z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - VOLBY
společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
máme před sebou další jarní měsíc a podle
předpovědi stále velmi příznivé klimatické
podmínky. V těchto dnech by měla být dokončena stavba komunikace na Vazačku
a koncem tohoto měsíce by se mělo v návaznosti na tuto komunikaci začít s výstavbou kruhové křižovatky.
V těchto dnech by se také měla spustit tolik očekávaná oprava Mělnické ulice
a s tím spojená výstavba kruhové křižovatky u sauny. Určitě jste zaznamenali přípravné práce, jako je kácení stromů a demontování svodidel podél silnice v části
pod Horkou, a další přípravné práce před
započetím samotné stavby.
Dále se podle harmonogramu pokračuje
s přístavbou pavilonu mateřské školy, kde
probíhá obkládání stěn v umývárně, kuchyňce, omítání stěn a v nejbližších dnech
bude vypsáno výběrové řízení na vybavení
tohoto nově přistavěného pavilonu.
Další zpráva, která nás potěšila, je ta, že
jsme získali dotaci na revitalizaci stromořadí v ulici Kuřívodská.
V dubnu proběhl výběr zhotovitele na vybudování informačního centra na zámku

KVĚTEN
a dalšího zázemí s tím spojené.
Probíhají úklidové jarní práce a při této
příležitosti bychom chtěli požádat občany
našeho města, ale i návštěvníky, aby se zamysleli nad tím, kam odkládají svůj odpad
z domácností a chat, protože se neustále
po Bělé objevují začínající černé skládky,
a není to rozhodně dobrá vizitka našeho
města. Myslíme si, že občané mají dostatek
sběrových míst pro tříděný odpad; v několika etapách probíhal výdej dotovaných
kompostérů, jsou k dispozici odpadové
pytle i pro chataře, takže by se nemusel
tento nepořádek objevovat ve stráních a na
dalších místech Bělé a jejího okolí. Vždyť
by nám všem mělo záležet na pořádku ve
městě a měli bychom se podílet na zvelebování města, ne na ničení naší přírody.
S plánovanými začátky staveb se určitě vyskytnou v našem městě různé uzavírky
částí ulic, bude možné je objet, proto žádáme o trpělivost a shovívavost v těchto
měsících, ale pevně věříme, že opravy a budování silnic bude ku prospěchu nás všech.
Přejeme vám mnoho pohodových dnů.
Vedení města
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Ve Výstavním sále MKZ
„Kavárny“ do 19. 6.
3. 5.
Městská zámecká expozice,
slavnostní otevření nové části
od 15 hod.
8. 5.
Máchovi v patách
Etapový didakticko-kulturně-turistický
pochod II.
9. 5.
Mandarínkový pokoj DS Jirásek,
Olešnice, v Komorním sále MKZ
od 19.30. Vstupné: 60 Kč,
v předprodeji 50 Kč
11. 5.
Klobouková neděle od 15 hod.
v parku na Masarykově náměstí
17. 5.
Hudební pohádka „Mňau“
Divadlo Máj Praha.
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
30. 5.
Michal na hraní
od 9 a 10 hod. v Sokolovně.
Vstup volný
30. 5.
Filmové políčko neorané
v Komorním sále MKZ od 19.30.
Vstupné: 60 Kč,
v předprodeji 50 Kč
31. 5.
Máchovi v patách
Etapový didakticko-kulturně-turistický
pochod III.
1. 6.
Vernisáž výstavy
„Není Bělá jako Bělá“
od 16 hod. ve Výstavním sále MKZ

foto: Radka Kubínová

Bližší informace na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání
rady města

Rada města schválila finanční plán společnosti
Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., na rok 2014
dle předloženého návrhu a schválila nájem za
pozemky ve vlastnictví města.

Hospodaření příspěvkové organizace Městská
kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Rada města schválila účetní závěrku
Městských kulturních zařízení Bělá pod
Bezdězem, příspěvkové organizace, za
rok 2013, hospodářský výsledek ve výši
121 123,33 Kč a jeho rozdělení ve výši
121 123,33 Kč do rezervního fondu.

Rozpočtový výhled

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtový výhled na roky 2014–2019
dle předloženého materiálu.

Hospodaření společnosti
Lesy Bělá pod Bezdězem

Rada města při výkonu funkce Valné hromady
společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o.,
schválila zprávu o hospodaření společnosti
Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., za rok 2013
v předloženém znění a dosažený zisk ve výši
6931,43 Kč a schválila rozdělení tohoto zisku
společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o.,
za rok 2013.

Chodník Tyršova ulice, II. etapa – řešení stavby

Rada města schválila předložený návrh stavby
„Bělá pod Bezdězem, chodník ulice Tyršova – II.
etapa“ zpracovaný dodavatelem CR PROJECT,
s. r. o., s požadavkem, aby následná projektová
dokumentace umožnila rozdělení realizační fáze
do dílčích etap.

Odpadové hospodářství

Rada města schválila uzavření Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů a Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO – KOM, a. s., v předloženém
upraveném znění dle nového Občanského
zákoníku.

Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem na svém
jednání dne 20. 3. odvolalo z funkce starosty města
Ing. Jaroslava Vernera. Do funkce starostky města
byla zvolena dosavadní místostarostka paní Jitka
Tošovská.
Zastupitelstvo města rozhodlo, že do konce voleb-

ního období bude funkce místostarosty funkcí neuvolněného člena zastupitelstva, a do této funkce
zvolilo Ing. Rudolfa Koubu.
Bližší informace naleznete v zápise z jednání zastupitelstva, který je umístěn na webových stránkách
města.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
Zveme všechny občany
na červnové jednání zastupitelstva města,
které se koná ve středu 4. června 2014
od 17 hodin v klubu Základní školy
v Máchově ulici.
Mezi hlavní body programu bude z finančních
záležitostí schválení rozpočtového opatření
a rozpočtového výhledu na roky 2014–2019.
Z majetkových záležitostí bude projednáváno
rozdělení dotací v rámci Programu regenerace MPZ a MPR za rok 2014, z bodu různé
pak schválení účetní závěrky Mikroregionu
Podralsko za rok 2013.

OZNÁMENÍ
Městský úřad
bude ve dnech 2. 5. a 9. 5.
pro veřejnost uzavřen.

VOLBY 2014
V letošním roce nás
čekají dvoje volby –
jarní do Evropského
parlamentu a podzimní
do zastupitelstev obcí.
Volby do Evropského parlamentu se budou
konat na území České republiky v pátek
23. 5. 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu
24. 5. 2014 od 8 do 14 hodin.
Celkem budeme opět volit v 5 volebních
okrscích: Základní škola v Máchově ulici –
volební okrsek č. 1, Městská kulturní zařízení
na Masarykově náměstí – volební okrsek
č. 2, správní budova společnosti Tiberina
Automotive Bělá, spol. s r. o., v Mladoboleslavské
ulici – volební okrsek č. 3, Mateřská škola
v Pražské ulici – volební okrsek č. 4 a poslední
volební okrsek č. 5 – klubovna Občanského
sdružení Pejřavák v Březince.
Právo volit má občan České republiky a občan
jiného členského státu EU, který je po dobu
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Volič, který je občanem jiného
členského státu, prokáže svou totožnost
a občanství jiného členského státu. Voličský
průkaz opravňuje k hlasování v těchto volbách
v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Jarní výlet pro seniory
Hasičský záchranný sbor
(HZS) Středočeského kraje,
stanice Bělá pod Bezdězem,
a jednotka požární ochrany
Sboru dobrovolných hasičů
Bělá pod Bezdězem
si vás a vaše spoluobčany
dovolují pozvat
dne 4. května 2014
od 9 do 12 hodin na
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
na stanici HZS Bělá pod
Bezdězem při příležitosti svátku
sv. Floriána – patrona hasičů.
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I letos chystá Správní odbor MÚ již tradiční jarní
výlet pro seniory. Připravili jsme pro vás zajímavou
a poutavou cestu za poznáním. Tentokrát navštívíme
Historické centrum řemesel a umění a Bylinné zahrady Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem.
Průvodce nás provede centrem řemesel dráteníka,
hrnčíře, provazníka, mydláře, svíčkaře či papírníka.
Před touto prohlídkou se budete moci projít v tamních rozsáhlých bylinných zahradách.
Výlet se uskuteční 10. 6. 2014. Autobus bude odjíždět v 8.30 hodin od kapličky a dále pak bude stavět
na všech předem nahlášených zastávkách. Přihlášky
již nyní přijímá Správní odbor MÚ. Bližší informace
na tel. č.: 326 700 924.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Blíží se návštěva ze Švýcarska v naší škole
Ve dnech 12. – 16. 5. 2014 se uskuteční druhá
část výměnného pobytu žáků Základní školy
Bělá pod Bezdězem s novými přáteli ze švýcarské Oberstufenschule Mosnang.
Tentokrát hranice své země překročí Švýcaři,
aby mohli s pomocí bělských žáků poznávat
krásy České republiky. Během pěti dnů se
mohou všichni účastníci těšit na prohlídku
závodu Škoda Auto a firemního muzea
v Mladé Boleslavi, na návštěvu IQ parku
v Liberci nebo na procházku hlavním městem Prahou.
V programu jsou naplánovány společné aktivity
ve škole, prohlídka našeho města a jeho okolí,
návštěva místní sklárny a výstup na hrad Bezděz.
Již šestá česko-švýcarská akce proběhne za vý-

znamné podpory zřizovatele školy města Bělá pod
Bezdězem, zastupitelstev obcí Březovice, Čistá
a Plužná, SRPDŠ při ZŠ Bělá pod Bezdězem, místních firem Atmos – Jaroslav Cankař & syn a Tom
Bohemia Crystal s. r. o. Mgr. Libuše Coufalová

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
viděl padat do sousední vesnice ruskou stíhačku
a pak si přečetl v Záři Mladoboleslavska, že to
bylo práškovací letadlo. To mě poučilo nejvíce.
Některé negativní zprávy v Blesku mohou prostého občana i potěšit. Třeba když vrcholný politik, který místo starosti o věci veřejné koukal,
jak rychle zbohatnout, si teď nemůže svých peněz
uložených na Floridě kvůli nemoci užívat, může
vyvolat pocit, že Boží mlýny melou spravedlivě.
A myslím to upřímně! Mě tedy to, že se v Bělé
prodá několik desítek výtisků bulváru, neznepokojuje. Jsou i dobré zprávy. V místním knihkupectví se před nedávnem prodalo snad deset
knížek veršů od Rimbauda a to mě naplňuje optimismem.
Lubomír Andrš

ROK ČESKÉ HUDBY 2014
Každoročně, znovu a znovu, s přicházejícím jarem jsme okouzleni a udiveni tím, co příroda
dokáže vytvořit. Z bezlistých stromů se stanou
kvetoucí kytice, z holé půdy vyraší, zazelenají
se a rozkvetou rostlinky. Vše je svěže zelené a to
je přímo, po zimě, balzám na naši duši. K tomu
radostný ptačí zpěv dotváří neuvěřitelnou a dokonalou jarní symfonii.
Při pohledu na majestátně rozkvetlé stromořadí kaštanů v našem parku si dokonce představuji mohutné znění varhanního pléna Interludia
z Janáčkovy Glagolské mše. Však jeho geniální
hudba vychází ze zvuků přírody a lidských hlasů.
Nezapomenutelným zážitkem byla pro mne
i jeho opera Liška Bystrouška uvedená v Národním divadle ke skladatelově 160. výročí narození.
V ní je hudebně a poeticky ztvárněn život v lese
s jeho zvuky a zvířecími obyvateli. Jejich konání
je podřízeno přírodním zákonům a je nám často
sympatičtější než chování lidských bytostí. Leoš
Janáček je jeden z mnoha českých tvůrců, kteří si
dobyli světového uznání, a proto patří v letošním
Roku české hudby k často hraným jubilantům.
Také mezinárodní hudební festival Pražské jaro,

Dovolujeme si vás pozvat na Benefiční
koncert, který je pořádán u příležitosti
15. výročí založení pobočky Naděje
v Mladé Boleslavi. Akce se koná ve středu
28. května od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.
Na akci vystoupí regionální pěvecké soubory, sólisté a hudební tělesa. V rámci
programu bude představena činnost
a historie střediska a význam činnosti
této neziskové organizace. Výtěžek sbírky
bude použit pro potřeby nízkoprahového
denního centra a noclehárny mladoboleslavské Naděje.

Škola připravuje terénní
výuku zeměpisu

Ad OSVÍCENÍ BLESKEM
Po přečtení příspěvku paní Holečkové jsem si
uvědomil, jak je dobře, že už nám žádní soudruzi
Kojzarové a spol. necenzurují, co máme číst.
Znám mnoho slušných a inteligentních lidí, kteří
si občas ten Blesk koupí, aby si zkrátili čekání
nebo cestu ve vlaku. Nad některými zprávami
se pousmějí, jiné přeskočí a některé si i přečtou.
Mně se třeba taky nelíbí dokola opakování totalitních seriálů typu 30 případů majora Zeman
a podobných, na které se soudný člověk nekoukal
ani v době jejich vzniku, ale věřím, že většina lidí
je natolik inteligentních, aby v nich po zhlédnutí
začal hlodat červíček podezření, že to asi tak nebylo. Jsme ještě od dob totality dobře vycvičeni,
abychom poznali, co je pravda a co ne. Kdysi jsem

NADĚJE POŘÁDÁ
BENEFIČNÍ
KONCERT

který začíná 12. května (úmrtní den B. Smetany),
bývá vždy zahajován cyklem symfonických básní
„Má vlast“ od Bedřicha Smetany. Jeho dílo patří
k zakládajícím pilířům české národní hudby, od
něho vycházejí tvůrčí schopnosti dalších našich
skladatelů, kteří se proslavili ve světě: A. Dvořák,
Z. Fibich, L. Janáček, B. Martinů, A. Hába.
Ze současníků jubilantů jmenuji alespoň
I. Haase, P. Ebena, V. Franze a populárního písničkáře K. Kryla. Ti všichni mají ve svém letopočtu narození či úmrtí na konci „čtyřku“. Dokonce Smetana má letos dvojí výročí: 190 let od
narození a 130 let od úmrtí.
Čestným prezidentem Roku české hudby je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek a záštitu
nad koncerty i v zahraničí převzal pan prezident
Miloš Zeman.
U nás v Bělé uctíme dvojitého jubilanta Bedřicha Smetanu koncertem 14. září výběrem árií
z „naší“ opery Tajemství a z nejnárodnější opery
Prodaná nevěsta. Budou účinkovat zpěváci
Národního divadla z Prahy a koncert jsme nazvali
GALA SMETANA.
Mgr. Milena Holečková
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Naše škola ve spolupráci s katedrou geografie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci připravuje na měsíc květen kurz
terénní výuky zeměpisu pro žáky 7. ročníku.
Tento projekt je organizován Centrem pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ, je
spolufinancován z prostředků Evropské unie
a ze státního rozpočtu ČR.
Během tří dnů strávených v Olomouci a jejím
blízkém okolí si 20 žáků pod vedením lektorů
z Univerzity Palackého vyzkouší orientaci v terénu za použití moderní GPS navigace, zkusí
si práci s digitálními fotoaparáty, kamerami
nebo zdokonalí svou práci s mapou a leteckými
snímky. Kromě rozvíjení již nabytých vědomostí
a získávání nových dovedností je pro žáky připraven také bohatý volnočasový program.
Bc. Petra Tošovská

Co je ještě nového
ve městě
Za zmínku stojí znovuotevření restaurace Na
stadionu. Nový provozovatel, Luboš Šilha, se těší
na návštěvníky v úterý, středu a čtvrtek od 16 do
21 hodin, v pátek se můžete zdržet o hodinu déle,
tedy do 22 hodin. V sobotu vám restaurace poskytne přístřeší od 15 do 23 hodin, v neděli od
15 do 20 hodin. Kromě klasického pohoštění nabízí možnost pořádání setkání a oslav a v letních
měsících venkovní grilování.
Nově otevřenému provozu přejeme hodně spokojených zákazníků.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Komorní sál MKZ
„MANDARÍNKOVÝ POKOJ“
9. 5. od 19.30 v Komorním sále MKZ

„MŇAU“
17. 5. od 15 hod. v Komorním sále MKZ

Známý francouzský dramatik Robert Thomas
proslavený především detektivkami (Past na
osamělého muže, Osm žen, Vysoká hra, Vražedné
dědictví) se tentokrát představil jako autor pěti
komediálních povídek. Všechny se odehrávají
v jednom pokoji malého pařížského hotelu, a jak již
napovídají jejich názvy (Beránek a tygřice, Velebníček
a šlapka, Oškubaná husa, Směšný anglický ptáček,
Mandarín a pokojská), nebude v nich rozhodně nouze
o humor a velké množství komických situací.
Představení do Bělé přiveze soubor Jirásek Olešnice.
Vstupné: 60 Kč, v předprodeji: 50 Kč.

Původní pohádkový muzikál odehrávající se na
jednom zapadlém náměstíčku se starou kašnou, kde
se každý večer scházívá kočičí společnost. Zdánlivě
poklidné soužití je však narušeno malým, z domova
vyhozeným kotětem Mňau. Podaří se kočičí partě
najít malé Mňau domov? Jsou lidští tvorové vůbec
(v)hodnými starati se o kočičí tvory? A víme my lidé
vůbec, jak se o kočky starat?
Veselé, hravé, ale i poučné představení se spoustou
písniček vám jistě dokáže odpovědět.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace možné na www.mkzbela.cz
Bělé se opět setkají
pod Bezdězem 6. - 8. 6. 2014
První červnový víkend se opět rozrostou
počty „Běláků“. Tentokrát se utkají šestičlenné týmy v řadě zábavných disciplín „her
bez hranic“. Vzájemné sportovně-žertovné
potýkání se odehraje v sobotu 7. června
na městském koupališti od 13 hodin. Připraven je i bohatý doprovodný kulturní
program tvořený Běláky z různých měst.
V dobré náladě se na vás všechny těšíme.
za přípravný výbor
NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ
Petr Matoušek, ředitel MKZ

FILMOVÉ POLÍČKO

FILMOVÉ POLÍČKO NEORANÉ
30. 5. v Komorním sále MKZ od 19.30

FIL

KO

„Velevážené obecenstvo,
dámy a pánové, biograf
MKZ si vás dovoluje pon e o r a n é
zvat na zábavný filmový
večer té nejvyšší úrovně. Živá hudba, zpravodajský týdeník, zpěvačka světové úrovně
VÉ POLÍ
a především
nejmodernější
filmová zábava.
Č
MO
Přijměte pozvání a přeneste se s námi na začátek století, kdy dámy do biografu chodily v kloboucích a pánové kouřili při sledování groteN E O R A N É

sek doutníky. Kdy jindy budete mít příležitost
vidět, jak se dříve chodilo do kina, dozvědět
se něco zajímavého z počátků kinematografie
a objednat si přímo ze sedadla horké párky
a studené pivo?“
Těší se na vás Martin Weiss.
Vstupné 60 Kč, v předprodeji 50 Kč.
Rezervace možné na www.mkzbela.cz, předprodej v Knihovně V. Holana.

Noc s Andersenem 2014

Již 14. ročník této celosvětové akce proběhl
v naší knihovně v noci z pátku 4. dubna do
soboty 5. dubna.
Vše vypuklo v pátek úderem 18. hodiny, kdy se
v knihovně sešlo 17 nocležníků, z toho pouze
3 stateční kluci, zbytek děvčata, a dvě knihovnice.
Po vzájemném představení a seznámení se
s tím, co to vůbec Noc s Andersenem je a proč
se koná, jsme se pustili do pátrání s komisařem
Vrťapkou. To proto, že letošní nocování bylo
ve znamení tohoto oblíbeného dětského detektiva. Děti hledaly zatoulané postavy z dětských
knížek a vracely je do těch správných. Po tomto
úspěšném pátrání účastníci vyráběli obrázky
ze zažehlovacích korálků.

Následoval „Kufr“- zábavná soutěž plná hádanek, kvízů a pantomimy.
Nechyběla samozřejmě večeře, promítání pohádky a závěrečná diskotéka, plná písniček na
přání. I když někteří jen neradi, nakonec se
všichni zavrtali do svých pelíšků a postupně
usínali. Ráno byli opět všichni připraveni pokračovat v zábavě. Nasnídali se, umyli se, sbalili si spacáky a pak, ještě než si je vyzvedli
rodiče, hráli další hry, např. Activity, Twister.
Někdo skládal obrázky, maloval si, někdo si
četl. Všechny děti od nás na závěr dostaly diplomy pro statečné spáče. Věříme, že se letošní
nocování v knihovně dětem líbilo a budou mít
na co vzpomínat.
bělské knihovnice Iveta a Katka
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KAŠTAN
RODIČOVSKÉ CENTRUM
KVĚTEN 2014

Středa:
8.00 – 11.45
Hernička pro nejmenší děti
13.00 – 16.00
Šikulky - VV ateliér pro děti ze ZŠ
Čtvrtek:
13.00 – 16.00
Šikulky – VV ateliér pro děti z MŠ
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé-pokročilí
Pátek
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti
NĚCO NAVÍC:
BĚLSKÁ
KLOBOUKOVÁ
NEDĚLE aneb
„Do tance,
prosím“
Vážené bělské dámy, pánové, dětičky,
dovolte mi, abych vás pozvala na tradiční společnou oslavu svátku matek a narozenin o. s.
Společenství Kaštan.
Oslava proběhne v parku na bělském náměstí
v neděli 11. 5. 2014 od 15 hodin.
Jsou zváni všichni, kteří si chtějí připomenout
dvacátá léta minulého století. Časy, kdy dámy
nosily šněrovačky, dlouhé sukně, klobouky,
slunečníky a životem je provázeli galantní pánové…
Programem nás provede herečka a moderátorka
Českého rozhlasu Vltava Jana Trojanová.
Atmosféru lázeňského města podpoří pravý
orchestr z Prahy pod vedením pana Vondráčka,
můžete se vznášet v rytmu známých Straussových valčíků.
Staré časy připomene jízda v kočáře, přehlídka
ručně vyrobených klobouků, šatů, deštníčků,
ve kterých se představí ty nejodvážnější tanečně
nadané bělské dámy.
Chybět nebude ani tombola, klobouková VV
dílna, výroba ozdob z korálků, VV dílny pro
děti atd.
Taktéž se můžete těšit na občerstvení z kuchyní
bělských dam i na překvapení od dětí z MŠ a ZŠ
Bělá pod Bezdězem.
Celá akce je výsledkem spolupráce o. s. Společenství Kaštan a MKZ v Bělé pod Bezdězem
pod vedením Petra Matouška.
Děkujeme paní starostce Jitce Tošovské, že převzala záštitu nad touto akcí.
O programu akce a dalších spolupracovnících se
dozvíte na plakátech.
Těším se na vás.
Iva Křivánková (p. Kaštánková),
bližší informace na tel. čísle: 606 174 564

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum v květnu 2014

www.muzeumbela.cz, www.facebook.com/muzeumbela, muzeumbela@gmail.com

Muzeum v Bělé pod Bezdězem svoji hlavní výstavní sezonu začíná již v květnu 2014, kdy se
v rámci připravených výstav můžete spolu s námi
zastavit nad těmito dvěma hlavními tématy. Výstavou „1. světová válka“ připomínáme 100. výročí
vypuknutí tohoto velkého světového konfliktu.
Výstava přináší řadu zajímavých informací o příčinách či průběhu války a stranou nezůstává ani
běžný život v zázemí, zejména na Bělsku. V rámci
výstavy je také instalována původní tabule padlých
z regionu Bělska v letech 1914 až 1918, kterou vytvořil František Zuman.
Bělsko, tj. bývalý soudní okres Bělá p. B., z hlediska
tradiční architektury vám přiblíží výstava „Sláva
tomu domu...“, která mapuje minulost i současnost lidové architektury v regionu. Výstava čerpá
zejména z dobových fotografií a kreseb, které jsou
poprvé představeny veřejnosti. Nabízí tak zajímavé
srovnání stavu a vzhledu zdejších obcí v rozmezí
posledních 100 let. V rámci výstavy se také více
dozvíte o tom, jak lidové památky zachovávat
a současně je využívat pro současné způsoby bydlení.
Jak najít poklad? Kdo jej schoval a proč? Co
všechno můžeme za poklad považovat? To jsou
otázky, které budou zodpovězeny na výstavě „Poklady Pojizeří“, kterou připravili archeologové Filip
Krásný a Adam Kout. Některé z pokladů nalezených v našem okolí tak budete moci zhlédnout
na vlastní oči.
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

Muzejní Boulevard
Již na konci dubna vyšlo další číslo populárního muzejního časopisu, kde se dozvíte mnoho zajímavého
z naší minulosti, objevíte nová místa na své jarní toulky
a obohatíte své knihy receptů a rad do domácnosti.
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
1. května 2014 od 18 hodin
U příležitosti zahájení hlavní výstavní sezony se uskuteční mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa, kterou bude
sloužit bělský farář Kamil Škoda.
9. května 2014 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli se uskuteční
v pátek 9. května od 18 hodin.
Mše svatá v kostele sv. Václava
30. května 2014 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. se uskuteční v pátek
30. května 2014 od 18 hodin.
1. světová válka
Výstava u příležitosti
100. výročí vypuknutí
1. světové války bude otevřena od 26. dubna do
30. září 2014.
Poklady Pojizeří
6. května 2014 od 17 hodin
vernisáž výstavy
Výstava o pokladech nale-

zených v okolí řeky Jizery bude otevřena od 6. května
do 27. června 2014.
„Sláva tomu domu ...“
6. května 2014 od 17 hodin
vernisáž výstavy
Výstava věnovaná lidové
architektuře regionu Bělska
bude otevřena od 6. května
do 30. září 2014.
Noc kostelů
23. května od 18 hodin
Již pravidelně se Muzeum
v Bělé p. B. spolupodílí na
přípravě celorepublikového festivalu Noc kostelů, jehož letošní ročník
se uskuteční v pátek 23. května 2014. Přesný program letošní Noci kostelů se dozvíte například
na webových stránkách bělské farnosti či Muzea
v Bělé pod Bezdězem.
Uber plyn!
Auta a autíčka
1. června 2014 od 17 hodin vernisáž výstavy
Výstava nejen pro kluky
a jejich tatínky, kde spatříte unikátní, rozsáhlou
sbírku aut a autíček pana
Antonína Maciolka.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městskému
úřadu Bělá pod Bezdězem a také jmenovitě paní
Krejčíkové ze Správního odboru MÚ za pomoc,
kterou nám poskytli v naší těžké životní situaci.
Jaroslav Čejka a Filip Šulc

Chtěla bych poděkovat představitelům města,
paní starostce Tošovské
a panu tajemníkovi Krenickému,
za gratulaci a dárek k mému životnímu jubileu.
Ludmila Kabátníková

Chtěla bych touto formou poděkovat představitelům
města za gratulaci a dárek k mému životnímu jubileu.
Dále děkuji Svazu zdravotně postižených i ostatním
přátelům a své rodině za srdečná přání.
Marie Černá

GRATULACE

Děkuji rodině a všem přátelům a známým za jejich
gratulace a milé dárky k mým 80. narozeninám.
Též děkuji Městskému úřadu
za milé blahopřání a věcný dárek.
Jaroslav Jirůtka
Rádi bychom poděkovali všem těm,
kteří nám projevili upřímnou soustrast
nad úmrtím našeho milovaného manžela, tatínka
a dědečka, pana Václava Kučery.
Rodina Kučerova

Dne 6. května 2014 oslaví můj manžel,
pan Josef Beer 86. narozeniny.
Moc zdravíčka, štěstíčka,
lásky a pohody mu přeje manželka Hana
a dcera Katka s rodinou.

POZVÁNKA
Pěvecký sbor Carillon si vás dovoluje
v rámci celostátní akce Rok české hudby
pozvat na koncert Život a hudba Jaroslava Ježka,
který se uskuteční ve středu 21. 5.
v klubu Základní školy v Máchově ulici.
Začátek je v 18 hodin, vstupné dobrovolné.
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„Roky běží kupředu, já zapomenout nemohu, že
v srdci tě stále máme a na tebe vzpomínáme.“
Dne 11. května uplyne 15 let od doby,
kdy nás opustil manžel, táta a děda,
pan Josef Novák.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Hana, děti s rodinami
a švagrová Maru.
Dne 11. května uplyne již 10 let od
úmrtí pana Václava Ruty, bývalého
házenkáře, člena Ochotnické jednoty, Dechové hudby sokolské i kapely Václava Machače, mistra truhláře
z České ulice.
Stále vzpomínají syn Václav,
dcery Helena a Zdeňka s rodinami.
Dne 19. května 2014 tomu bude 7 let,
co nás navždy opustil pan Josef Pelc.
S bolestí v srdci vzpomíná
manželka s rodinou.

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Gymnasté a gymnastky zaplnili tělocvičnu při 6. ročníku Bělského jarního čtyřboje
Bělské gymnastky úspěšně reprezentují od začátku roku jak na pohárových soutěžích, tak na
přeborech kraje. Lednový Dobříšský gymnastický čtyřboj přinesl zlatou medaili pouze Tereze
Dvořákové. Těsně pod medailovými pozicemi
ve svých kategoriích skončila Soňa Řehořková
a Tereza Femiaková.
Na Týneckých tandemech získaly v kategorii
mladších žákyň stříbrné medaile Iva Roztočilová a Patricie Vnenková a ve starších žákyních
si bronzové medaile odvezly Antonie Nešporová
a Tereza Dvořáková. V kategorii zlatých tandemů
pro trenéra a závodnici získaly sestry Martina
a Patricie Vnenkovy stříbrné medaile.
Další soutěže dvojic se naše děvčata zúčastnila
v Praze-Řeporyjích. Tam obhájil náš klub krásné
třetí místo v soutěži družstev. Zlaté medaile
ve svých kategoriích získala Soňa Řehořková
s Patricií Vnenkovou, stříbrné pak Lucie Kolocová a Lucie Tondrová a dvojice Eliška Tondrová a Mariana Dürrová, bronzové ve stejné
kategorii sestry Femiakovy. V kategorii starších žákyň byly na druhé pozici ještě Antonie

Nešporová a Tereza Masaryková.
Letošního Bělského jarního čtyřboje
se zúčastnilo 70 děvčat a 20 chlapců.
Závodilo se ve velmi pěkné atmosféře,
což ocenily všechny zúčastněné oddíly
z Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje.
I naše závodnice sbíraly cenné kovy.
Mezi předškolními závodnicemi získaly svoje první medaile Magdalena
Dürrová a Simona Tresová. V kategorii
nejmladších žákyň si stříbrnou medaili
zasloužila Hana Vaňoučková. Mezi děvčaty ročníku narození 2006 zvítězila Eliška Tondrová, Lucie Kolocová se umístila třetí a těsně
pod medailovou pozicí skončila Lucie Tondrová.
Sestry Tereza a Denisa Femiakovy obsadily třetí
a čtvrtou příčku ve své kategorii. V kategorii
II. obsadily stříbrnou a bronzovou příčku Iva
Roztočilová a Soňa Řehořková. V kategorii starších žákyň III. byla Tereza Masaryková bronzová
a ve IV. Tereza Dvořáková zlatá.
Úspěšné bylo i vystoupení našich gymnastek na

Šermíři úspěšně pokračují v jarní sezoně
V neděli 13. 4. uspořádal šermířský klub
1. FC Bělá pod Bezdězem za podpory místní
ZŠ žebříčkový turnaj pro nejmladší šermíře –
minižáky a minižačky (U11) – 2. ročník turnaje
Bělský kordík 2014.
Turnaje se zúčastnilo 30 malých šermířů
z celé ČR. Domácí si z turnaje odnesli hned
čtyři finálová umístění. V kategorii děvčat
vybojovala 7. místo Dominika Nováčková,
v kategorii chlapců obsadil Vojtěch Veselý 8.,
Matyáš Landovský 6. místo a František Coufal
v turnaji zvítězil. Nebyl to však zdaleka jediný
turnaj, na kterém bělští šermíři v průběhu tohoto jara sbírali úspěchy.
Během téhož víkendu
v sobotu si někteří odskočili poměřit své síly
do sousedního Saska, kde
oddíl šermu v Bautzenu
pořádal Otevřené mistrovství střední Evropy.
V kategorii U12 zde skončil na bronzovém stupínku
Václav Štěpán; Ondřej
Kovář obsadil 5. místo.
V kategorii U10 pak
Petr Štěpán bral stříbro.

František Coufal týden před domácím turnajem, v neděli 6. 4., obsadil ve Velké ceně Ústí
nad Labem skvělé 3. místo v kategorii U13.
Dorota Adamová mezi stejně starými děvčaty
vybojovala 6. místo.
Nejvýraznějšího úspěchu bělského šermu
na mezinárodních planších pak dosáhla
Anna Coufalová, která se na největším celosvětovém turnaji kategorie U15 Challenge
Wratislavia v polské Wroclavi probojovala mezi
157 šermířkami až na vynikající 7. místo.

O. S. Tajemství

Oddíl turistiky TPD
Květen, druhý
máchovský měsíc

1. 5. – 4. 5. se budeme toulat na Pálavě: Pavlovická
vrchovina, Lednicko-valtický areál – plavba lodí,
návštěva republiky Kraví hory a jiná místa. Odjezd
od sauny 1. 5. v 6 h, návrat 4. 5. cca v 20 h.
Čtvrtek 8. 5. Máchovi v patách Kokořínsko: odj.
busu v 8.20 h, pěší trasa: Houska – Vrátenská
rozhledna – Nosálov – Lobeč: zahájení programu
v Lobči ve 14 h. – muzeum, zámek, křest spolkového
praporu. Cena: 50 Kč.
Kompletní výsledky a fota z turnajů lze zhléd- Sobota 10. 5. Toulání podbezdězskými lesy spojené
nout na: www.serm-bela.webnode.cz
s vařením: sraz v 9 h u České brány, 9.10 h
u koupaliště, obvyklé věci s sebou (suroviny zajistíme,
buřta vlastního, vezměte každý trochu vody), trasa
do 10 km, po skončení výšlapu občerstvení na
základně.
Pátek 23. 5. Schůze na základně TPD od 17 h.
Sobota 31. 5. Setkání Máchy s německým malířem
v lückendorfském skalním městě: ú. Bílého potoka,
zřícenina hradu Karlsfried, vyhlídka Fuchskanzel
aj. Trasy od 7-10 km. Odj. busu v 7.20 h: Bělá p. B.,
Doksy v 7.40 h, občerstvení bus, batoh. Mařenická
hospůdka, není potřeba euro. V případě horšího
počasí možné absolvovat i na běžkách. Přihlášky
na známém čísle, e-mailové adrese, cena: 100 Kč.
Horský vůdce

9. ROČNÍK BĚLSKÉHO KAPRA - 4. května 2014
Místní organizace Českého rybářského svazu
srdečně zve všechny příznivce rybářského
sportu na veřejné závody:
9. ROČNÍK BĚLSKÉHO KAPRA.
Koná se 4. května 2014 na rybníku Slon.
Startovné: 250 Kč

dubnovém krajském přeboru ASPV. Přebornicemi kraje se staly v kategorii mladších žákyň
II. Soňa Řehořková, v kategorii starších žákyň
IV. Tereza Dvořáková a mezi ženami Kamila Heřmanová. Bronzovou medaili získala ještě Iva Roztočilová. Svými výsledky si tyto závodnice spolu
ještě s Denisou Femiakovou a Miriam Tresovou
vybojovaly možnost reprezentovat v družstvech
Středočeský kraj na republikové soutěži v Doubí
u Třeboně.
Mgr. Yvona Řehořková

Prezentace: 4 - 5.45 hod.
Hodnotí se všechny ulovené ryby - vážením.
První tři ceny: výhra v hotovosti.
Soutěž o hodnotné ceny pro všechny přítomné.
Občerstvení zajištěno.
Více informací naleznete na: www.rybaribpb.cz
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TJ Sokol Bělá - házená
Program domácích utkání
házenkářů na květen

Turnaje
ne 11. 5. 2014: turnaj mini- a přípravky
Mistrovské zápasy:
ml. dorost: so 10. 5. 2014 Jiskra Třeboň – 15 hod.
muži: so 10. 5. 2014 TJ Libčice – 17 hodin
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INSTALACE ZDARMA
WiFi
4 Mbps - 350 Kč
25 Mbps - 450 Kč
Optická vlákna
2/2 Mbps - 200 Kč
15/15 Mbps - 400 Kč
50/50 Mbps - 500 Kč
100/100 Mbps - 660 Kč

uvedené ceny jsou včetně DPH

Připojení k internetu:

Pro 100 nejrychlejších WiFi router
za výhodnou cenu 370 Kč a malý
dárek od pivovaru Svijany.

O všE SE
POSTARáME My

Zavolejte na 326 20 20 20
nebo napište na obchod@metronet.cz
Více informací na
www.metronet.cz/soudecek
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INZERCE

UHELNÉ SKLADY – LUKA
Ladislav Markvart
Speciální jarní nabídka
ledvického uhlí a briket
Ořech I.
Ořech II.
Kostka
Brikety

289,- Kč/ q
259,- Kč/ q
319,- Kč/ q
uhelné
dřevěné

Uhlí je skladováno v hale, doprava do 25 km zdarma.
Skládání pasem ZDARMA.
DOPRAVA MOŽNÁ VOZY MAN A MULTICAR.
Při každé objednávce jako dárek 25kg briket.
Pro více informací a objednávku nás kontaktujte
na tel. čísle 723 524 112
Nabídka je časově omezená, platí pouze pro duben – květen 2014

MIRLAND

Kompletní kancelář Jana Hradská
Masarykovo náměstí 148,
Bělá pod Bezdězem

MIRLAND, s. r. o,
průmyslový areál Vazačka 1521, Bělá p. B.
Tel.: 777 700 870, 777 619 777,
katerina@mirland.cz, info@mirland.cz

Tel. č.: 775 144 230,
e-mail: kompletnikancelar@seznam.cz

Hledáme pro zakázkovou výrobu nábytku
v Bělé pod Bezdězem vyučeného truhláře s praxí.

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví,
daní, mezd pro FO, PO, založení s. r. o.,
vyřízení sídla firmy pro PO,
komunikace s úřady.

Podrobné informace získáte
na tel. čísle 777 619 777 (p. Landa).

Sbor Bratrské jednoty baptistů vás srdečně zve na:

DÁ R E K DĚ T E M OD M K Z

TURNAJ V KULIČKÁCH

30. května od 9.00 a 10.30 v Sokolovně

MICHAL NA HRANÍ
17. 5. 2014 od 15 hodin v parku na Masarykově náměstí
Srdečně zveme děti i rodiče na odpoledne plné zábavné, lehce sportovní aktivity – turnaj v kuličkách. Soutěžit se
bude v několika kategoriích rozdělených dle věku účastníků. Pravidla hry budou na začátku turnaje vysvětlena.
Vítězové se mohou těšit na diplomy a medaile, na všechny účastníky čeká sladká odměna.
Několik sad kuliček bude připraveno k zapůjčení, nicméně z důvodu omezeného množství
doporučujeme vzít si kuličky vlastní. Občerstvení zajištěno.
Startovné: 20 Kč
Registrace hráčů a bližší informace: Aneta Kriššáková, e-mail: aneta.krissakova@centrum.cz, tel.: 724 730 295

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Jitka Tošovská,
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: 2000 ks, ročník 38, tisk: Perfecta print, s.r.o. Ml. Boleslav. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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