
Z  JEDNÁNÍ RADY MĚSTA  - DĚNÍ VE MĚSTĚ  -    Z KULTURNÍHO DĚNÍ  - 
SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA  -  ZE  SPORTU  A  SPOLKOVé  ČINNOSTI

Výstavní sál MKZ 
Masarykovo náměstí 140

Český ráj a Vysočina v tvorbě 
malíře 

Vladimíra Vlka
Od 3. 7. do 26. 8. 

Pátek 3. 7. 
Vernisáž výstavy 

Český ráj a Vysočina 
Ve Výstavním sále MKZ od 19 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
Od 3. 7. každý červencový  

a srpnový pátek 
V parku na Masarykově náměstí 

od 19.30 do 21.30 
Sobota 11. 7. 

Středověký jarmark 
V parku na Masarykově nám. 

Od 10 do 17 hod.
Sobota 25. 7.

Zmrazovač – II Congelatore 
Na nádvoří zámku od 21 hod.

Neděle 9. 8.
Evropa v Bělé – Bělá v Evropě 

Skotsko
V parku na Masarykově náměstí 

od 17 hod.
Pátek 28. 8.

Loučení s prázdninami 
V parku na Masarykově náměstí 

od 15 do 19 hod.
Sobota 29. 8. 

Hradozámecká noc - Tajemný rytíř
Na nádvoří zámku od 19 hod. 

Vstupné: 50 Kč
Pátek 4. 9. 

V.A.D. Kladno
ÚL – včelařské divadelní rondo
Na nádvoří zámku od 21 hod. 

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

dostáváte do ruky „prázdninový zpravo-
daj“. Ano, děti a mládež navštěvující školu 
budou mít opět prázdniny. Tentokrát ale 
ty řádné, letní. S  následky těch postupně 
končících, vynucených koronavirem, se 
nyní začneme vypořádávat. Jak velký vliv 
to bude mít na naše město, se ukáže v ná-
sledujících měsících. Převážná část příjmů 
do městské kasy je závislá na tom, jak se 
hospodářsky daří našemu státu. Jako město 
jsme na určitý propad připraveni. Bělá 
dlouhodobě, desítky let zpět, hospodaří se 
svými finančními prostředky a  majetkem 
rozumně. Máme z čeho jak překlenout po-
kles příjmů, tak i z čeho zodpovědně inves-
tovat. 

Po těchto prázdninách se dostaneme fak-
ticky do druhé poloviny našeho volebního 
období. Co se udělalo, na čem se pracuje 
a  co nás čeká, se můžete dozvědět také 
uvnitř tohoto vydání Zpravodaje.
Přeji vám všem příjemné prožití prázdni-
nových měsíců, a  pokud budete mít chuť 
a  čas, přijďte na v  Bělé tradiční páteční 
koncerty v parku na náměstí. Letos poprvé 
uslyšíte hudbu po celém parku díky nově 
nainstalovanému ozvučení. 
Hezké léto třeba i s novou brožurou „Histo-
rické toulky v Bělé pod Bezdězem a okolí“, 
kterou dostanete zdarma vy i  vaše děti 
v knihovně i na zámku, vám přeje

Jaroslav Verner, starosta města.

VážENí SPOLuOBČaNé, MILí BěLáCI, červenec
srpen

7-8/2020
44. ročník
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Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU 

Z jednání rady města

Částečná uzavírka ulice Mladoboleslavská

Oprava dětského hřiště na Výsluní
Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice 
č.1/2017, o  zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, schválila přímé zadání 
zakázky malého rozsahu ve věci havarijní 
opravy a  výměny herních prvků na dět-
ském hřišti na Výsluní, která bude reali-
zována společností TR Antoš, s. r. o., Nad 
Perchtou 1631, Turnov, dle předložené 
nabídky s celkovou cenou 382.723 Kč bez 
DPH. Celková cena včetně 21 % DPH je 
463.094 Kč.

Plnění rozpočtu města
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu města 
k 30. 4. 2020. Příjmy ve výši 32.814.876,86 
Kč, výdaje 38.333.235,92 Kč. 

Hospodaření společnosti 
Lesy Bělá pod Bezdězem

Rada města při výkonu funkce Valné hro-
mady společnosti Lesy Bělá pod Bezdě-
zem, s. r. o., a dle § 102 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, schválila zprávu o finančním 
hospodaření společnosti Lesy Bělá pod 
Bezdězem, s. r. o., za rok 2019 a ztrátu po 
zdanění 16.401,52 Kč.

Stavební úpravy v družině
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější 
nabídkou na veřejnou zakázku „Družina 
při ZŠ Bělá pod Bezdězem – stavební 
úpravy budovy čp. 20, Tyršova ul.“, zadá-
vanou ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení, je nabídka uchazeče STAVER Luže, 
s. r. o., Zdislav 38, Luže, za nabídkovou 
cenu 8.720.981,25 Kč bez DPH, zároveň 

Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit rozpočtové opatření č. 
6/2020. Příjmová část rozpočtu se poni-
žuje o  částku ve výši 4.850.000,- Kč na 
105.018.338,52 Kč, výdajová část rozpočtu 
se ponižuje o částku ve výši 4.935.617 Kč 
na 156.853.880 Kč. Převaha výdajů nad 
příjmy je ve výši 51.835.541,48 Kč.

Studie sběrného dvora
Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice 
č. 1/2017, o  zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, schválila přímé zadání 
zpracování studie sběrného dvoru a  are-
álu TS na pozemku p. č. 56/1 v k. ú. Bělá 
pod Bezdězem společností BKN, spol. s r. 
o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, 
za cenu 159.000 Kč bez DPH, tj. 192.390 
Kč včetně DPH. 

Výpůjčka koupaliště
Rada města schválila krátkodobou vý-
půjčku areálu koupaliště pro pořádání hu-
debního minifestivalu „Setkání legend“ ve 
dnech 4. – 6. 9. 2020 panu Antonínu To-
šovskému, Mladoboleslavská 721, 294 21 
Bělá pod Bezdězem.

rada města odsouhlasila znění smlouvy 
o  dílo na zakázku „Družina při ZŠ Bělá 
pod Bezdězem – stavební úpravy budovy 
čp. 20, Tyršova ul.“

Závěrečný účet
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit Závěrečný účet města Bělá 
pod Bezdězem za rok 2019 v souladu s ust. 
§ 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyjádřením souhlasu s  celoročním hos-
podařením, a to s výhradami v souladu se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospo-
daření města Bělá pod Bezdězem za rok 
2019, která dle ust. § 10 odst. 3 písmena 
b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumá-
vání hospodaření územních samospráv-
ných celků a  dobrovolných svazků obcí, 
ve znění pozdějších předpisů, byla uza-
vřena vyjádřením, že byly zjištěny chyby 
a  nedostatky, které nemají závažnost ne-
dostatků uvedených pod písmenem c), 
a  přijímá k  ní opatření k  nápravě zjiště-
ných nedostatků uvedené v  příkazu sta-
rosty města. Současně rada města dopo-
ručila zastupitelstvu města souhlasit se 
zúčtováním kladného výsledku hospoda-
ření za rok 2019 z hlavní činnosti ve výši 
23.976.610,28 Kč a  vedlejší hospodářské 
činnosti ve výši 6.078.960,61 Kč (byto-
vého fondu města) z účtu 431 – výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení na 
účet 432 - výsledek hospodaření minulých 
účetních období.

Bc. Zdeněk Krenický, 
tajemník MÚ

Jak jste si již mohli všimnout, obje-
vila se na silnici II/276 (ul. Mladobo-
leslavská) v úseku od společnosti Tibe-
rina Automotive, s. r. o., k  autobusové 
zastávce Na Výsluní částečná uzavírka 

vozovky. Provoz je zde ve dvou úsecích 
sveden do jednoho jízdního pruhu, 
a  to z  důvodu špatného technického 
stavu mostů nacházejících se v  tomto 
místě. Opravu obou mostů bude zajiš-
ťovat správce komunikace, a to Krajská 
správa a  údržba silnic Středočeského 
kraje. V  současné době se zpracovává 
projektová dokumentace ke stavbě. Do 
zahájení stavebních prací bude provoz 
v  tomto úseku sveden nadále do jed-
noho jízdního pruhu, v  době realizace 
stavby proběhne úplná uzavírka této 
části ulice, stavba by měla trvat 6-8 mě-
síců. Předpokládaná doba zahájení sta-
vebních prací je rok 2021-2022.
Zároveň probíhá částečná uzavírka 
na silnici II/276 (ulice Pražská) z  dů-

vodu opravy opěrné zdi, stavbu opět za-
jišťuje Krajská správa a  údržba silnic 
Středočeského kraje. Částečná uzavírka  
v tomto úseku bude probíhat do konc roku. 

Ing. Pavlína Rylichová
referentka Odboru rozvoje a majetku města
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Zápis do mateřské školy 
2020

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Rekonstrukce ulic Farská a umlaufova

Město Bělá pod Bezdězem obdrželo odměnu 
z Motivačního programu společnosti Elektrowin

Skvělá zpráva! Díky množství sebraného 
elektrozařízení získalo město Bělá pod 
Bezdězem odměnu ve výši 15 000 Kč bez 
DPH z  Motivačního programu pro obce 
zapojené do systému zpětného odběru 
elektrozařízení, provozovaného společ-
ností Elektrowin. Odměna byla využita na 
pořízení kamerového systému pro zabez-
pečení Sběrného dvora v Mělnické ulici. 
Děkujeme všem občanům za aktivní a po-
ctivé odevzdávání v  rámci zpětného od-
běru.

V  měsíci červnu byla dokončena obnova 
dvou místních komunikací v  historickém 
centru města, konkrétně se jedná o  ulici 
Farskou, Umlaufovu a část Kostelní, které 
navazují na náměstí a prostor kolem kos-
tela Povýšení sv. Kříže. Původní stav ulic 
byl v technicky nevyhovujícím, a místy do-
konce v havarijním stavu, který významně 
ohrožoval plynulost a bezpečnost provozu. 
Stav ani esteticky neodpovídal památkově 
chráněnému území. V  ulicích byla polo-
žena nová kamenná dlažba včetně rekon-
strukce podloží, zároveň bylo osazeno 
nové veřejné osvětlení. Realizací projektu 
došlo ke zkvalitnění dopravní obslužnosti 
lokality a  k  estetickému pozvednutí další 
části městské památkové zóny. Projekt 
„Obnova místních komunikací, ulice Far-
ská, Umlaufova a Kostelní“ byl realizován 
za přispění prostředků státního rozpočtu 
ČR z  programu Ministerstva pro místní 
rozvoj. Uznatelné náklady akce byly doto-
vány částkou 2.827.846,- Kč. 

Realizací projektu tak byla dokončena 
druhá etapa Regenerace městského cen-
tra Bělá pod Bezdězem. Druhou etapou 
však tato studie nekončí a již nyní je při-
pravována projektová dokumentace, je-
jímž předmětem je obnova komunikací 
v  ulicích Bezdězská, Valdštejnská, Krup-
ská, Postřihačská, Arnoštská, Jenečská 
a Jateční. Souběžně budeme v těchto uli-
cích realizovat samostatnou dešťovou ka-

nalizaci, ta bude svedena ulicí Fortenskou 
do potoka Bělá. Tato investiční akce pak 
bude zakončena kompletní rekonstrukcí 
ulice Fortenské. Vzhledem k  rozsáhlosti 
území a nutnosti vybudovat samostatnou 
dešťovou kanalizaci se realizace rozdělí do 
několikaletých etap. První etapu zařadíme 
do projednávání návrhu rozpočtu na rok 
2021. 

Odbor rozvoje a majetku města
Ing. Jana Vltavská

Projekt „Obnova místních komunikací, 
ulice Farská, Umlaufova a  Kostelní“ byl 
realizován za přispění prostředků státního 
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj.

V měsíci květnu proběhl zápis do Mateřské 
školy Bělá pod Bezdězem, jejímž zřizovate-
lem je město Bělá pod Bezdězem. U zápisu 
se sešlo celkem 62 přihlášek, od 1. 9. 2020 
bylo k dispozici celkem 49 míst. Tento rok 
nás v  počtu míst poprvé citelně omezila 
vyhláška o  předškolním vzdělávání, která 
ukládá snižování počtu dětí ve třídách jed-
nak za děti inkludované (děti s postižením) 
a také za děti, které do 31. 8. nedovrší věku 
tří let. Jedná se o děti tzv. dvouleté, kterým 
budou tři roky teprve v průběhu školního 
roku. Tyto děti, bohužel, nemají ze zákona 
právní nárok na přijetí – přesto se podaří 
většinu do MŠ přijmout.
Mateřská škola může děti přijímat i v prů-
běhu školního roku. Díky tomu by pouze 
tři děti, které se účastnily zápisu, nebyly do 
mateřské školy přijaty ani v průběhu škol-
ního roku.
Jsem velmi ráda, že můžeme rodičům vy-
jít vstříc. Za tým mateřské školy i  za zři-
zovatele děkuji všem rodičům, kteří podá-
vali k zápisu přihlášky za své děti, za jejich 
vstřícnost, pochopení i zodpovědnost.
Pokud byste potřebovali k mateřské škole 
jakékoliv informace, neváhejte se na mne 
obrátit.

Za MŠ Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka
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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022 ... 
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Volební období 2018 – 2022 ...
Po letních prázdninách se dostaneme na konec první poloviny našeho volebního období. Je tedy čas se ohlédnout, ale také se zamys-
let nad tím, co nás ještě čeká. Nejprve se však vrátím na začátek. Před volbami v roce 2018 jsem měl dost jasnou představu, co naše 
město potřebuje. Má to výhodu, že je čím se řídit. Na druhou stranu je to také velký závazek, že se na konci bude hodnotit, co je spl-
něno a co zůstalo jen slibem. Co jsme si dali za cíl a co z toho je již hotové, vám chci v prázdninovém čísle Zpravodaje připomenout. 
A chci i ukázat, o čem přemýšlíme a co připravujeme.

Založili jsme Bělskou investiční společ-
nost. Cílem společnosti je výstavba in-
dividuálního i  hromadného bydlení 
na Vrchbělé. Jak by měla Vrchbělá vypa-
dat, je nyní na architektovi města. Dokončili jsme rozpracovanou studii sloučení základní školy do Máchovy ulice. Od-

had nákladů na realizaci cca 160 milionů je však za reálnými možnostmi města. Proto 
uvnitř modernizujeme krásnou budovu školy v Tyršově ulici, kde bude i školní družina 
s kapacitou 150 dětí. A to je jeden z hlavních projektů, kde klademe velký důraz na eko-
nomiku.

Dalším příkladem úspor-
ného přístupu k  realizaci 
projektů je oprava opěrné zdi 
u  Střelnice. Projekt za  více 
než 3 miliony jsme upravili 
a s pomocí technických slu-
žeb ušetřili víc jak 2 miliony 
korun.

Konečně došlo i na opravu ulic Umlaufova 
a Farská, což je projekt patřící do revita-
lizace náměstí z  let 2008 až 2011. A  po-
dařilo se i získat dotaci na víc jak třetinu 
nákladů. Opraveny jsou i chodníky v ulici 
Česká, tedy od radnice k České bráně.

S opravami chodníků a ulic postupujeme 
od  středu, tedy ulice Mělnická směrem 
do  jihozápadního sídliště, kterému stále 
říkáme Nová čtvrť. Tedy Havlíčkova a Hu-
sova ulice jsou hotové a Nad Stadionem se 
připravuje. Ještě letos chceme pokračovat 
v okolí vodojemu.

Sadové úpravy a nové povrchy dostal par-
kán se suchým příkopem u  České brány 
a i posezení před restaurací Sauna. Tržnice 
s novými prodejními stánky a prostranství 
před sokolovnou se dokončuje.

Dětské hřiště Na Výsluní dostalo nové 
herní prvky a pod nimi bezpečný po-
vrch a  na  hřišti u  vodojemu se ještě 
pracuje. Tady bude nová hrací plocha 
opatřena tartanovým povrchem a ko-
lem herních prvků položíme nové ko-
berce. I  na  nějaký nový herní prvek 
dojde.

V  Hlínovišti dostala novou stře-
chu, fasádu a komín Zvonička, bý-
valá hasičárna. Místní tak dostávají 
možnost, kde se sejít pod střechou.

Park na  straně k  radnici jsme při-
pojili k závlaze, která již osm roků 
zavlažuje východní část parku, aby 
suchem netrpěly ani stromy a keře, 
ani travnaté plochy. Park je pro 
společenské akce celý ozvučen.
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„PřED KONcEM POLOČASU“
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Volební období 2018 – 2022 ...
Po letních prázdninách se dostaneme na konec první poloviny našeho volebního období. Je tedy čas se ohlédnout, ale také se zamys-
let nad tím, co nás ještě čeká. Nejprve se však vrátím na začátek. Před volbami v roce 2018 jsem měl dost jasnou představu, co naše 
město potřebuje. Má to výhodu, že je čím se řídit. Na druhou stranu je to také velký závazek, že se na konci bude hodnotit, co je spl-
něno a co zůstalo jen slibem. Co jsme si dali za cíl a co z toho je již hotové, vám chci v prázdninovém čísle Zpravodaje připomenout. 
A chci i ukázat, o čem přemýšlíme a co připravujeme.

Založili jsme Bělskou investiční společ-
nost. Cílem společnosti je výstavba in-
dividuálního i  hromadného bydlení 
na Vrchbělé. Jak by měla Vrchbělá vypa-
dat, je nyní na architektovi města. Dokončili jsme rozpracovanou studii sloučení základní školy do Máchovy ulice. Od-

had nákladů na realizaci cca 160 milionů je však za reálnými možnostmi města. Proto 
uvnitř modernizujeme krásnou budovu školy v Tyršově ulici, kde bude i školní družina 
s kapacitou 150 dětí. A to je jeden z hlavních projektů, kde klademe velký důraz na eko-
nomiku.

Dalším příkladem úspor-
ného přístupu k  realizaci 
projektů je oprava opěrné zdi 
u  Střelnice. Projekt za  více 
než 3 miliony jsme upravili 
a s pomocí technických slu-
žeb ušetřili víc jak 2 miliony 
korun.

Konečně došlo i na opravu ulic Umlaufova 
a Farská, což je projekt patřící do revita-
lizace náměstí z  let 2008 až 2011. A  po-
dařilo se i získat dotaci na víc jak třetinu 
nákladů. Opraveny jsou i chodníky v ulici 
Česká, tedy od radnice k České bráně.

S opravami chodníků a ulic postupujeme 
od  středu, tedy ulice Mělnická směrem 
do  jihozápadního sídliště, kterému stále 
říkáme Nová čtvrť. Tedy Havlíčkova a Hu-
sova ulice jsou hotové a Nad Stadionem se 
připravuje. Ještě letos chceme pokračovat 
v okolí vodojemu.

Sadové úpravy a nové povrchy dostal par-
kán se suchým příkopem u  České brány 
a i posezení před restaurací Sauna. Tržnice 
s novými prodejními stánky a prostranství 
před sokolovnou se dokončuje.

Dětské hřiště Na Výsluní dostalo nové 
herní prvky a pod nimi bezpečný po-
vrch a  na  hřišti u  vodojemu se ještě 
pracuje. Tady bude nová hrací plocha 
opatřena tartanovým povrchem a ko-
lem herních prvků položíme nové ko-
berce. I  na  nějaký nový herní prvek 
dojde.

V  Hlínovišti dostala novou stře-
chu, fasádu a komín Zvonička, bý-
valá hasičárna. Místní tak dostávají 
možnost, kde se sejít pod střechou.

Park na  straně k  radnici jsme při-
pojili k závlaze, která již osm roků 
zavlažuje východní část parku, aby 
suchem netrpěly ani stromy a keře, 
ani travnaté plochy. Park je pro 
společenské akce celý ozvučen.

5

... „před koncem poločasu“

Připravuje se i revitalizace Paninodvorské ulice Na Výsluní včetně 
prostoru před prodejnou. S využitím studentských prací, zkuše-
ností pedagogických pracovníků Fakulty architektury ČVUT 
Praha a  po  projednání s  občany Březinky máme zpracovanou 
koncepci revitalizace návsi. Zpracovává se projekt chodníku, 
který od občanů dostal prioritu. Jeho stavba by měla být doto-
vána  ze státních prostředků na chodníky podél silnic třetí  třídy.
A určitě přijdou další menší či větší, tušené i dosud netušené projekty.

Ale hlavně co určitě chci představit, je to, že již při vyjednávání o možné výstavbě bytů na Vrchbělé s panem inženýrem Liborem 
Čapkem, jednatelem společnosti Global Investment s. r. o., jsme objevili možnost využít nově plánované nebytové prostory pro po-
třeby naší mateřské školy. Nakonec vznikla dohoda o budoucím odkupu nebytového prostoru v objektu polyfunkčního domu čp. 727 
ulice Mladoboleslavská, kde budou jednak byty investora Ing. Čapka, společnosti Global Investment s.r.o., tak i dvě patra prostor 
projektovaných jako školka s potřebným sociálním zázemím a s unikátní střešní zahradou nového majitele, kterým bude město Bělá. 
A protože jsou už i souhlasy všech sousedních majitelů nemovitostí a tzv. dotčených orgánů, nemělo by nic bránit výstavbě. Předpo-
kládaný termín dokončení je jaro roku 2022. Již během léta a podzimu letošního roku si budou moci maminky a tátové představit, 
jak bude nová školka vypadat zvenku. Dle aktuální informace od Ing. Čapka by měla být hrubá stavba celého objektu dokončena ještě 
do Vánoc roku 2020. Budeme držet palce. 

Výstavbou nové školky získáme dvě 
nové prostorné třídy. Jedna nahradí 
kapacitu školky u  nádraží. Druhá 
umožní například uvolnit prostory 
v  menších třídách ve  Velenského 
ulici, kde bude možné umístit ty 
nejmenší. Bude-li zájem, tak i třeba 
zavést po letech oddělení jeslí. S in-
vestorem byla uzavřena gentleman-
ská dohoda, že se bude snažit pře-
dat prostor školky městu Bělá pod 
Bezdězem co nejdříve, tak abychom 
měli dostatek času na  doladění 
všeho potřebného a  školku mohli 
otevřít ve školním roce 2022/2023. 

Není to všechno, co se za necelé dva roky stalo, ale myslím si, že se snažíme zlepšit podmínky jak pro školství, pro bydlení, tak i pro 
dopravu a společenský život. Údržba sportovišť a podpora sportu je již samozřejmostí.

Z  toho, co jsme si slíbili, je to například parkoviště v  Jenečské 
ulici podél kláštera. Ten se nám v roce 2019 podařilo získat a le-
tos jsme od státu dostali a dokoupili zahradu a pozemek pod bý-
valými jeslemi, kde byla v posledních letech školní družina.

Dále je zpracována studie výstavby příměstského tábora přestavbou stodoly u Háječku a dokončujeme projekt bezbariérového chod-
níku od Tiberiny až po autobusové zastávky U koníčka. Ta na straně u kina bude i přemístěna do bezpečnějšího místa za křižovatkou.

Oprava bytového fondu města by měla zahrnovat 
i  celkovou opravu vily číslo popisné 500 naproti 
Zelené lékárně.

A co bude v noblesní budově na náměstí, v přízemí čp.25, tedy v prostorách, 
které opouští Tesco? Jestli například cukrárna v kombinaci s prodejnou, restau-
rací nebo něčím jiným? To ukážou letní měsíce, ve kterých se rada bude rozho-
dovat podle případných nabídek.

Hezké léto vám všem, Ing. Jaroslav Verner
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MěSTSKé KOuPaLIšTě VáS ZVE K LETNíMu KOuPáNí

VZDuCHOVá TRaMPOLíNa

SOuTěž PaMáTKa ROKu 2019

Bělské přírodní koupaliště nabízí kromě 
osvěžení v  letních horkých dnech také 
sportovní aktivity. V  areálu máte mož-
nost zahrát si ping-pong, k dispozici jsou 
hřiště pro plážovou házenou, brouzda-
liště i hrací prvky pro děti. Občerstvení je 
možné v restauraci Na Věchýtku. 
OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí – sobota:      od 9 do 22 hod.  
(po uzavření koupaliště vchod ze silnice)
neděle:                             od  9 do 19 hod.
Zmrzlinový stánek bude v provozu v ote-
vírací době koupaliště dle počasí.

Jak jsme vás informovali již v předchozích 
číslech, město Bělá pod Bezdězem se při-
hlásilo do soutěže Památka roku 2019 v ka-
tegorii tzv. velká – obnova nad 2 mil. Kč. 
V  prvním, krajském kole, které proběhlo 
21. 1. 2020, se město Bělá pod Bezdězem 
s přihlášeným projektem oprav a restauro-
vání kostela Povýšení sv. Kříže umístilo na 
prvním místě.
Ve čtvrtek dne 18. 6. 2020 proběhlo vyhlá-
šení vítězů a  předání cen nejen za soutěž 
Památka roku 2019, kde Bělá soupeřila 
s dalšími 48 finalisty. Ve stejném termínu 
proběhlo i  předání cen o  titul Historické 
město roku 2019, kde se Bělé pod Bezdě-
zem nepodařilo umístit mezi 14 finalisty. 
Další akcí, která v ten den probíhala, bylo 
vyhodnocení soutěže Mladí fotografují pa-
mátky. V této soutěži nemělo město bohu-
žel žádného zástupce.
Cena Památka roku 2019 se uděluje za nej-
lepší projekt a  realizaci obnovy nemovité 
kulturní památky a v  letošním roce v ka-
tegorii tzv. velká – obnova nad 2 mil. Kč 

- ji získalo město České Budějovice, re-
konstrukce a  revitalizace objektu Solnice, 
Piaristické náměstí. V  kategorii tzv. malá 
– obnova do 2 mil. Kč - vyhrálo 14 kaplí 
křížové cesty v areálu bývalého františkán-
ského kláštera na Skalce, Mníšek pod Brdy.
Vítězům gratulujeme a doufáme, že v příš-
tím roce budeme mít více štěstí a podaří se 
nám uspět nejen v soutěži Památka roku, 
ale i v soutěži o titul Historické město roku.
Za vítězství v krajském kole jsme si odnesli 
krásný diplom a cenu.

červenec – srpen otevřeno: 
úterý – sobota od 13 do 17 hod.

V galerii uvidíte kromě uměleckých před-
mětů z  kovu, dřeva nebo keramiky také 
obrazy Světlany Žalmánkové.

Město Bělá pod Bezdězem ve spolupráci 
s  Technickými službami Bělá p. B. před-
stavuje všem občanům města a návštěvní-
kům městského koupaliště novinku, která 
má za cíl zatraktivnit vaši letní sezonu. Od 
15. 6. 2020 vítá návštěvníky městského 

koupaliště nová atrakce, a sice vzduchová 
trampolína. Nákup vzduchové trampolíny 
se uskutečnil na základě darů od dvou sou-
kromých podnikatelských subjektů. Firma 
TREX STAVEBNÍ a. s. podpořila město 
finančním darem ve výši 75.020,- Kč. 
Firma PRS 9 s. r. o. podpořila město  
finančním darem 36.300,- Kč.
Oba tyto dary posloužily k nákupu nové 
atrakce - vzduchové trampolíny. Srdečně 
děkujeme bělským občanům panu Jiřímu 
Kohoutkovi a panu Filipu Tyrychtrovi za 
jejich štědrost a  pomoc městu Bělá pod 
Bezdězem!
Hezké letní dny plné radovánek a  krás-
ného počasí!

Jan Sýkora,
místostarosta

OTEVÍRACÍ DOBA KOUPALIŠTĚ PONDĚLÍ – NEDĚLE: 9 – 19 hod.
VSTUPNÉ: dospělí: 40 Kč, děti do 15 let, studující a senioři: 20 Kč, děti do 6 let zdarma

ČERVENEC A SRPEN 2020

So 18. 7.
OLD COUNTRY BAND

(17 - 22 hod.)

14. - 16. 8.
PLÁŽOVÁ HÁZENÁ
(Falcon - Pá + So)

So 29. 8.
OLD COUNTRY BAND

(17 - 22 hod.)
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Od 3. 7.  dO 26. 8. 

Český ráj a Vysočina v tvorbě malíře 
Vladimíra Vlka

Výstavu můžete navštívit od pondělí do 
čtvrtka od 9 do 11. 30 a od 12 do 16 hod.
v letních měsících také pátek, v době ko-

nání promenádních koncertů
od 20 do 21 hod. 

Výstavní sál MKZ Bělá pod Bezdězem, 
Masarykovo nám. 140

Výstavní sál MKZ 

Hradozámecká noc

STřEDOVěKý jaRMaRK 2020

EVROPa V BěLé - BěLá V EVROPě - SKOTSKO

LOuČENí S PRáZDNINaMI 

Ani v  letošním roce, díky Bohu, nepři-
jde Bělá pod Bezdězem o  své tradiční 
letní vyražení. Ano, Středověký jarmark 
bude. Vlna „čínské chřipky“ už pominula 
a doufejme, že se již nevrátí. A jak by psal 
dobový tisk (kdyby nějaký vycházel):
Není lepší příležitosti, jak si připomenouti 
velikost Českého království, než právě pří-

jezd Otce vlasti blahé paměti – Jeho cí-
sařské milosti a  krále českého, Karla IV.  
Císař již v  požehnaném věku v  dopro-
vodu svých synů Václava a Zikmunda za-
vítá opět do Bělé pod Bezdězem. Na jejich 
počest bude se konati dne 11. července od 
desáté hodiny dopolední, jež údery zvonů  
z  rathausu bude oznámeno, veliké kej-
klování, hodování i  fechtování všelikou 
zbraní. Účast urozeného panstva i  lidu 
obecného jest vítána. Krmě rozličná i ná-
poje chladivé již přichystány jsou a  ne-
zbývá, než měšec naplnit a k pasu připnout 
a svou ctnou choť či metresu do reje lidu 
obecného vyvésti a užíti si dosyta darů, jež 
jarmark bělský nabízí. Carpe diem.

Zvláštní zpravodaj Jeho milosti císařské 
Petrus Matouskus, principalus culturis belensis

Málo platné, ať se komu líbí či ne, jsme 
Evropané. Patříme na kontinent, který je 
kolébkou moderní civilizace. Kontinent, 
jenž stojí na dórských sloupech starého 
Řecka, propojený silniční sítí římské říše 
a  tmelen řadou království, císařství a  re-
publik, kalen v mnoha drobných i velkých 
válkách a  revolucích. Kontinent, který je 
plný historických pokladů, architektonic-
kých klenotů a vzácných uměleckých děl.
A pochopitelně Evropanů. Někteří z nich 
jsou politici (bohužel) a  mezi nimi na-
jdete nadšené vyznavače volného pohybu 
v Evropě, druzí spíše tíhnou k národním 
státům (snad ze strachu, že by v  Evropě 
pozbyli své moci a výlučnosti, kterých si 
doma užívají). Ale většina Evropanů má 
běžná občanská povolání a jsou stejní jako 
vy nebo já. Mají své radosti i bolesti, lásky 
i maléry. A navíc jako všem příslušníkům 
našeho živočišného druhu Homo sapiens 
je vlastní jedna základní vlastnost, bez níž 
bychom stále lezli po stromech či lovili ží-
žaly klacíkem. A to je zvídavost a zvěda-
vost. 

A my jsme si řekli, že zkusíme do Bělé pod 
Bezdězem přivést co nejvíce evropských 
kultur a  regionů, abychom je postupně 
všechny poznali. Když jsme plánovali 
první setkání našeho města s  jinou kul-
turou, volba byla jasná – Skotsko. Trochu 
nám do toho „hodil vidle“ Boris Johnson 
a jeho „brexit party“, ale to nevadí. Vždyť 
Velká Británie (jejíž sem tam nechtěnou 
částí Skotsko stále je) sice z Unie vystou-
pila (a  možná se i  někdy vrátí, kdo ví?), 
ale v Evropě zůstane. A proto bychom vás 
chtěli pozvat na první ročník setkávání 
evropských kultur „Evropa v  Bělé, Bělá 
v  Evropě“ dne 9. 8. od 17 hod. v  parku 
na náměstí. Zazní skotská hudba v  po-
dání Isary a  skupiny Malemirish, uvi-
díte ukázky skotských tanců a můžete se 
něco tanečních kroků naučit, ochutnáte 
whisky a ještě k ní dostanete výklad o je-
jím vzniku a nebudou chybět ani ukázky 
hry na skotské dudy. 

Soraidh – Na shledanou
P. F. McMatt-oušek

Přestože, nebo právě proto, že letos měly 
naše děti docházku do školy poněkud 
komplikovanou, nevynecháme rozloučení 
s prázdninami, při kterém se budou moci 
vyřádit na skákacích hradech, nafukova-
cím bungee (tentokrát Spiderman), letos 
jsme pozvali vodní autodrom a  znovu 
se budete moci projet i  na dvojkolkách.
Vstupné na každou atrakci bude opět 
20 Kč. Vstupenky zakoupíte přímo 
v  parku poblíž altánu. Prodej vstupenek 
ukončíme v  18.30, atrakce dobíhají do  
19 hod. A hned v 19.30 následuje poslední 
promenádní koncert s  Janem Vitáskem 
a skupinou Black Bird´s.

Sobota 29. 8. od 19 hod.
Každý hrad či zámek má své legendy. 
Ovšem ne každý z nich je součástí rozsáh-
lejšího příběhu, dokonce literárně zpraco-
vaného. Náš zámek má několik takových 
postav a příběhů. Ať již to je Berka, který se 
z žalu po své zemřelé ženě probodl a dodnes 
se tu potuluje v noci setmělými chodbami 
a sem tam spustí alarm. Nebo klíčnice Mar-
kéta, která se za bezměsíčných nocí plouží 
po nádvoří s  krumpáčem a  láká případné 
noční návštěvníky do sklepení, kde údajně 
zakopala poklad. Bohužel se z této návštěvy 
nikdo nevrátil, takže nevíme, co se v  tem-
ných zákoutích podzemí děje.
V  letošní Hradozámecké noci si připome-
neme nejen je, ale také postavu, která byla 
našemu kraji nadělena regionálním spisova-
telem Karlem Sellnerem. Budeme se hlavně 
věnovat příběhu tajemného rytíře. Hynek 
Berka z Dubé, muž urozený a urostlý, nosící 
plášť z medvědí kůže nezůstane ve svém boji 
proti cizákům osamocen. Hynek z Nabočan 
se stane stínem, druhým zosobněním čes-
kého odporu. Houfy zbrojných Braniborců 
a Míšňanů zaplavily naši zem, neboť správ-
cem země byl stanoven Ota Braniborský 
a oni ovládli české království po smrti krále 
Přemysla Otakara II. Proti nim i proti zrád-
cům vlastní země a národa bojují muži pod 
hrdým znakem ostrve.
Nechte se tedy společně s  námi přenést 
do doby dávno minulé a poznejte příběhy, 
které se odehrály právě na našem bělském 
zámku. Každá prohlídka bude ukončena 
krátkým šermířským vystoupením.
Program začíná v 19 hod. a bude se cyklicky 
opakovat vždy v celou hodinu až do 22 hod. 
Změna programu vyhrazena.

-Mat-

Sobota 11. 7. od 10 do 17 hod. v parku na Masarykově náměstí

Sobota 9. 8. od 17 hod. v parku na Masarykově náměstí

Pátek 28. 8. od 15 do 19 hod. v parku na Masarykově náměstí 
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RadOvanOvy RadOvánky
divadlO věž - BRnO

v sobotu 18. 7 . od 18 hod.
na nádvoří bělského zámku
Milé děti,
máte rády pohádky? To je asi jasné, že ano. 
My pro vás máme jednu opravdu povede-
nou. Pochází z autorské dílny pana Svě-
ráka a jmenuje se Radovanovy radovánky. 
Rozmilé příběhy malého chlapce, který se 
opravdu příhodně jmenuje, protože se ne-
dovede vůbec, ale ani trošku mračit a na-
místo toho se ze všeho prostě a upřímně 
raduje, nám na bělský zámek přiveze Br-
něnské divadlo VĚŽ. 
Tak nezapomeňte přijít v  sobotu 18. 7.  
od 18.00 hod na nádvoří bělského zámku.
Vstupné: 40 Kč.
Prodej vstupenek v IC na zámku  

MakOvá panenka a MOtýl 
eManuel

V sobotu 22. 8. od 18 hod. na nádvoří  
bělského zámku
Kdo by neznal Makovou panenku a jejího 
kamaráda motýla Emanuela! Pohádkovo-
-písničkové představení na bělský zámek 
přiveze Liduščino divadlo. Přijďte s dětmi 
strávit příjemný letní podvečer s milou po-
hádkou. 
Vstupné: 40 Kč.
Prodej vstupenek v IC na zámku

Pohádky STřEDOVěKý jaRMaRK 2020

Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. Komediální operní drama plné napětí 
a morálních dilemat je prošpikováno hudebním géniem Verdiho, Pucciniho, Leonca-
vala, Bizeta a  dalších mistrů. Přežijte v  časech kmotrů a  možná přijde i  happy end.  
Na nádvoří je přísně zakázána konzumace zmrzliny! 
Veleúspěšné představení, které získalo mnohá ocenění. To prostě chcete vidět!!!

Hra Úl s podtitulem „Včelařské divadelní rondo“ je komediální sondou do ročního fun-
gování jedné základní organizace Českého svazu včelařů. Ve smyslu hudebního ronda 
se střídá refrén spolkových schůzí s dějem na jednotlivých stanovištích. Jsou včelaři ně-
čím specifičtí, nebo představují běžný vzorek populace? Jací vlastně jsou a co mají spo-
lečného lidé a včely? A vejdou se všichni do úlu?

Vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč
Rezervace vstupenek na stránkách www.mkzbela.cz, prodej v  IC na zámku  
a nově přes sms-tiket.

Vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě: 120 Kč.
Rezervace vstupenek na stránkách www.mkzbela.cz, prodej v  IC na zámku  
a nově přes sms-tiket.

ZMRaZOvač - il COngelatORe  (OpeRa Mafia O 3 dějstvíCh) 
kOčOvné divadlO ad hOC - pRaha

v sobotu 25. 7. od 21 hod. na nádvoří bělského zámku

ještě jednO divadelní představení na ZáMku v Září
Úl – včelařské divadelní ROndO  - divadlO v.a.d. kladnO 

Pátek 4. 9. od 21 hod.
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11. 7. 

17. 7. 

18. 7. 

24. 7. 

3. 7.  

25. 7.  

o
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 Co
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N
TRy bAN

d
Park na M

asarykově nám
ěstí

spo
lK
TRIo

 A dAm
AIR

Park na M
asarykově nám

ěstí

pU
TNA

Park na M
asarykově nám

ěstí

sTŘed
o
věK

ý jARm
ARK

Park na M
asarykově nám

ěstí
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vAČ - Il Co
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Re
Nádvoří bělského zám

ku – Kočovné divadlo Ad Hoc

RAd
o
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o
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o
vÁN

K
y

Nádvoří bělského zám
ku - Divadlo Věž, Brno

FeFeRo
N

Park na M
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ěstí

 100,- v předprodeji / 120,- na m
ístě

 Vstupné 40,-

3. 7.  – 26. 8. 
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ý RÁj A vyso
ČINA v Tvo

Rbě 
m
AlÍŘe vlAd

Im
ÍRA vlK

A
Výstavní sál M

KZ
Výstava u nás potrvá celé prázdniny, kdy ji m
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navštívit v běžnou otevírací dobu, tedy 
po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. 
M

im
o tuto dobu bude otevřena i každý pátek 
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VýStAVA19.30         

19.30         

19.30         
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o
brazy světlany Žalm

ánkové

červenec - srpen

13.00 - 17.00              
úterý - sobota             
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

INFORMaČNí CENTRuM S ExPOZICEMI Na ZáMKu 
příBěhy MěstskýCh BRan a klOBOuky, taháky letOšní seZOny

Turistickou sezonu v IC s expozicemi na zámku v Bělé 
pod Bezdězem nám otevřela počátkem června výstava 
z cyklu Bělské dětské manufaktury nazvaná Klobouky, 
která vzniká ve spolupráci s  Muzeem a  Informačním 
centrem v  Novém Jičíně, městě klobouků. Výstava 
podle libreta Radka Polácha z  Muzea Novojičínska 
představuje ruční i  tovární výrobu klobouků a  tradici 
výroby pokrývek hlavy v  Novém Jičíně, městě klo-
bouků. Nechybí ani připomínka úspěšné výroby tohoto 
tovaru v bělské dětské manufaktuře.

Také jsme zpřístupnili část nové expozice středověku 
Příběhy městských bran v dalším zámeckém sklepení. 
Jednotlivé bělské městské brány představují středověký 
život kolem Bělé u  Bezdězu. Česká a  Německá brána 
vyprávějí o Bezdězu, Kuřívodská o cisterciáckém opat-
ství Hradiště nad Jizerou a Pražská, také zvaná Podzá-
mecká, o  samotném založení města. Námět a  scénář 
části této expozice: Doc. PhDr. František Gabriel, PhDr. 
Jiří Waldhauser, CSc., Petr Matoušek, Josef Müller. Pro-
vedení: Šárka Hnátová, Andrea Waldhauserová, Ing. 
arch. Jaroslav Staněk, František Stýblo, Ateliér Globus, 
Zámečnictví Šimon, Václav Hájek. Investor: Městská 
kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem.
Městské hradby a brány byly atributem významu, bo-
hatství, určité samostatnosti a  bezpečí. Byla ale ne-
bezpečí, před kterými sebepevnější hradby a  brány  

neochránily. Epidemie, živelní pohromy a  války.  
Pak zbývalo jen prosit o  ochranu vyšší. To potvrzuje 
jeden z exponátů. Volná rekonstrukce závěsného štítu 
svatých Pomocníků, který byl umístěn v  Německé 
bráně. Originál se nachází v Muzeu Podbezdězí, kde jej 
popiskou opatřil zdejší děkan Jan Nepomuk Jiřiště. 
Malovaný obraz na plechu – 14 svatých Pomocníků: 

Horní řada – sv. Bla-
žej, sv. Kateřina, sv. Jiří, 
sv. Cyriak, sv. Barbora, 
sv. Markéta, sv. Dorota. 
Dolní řada – sv. Pan-
taleon, sv. Vít, sv. Eu-
stach, sv. Václav, sv. Jiljí, 
sv. Achatius, sv. Eras-
mus. Nad skupinou 14 
sv. Pomocníků postava 
sv. Heleny (s  křížem), 
uctívané jako patronky 
města Bělá v  souvislosti 
se zasvěcením hlavního 
kostela sv. Kříži, nej-
výše postava Panny Ma-

rie s Ježíškem. V dolní části doprovázel celé vyobrazení 
dnes již z velké části nečitelný nápis vzývající skupinu 
sv. Pomocníků jako přímluvce a ochránce. 
Brány na rozdíl od hra-
deb ale také umožňovaly 
kontakt s vnějším světem. 
Každý, kdo chtěl do města 
vejít či z něho odejít, mu-
sel projít některou z bran. 
U městských bran bylo od 
časného rána živo. Tady 
jste se dozvěděli jako 
první ty nejčerstvější no-
vinky.

-Josef Müller-

NOVINKy Z BěLSKé KNIHOVNy
navRáCení k BěžnéMu pROvOZu knihOvny Od 7. 7. 2020

Vážení a  milí čtenáři bělské Knihovny 
Vladimíra Holana, od úterý 7. 7. se 
v  knihovně vracíme ke stálé otevírací 
době a běžnému provozu knihovny. 

dOvOlená
Zároveň upozorňujeme na uzavření 
knihovny 

Od pOndělí      27. 7.
dO pátku           31. 7. 

z důvodů čerpání řádné dovolené.

výstavka OBRáZků dětí 
Z Mateřské škOly
Mateřská škola v Bělé p. B. uspořádala vý-
tvarnou soutěž s  ekologickou tématikou  
příROda kOleM nás.
Vybrané obrázky jsou vystaveny v  pro-
storu mezi dospělou a  dětskou Knihov-
nou Vl. Holana na Masarykově náměstí,  
Od 1. 7. dO 30. 10. 
Otevřeno je v  době provozu kniho-
ven a  během promenádních koncertů  
od 20 do 21 hodin. 
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

stReniCký pOtOk  aneB CO jseM 
vypRávěl na výletě 22. 5. 1927 
14. 7. - 29. 11.

Spisovatel a  historik 
Karel Sellner často za-
sazoval děj svých ro-
mánů do našeho kraje. 
Strenickým údolím 
vede stezka pojmeno-
vaná po něm - od že-

lezniční stanice Bezděz až po nádraží ve 
Skalsku. Výstava je doplněna fotografiemi 
Martina Palduse.

kOstel sv. váClava
1. 7. - 29. 8., otevřeno každou středu a so-
botu od 13 do 16 hod.
Také letos budou mít 
návštěvníci možnost 
prohlédnout si kostel 
sv. Václava při augusti-
niánském klášteře. Pro-
story budou doplněny 
výstavou o svatořečení 
Anežky České.

svatá Zdislava Z leMBeRka
12. 6. - 29. 11.

Muzeum Podbezdězí 
připravilo v zámecké 
kapli sv. Josefa výstavu 
k 800. výročí narození 
sv. Zdislavy.
Výstava je součástí 
prohlídky Muzea Pod-
bezdězí.

100 let skautingu v Bělé pOd 
BeZděZeM
1. 7. - 29. 11.
Výstava vás seznámí s dějinami tohoto 
hnutí v našem městě. Během uplynulého 
století byl skaut třikrát zakázán, ale ne-
zanikl. I dnes skautské organizace v Bělé 
fungují, jejich členové se scházejí na pra-
videlných schůzkách a pořádají řadu akcí. 
Na výstavě si můžete prohlédnout nejrůz-
nější artefakty vztahující se k bělskému 
skautingu – ať už kroje, kroniky, alba s fo-
tografiemi, odznaky.

když nás Baví živOt
12. 5. - 12. 7.

Výstava prací bělských 
výtvarníků. Originální 
keramika Danuše For-
mánkové, fotografie 
Oldřicha Jelena a dře-
vořezby Miloslava Ca-
cha.

Ohníčky, skály a My 
12. 5. - 29. 11.
Výstava obrazů malíře a sochaře Ivana 
Podobského.

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
12. 5. - 29. 11.
Výstava zachycuje všední i nevšední dny 
města za první republiky. Jednotlivé kapi-
toly jsou zpracovány podle Pamětní knihy 
města Bělá.  

pOvěstné BáChORky 
pOdBeZděZí
Muzeum Mladobole-
slavska ve spolupráci 
se spolkem Pověstné 
báchorky vydalo jedi-
nečný výběr příběhů 
z  Konopasovy ruko-
pisné pozůstalosti. Za-
koupit je můžete na po-
kladně muzea za 150 Kč.

Mše svatá v kapli sv. jOsefa
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa bude 
sloužena 10. 7. a 14. 8. od 18 hod. 

Mše svatá v kOstele sv. váClava
Mše svatá v kostele sv. Václava bude slou-
žena 31. 7. a 28. 8. od 18 hod.

inteRaktivní pROgRaM pRO 
děti v  RáMCi výstavy 100 let 
skautingu v Bělé
Červenec – srpen, termíny najdete na 
webových stránkách
Ježek v kleci, statečné Rychlé šípy, zrádné 
Bratrstvo kočičí pracky… Postavy a před-
měty z knížek Jaroslava Foglara ožívají na 
bělském zámku v podobě dobrodružné 
hry, při které se nejen dozvíte spoustu 
zajímavých informací, ale podíváte se i do 
temných uliček legendárních Stínadel, 
a kdo ví – možná najdete i poklad! Jaký? 
Nechte se překvapit!

další aktivity pRO děti
V rámci projektu Muzejní hrátky si nej-
menší návštěvníci můžou zahrát na his-
torika či archeologa, poskládat si puz-
zle či vybarvit omalovánky s tematikou 
místních památek. Dále je k dispozici šest 
hracích beden, na nichž jsou namalované 
domy na náměstí, a v každé je pak při-
pravena hra, která dětem přiblíží bělskou 
historii.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí,  

pobočka Muzea Mladoboleslavska, 
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.     

tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

MuZEuM PODBEZDěZí V ČERVENCI a SRPNu 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - DĚNÍ VE MĚSTĚ

Dne 10. 8. to bude již sedm let, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek a  děde-
ček, pan Antonín Voce. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKY

GRaTuLaCE
Dne 6. 7. oslaví dlouholetý řidič autobusu Břetislav 
Kunst své jubileum, 80 let. Z celého srdce přejeme vše 
nejlepší. 

Manželka Věra, dcera Věra a synové Petr
 a Břetislav s rodinami

DěTSKý DEN Na ZáMKu
Jak milé bylo po předlouhé době setkat 
se opět se známými tvářemi, popovídat si 
a  hlavně zadovádět spolu při oslavě Dne 
dětí na nádvoří našeho zámku. Připra-
vena byla spousta tvoření, soutěže, plnění 
úkolů, poskákání v nafukovacích hradech 
i pochutnání si na různých dobrůtkách. Na 
radostných tvářích dětí a  spokojenosti je-
jich rodičů jsme viděli, že se akce podařila 
a  všem se moc líbila. Den plný kreativity 
a  fantazie zorganizovala společně děvčata 
z  Bělá Marketu a  MKZ. Děkujeme všem 
organizátorům, dobrovolníkům i  všem, 
kdo jste zavítali, a  těšíme se na další spo-
lečné podařené akce. 

NOC KOSTELů 2020 SE V BěLé VyDařILa

FENOMéN ROušKa!!!

Tradiční akce zpočátku vypadala dost 
netradičně. Kvůli pandemii čínského 
viru a zákazu shromažďování se zdálo, že 
církevní svatostánky zůstanou uzavřené. 
Pak se posunul termín akce o týden a to 
už naštěstí vyšlo.
V  Bělé bylo znát, že lidé rádi vyšli po 
dlouhé době ze svých příbytků do spo-
lečnosti ostatních a  hlavně do přívěti-
vého prostředí s  bohatým kulturním 
programem. V  průběhu večera dorazilo 
na 90 účastníků. Na úvod bělský farář 
Kamil Škoda sloužil mši a  následovala 
prohlídka nově opravené gotické sakris-
tie spojená s přednáškou Ing. Evy Vyle-
tové z  Národního památkového ústavu. 
Protože „aprílové“ počasí se na chvíli 
umoudřilo, paní památkářka přednášela 
venku, zatímco občerstvení připravené 
místními farníky bylo kvůli dešti scho-
váno dovnitř.
Po koncertu farní scholy a  varhanních 
improvizacích P. Kamila Škody a  míst-
ního varhaníka Marka Foltýna se všichni 
přesunuli do zámecké kaple sv. Josefa, 
kde zahrál Ing. Vojtěch Král na kytaru 
a  zazpíval své písně. Zde také proběhlo 
odhalení zrestaurovaného deskového 
obrazu Křtu Páně (který byl přemalo-
ván barvou a  při loňské opravě kap-
ličky v Oboře u Doks ho náhodně obje-
vil právě Vojtěch Král) a vernisáž výstavy 
o  svaté Zdislavě, kterou připravilo Mu-
zeum Podbezdězí - letos uplyne 800 let 

od jejího narození a  zároveň 25 let od 
svatořečení. Zájemci pak mohli navští-
vit i klášterní kostel sv. Václava a setrvat 
zde v  tichu při svíčkách. Kdo chtěl, za-
nechal v krabičce lístek s osobní prosbou 
k Bohu. V neděli pak byla za tyto úmysly 
sloužena mše svatá.

Na závěr chci poděkovat všem organizá-
torům v čele s panem farářem Kamilem 
i  všem zúčastněným. Doufám, že příští 
rok se opět setkáme.

Mgr. Monika Kolářová Kipeťová

Kulturní komise města Bělá pod Bezdězem by se společně s vámi ráda ohlédla za ne-
dávnou historií. 
Věříme, že koronavirová krize je zažehnána. Proto bychom se rádi podívali na udá-
losti posledního půl roku zpětně s trochou zamyšlení, ale také s humorem a nadsáz-
kou. Víme, co se vlastně stalo? Odpovědi pro vás samozřejmě nemáme ani nemůžeme 
mít, chceme si ale připomenout sled překotných událostí a k tomu potřebujeme i vaši 
spolupráci a zkušenost.
Prosíme vás občany i  návštěvníky města: Věnujte jednu roušku nebo něco, co jste 
právě vy používali v  začátcích jako ochrannou pomůcku, něco, co vám připomíná 
první pocity a váže se k tomu zajímavý příběh (ať už humorný, nebo vážný).
Pokud se chcete zúčastnit našeho pokusného projektu, můžete své příspěvky (čisté 
roušky, rukavice či jiné ochranné pomůcky včetně příběhu) donést od 1. 7. do 31. 7. 
na kontaktní místo v Infocentru na zámku s expozicemi.

Kulturní komise města
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Junáckých táborů se v  ČR účastní přes 30  000 dětí, 
které jsou i zapojeny do stavby tábora často „na zelené 
louce“ a podílejí se i na chodu tábora (připravují dříví 
na oheň, zatápějí v táborových kamnech…), ale hlavně se 
účastní programu – zpravidla po dobu konání tábora se 
koná celotáborová hra, jejímž cílem je splnit podmínky 
jednotlivých etap hry a na závěr něco najít, doplnit, 
získat poklad, překonat nějaké překážky, prostě zvítězit 
nad sebou samým. Pro některé už je náročný samotný 
14denní pobyt v přírodě bez elektrické energie a hlavně 
bez drobné elektroniky…
A speci� ka skautských táborů? Ráno rozcvička a nástup 
s  vytažením státní vlajky za  zpěvu junácké hymny. 
Dopoledne služba dne připravuje dříví do kotle na ohřev 

vody – touto vodou se později myje nádobí nebo děti. Pak 
probíhají hry, soutěže nebo skautská praxe (od vyrábění 
turbánků na junácký šátek po přípravu na skautský slib). 
Večer je zakončen stažením vlajky a zpěvem večerky. 
V noci probíhají noční hlídky, které s baterkou v ruce 
a často srdcem až v krku dohlížejí, aby za tmy nikdo 
nenarušil noční klid.
Nechybí koupání, když je vedro, nebo deštivý program, 
když prší. 
A výhody? Děti se naučí samostatnosti, pracovitosti 
a některé i nebojácnosti.

JUNÁCKÉ TÁBORY

Táborům se u skautů říká vyvrcholení skautské činnosti, 
což znamená, že celý školní rok děti chodí na pravidelné 
každotýdenní schůzky, účastní se společných akcí a to 
je zakončeno letním pobytem ve  stanech, kdy jsou 
pohromadě děti i vedoucí, kteří se během roku dobře 
poznali.
V případě Svornosti se jedná o zhruba 14 dní někde 
na louce (jiná střediska ale táboří třeba 3 týdny, což bylo 
běžné v  počátcích skautingu) ve  stanech, uprostřed 
přírody.
Samozřejmě i za těchto okolností musíme dodržovat 
hygienická pravidla, jako mít dostatek pitné vody (tu jsme 
např. loni přiváželi několikrát denně v obřích kanystrech 

na přívěsu za autem, v dřívějších dobách pro ni junáci 
jezdili s kárkou), v táborové kuchyni (někdy zvaná polní 
kuchyně čili „polňačka“) manipulovat s potravinami tak, 
aby nevznikla nějaká infekce, děti se musí pravidelně mýt 
v teplé vodě, je nutno jim zajistit potřebnou zdravotní 
péči (na každém táboře musí být přítomen zdravotník, ne 
nutně lékař, ale osoba, která projde speciálním školením 
první pomoci u dětí).
Táboroví vedoucí musí být vyškoleni pro vedení táborů 
či vykonávání jiných funkcí (např. hospodář, tj. ekonom 
tábora).

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 7. DÍL

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ
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SPORT A SPOLKOVÁ Č INNOST

OHLéDNuTí Za juNáCKýM ROKEM 2019-2020

MLaDší PříPRaVKa PO FINáLOVéM OBRaTu
 VyHRáLa TuRNaj V ČEjETICíCH

Dětem skončil velice netradiční školní 
rok - pro některé sice už dřív, ale pro vět-
šinu až ke konci června, kdy měli mož-
nost se všichni opět vidět se svými spo-
lužáky a učiteli. 

Se svými skautskými vedoucími se ovšem 
viděli naposledy právě v  tom březnu 
a zase se shledáme až v září. Kvůli nouzo-
vému stavu a následným opatřením jsme 
museli zrušit pravidelné schůzky i  na-

plánované akce – střediskovou výpravu, 
oddílové výpravy, otvírání Březinské stu-
dánky a nakonec jsme s  těžkým srdcem 
„odpískali“ i letošní tábor. Plánovali jsme 
ho dlouho dopředu a při konečném roz-
hodování v  dubnu, kdy se ještě musely 
nosit roušky, jsme si neuměli představit, 
jak běháme po táborové louce a hrajeme 
si v rouškách…
Takže přijměte aspoň pozvání na výstavu 
připomínající 100 let výročí skautingu 
v  našem městě. Najdete ji na zámku 
v Muzeu Podbezdězí, 1. p. 
Všichni ze Svornosti vám přejeme krásné 
léto, hodně odpočinku i  hezkých zá-
žitků a  zároveň děkujeme všem za po-
moc i podporu – vedení města Bělá pod 
Bezdězem, MKZ Bělá pod Bezdězem, 

našim příznivcům, rodičům dětí a v ne-
poslední řadě i vedoucím, kteří se o své 
svěřence nezištně a ve svém volném čase 
starají a pomáhají jim se rozvíjet.

Jerry

V  pátek 19. 6. se na fotbalovém hřišti 
v Čejeticích konal odložený turnaj mlad-
ších přípravek. Turnaj osmi týmů se hrál 
na dvou hřištích menších rozměrů ve 
dvou skupinách na 1x12 minut. Bělá ve 
své skupině nejprve přehrála Záryby 4:0, 
následně otočila zápas s Beznem z 0:2 na 
4:3 a v posledním duelu porazila Dobro-
vice 5:1.
Finálový zápas s Kostelním Hlavnem se 
pro Bělou nevyvíjel dobře, ještě dvě mi-
nuty před koncem prohrávala 0:2. Pak 
však kapitán Holeček povedenou střelou 
snížil, následně si soupeř do brány sra-
zil rohový kop Hrdiny a jen několik vte-

řin před koncem přišla i branka vítězná: 
po skvělé kombinaci celého týmu se míč 
přes Hrdinu, Holečka a  Vítka dostal až 
před branku, kde ho Glaser pohotově do-
klepnul do sítě – 3:2! Vzápětí sudí ukon-
čil zápas a euforie hráčů ve žlutých dre-
sech propukla naplno!
Sestava Bělé na turnaji:
Matěj Mencl - Vilém Holeček, Lukáš 
Hrdina, Adam Vítek, Dominik Glaser 
- Matěj Chocholouš, Jakub Bock, Jakub 
Straka, Daniel Velich a Šimon Bartoníček
Výsledky turnaje (i ve skupině v případě 
remízy následovaly pokutové kopy - pk):

Zápasy (a BRanky) Bělé – skupina:
Bělá – Záryby 4:0 (2x Holeček, Hrdina, Glaser)
Bělá – Bezno 4:3 (Holeček, Glaser, Vítek, Hrdina)
Bělá – Dobrovice 5:1 (3x Vítek, Holeček, Straka)
finále:
Bělá – Kostelní Hlavno 3:2 (Holeček, Hrdina, Glaser)

Martin Kulczycki,
trenér přípravky SK Bělá

Skupina A Čejetice K. Hlavno Horky Sporting body skóre pořadí

Čejetice xxxxxxxxx 1:2 6:1 1:2 pk 4 8:5 3

K. Hlavno 2:1 xxxxxxxxx 4:0 2:1 9 8:2 1

Horky 1:6 0:4 xxxxxxxxx 2:3 pk 1 3:13 4

Sporting 2:1 pk 1:2 3:2 pk xxxxxxxxx 4 6:5 2

Skupina B Záryby Bezno Dobrovice Bělá p. B. body skóre pořadí

Záryby xxxxxxxxx 2:8 0:3 0:4 0 2:15 4

Bezno 8:2 xxxxxxxxx 3:4 3:4 3 14:10 3

Dobrovice 3:0 4:1 xxxxxxxxx 1:5 6 8:8 2

Bělá p. B. 4:0 4:3 5:1 xxxxxxxxx 9 13:4 1

létO s tuRisty
sobota 25. 7. 
Zájezd – Lužické hory po stopách vody
Trasa: Stožecké sedlo – sirný pramen - 
př. Naděje - údolí Hamerského potoka 
- Mařenice. Mírně náročné: 10 km. Ob-
čerstvení U tří lip. 
Odjezd: od Městské sportovní haly 
v 8.15, Doksy – AN: 8.30, cena: 150 Kč. 
Návrat do 17 hod.

sobota 15. 8.
Zájezd: Bílina – Bořen – spící lev 
Trasa výstupu na Bořen s  nádherným 
kruhovým rozhledem 8 km, možnost 
návštěvy centra Bíliny.
Procházka areálem lázní. Občerstvení 
po trase.
Odjezd: od Městské sportovní haly 
v 7.30, Doksy - AN 7.45, cena: 200 Kč. 
Návrat v 17–18 hod.
Přihlášky na známém čísle nebo mai-
lové adrese.

pondělí 31. 8.
Schůze turistů od 16 hod. v  restauraci 
u Smékalů
Připravujeme toulání pod Milešov-
kou. Ještě jsou volná místa na zájezd - 
Krušné hory 17. 9. - 20. 9.

Přejeme všem příjemné bezrouškové léto 
v České republice. Že nemáme moře? Ji-
hočeské rybníky, přehrada Lipno, moře 
lesů v Novohradských horách. A těch pi-
vovarů, které mají navařeno. Plno tras 
pro pěší i cyklo. Dobře došli.

Na setkání se těší Horský vůdce.

Horský vůdce

SPOLEK TajEMSTVí

Junáckých táborů se v  ČR účastní přes 30  000 dětí, 
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louce“ a podílejí se i na chodu tábora (připravují dříví 
na oheň, zatápějí v táborových kamnech…), ale hlavně se 
účastní programu – zpravidla po dobu konání tábora se 
koná celotáborová hra, jejímž cílem je splnit podmínky 
jednotlivých etap hry a na závěr něco najít, doplnit, 
získat poklad, překonat nějaké překážky, prostě zvítězit 
nad sebou samým. Pro některé už je náročný samotný 
14denní pobyt v přírodě bez elektrické energie a hlavně 
bez drobné elektroniky…
A speci� ka skautských táborů? Ráno rozcvička a nástup 
s  vytažením státní vlajky za  zpěvu junácké hymny. 
Dopoledne služba dne připravuje dříví do kotle na ohřev 

vody – touto vodou se později myje nádobí nebo děti. Pak 
probíhají hry, soutěže nebo skautská praxe (od vyrábění 
turbánků na junácký šátek po přípravu na skautský slib). 
Večer je zakončen stažením vlajky a zpěvem večerky. 
V noci probíhají noční hlídky, které s baterkou v ruce 
a často srdcem až v krku dohlížejí, aby za tmy nikdo 
nenarušil noční klid.
Nechybí koupání, když je vedro, nebo deštivý program, 
když prší. 
A výhody? Děti se naučí samostatnosti, pracovitosti 
a některé i nebojácnosti.

JUNÁCKÉ TÁBORY

Táborům se u skautů říká vyvrcholení skautské činnosti, 
což znamená, že celý školní rok děti chodí na pravidelné 
každotýdenní schůzky, účastní se společných akcí a to 
je zakončeno letním pobytem ve  stanech, kdy jsou 
pohromadě děti i vedoucí, kteří se během roku dobře 
poznali.
V případě Svornosti se jedná o zhruba 14 dní někde 
na louce (jiná střediska ale táboří třeba 3 týdny, což bylo 
běžné v  počátcích skautingu) ve  stanech, uprostřed 
přírody.
Samozřejmě i za těchto okolností musíme dodržovat 
hygienická pravidla, jako mít dostatek pitné vody (tu jsme 
např. loni přiváželi několikrát denně v obřích kanystrech 

na přívěsu za autem, v dřívějších dobách pro ni junáci 
jezdili s kárkou), v táborové kuchyni (někdy zvaná polní 
kuchyně čili „polňačka“) manipulovat s potravinami tak, 
aby nevznikla nějaká infekce, děti se musí pravidelně mýt 
v teplé vodě, je nutno jim zajistit potřebnou zdravotní 
péči (na každém táboře musí být přítomen zdravotník, ne 
nutně lékař, ale osoba, která projde speciálním školením 
první pomoci u dětí).
Táboroví vedoucí musí být vyškoleni pro vedení táborů 
či vykonávání jiných funkcí (např. hospodář, tj. ekonom 
tábora).

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 7. DÍL

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ
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PRODEJ  •  PŘESTAVBY  •  SERVIS  

777 645 205 elektrokola-pek.cz OKNA 25

Zveme Vás do nově otevřené prodejny Akumo Mělník

Nová adresa: Brozánky 83 Mělník - most přes Labe směr D8

Středočeský kraj Bělá pod Bezdězem Muzeum 
Mladoboleslavska

Městská kulturní zařízení
Bělá pod Bezdězem

40. oddíl Svornost 
Bělá pod Bezdězem

Svaz skautů a skautek ČR Junák - český skaut,
středisko Svornost Bělá 

pod Bezdězem

1. 7. – 29. 11. 2020
100 let

1. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 2020
100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let
skautingu v Bělé pod Bezdězem

1. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 2020
MUZEUM PODBEZDĚZÍ

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

# skautinazamku

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm
Palivo listnaté měkké – lípa 640 Kč/1 prm
Palivo listnaté tvrdé – jasan, bříza 1 000 Kč/1 prm
Palivo jehličnaté – smrk/borovice 4 m délky 410 Kč/1 prm

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

info@lesybela.cz
http://www.lesybela.cz/

délka paliva 1 m
prm = prostorový metr

(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)

doprava možná dle předchozí telefonické dohody 
tel: 723 372 414 / 602 143 162

nabídka platí do vyprodání zásob

Podrobné informace a přesný program najdete na www.plazovka.cz

14. - 16.
SRPNA

2020
Kulturní akce

PLÁŽOVÁ
HÁZENÁ

NA KOUPALIŠTI V BĚLÉ P.B.

ZÁKAZ VNÁŠENÍ VLASTNÍCH
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

DO AREÁLU! !

Pátek 14. srpna 2020

Sobota 15.  2020

Neděle 16.  2020

10:30 - 20:00 jednotlivá utkání ve skupinách
21:00 Večerní program pro účastníky turnaje

8:00 - 20:00 jednotlivá utkání ve skupinách
20:30 Večerní program pro účastníky turnaje
23:00 Tradiční ohňostroj CEFEG Bělá Cup 2020

8:00 - 14:00 jednotlivá utkání o umístění a 
                    finálová utkání
14:30 Vyhlášení výsledků turnaje a jeho zakončení

srpna

srpna

..

za účelem zkvalitnění služeb a zlepšení komunikace 
s občany zavádíme službu zasílání SMS zpráv 

o novém hlášení městského rozhlasu. 
Jednoduchou registrací na internetové adrese 

https://www.mubela.cz/sms/ 
se přihlásíte k odběru textů i zvukového záznamu hlášení. 
Pro vstup na stránky s registrací můžete použít 

také tento QR kód:

Vážení občané,
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