáhlému pojizerskému dominiu, 
od zisku jednotlivých panství Albrechtem 
z Valdštejna, přes získávání dalšího rodo-
vého majetku ve středních a severních Če-
chách nejschopnějším „podnikatelem“ té 
doby Arnoštem Josefem z Valdštejna až 
po Vincence, který císařským majestátem 
obdržel právo užívat i  jméno vymřelého 
spřízněného rodu pánů z Vartenberka. 

Den Středočeského kraje
Pátek 28. 10.
V rámci akce Dne Středočeského kraje 
bude symbolický vstup za 1 Kč na všech 
pobočkách mladoboleslavského muzea.

Pověsti Kokořínska a Podbezdězí

Koktavý zeman, Kokořínský vodník, Pacifi-
kus či Hezká katova dcera – to je jen něko-
lik pověstí, jejichž děj se odehrává na zná-
mých i zapomenutých místech malebných 
krajin Kokořínska a Podbezdězí. Mnohem 
víc tajemných příběhů můžete objevit na 
toulkách těmito končinami, k nimž vás jistě 
inspiruje exteriérová výstava ve Sportovně-
-rekreačním areálu Vrchbělá.

ŽENY V RÁJI
14. 9. - 30. 10. 
Výstava tvorby Petry Urbanové, fotografky 
z Českého ráje, která na svých fotografiích 
propojuje krásu přírodních scenérií s krá-
sou žen. 
 
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 Pod-
bezdězí ve spolupráci 
s  Náprstkovým mu-
zeem v  Praze připra-
vilo poutavou výstavu 
u příležitosti 140. výročí 
narození spisovatele, ja-
panologa, cestovatele a sběratele umění Joe 
(Josefa) Hlouchy.
V rámci naší výstavy nemůžeme opome-
nout ani Hlouchova staršího bratra, spi-
sovatele 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 Mladoboleslavsku ženy nejčastěji no-
sily 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.

Morové sloupy Podbezdězí 
10. 6. - 30. 10. 

U příležitosti akce Noci kostelů připravilo 
Muzeum Podbezdězí v zámecké kapli sv. 
Josefa výstavu o pomnících morové epi-
demie v Podbezdězí. Výstava je součástí 
prohlídky Muzea Podbezdězí.  

Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 14. 10. od 18 hod.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 28. 10. 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 říjnu
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GRaTulaCe

ZáMeCKÝ KluBíK 
Vážení a milí, zveme vás do Zámeckého 
klubíku, kde chystáme pro vás a pro vaše 
děti zajímavé workshopy a dílničky. 
Pondělní podvečery jsou vyhrazené me-
ditacím. Vede je Josef Salač a začínají 
v 18.00 hod.
Od října máme v plánu pořádat s lektor-
kou Soňou Rutovou úterní Matematiku 
pro předškoláčky podle prof. Hejného 
a čtvrteční Čtení pro nečtenáře, také 
pro předškolní děti. Začínalo by se vždy 
v 15.30 hod. Tady záleží na tom, kolik 
dětí se na kurzy přihlásí. Nejnižší po-
čet je pět dětí. Proto, pokud byste měli 
zájem tyto kurzíky s dětmi navštěvo-
vat nebo jeden z nich, přihlaste se pro-
sím na tel. čísle uvedeném na plakátku. 
Ve čtvrtek v podvečer probíhají v klu-
bíku hodiny jógy, kam jste také srdečně 
zváni. Vedle tohoto článku najdete vy-
psané workshopy a besedy připravo-
vané Soňou Zimmermannovou, tak se 
mrkněte a přijďte se do klubíku něco 
zajímavého dozvědět, zkusit, zrelaxovat. 
Středeční tvořivý klubík pro děti zahájí 
činnost od listopadu. Těšíme se na vás. 

Vaše kultura

 
Zámecký klubík - Zámek 1

28. 9.  od 17.00  Podzimní zdobení henou s Evčou Vernerovou
12. 10.  od 18.00  Podzimní dary přírody s Luckou Vostatkovou
26. 10. od 17.00  Změna úhlu pohledu s Terkou Rančákovou
  8. 11.  od 18.00  V souladu sama se sebou s Luckou Vostatkovou
22. 11.  od 17.00  Návrat do práce po mateřské/rodičovské dovolené 
  s Radkou Lankašovou
  6. 12.  od 17.00  Kakaová ceremonie s Terez Wrau
20. 12.  od 18.00  Napářka pro ženy s Lucií Vostatkovou

Na všechny workshopy a kurzy je nutná rezervace.
Rezervace na tel.: 737 240 441, www.belamarket.cz, belamarket@email.cz

ZáMeCKé woRKSHoPy a KuRZy - PoDZiM 2022

V  září jsme opět začali 
s  pravidelnými schůz-
kami, které se konají 

v úterý od 17 hodin. Nově byl založen ro-
verský kmen a jeho členové už vyrazili na 
první akci – KORBO. Jedná se o celostátní 
setkání českých skautů a skautek od 15 let. 
Účastníkům ale nikdo nepřipraví organi-
zovaný program, mají tu prostor pro sebe 
a  své nápady. Akce je tedy založena na 
svobodě a zodpovědnosti.
Ve stejném měsíci se konala i již tradiční 
akce Za Bělou krásnější, kdy někteří z ve-
doucích a  dětí pomáhali uklízet přírodu 
kolem našeho krásného města.
Světlušky se během října vydají na svou 
první výpravu v novém školním roce.

V nejbližší době nás čeká zavírání Březin-
ské studánky v sobotu 5. 11. Sraz v 9 hodin 
u České brány, s sebou: hrábě, pracovní ru-
kavice, pití, vuřty a chleba na opékání. Na 
sebe pořádné oblečení a pevné obutí.

Dětí máme ve středisku hodně, ovšem chy-
bějí nám vedoucí. Kdybyste se chtěli věno-
vat dětem, rádi vás uvítáme mezi sebou.
Svornost Bělá – parta skvělá!

Jerry

SVoRNoST Na PoDZiM

12. 11. od 20 hod. v bělské sokolovně

Myslivecký spolek BEZDĚZ si vás dovo-
luje pozvat na tradiční Hubertskou zábavu, 
která se bude konat dne 12. 11. od 20 hod. 
v sokolovně v Bělé pod Bezdězem.
Vstupné v  předprodeji 200,- Kč, na místě 
250,- Kč. 
Vstupenky s  místenkami budou v  prodeji 
od 4. 11. po domluvě na tel. č.: 724 074 119. 
Těšíme se na vás. 

Myslivci z MS Bezděz

HuBeRTSKá ZáBaVa  
Se VRaCí 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Ve východočeském městečku Vam-
berk se roku 1822 narodil Alois Kareš, 
s  jehož jménem byly později spojeny 
osudy tisíců těch, kteří se rozhodli hle-
dat své štěstí v Americe. Jeho životní 
cesta byla nezvykle pestrá: kupec ve 
Vamberku, umělecký tkadlec a majitel 
tkalcovské dílny v Uhrách, důstojník 
uherské národní gardy, spolupracovník 
vystěhovaleckých agentur v Hamburku 
a Brémách a nakonec spoluzakladatel 
proslulé české přepravní společnosti  
Kareš & Stocký, která sídlila v  letech 
1870 až 1925 v Brémách. 
Alois Kareš se tak zasloužil o vznik jedné 
z prvních českých cestovních kanceláří, 
která zajišťovala dopravu Čechů a Mora-
vanů do Ameriky. Byly mezi nimi i osob-
nosti veřejného života, například spiso-
vatel Josef Václav Sládek. Jeho záměrem 
bylo také založit v Americe českou ko-
lonii vzdálenou od rakouského abso-

lutismu a upevňovat mezi americkými 
Čechy národní kulturní život. K rozvoji 
kultury mezi přistěhovaleckou komuni-
tou přispěl také tím, že do Ameriky ex-
pedoval tisíce českých knih a časopisů. 
Alois Kareš byl znám nejen jako spo-
lehlivý a vyhledávaný vystěhovalecký 
agent, ale také jako podporovatel čes-
kých a moravských spolků, novin, mu-
zeí, divadel, škol nebo nemocnic. Mezi 
jeho blízké přátele patřili i Vojta Náprs-
tek nebo Josef Václav Frič. 
U  příležitosti zahájení tematické vý-
stavy v  Muzeu krajky Vamberk byla 
v září 2022 pokřtěna publikace, která 
není jen příběhem Aloise Kareše, ale 
i příběhem desítek tisíc Čechů a Mora-
vanů, kterým pomohl uskutečnit jejich 
sen přestěhovat se do Ameriky. Sou-
částí publikace je také jmenný seznam 

alespoň části z nich. V archivu se do-
chovaly například dopisy Aloise Kareše 
z roku 1857 adresované Josefu Novákovi 
z Březinky nebo Janu Prokopovi z Mni-
chova Hradiště. Jedním z Karešových 
spolupracovníků v Brémách byl Anto-
nín Trejbal (1842–1893, psán také Trey-
bal), syn krejčovského mistra a kupce 
v Bělé pod Bezdězem. Na podzim roku 
1867 odjel jako obchodník do Ameriky 
a usadil se v San Francisku v Kalifor-
nii, kde spolupracoval s podnikatelem 
Františkem Korbelem. Styky se svými 
krajany však nepřerušil – byl jednate-
lem a tajemníkem Spolku Čechů v San 
Francisku a poskytl také příspěvek na 
stavbu Národního divadla. 

Martin Kareš,
spoluautor publikace Alois Kareš

                  
VZPoMíNKy

Dne 16. 10. tomu bude jeden dlouhý rok, co mezi 
námi už není pan Zbyněk Bittner. 
Prosíme, kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku.  
Stále vzpomíná a  nikdy nezapomene manželka, 
dcera, sestra s rodinou a ostatní známí a kamarádi.

„Jak tiše žila, tak tiše odešla.“
Dne 16. 10. uplyne již dlouhých 16 let, co zemřela 
moje drahá maminka, paní Ludmila Dušičková. 
Kdo jste ji znal, vzpomeňte prosím se mnou.  

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera 
Jarmila.

Dne 23. 10. uplyne 12 let od tragického úmrtí 
pana Jaroslava Šedy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
společně s námi.

Sestra Jana s rodinou 

„Kdo poznal tě, ten měl tě rád, uměl jsi pomoci, 
potěšit i rozesmát.“

Dne 28. 10. uplyne první smutný 
rok, kdy nás navždy opustil man-
žel, tatínek a  dědeček, pan Josef 
Růžička. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku. S láskou stále 
vzpomínáme. 

Rodina, přátelé a kamarádi 

Dne 28. 10. uplynou čtyři roky, co 
nás opustil milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček, Antonín 
Stránský. 
S  láskou vzpomínají manželka 
Dagmar, dcera Pavla a  syn Tomáš 

s rodinami a pravnouček Tobiášek.

Manželé MUDr. Ivanka Jarošová a  Ing. Jiří 
Jaroš oslavili dne 31. 8. letošního roku 65 let 
společného života. Přejeme všechno nejlepší 
do dalších společných let. 

Rodina Jarošova

Chci poděkovat všem zaměstnancům MKZ 
za letní akce - červencový jarmark, koncerty, 
posvícení atd. Dospělí i děti si to velmi užili.

Mgr. Monika Kolářová Kipeťová

Vystěhovalectví do ameriky z Bělé pod Bezdězem v 19. století

GRaTulaCe

PoDěKoVáNí
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

V pátek 2. 9. se fotbalové přípravky SK Bělá 
vydaly vlakem na cestu do Ostravy, kde je 
další den čekal turnaj obou kategorií (starší 
a mladší přípravka). Celou akci pořádal 
místní klub Stará Bělá, který letos slaví 750 
let vzniku obce a 90 let místního fotbalu. 
Nápad na uspořádání vznikl na jaře při 
tradičním setkání „Bělých“.
Po téměř 5hodinové cestě nás na nádraží 
v Ostravě-Svinově přivítal předseda míst-
ního klubu p. Ondrejček, na místě už byl 
i doprovodný vůz s naším panem staros-
tou Vernerem. Následovalo přemístění do 
Sokolovny ve Staré Bělé, kde jsme byli celý 
víkend ubytovaní; v přilehlé restauraci pak 
bylo pro nás zajištěno po celou dobu občer-
stvení. Po prohlídce fotbalového hřiště ná-
sledovalo přespání v Sokolovně a sobota už 

patřila turnaji. Počasí fotbalu přálo, v obou 
kategoriích se utkalo pět týmů systémem 
každý s každým. Kromě domácích pořa-
datelů nás čekaly souboje mj. s ostravským 
Baníkem, Opavou či Vítkovicemi. Lépe se 
s těžkou konkurencí popasovala mladší pří-
pravka, která sehrála tři vyrovnané zápasy, 
výrazně nestačila jen na pozdějšího vítěze 
– Baník. Starší přípravce se především ne-
dařilo střílet branky, a i proto si nepřipsala 
žádnou výhru. Potěšující byl výkon bran-
káře Matěje Juričky v zápasech s Vítkovi-
cemi a pozdějším vítězem – Opavou.
Vyhlášení turnaje orámovalo poděkování 
obou starostů Bělých, po obědě nás pak 
paní Dita Ondrejčíková provedla místním 
lesoparkem i křížovou cestou, dozvěděli 
jsme se něco i z historie Staré Bělé. V pod-
večer jsme zhlédli zápas domácích mužů, 
po večeři pak už přišel čas na spánek.
Nedělní deštivé ráno nám už nemohlo po-
kazit náladu, návrat vlakem do Bělé pod 
Bezdězem proběhl hladce. Parádní záži-
tek pro všechny zúčastněné děti přípravek, 
trenéry i doprovod. Velké poděkování pa-
tří domácím pořadatelům, především pak  
p. Ondrejčíkovi, postaráno o nás bylo per-
fektně po celý víkend. Naší snahou bude 

hostitelům pozvání oplatit a uspořádat pro 
ně podobnou akci příští rok u nás. Celá 
akce vznikla a proběhla pod záštitou sta-
rosty města p. Vernera – děkujeme.

Martin Kulczycki – trenér přípravek

V neděli 18. 9. jsme v Městské sportovní 
hale v Bělé pod Bezdězem odehráli tur-
naj mladšího žactva. V této kategorii mů-
žou hrát ještě chlapci společně s děvčaty. 
S tímto ročníkem dětí jsme od září pokro-
čili do kategorie mladšího žactva, velkou 
házenou 6+1 jsme se učili už ve druhé 
polovině loňské sezony.
V letošním ročníku středočeské ligy mlad-
šího žactva je celkem 18 týmů. V každém 
kole se hrají 3 turnaje po šesti družstvech, 
na každém turnaji odehraje každé druž-
stvo dva zápasy 2x 20 minut. V této kate-
gorii se hraje bez ukazatele skóre, priori-

tou nejsou výsledky, ale výkony a rozvoj 
všech hráčů. 
První zápas jsme odehráli proti Kutné 
Hoře. Stále se učíme obranu 3:3, i přes 
některé nedostatky se v ní zlepšujeme. 
V útočné činnosti jsme nedělali tolik tech-
nických chyb. Dostali jsme se do hodně 
střeleckých příležitostí, se kterými si bo-
hužel většinou poradil hostující brankář. 
Naši brankáři podali nadprůměrný výkon 
a byli nám oporou. Tento zápas jsme brali 
jako povedený a s napětím jsme očekávali 
následující utkání.
Našim dalším soupeřem byla Zruč, která 

předvádí rychlou a  jednoduchou háze-
nou. Jiskra Zruč patří k nejlepším týmům 
v této kategorii. V tomto zápase se nám 
moc nedařilo. V útoku jsme si nedokázali 
poradit s osobní obranou a nedařilo se 
nám v soubojích 1 na 1. Chyběl nám i po-
hyb hráčů bez míče, což vedlo k mnoha 
ztrátám. Z toho pramenily rychlé protiú-
toky a dostávali jsme jeden gól za druhým. 
Po zápase jsme děti povzbudili a těšíme se 
na další turnaje. 
Sestava: Zuzka Austová, Natálka Najma-
nová, Lucka Šárogová, Eliška Šilhová, 
Terka Hrubá, Iza Sabolová, Aneta Sméka-
lová, Klárka Udatná, Lukáš Sotona, Vojta 
Šenkýř, Tomáš Kubíček, Mates Müller, 
Tomáš Sluka, Vítek Drašnar, Petr Hanes, 
Šimon Vávra, Lenka Jeřábková. Trenéři: 
Vladimír Hrubý, František Müller ml.

Stanislav Švec

Zápasy v Městské sportovní hale
Mělnická ul.

8. 10.  turnaj starších žáků               9 hod.
15. 10.  turnaj mladšího žactva         9 hod.
22. 10.  turnaj starších žákyň             9 hod.
29. 10.  SRL mužů Bělá - Chrudim   17 hod.

TJ SoKol Bělá – HáZeNá

SK Bělá pod Bezdězem – kopaná 

Fotbalové přípravky na turnaji v ostravě - Staré Bělé
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 725 435 914

 personalni@kvfinal.cz

 @KVFinal

 www.kvfinal.cz

NABÍZENÉ POZICE:
PRO RALSKO
 Seřizovač svářecích robotů a lisů
 Laborant vývojového centra povrchových úprav
 Specialista povrchových úprav
 Pracovník nástrojárny
 Technolog svařování / Technolog normovač  
 CAD konstruktér / Programátor CNC obráběcích strojů  
 Obsluha lisu / Montážní dělník
 Svářeč MIG/MAG, CO2  
 Personalista / Náborář

PRO USA
 Seřizovač svářecích robotů                                                                                                       
 Pracovník nástrojárny
 Vedoucí pracovník

Posilujeme týmy v Kuřívodech v Ralsku
a Spartanburgu v USA.

KV FINAL_Mikulas_inz_186x115_Ralsko_USA.indd   1 06.09.2022   13:21
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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
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