Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA - DĚNÍ VE MĚSTĚ -   Z KULTURNÍHO DĚNÍ
- SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - ze  SPORTU A spolkové činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
po letní přestávce mám znovu tu čest promluvit k vám prostřednictvím úvodního
slova bělského Zpravodaje. Položil jsem si
jednoduchou otázku. Co mně samotnému
udělalo v létě největší radost? Odpovědi mi
naskočily hned dvě.
Zejména má dcera Stella, která se již v devátém měsíci svého života začala po světě
procházet po svých. Je nádherné, jak člověka každodenně umí proměňovat rodičovství, což jsem si nikdy neuměl ani představit, natož domyslet. Co mě v nadsázce
malinko vyděsilo, byl zážitek, když před
oslavou svých prvních narozenin Stellinka
usadila do jídelního stolečku opičku, na
gauč pandičku a běda, když se plyšáčkům
zachtělo pohnout se jinam bez jejího přičinění, to bylo najednou povyku.
Z pracovního hlediska mi udělala největší
radost rekonstrukce interiéru školské budovy v Tyršově ulici, kde jsme vybudovali
nové prostory školní družiny s 5 učebnami
včetně nového, stylového a funkčního nábytku, a navýšili jsme tím kapacitu školní
družiny z 90 na 150 dětí. Opravili jsme
další 3 učebny, vybudovali jsme na všech
3 podlažích budovy adekvátní sociální zařízení jak pro děti, tak pro dospělé, zásadním způsobem jsme zmodernizovali zázemí pro pedagogy a zaměstnance školy,
dále se zabudovala elektroinstalace a proběhla vestavba šachty, kde se již brzy projedeme výtahem.

Sám v sobě jsem každý den tiše a tajně pochyboval, zda se takto rozsáhlá investiční
akce dá skutečně stihnout během 2 měsíců,
a ono se to povedlo. I touto cestou chci poděkovat té většině zastupitelů města, kteří
se tento projekt nebáli podpořit a věřili
nám, a rovněž tak všem pracovně zúčastněným za skutečnou osobní oběť a neskutečné nasazení, je to snad nejen pro mne
jasný důkaz, že i zdánlivě nemožné se může
stát skutečností.
Přesně před čtvrt stoletím jsem v této budově z roku 1899 nastoupil do první třídy
pana učitele Ubrala. Proto bylo mojí hlavní
a víceméně i osobní motivací to, aby právě
naše děti, naše budoucí generace, nemusely po vyučování navštěvovat zastaralou
budovu školní družiny v Jenečské ulici, jejíž životnost byla již v době mé školní docházky řekněme diskutabilní.
Protože je podzim mým nejoblíbenějším
ročním obdobím, věřím, že jste do něj
vkročili správnou nohou. Veškerý strach
a nesnáze nechť samy zmizí dříve, než si
je připustíte na mysl. Nenechte se odradit
od svých snů, nenechte se odradit od svých
cílů a stůjte si za svými plány a vizemi. Závěrem mého úvodního slova mi ještě dovolte prosím popřát, ať se vám v měsíci
říjnu dobře daří.
Jan Sýkora,
místostarosta města

říjen
10/2020
44. ročník

Výstavní sál MKZ
Masarykovo náměstí 140
„Fotky ze šuplíku a country
krajina“
Od 12. 10. do 29. 10.
Čtvrtek 8. 10.
Zdeněk Kalista, významný rodák
z Benátek nad Jizerou
Přednáška PhDr. Renaty Ferklové
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 10. 10.
Ohníčky, skály a my – Ivan
Podobský
Posezení s autorem
V Muzeu Podbezdězí od 15 hod.
Neděle 11. 10.
Vernisáž výstavy Fotky ze šuplíku
a country krajina
Ve Výstavním sále MKZ od 15 hod.
Sobota 17. 10.
O Palečkovi
Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 24. 10.
Na výlet s muzeem
Exkurze do vrátenského mlýna
Muzeum Podbezdězí
Sraz u vrátenského mlýna v 9 hod.
TRÉGLOVA BĚLÁ
Divadelní festival od 6. 11.
Představení každý listopadový
pátek a sobotu
V Komorním sále MKZ
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

foto F. Stýblo, PPNA

Akce se mohou rušit v závislosti
na aktuálním nařízení vlády.

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
města k 31. 7. 2020 - příjmy ve výši
60 143 275,76,- Kč, výdaje 69 522 025,88,- Kč.

Rozpočtové opatření

Udělení cen města

Rada města schválila návrh na udělení Křišťálových pečetí města pánům
M. Hríbovi a V. Laudovi za propagaci
města v oblasti sportu, paní J. Blechové in
memoriam za mimořádný přínos městu,
panu J. Cankařovi za řemeslné mistrovství a mimořádný přínos městu, panu
M. Dlouhému zvláštní ocenění Patriot
města, panu O. Slavíkovi in memoriam za
celoživotní propagaci města v oblasti kultury a uvedení do Galerie bělských osobností pana V. Trégla a pana F. Zumana.

Plnění rozpočtu města

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit stav plnění rozpočtu

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 7/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 8.858 419,85 Kč na
113.546.603,37 Kč, výdajová část rozpočtu
se navyšuje o částku ve výši 602.294,85- Kč
na 157.498.274,85,- Kč. Převaha výdajů
nad příjmy je ve výši 43.951.671,48,- Kč.

Střednědobý výhled

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit střednědobý rozpočtový
výhled města na roky 2021-2024.

Prodloužení smlouvy

Rada města schválila uzavření dodatku
č. 3 ke smlouvě o nájmu mezi Městem
Bělá pod Bezdězem a nájemcem 24 hours,

Ekologické zpravodajství
Boj se suchem
Vážení spoluobčané!
Ačkoliv byly letní měsíce s ohledem na
poslední roky srážkově nadprůměrné, nesmíme zapomínat na problém, který nás
už několik let čím dál intenzivněji zaměstnává. Mám na mysli samozřejmě dlouhá
období bez srážek, která přicházejí často
ve chvílích, kdy by srážky byly obzvláště
potřeba.
Možná si říkáte, proč v období „vodního
blahobytu“ a povodní píšeme o boji se suchem. Bohužel, on jeden extrém počasí,
jako je nadměrné sucho, vede k dalšímu
extrému, jako jsou právě i povodně, které
zasáhly nemalou část České republiky
koncem června.
Je tedy jasné, že vody na naše území padá
stále relativně dost. Co se změnilo, je rozložení a intenzita srážek v průběhu roku.
Potřebovali bychom větší sněhovou pokrývku, aby se na jaře voda z pozvolného
tání a dešťů stíhala vsakovat, a doplňovaly
se tak zároveň i stavy podzemních vod.
Namísto toho intenzivně prší v měsících,
kdy velkou část vody hned zužitkuje vegetace, ale hlavně se kvůli vyšším teplotám rychleji vypařuje, a tak pro podzemní
vody zbude opravdu málo.
Naším společným cílem je tak zadržovat
v krajině vodu bez ohledu na roční období
a dlouhodobé předpovědi. Musíme dobře
nakládat s každým litrem vody, který nám
spadne.
Každý z nás může svým počínáním pomoci. Zkusme neposílat všechnu vodu ze
střech do kanalizace a odkloňme si ji do
nádrží či ji prostě jednoduše nechme vsa-

kovat do trávníku. Ano, bude tam třeba
jeden den trochu „bláto“, ale trávník se
nám za to jistě odvděčí. Lidé, co nemají
tuto možnost, mohou přispět tím, že se
pokusí šetřit vodou z kohoutku, abychom
méně zatěžovali naše místní prameny.
Naštěstí bydlíme v oblasti, kde jsme nikdy
nedostatek vody výrazně nepocítili. Mohli
jsme stále zalévat a mýt auta vodou z vodovodu, kdy naproti tomu lidé z jiných
částí republiky takové štěstí neměli a byli
nuceni své zahrádky nechat uschnout.
Netekla jim voda a nepršelo. Proto mysleme už nyní na budoucnost, abychom po
sobě zanechali stále krásnou krajinu bohatou na vodu a zeleň. Druhým extrémem
jsou povodně – ani těm jsme v Bělé nemuseli výrazně čelit. Myslíme si, že za to vděčíme lesům okolo nás, polím, která nejsou
příliš velká, svažitá a relativně se i na malých plochách střídá více plodin. Je vidět,
že toto je správná cesta.
Rada města již nyní podniká kroky, které
pomohou nadále a lépe zadržovat vodu
v krajině. Opět iniciujeme sázení stromů
podél cest, zbytečně nekácíme a ponecháváme náletové dřeviny. Bohužel, ani toto
sázení stromů podél cest a silnic není jednoduché, narážíme na spoustu majitelů
pozemků, od nichž musíme získat povolení k výsadbě nových dřevin. Tento
přístup generuje mnoho administrativy,
která se ale vyplácí. Prosím, zamyslete se,
jak byste právě i vy mohli přispět, a my budeme rádi za vaše nápady a připomínky..
Mgr. Michal Jirdásek
předseda Komise životního prostředí
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s. r. o., Olomoucká 2332, 193 00 Praha 9,
kde bude prodloužena doba nájmu, a to
do 31. 12. 2024.

Odpadové hospodářství – záměr

Rada města schválila záměr převzetí
svozu a likvidace tříděného odpadu ve
městě, včetně obsluhy sběrného dvora,
Městem Bělá pod Bezdězem a pověřuje
odbor OVŽP a vedoucího TS v této věci
dále konat v rozsahu předložených bodů.
Bc. Zdeněk Krenický,
tajemník MÚ
Oznámení občanům Šubrtova,
Hlínoviště, Bezdědic a Březinky
V sobotu 10. 10. 2020 společnost
Compag Mladá Boleslav, s. r. o.,
provede svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu.

Jedná se pouze o tyto
komodity odpadu:

150110 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200126 olej a tuk neuvedený pod
číslem 200125
200133 autobaterie a akumulátory

V režimu zpětného odběru
převezmeme:

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

JINÉ DRUHY ODPADU
NEBUDOU ODVEZENY!

Komodity odpadu shromážděte na
uvedené místo dle lokality. V určenou hodinu bude provedena pouze
nakládka odpadu.
Přibližná hodina svozu
8.00 h - Šubrtov u papíren - parkoviště za obchodem
8.30 h - Hlínoviště u nádob na tříděný odpad
9.00 h - Bezdědice náves
9.30 h - Březinka před MŠ
Odvážen bude pouze odpad pocházející z domácností, odvoz se netýká
odpadů z podnikatelské činnosti.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Město nabízí občanům za dotovanou cenu sady tašek na tříděný odpad
Šest set kusů sad tašek na tříděný odpad zakoupilo město Bělá pod Bezdězem od společnosti Eko-kom. Cílem
této aktivity je podpořit obyvatele
města k separaci odpadu. „Praktické
plastové tašky tří barev na třídění papíru, skla a plastu se dají navzájem spojit suchým zipem. Občané tak mohou
doma odpad třídit přímo do těchto tašek a poté jejich obsah jen vysypat do
kontejneru stejné barvy. Tašky jsou použitelné opakovaně a výborně uskladnitelné, tudíž i manipulace s nimi je
velmi příjemná.
Občanům města Bělá pod Bezdězem
a příměstských častí Šubrtov, Hlínoviště, Březinka a Bezdědice město nabízí tyto sady tašek za zvýhodněnou

cenu dle velikosti - 20l sadu tašek za
cenu 40 Kč a 40l sadu tašek za cenu 45
Kč. Každá sada obsahuje modrou tašku
na papír, žlutou na plasty a tetrapakové
obaly a zelenou na sklo.
Sady tašek se budou od 1. 9. 2020 prodávat na pokladně MěÚ Bělá pod Bezdězem až do vyprodání zásob. Každá domácnost si může zakoupit jednu sadu
tašek na tříděný odpad. Věříme, že
tento krok občané našeho města uvítají, a že se tak podaří ještě zefektivnit
třídění komunálních odpadů v našem
městě.
Děkujeme, že třídíte odpad.
J. Kodriková, referent OVŽP

Z mateřské školy
TVOŘÍME PRO RADOST
Mateřská škola Bělá pod Bezdězem vyhlásila v únoru 2020 1. ročník výtvarné dětské soutěže pro mateřské školy v okrese
Mladá Boleslav. Soutěž byla tentokrát
zaměřena na téma „PŘÍRODA KOLEM
NÁS“. I přes nelehké a nepříjemné koronavirové období se soutěže zúčastnilo
celkem 47 dětí z různých mateřských
škol. Výstava výtvarných prací v Městské
knihovně Vl. Holana v Bělé pod Bezdězem trvala od července do konce září
2020. Odborná porota byla tvořena zkušenými učitelkami paní Jiřinou Fidrantovou a paní Zuzanou Chrtkovou z MŠ Bělá
pod Bezdězem a v neposlední řadě zná-

chvíli, kdy s dětmi navodit pěknou atmosféru pro tvoření jejich výtvarných děl.
V novém školním roce 2020 - 2021 se budeme těšit na další kolo soutěže.
Za MŠ Bělá pod Bezdězem Ivana Tůmová
a Mgr. Pavlína Šertlerová

mou bělskou výtvarnou umělkyní, skvělou paní Světlanou Žalmánkovou – patronkou soutěže.
Vítězi nakonec byli všichni zúčastnění,
mezi nejlépe hodnocená díla patří například výtvarné dílo Verunky V. (6 let) a Leontýnky D. (6 let), která vznikala pod vedením paní učitelky Andrey Šťastné z MŠ
Bělá pod Bezdězem. Paní učitelka k pracím zároveň popsala pěknou motivaci
i průběh tvoření s dětmi.
Všichni obdrží krásné ceny, které budou
předány osobně ředitelkám a učitelkám
zúčastněných mateřských škol. Všem
účastníkům a výhercům blahopřejeme!
Děkujeme všem malým výtvarníkům
za zapojení do soutěže, všem učitelkám,
které motivovaly děti, aby se nejen zúčastnily soutěže, ale také našly správnou
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Plavání v MŠ
Ve školním roce 2019-2020 jsme v naší
mateřské škole naplánovali plavání pro
předškoláčky v městském bazéně v Jičíně,
kde jsou, včetně výborných lektorek, pro takto malé děti vynikající podmínky k tomu, aby si osvojily
dovednosti ve vodě a získaly samy v sebe
důvěru. Bohužel i v této oblasti nás zasáhla situace s covidem a museli jsme kurz
plavání v jeho průběhu zrušit. Doufám, že
v tomto školním roce se dětem podaří absolvovat celý plavecký kurz. Děkuji všem
rodičům, kteří dětem umožnili účast na
kurzu, a firmě Atmos za sponzorský dar,
díky kterému jsme měli možnost uhradit
dopravu.
Za MŠ Ivana Tůmová
a Mgr. Pavlína Šertlerová

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Ze základní školy
Výstava na stromech
Stromy v parku na Masarykově náměstí se
první říjnový týden stanou netradiční galerií. Od 3. do 10. 10. 2020 se tu uskuteční
již šestý ročník Výstavy na stromech,
která letos u příležitosti Týdne důstojné
práce přináší téma Práce (bez) budoucnosti – tedy jak nové technologie promění
práci a pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců.
Technologie tu mají být od toho, aby
nám mnohé ulehčily – v zaměstnání, domácnosti či komunikaci. První jarní měsíc plný zpřísněných karanténních opatření definitivně odhalil, jak moc na nich
naše každodenní životy závisejí. Pracovní
schůzky v kancelářích se přesunuly na on-lineové komunikační platformy, týdenní

nákup nám díky internetové objednávce
přivezla rozvážková služba až do domu,
učební látku si žáci vyzvedli v on-line
aplikaci.
Ne vždy ale technologické změny znamenají pouze ulehčení práce. Výstava na
stromech na 10 panelech odhaluje, jak
se robotizace, automatizace a digitalizace
promítá do pracovních podmínek a jaký
dopad to má na ty, kteří v daných profesích pracují.
Výstavu připravila organizace NaZemi,
v Bělé pod Bezdězem ji pro vás vyvěsili
žáci naší fairtradové základní školy. Ti
také výstavu navštíví a budou k ní vypracovávat výukovou lekci v rámci hodin výchovy k občanství. Srdečně vás zveme do
parku, kde i bez roušek můžete zhlédnout
tuto zajímavou fotogalerii.
Ing. Pavlína Cankařová

PROGRAM
ŘÍJEN–LISTOPAD
4. 10. Ne – ODPOLEDNÍ ČAJE
16. 10. Pá – DISKOTÉKA
1. 11. Ne – ODPOLEDNÍ ČAJE
7. 11. So – HUBERTSKÁ ZÁBAVA
11. 11. St – TRABANTEM NAPŘÍČ
KONTINENTY – od 19 hod.
21. 11. So – DISKOTÉKA
28. 11. So – KRUCIPÜSK

Akce mohou být zrušeny v závislosti
na nařízení vlády, sledujte FB.

Kometa nad Bělou

Zámecký klub a klubík
Tento projekt Městských kulturních zařízení sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem
a Nadační fond ŠKODA AUTO
Vážení a milí, léto přeběhlo jako voda,
podzim pomaloučku přebírá otěže a my
se budeme přesouvat ze slunečných zahrádek do našich domů, bytů nebo tam,
kde je vlídno a teplo, kde je nám dobře.
Moc ráda vás opět zvu do Zámeckého
klubíku, který by měl otevřít své brány
v úterý 6. 10. Pokud tedy vyšší moc opět
nezasáhne a nezruší nám možnost setkání, ráda vás uvidím a můžeme se spolu
pustit do tvořivé práce. Klubíky budou
probíhat ve stejný čas jako dříve, tedy
v úterý od 17 hod. s dospělými a ve středu
od 15 hod. s dětmi. V říjnu mám v plánu
např. šití barevných plátěných tašek a výrobu věnců na dveře z hortenzií.
Kdo u nás ještě nebyl, přijďte se bez obav
podívat. Najdete nás v přízemí na nádvoří
zámku, vpravo. Bližší info můžete najít na

našich webovkách nebo na Facebooku.
Moc se na vás těším.
Marcela
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V dnešní celorepublikové hysterii kvůli
virovému onemocnění zapomínáme na
pozitivní a zajímavé úkazy. Nevím, jestli
jste v létě stihli zaregistrovat zprávu o nejjasnější kometě, kterou jme mohli pozorovat za posledních 13 let. Navíc byla
viditelná pouhým okem přibližně od července až do první dekády srpna. Nejlepší
lokalitou pro pozorování byla podle astronomů místa s odkrytým jihovýchodním
obzorem, bez osídlení. Ideálně tedy v horách. Přesto se podařily snímky i u nás,
pod Bezdězem. Přesněji, podařily se Martinu Svobodovi, který se o ně s námi podělil. Moc děkujeme.
-sg-
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Páté setkání rodáků je minulostí
Čas neúprosně ukrajuje z naší přítomnosti a mění ji v minulost. Nejinak to bylo
i s Pátým setkáním rodáků a přátel Bělé
pod Bezdězem. Dovolte mi krátké ohlédnutí za třemi výjimečnými dny. Všechno
začalo v pátek 11. 11. otevřením stálé
expozice na zámku s díly Jaroslava Weigela, grafika a člena legendárního Divadla
Járy Cimrmana. Poté následoval koncert
paní Olgy Procházkové a pana Františka
Šmída v kostele Povýšení svatého Kříže.
Na druhý den byla připravena vernisáž
obrazů a grafiky s názvem Naše Jitka Blechová. Výstava je vzpomínkou na osobnost, která Bělou milovala a věnovala jí
mnoho svých tvůrčích sil. Výstavu můžete
navštívit do 8. 10.
V parku na Masarykově náměstí bylo sobotní dopoledne vyhrazeno spolkům,

klubům a sdružením pracujícím v katastru našeho města. Akce se účastnila
drtivá většina spolků a ti, kdo nemohli
nebo nechtěli, mohou jen litovat. Odpolední sobotní program jsme věnovali
hlavně osobnostem našeho města, které
byly oceněny Křišťálovou pečetí. Oceněni
byli: Jitka Blechová za mimořádný přínos městu, Oldřich Slavík za celoživotní
propagaci města, Martin Hríb a Vladislav Lauda za reprezentaci města na poli
sportu; do Galerie bělských osobností byli
uvedeni pan František Zuman a Václav
Trégl. Vzpomínky, rozhovory a oceňování zjemňovaly svým zpěvem a hudbou
Sestry Havelkovy spolu se smíšeným hudebním doprovodem. Skutečnou tečkou
pak byl upoutaný horkovzdušný balon
Balonclubu Bílá Hlína. A tak jediné, na co
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si můžeme trochu postesknout, je nízká
účast diváků. Snad sobotní teplé sluneční
paprsky babího léta vyhnaly lidi spíš na
kola a do přírody, ale u akce, která probíhá jednou za pět let, bych čekal zájem
větší. Minimálně obdobný jako návštěvníci zjevně projevili o nedělní posvícení.
Bohatý kulturní program nedělního pravidelného podzimního setkání v parku lákal stejně jako nabídka stánků s řemeslným zbožím či kulinářskými dobrotami.
Nezbývá než všem, kdo se na akci podíleli
– od Technických služeb našeho města až
po všechny spolky, sdružení a sportovní
kluby – ze srdce poděkovat a těšit na rok
2025, kdy se rodáci a příznivci Bělé pod
Bezdězem setkají pošesté…
-mat-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
„NAŠE JITKA BLECHOVÁ“
Od 12. 9. do 8. 10.
Práce autorky připravila a instalovala Eva
Ševců ve spolupráci s rodinou

V letošním roce proběhne ve dnech 5. –
11. 10. již 24. ročník celostátní akce na
podporu četby a knihoven, kterou pořádá pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).
Celý tento týden budou naši čtenáři
osvobozeni od poplatků za upomínky,
tzv. upomínková amnestie. Kdo jste nestihl vrátit knihy v termínu a bojíte se
pokuty, využijte toho!

FOTKY ZE ŠUPLÍKU
a COUNTRY KRAJINA
Jiří Malý 77 a Jan Nezdara 55
Od 12. 10. do 29. 10.
Kombinace fotografií a obrazů v jedné výstavní síni není úplně běžná. S touto netradiční koncepcí se na nás obrátili fotograf
Jiří Malý a malíř Jan Nezdara.
Jiřího Malého jsme představovali v našem
Výstavním sále již několikrát. V letech
2006–2016 byl aktivním členem fotoklubu
Sokol Mladá Boleslav, se kterým vystavoval
dvakrát i u nás v Bělé. V roce 2018 jsme ho
přesvědčili k samostatné výstavě, která překvapila hlavně černobílými fotokolážemi.
Letos pan Malý slaví krásné sedmdesáté
sedmé narozeniny.

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

KOMORNÍ SÁL MKZ

Na čtvrtek 8. 10. jsme pro děti z druhých tříd základní školy připravili besedu se známým a oblíbeným dětským
ilustrátorem Adolfem Dudkem.

O Palečkovi
Sobota 17. 10. od 15 hod.
Vstupné 40 Kč.
Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod

Těší se na vás bělské knihovnice.

V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl.
Jednoho dne dokonce tatínkovi „dostrkal“
oběd v košíku přímo na pole… a tam začíná
naše pohádka.

Ani Jan Nezdara není úplným nováčkem
v uměleckém světě, a to nejen výtvarném,
ale také hudebním. Kromě členství v mladoboleslavské výtvarné skupině VLNA byl
i členem Sdružení výtvarníků ČR. Maluje
obrazy s motivy české krajiny a mimo to
se stíhá věnovat sportu, rybolovu a hudbě
ve své vlastní country kapele Jizera a letos
oslaví pětapadesáté narozeniny.

Oběma jubilantům gratulujeme a vás
všechny zveme k návštěvě Výstavního
sálu.

Na představení je možná rezervace na
www.mkzbela.cz.

Slavnostní otevření proběhne v neděli
11. 10. v 15 hod. za přítomnosti obou
jubilantů.

Z důvodu hygienických opatření prosíme,
rezervujte si místenky.

S. Grosová, MKZ
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17. Tréglova Bělá bude (tedy snad)
gram, rezervujte nebo kupujte lístky přes
SMSTicket. Protože jak říkal Abraham Lincoln: „Hodina v divadle nikoho nezabije“
a jak dodávám já: „Chodit do divadla je
normální.“
-mat-

Abych hned v úvodu vysvětlil tu závorku.
Ale vy už asi tušíte, co může zhatit 17. ročník našeho divadelního festivalu, jemuž
jméno dal slavný rodák Václav Trégl. Ano,
čínský, lehce mutovaný a vládním strachem posilovaný covid. Vězte tedy, že pokud bude vše dobré, budeme se během listopadu moci sejít na divadlo každý pátek
a sobotu. Program se právě dolaďuje, ale už
teď může slíbit SemTamFór (vloni tu byli
s hrou Jak jsem vyhrál válku) a oblíbený
bakovský soubor Tyl. Těšit se můžete i na
Divadýlko na dlani.
Sledujte naše stránky www.mkzbela.
cz, a hned jak se objeví kompletní proINFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Sezona 2020 na bělském zámku končí
Počátek letošní sezony v Informačním
centru (IC) s expozicemi na bělském
zámku byl poznamenán omezením spojeným s epidemií koronaviru. V dubnu
byla zastavena činnost IC, Zámeckého
klubíku a zrušena musela být též oblíbená Velikonoční dílnička „slepičky ze
sena“. V Klubíku vznikla toho času dílna
na výrobu roušek pro veřejnost, kde se
podařilo ušít cca 2500 roušek.
První akcí po uvolnění vládních opatření byl Dětský den na zámku s Bělá
Marketem. Této akce se v průběhu odpoledne zúčastnilo cca 300 lidí. Návštěvnickou sezonu nám pak 6. 6. zahájila výstava a dílnička na téma klobouky, která
představuje další výrobek bělské dětské
manufaktury. Téhož dne proběhla v IC
beseda věnovaná románu Tajemný rytíř od Karla Sellnera, historii městských
bran a o založení našeho města. Zahájení
sezony se zúčastnilo na 50 návštěvníků.
Zjara a v létě jste na nádvoří zámku
mohli vidět tři pohádky – O kohoutkovi a slepičce, Radovanovy radovánky
a Makovou panenku. Na ty se přišlo podívat celkem 119 malých diváků. Při letních představeních Zmrazovač a Úl jsme
zaznamenali účast 112 diváků. Prohlídky
v rámci srpnové Hradozámecké noci
pak přilákaly 52 návštěvníků. V zámecké
kapli sv. Josefa se konala v měsíci srpnu

svatba, které se účastnilo 80 hostů.
Od začátku roku navštívilo IC celkem
2548 lidí, z tohoto počtu přišlo přímo
na prohlídku zámku 584 lidí, ostatní se
účastnili různých akcí konaných v IC.
V letošním roce se Zámecký klubík dočká významného rozšíření v podobě
dalšího prostoru, který se stávající dílnou přímo sousedí. Tím se zvýší komfort pro účastníky tvořivých dílniček.
Pokud nám situace dovolí, budou v následujících měsících na zámku pokračovat oblíbená setkávání seniorů slavících
významná jubilea se zástupci města, vítání občánků i svatební obřady. V plánu
je samozřejmě také zahájení činnosti
tvořivých dílen v Zámeckém klubíku
i další akce našeho IC. Přejme si tedy
společně hodně zdraví a již žádná omezení společenských akcí.
-Josef MüllerOTEVÍRACÍ DOBA ŘÍJEN–DUBEN
INFOCENTRUM:
pondělí–pátek: 9 – 12 a 13 – 16 hod.
PROHLÍDKY ZÁMKU:
pouze po domluvě na tel. č.: 736 162 787
nebo 313 034 288
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v ŘÍJNU
Těšíme se na vaši návštěvu každou sobotu a neděli od 9 do 16 hod.
Zdeněk Kalista, významný
rodák z Benátek nad Jizerou
8. 10. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
Na přednášce
PhDr. Renaty
Ferklové se seznámíme s životním
osudem Zdeňka
Kalisty, básníka
avantgardy, historika z okruhu žáků Josefa Pekaře a zároveň politického vězně 50.
let, i s jeho mnohovrstevným dílem - tím,
které bylo inspirováno láskou k rodnému
kraji, i tím, které hledalo široké souvislosti
na půdě českých zemí i evropský kontext dílem, které se zabývalo kulturou baroka,
středověku i italské renesance.
Posezení s autorem: Ohníčky,
skály a my
10. 10. od 15 hod.

Srdečně vás zveme na setkání s Ivanem
Podobským, jehož výstava s názvem
„Ohníčky, skály a my“ právě probíhá
v Muzeu Podbezdězí.
Na výlet s muzeem: Exkurze do
vrátenského mlýna
24. 10. od 9 hod.
Opět vás zveme na exkurzi do větrného
mlýna ve Vrátně, který v posledních letech
prošel důkladnou rekonstrukcí. Mlýnem
nás provede jeho majitel Aleš Křemen.
Sraz zájemců je v 9 hodin před mlýnem.
Dopravu si účastníci zajistí sami.
Strenický potok aneb Co
jsem vyprávěl na výletě dne
22. května 1927
14. 7. - 29. 11.
Výstava je inspirována článkem Karla Sellnera, který vyšel v časopisu Boleslavan
v roce 1927. Spisovatel, historik, uznávaný
školský inspektor a osvětový pracovník
Karel Sellner byl významnou osobností
Mladoboleslavska a své romány rád zasazoval do okolí Podbezdězí. Výstava se
zaměřuje zejména na historii vesnic podél
Strenického potoka, místní přírodu a pověsti, které Sellner rád sbíral od pamět-

níků. Výstava je doplněna fotografiemi
Martina Palduse.
100 let skautingu v Bělé pod
Bezdězem
1. 7. - 29. 11.
Výstava 100 let
skautingu v Bělé
pod Bezdězem
vás seznámí s dějinami tohoto
skautingu v Bělé pod Bezdězem
hnutí v našem 1. 7. – 29. 11. 2020
městě. První oddíl
# skautinazamku
byl v Bělé založen
v roce 1920 studentem práv Emilem Kubíkem. Během uplynulého
století byl skaut
třikrát zakázán, ale nezanikl. I v současné
době skautské organizace v Bělé fungují
a zahrnují ke stovce členů, kteří se scházejí
na pravidelných schůzkách a pořádají řadu
akcí. Na výstavě si můžete prohlédnout
nejrůznější artefakty vztahující se k bělskému skautingu – ať už skautské kroje,
kroniky, alba s fotografiemi, odznaky
či další předměty související s činností
skautů, dokonce je tam postavený stan.

100 let

MUZEUM PODBEZDĚZÍ
pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá pod Bezdězem

Svaz skautů a skautek ČR

Junák - český skaut,
středisko Svornost Bělá
pod Bezdězem

40. oddíl Svornost
Bělá pod Bezdězem

Středočeský kraj

Bělá pod Bezdězem

Muzeum
Mladoboleslavska

Městská kulturní zařízení
Bělá pod Bezdězem

Svatá Zdislava z Lemberka
12. 6. - 29. 11.
Muzeum Po dbezdězí připravilo
v zámecké kapli
sv. Josefa výstavu
k 800. výročí narození sv. Zdislavy
z Lemberka.

venkovského města
v časech první republiky. Jednotlivé kapitoly výstavy (např. obchody, školství, černá
kronika) jsou zpracovány podle Pamětní knihy města Bělé pod
Bezdězem.
100 let skautingu v Bělé pod
Bezdězem
40. oddíl Svornost Bělá pod Bezdězem
ve spolupráci s MKZ Bělá pod Bezdězem vydal u příležitosti jubilejních oslav
skautingu v našem městě brožuru „100 let
skautingu v Bělé pod Bezdězem“. Zakoupit
ji můžete na pokladně Muzea Podbezdězí
za pouhých 50 Kč.
Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska
ve spolupráci
se spolkem Pověstné báchorky
vydalo jedinečný
výběr pověstí
a dalších zajímavých příběhů
z Konopasovy
bohaté rukopisné
pozůstalosti. Zakoupit je můžete na pokladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 9. 10. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 30. 10. od 16.30

PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea
Podbezdězí představuje tradici regionu,
kulturní a historické památky i osobnosti
Podbezdězí.

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
Výstava zachycuje všední i nevšední dny
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Muzeum Podbezdězí,
pobočka Muzea Mladoboleslavska,
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

Dne 11. 10. to bude 8 let, co nás opustila naše maminka, paní Marie Kůtková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami

Dne 28. 10. uplyne již dlouhých 15 let od úmrtí našeho
tatínka a dědečka, pana Jana Tošovského. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Jarda s rodinou.

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.“
Dne 16. 10. letošního roku uplyne dlouhých 14 let, co zemřela moje drahá maminka, paní Ludmila Dušičková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
zarmoucená dcera Jarmila.

Dne 28. 10. uplynou dva roky, co nás
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, Antonín Stránský.
S láskou vzpomínají manželka Dagmar,
dcera Pavla a syn Tomáš s rodinami
a pravnouček Tobiášek.

Dne 26. 10. uplyne již rok ode dne, kdy
nás navždy opustila manželka, maminka a babička, paní Marie Güttlová.
Stále vzpomínají manžel, dcera
a vnoučata.

Ohlédnutí za letošním posvícením
Slovo „posvícení“ pochází ze slova „posvěcení“, tj. posvěcení/požehnání místního kostela.
Protože bělský farní kostel je zasvěcen Povýšení sv. Kříži, slaví svůj svátek (i s celou
římskokatolickou církví) 14. 9., takže nejbližší neděli kolem tohoto data se v Bělé
koná tradičně posvícení.

desítky let nebyli. Další, třeba ne vysokého věku se odvážili poprvé v životě do
chrámového prostoru a byli nadšení z celkové atmosféry a opraveného chrámu. Pan
farář odpoledne „ovládl“ kůr a hrál všem
zájemcům na varhany – a že nadšených
posluchačů nebylo málo. Řada z nich přislíbila, že příští rok zavítá opět, vždyť kostel Povýšení sv. Kříže starý bezmála 700
let má stále co ukázat, ale setrvat v něm
můžete i se zavřenýma očima a ideálně
otevřenou myslí…
Mgr. Monika Kolářová Kipeťová

Manželé Hana a Miroslav Dlouhých
děkují jednotlivcům a korporacím za
blahopřání k životním výročím. Potěšili jste nás.
Manželé Dlouhých
Chtěla bych za všechny účastníky poděkovat zaměstnancům MKZ za skvělé
akce, ať už červencový jarmark, letní
promenádní koncerty či zářijové posvícení a zároveň setkání rodáků.
Jen bych organizátorům přála více zúčastněných, protože počasí vyšlo na
jedničku.
Mgr. Monika Kolářová Kipeťová

Varhanní koncert
v kostele Povýšení sv. Kříže
Bělá pod Bezdězem
Neděle 11. 10. od 18 hod.

Program:
1. Georg Filipp Telemann
„Die Wurde“ - Zdenka Nečesaná
(varhany), František Šuba (trubka)
2. Jiří Ignác Linek – Fanfára
Vojtěch Mencl
3. Johann Krieger – Preludium
David Suk
4. Johann Pachelbel
Toccata in C - Anet Tomášková
5. Franz Xaver Murshauser
Toccata in F – Zdenka Nečesaná
6. Johann Adolph Hasse
„Bourée“- Zdenka Nečesaná
(varhany), František Šuba (trubka)

Počátky tohoto svátku sahají do 5. století,
kdy se právě 14. 9. vystavoval v Jeruzalémě zbytek Kristova kříže. Kříž nalezla
císařovna Helena při své pouti do Svaté
země ve 4. století. Právě výjev z této události namalovaný na oltářním obraze si
mohl každý zájemce prohlédnout během
slavnostní mše svaté, kterou sloužil bělský farář Mgr. Kamil Škoda o letošní posvícenské neděli 13. 9., případně týž den
odpoledne, kdy se k posvícení ještě přidal
celoevropský Den otevřených dveří památek (EHD) a náš farní kostel otevřel své
dveře dokořán.

7. Louis Claude Daquin
„Le Coucou“ (Kukačka) - David Suk
8. Adam Michna z Otradovic
„Nebeští kavalérové“ - Vojtěch Mencl
Večerní varhanní improvizace
v klášterním kostele sv. Václava
Neděle 18. 10. od 18 hod.
Půlhodinka varhanní hudby na
barokní varhany
s P. Kamilem Škodou

9. Johann Pachelbel
Fuga in C – Zdenka Nečesaná
10. Francesco Gasparini
Organ Sonata in e – Anet Tomášková
11. Edward Elgar – Vojenský pochod
David Suk
12. Franz Schubert - „Ave Maria“Zdenka Nečesaná (varhany),
František Šuba (trubka)

Přišlo se podívat opravdu hodně lidí – někteří rodáci, kteří Bělou navštívili právě
kvůli setkání rodáků a v tomto kostele

PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POSLECH
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juNÁCi v NaŠeM MĚstĚ

100 Let skautiNgu v BĚLé - 9. dÍL
Nové středisko svorNost vymysleli vlastní text na melodii písně
pokračuje
Severní vítr je krutý: „V přepeřském táboře

Od jeho vzniku v roce 1993 se podařilo
vybudovat solidní členskou základnu, ať už se jednalo
o děti, či dospělé. Klubovnu na Střelnici junáci začali ihned
zvelebovat a pokračují v tom nadále. Jednou z tradic, která
se do dnešních dní nezachovala, bylo velikonoční putování
za zajícem. Ten se zpravidla ukrýval poblíž Březinské
studánky, kam skauti v rámci této výpravy nosili velikonoční
kraslice – a ty vítězné (které přežily nelehký transport
z bělských domů až k lesnímu prameni) pak zavěsili nad
studánku. Nezřídka byl tento výlet doprovázen sněhovou
vánicí jako ostatně skoro každé odemykání či zamykání
Březinské studánky.

nohy mám nahoře a voda se řítí sem k nám. A je
tu stav nouze, sokolovna pouze, už chybí nám nejeden stan.
Však že jsem skaut duší, voda mě neruší a stavem tím nedám
se zmást a hraju a zpívám, vesele se dívám a vidím, že všechno
jde snáz. Refrén: Jizera bouří a hučí, ale nám to nevadí. Vždyť
ten, kdo je skautem duší, s potopou si poradí.“ Krásný příklad
toho, že junáci jsou nezmaři (my ostatně dětem i dnes
říkáme, že skaut je nepromokavý). Na táborech v 90. letech
dokonce vycházel speciální táborový časopis s názvem
Totem.

k Životu patřÍ i sMutek…

juNÁCi a kuLičkY

Další několikaletou tradici představovala tzv. kuličkiáda.
Ta se odehrávala v parku na bělském náměstí a dost
často za nepříznivého počasí, což se odráželo na malé
návštěvnosti. První ročník dubnového turnaje v kuličkách
o putovní křišťálovou kuličku se uskutečnil v roce 2000.
Dopoledne soutěžily děti. Na 1. místě se překvapivě
umístila nejmladší účastnice Bára Riessová, na 2. místě
Jan Čermák (Červ) a 3. místo patřilo Marku Blažkovi.
Odpoledne nastalo klání 22 dospělých, z nichž si mnozí
pamatují kuličky z dětství. Finále bylo plné taktizování
a urputného boje. Zvítězili: 1. Jaroslav Chadalík, 2. Karel
Kuna, 3. Radek Dittrich. Vítězové obou kategorií obdrželi
krásné keramické sošky v podobě veselých kuliček, které
zhotovila Pavlína Šertlerová. Křišťálovou putovní kuličku
věnovala sklárna TOM Bělá.

NÁvŠtĚva Biskupa v BĚLé

Významnou událostí v roce 2001 byla návštěva biskupa
opavské diecéze a zároveň skauta Františka Václava
Lobkowitze, který přijel do bělského kostela Povýšení sv.
Kříže vysvětit opravený oltář zasvěcený sv. Jiřímu, patronu
skautů. O tuto opravu se zasloužil místní farář P. Jan
Nepomuk Jiřiště.

tÁBorY pokračujÍ

Klasickým vyvrcholením junáckého roku jsou tábory. Svornost
střídala Mlejnek u Dubé s Přepeřemi u Turnova (Špička),
posléze se tábořilo v Hradčanech, v Holanech. V minulém
díle našeho seriálu byl zmíněn vyplavený tábor na Špičce,
kde táborníci posléze nouzově ubytovaní v místní sokolovně
10

Poměrně krátce po sobě naše řady opustili tři významní činovníci
bělského junáka – v roce 2000 zemřel bratr Zdeněk Čermák (Alan),
vynikající skautský kronikář, z jehož díla čerpáme dosud. Své
pečlivé zápisy doprovázel i krásnými kresbami. Podařilo se mu
dohledat staré prameny a fotografie, setkával se s pamětníky
a zaznamenával jejich vzpomínky. Zmapoval činnost skautů
v Bělé od založení prvního oddílu až do roku 1995 a vytvořil pro
nás i další generace historii bělského skautingu.
V dalším roce odešel „do věčných lovišť“ bratr Jaromír Kubelka
(Dingo). V Bělé působil ve skautingu už po II. sv. válce. Stál i při

Zdeněk Čermák
(*1928 – † 2000)

Jaromír Kubelka
(*1924 – † 2001)

Petr Ruta
(*1967 – † 2003)

znovuobnovení střediska v roce 1968. Po zákazu skautingu
v roce 1970 pro děti založil rybářský oddíl. V roce 1993 se stal
vůdcem střediska Svornost, pro které získal mimo jiné i klubovnu
Na Střelnici.
A v roce 2003 zahynul při tragické autonehodě bratr Petr Ruta
(Brutus), jeden z nejvýraznějších vedoucích bělského Junáka
z poslední doby, skaut duší i tělem, který pro děti a s nimi stále
něco podnikal, vymýšlel pro ně hry, soutěže, výlety… I on pracoval
pro středisko naplno; vší silou a energií se zapojil do organizování
pravidelných brigád, které se konaly za účelem zvelebení kluboven
a přilehlých prostor.

Děkujeme, bratři, za vaše dílo
a nikdy na vás nezapomeneme.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Bělští šermíři mistry ČR

SPOLEK TAJEMSTVÍ
Máchovské ohlédnutí
aneb Začátek cesty – Český ráj
Středa 28. 10.
Kulturní střediska Bělá pod Bezdězem
a Doksy ve spolupráci s bělskými turisty
vás zvou na autobusový zájezd.
Navštívíme hrad Valečov, v případě
příznivého počasí také skalní hrad
Kavčiny. Dále uvidíme Kopicův statek,
skalní galerii a vísku Kacanovy. Nabídneme možnost výběru trasy přes rozhlednu Hlavatici nebo přímo na hrad.
Trasa: mírně náročná 8–12 km. Občerstvení je možné po trase.
Odjezd z Bělé pod Bezdězem: v 9 hod.
od sportovní haly. Účastníci z Doks přijedou rychlíkem. Cena: 150 Kč. Plánovaný návrat cca v 17 hod.

Družstvo našich kadetů (F. Coufal,
M. Novák, O. Procházka a V. Veselý) dokázalo o prvním zářijovém víkendu obhájit svůj loňský mistrovský titul, a kluci
se tak stali již podruhé za sebou mistry
ČR v kategorii kadetů!
V soutěži jednotlivců obhájil své loňské
prvenství František Coufal a stal se mistrem ČR i pro rok 2020, Martin Novák
bral bronz!
Naši šermíři ale dosáhli na medailová
umístění na MČR 2020 i v ostatních kategoriích. Mezi minižákyněmi obsadila
Magdalena Landovská bronzovou příčku
a medaili stejné hodnoty si ze soutěže
minižáků odvezl i Patrik Foltýn.

Celý seriál mistrovských turnajů pak vyvrcholí 3. a 4. 10. v Bělé pod Bezdězem,
kde o mistrovské tituly budou šermovat
mladší žáci. Všichni příznivci bělského
šermu jsou srdečně zváni!
Více na: www.serm-bela.cz
-MC-

RODINNÝ DEN
Podzimní prázdniny
v ZOO Děčín
Pátek 30. 10.

Na setkání se těší Mácha a jeho družina.
100 let skautingu – zájezd
Sobota 3. 10.
Putování po skautských tábořištích - Na
Mlejnku, Nedamov, Dubá. Předpokládáme návštěvu Starého Berštejna. Pěší
trasu zvládnou všichni, výstup na hrad
je možné vynechat. Buřty, vzpomínky
a dobrou náladu s sebou; bacily, viry a jiné
nechte doma!!!
Cena: 150 Kč.

Odjezdy:
8. 30 Mladá Boleslav Bondy centrum
Den plný soutěží, interaktivní areál, velký 8. 45 Bělá pod Bezdězem, sportovní hala
dětský areál, medvědi kamčatští, vydry 9. 00 Doksy
říční a mnoho dalších. V rámci jedné vstuNa setkání se těší skauti a turisté.
penky je také návštěva Rajských ostrovů.
Proplujete prostředím korálového útesu,
A to bělské šermíře ještě po uzávěrce deštného pralesa i pouští. Vstupné si hradí
tohoto čísla Zpravodaje čeká každý ví- každý sám, občerstvení si můžete zajistit
SK Bělá – házená
kend v září MČR juniorů, seniorů, žáků. v areálu. Poté navštívíme Maixnerovu pohybovou stezku v Prysku, která je určená
pro malé i velké. Trasa cca 2 km.
Důležité upozornění:
Děti i mladistvé musí doprovázet osoba
starší 18 let, roušky s sebou.
Zájezd může být zrušen s ohledem na aktuální opatření vlády ČR.
Odjezdy:
8.30 Bělá pod Bezdězem, od sportovní
haly
8.50 Doksy, autobusové nádraží
Nástup na jiném autobusovém stanovišti
v Bělé pod Bezdězem je možný – nutno
dohodnout e-mailem: bollardj@seznam.cz.

V Městské sportovní hale Bělá p. B.
10. 10. 16 hod.
SRL mužů: Sokol Bělá - Chomutov
17. 10. 10-15 hod.
Mistrovský turnaj starších žáků

Cena jízdného: děti zdarma, dospělí 100 Kč.
Přihlášky přijímáme do 20. 10. na adrese: 24. 10. 16 hod.
SRL mužů: Sokol Bělá - Kolín
bollardj@seznam.cz.
Akce je pořádána z podnětu Kulturní komise za
finanční podpory města Bělá p. B.
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Stanislav Švec
sekretář házené TJ Sokol Bělá p. B.

INZERCE
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
Česká Lípa, příspěvková organizace
Maturitní obory

Nástavbové studium

Ekologie a životní prostředí

Podnikání – denní/2 roky

Hotelnictví

Extrakční čištění metrážových i kusových koberců,
sedaček, matrací,
veškerého čalounění a židlí

maturitní obor

Praktická sestra

Učební obory
Elektrikář (stipendijní podpora)

Cukrář

Instalatér (stipendijní podpora)

Číšník-servírka

Elektrikář-silnoproud (stipendijní podpora)

www.sluzbydak.cz; tel. 731 366 600; FB- sluzbydak.cz

Obráběč kovů (stipendijní podpora)

Kuchař

Pekař (stipendijní podpora)

Strojní mechanik–zámečník (stipendijní podpora) Kadeřník

T7

Zemědělec–farmář (stipendijní podpora)

Lesnické práce (dvouletý obor)

Truhlář

Ošetřovatel (stipendijní podpora)

Mechanik opravář motorových vozidel

Práce ve stravování (dvouletý obor)

V oborech se stipendijní podporou mohou žáci
za 3 roky studia získat až 27 000 Kč.

Během studia je možno u vybraných oborů získat:


řidičský průkaz

(traktor, osobní automobil, nákladní automobil)




svařovací průkaz

baristický kurz s osvědčením pro obor Hotelnictví

oprávnění na práci s motorovou pilou a křovinořezem

Den otevřených dveří proběhne v sobotu 21. 11. 2020

TRÉGLOVA
BĚLÁ
2020

INFORMACE:

a ve čtvrtek 7. 1. 2021

Osobně nebo telefonicky na personálním oddělení žáků - 481 131 071, 736 175 575
e-mailem: sekretariat@skolalipa.cz

www.skolalipa.cz

6. - 28. listopadu

2019

Viděli jste v minulých letech.
I letos se máte na co těšit!

16. ROČNÍK VYHLÁŠENÍ ANKETY

SPORTOVEC ROKU
NOVÝ TERMÍN

��� ������ ���� ���������� ������������ � ������� �����������

Čtvrtek 22. října 2020

Sháním ročního psa,
čistokrevného německého
ovčáka bez papírů.

OD 17.00 - městská sportovní hala

UVÁDÍ
PAVEL PETR
sportovní komentátor a moderátor

tel. 728 882 182

Českého rozhlasu – radiožurnál

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, Bc. Zdeněk Krenický; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911,
uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2150 ks, ročník 44, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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