z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská
rubrika - Program Není Bělá jako Bělá - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
začíná nám jeden z letních měsíců a před
námi je stále hodně práce na započatých
projektech anebo se některé teprve začnou
rozjíždět.
Úspěšně pokračuje stavba pavilonu mateřské školy, probíhá výběrové řízení na vybavení tohoto pavilonu, je předáno staveniště na vybudování Informačního centra na
zámku, začínají se opravovat silnice, chodníky a probíhá další údržba našeho města.
Byla provedena výsadba letniček, probíhá
příprava koupaliště na zahájení letní sezony. V tomto měsíci také proběhne druhé
setkání Běláků, na něž vás srdečně zveme.
Je připravený program, který určitě napomůže sbližování a upevňování přátelství mezi obcemi a městy nesoucími název
Bělá.
V městské hale proběhne finále mistrovství
ČR v šermu kordem ml. žáků, u rybníka
Slon jsou připraveny rybářské závody, sou-

ČERVEN
těže a program pro pobavení dětí, které na
začátku měsíce oslaví svůj svátek; doufáme,
že slunečné počasí bude provázet i plážovou házenou a další kulturní akce.
Též jsme přesvědčeni, že i žáci devátých
ročníků, jimž končí jedna z životních etap
v základní škole, si velmi spolehlivě a zodpovědně srovnali své myšlenky při výběru
svého budoucího povolání a podle toho
vybírali a zvažovali další studium, aby byli
dobře připraveni pro vstup do dospělosti.
Přejeme jim mnoho úspěchů.
Mnozí z vás již mají naplánovanou dovolenou, tak též přejeme příjemné prožití a ti,
kteří ještě čekají na volné dny, ať neváhají
a přijdou na připravené akce jen tak, pobavit se, popovídat, zavzpomínat, vyměnit si
zkušenosti. Vedení města se těší na setkání
s vámi při akcích a přeje vám krásné slunečné dny.
Vedení města
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Ve Výstavním sále MKZ
„Není Bělá jako Bělá“
Prezentace obcí do 19. 6.
7. 6.
Není Bělá jako Bělá,
„hry bez hranic“
na městském koupališti
12. 6.
„Sláva tomu domu…“
Přednáška k výstavě v muzeu
od 17 hod., vstupné 20 Kč
13. 6.
Filmový klubíček Ondřeje
Suchého, v Komorním sále MKZ
od 18 hod. Vstupné: 60 Kč,
v předprodeji: 50 Kč
13. 6.
Mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa od 18 hod.
21. 6.
Máchovi v patách
Etapový didakticko-kulturněturistický pochod IV.
27. 6.
Mše svatá v kostele sv. Václava
od 18 hod.
28. 6.
Vernisáž výstavy
„Drobnosti pro radost“
ve Výstavním sále MKZ
od 16 hod.
1. 7.
Libor Šťastný – plastiky,
autorská sochařská tvorba.
Vernisáž v muzeu od 17 hod.

A je tu léto...

foto: Radka Kubínová

Bližší informace na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání
rady města

a to převedení agendy životního prostředí, kterou
vykonává p. Veronika Blažková, DiS., z Odboru
rozvoje a majetku města do Odboru výstavby a
územního plánování včetně referentky, která
agendu vykonává. Rada města schvaluje změnu
názvu Odboru výstavby a územního plánování
na Odbor výstavby a životního prostředí.
Vše s účinností od 1. května 2014.

Závěrečný účet města za r. 2013 a zpráva
o přezkoumání hospodaření města

Údržba městského stadionu

Rada města odsouhlasila výběr dodavatele
regenerace a hnojení travnatého hřiště v roce
2014 na sportovním stadionu města Bělá pod
Bezdězem, spol. Eurogreen CZ, spol. s. r. o.

Obytná zóna Vrchbělá

Rada města projednala a navrhuje zastupitelstvu
města (ZM) schválit předloženou územní
studii obytné zóny Vrchbělá zpracovatele Ing.
arch. Olgy Zelenkové z 02-03/2014 a uložit
zpracování dokumentace k územnímu řízení
včetně vydání územního rozhodnutí.

Organizační změna na MěÚ

Rada města schvaluje organizační změnu
na Městském úřadu Bělá pod Bezdězem,

Rada města projednala a doporučuje
zastupitelstvu města schválit závěrečný účet
města za rok 2013.
Dle § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
rada města doporučuje zastupitelstvu města
projednat zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Bělá pod Bezdězem
za r. 2013 a dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením s výsledkem: „Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.“

Záměr prodeje pozemků v areálu koupaliště

Rada města doporučuje ZM neschválit záměr
města Bělá pod Bezdězem prodat pozemky
v areálu koupaliště nájemníkům chat/
převlékáren a doporučuje uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o prodloužení nájmu pozemku
pod chatami/převlékárnami na dobu určitou
do 31. 12. 2024.

EKO koutek

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
Veřejné jednání
Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem
4. 6. od 17 hod. v klubu Základní školy
v Máchově ulici

Kompostéry zdarma pro
občany města Bělá pod
Bezdězem!
Městu Bělá pod Bezdězem byla v roce 2013 přidělena dotace z OPŽP na nákup 600 kusů kompostérů o objemu 800 l. Kompostéry byly rozděleny
mezi občany města Bělá pod Bezdězem během listopadu 2013 až do května 2014. Všech 600 kusů
bylo úspěšně rozdáno. Všichni občané, kterým byl
kompostér přidělen, ho mají na dobu 5 let vypůjčený
a po uplynutí této doby (5 let od podpisu smlouvy)
přejde bezplatně do jejich vlastnictví. Zároveň se
o kompostér musí po dobu 5 let starat, aby nedošlo
k jeho poškození. Pokud by byl kompostér odcizen,
má občan povinnost celou věc nahlásit Policii ČR
a zároveň městu Bělá pod Bezdězem.
Dále upozorňujeme občany, že je nutno umístit kompostér na vhodné místo na pozemku. Nedoporučujeme jeho umístění na přímém slunci či
v bezprostřední blízkosti skleníků. Nejlépe je umístit kompostér do polostínu. Děkujeme občanům za
spolupráci a zájem v tomto projektu a přejeme jim
mnoho úspěchů při kompostování.

Nejlepší odpad?
Ten, co vůbec nevznikne
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud
vznikne, pak je třeba jej co nejlépe využít – ideálně
při produkci nových výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící pilíř soudobé odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se
prosadily zásluhou směrnic Evropské komise, které
jsou závazné pro všechny členské státy EU.
V praxi to znamená, že zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici
a pak na skládce nebo ve spalovně. Velký důraz se
klade na opětovné použití a navracení výrobků do
používání až do skutečného ukončení životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které
v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik
jako plastové obaly.
Devadesát procent materiálu lze znovu využít
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé
materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny.
Drtivou většinu jich pak lze vrátit zpět do výroby
jako druhotné suroviny.

Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní
prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve
spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další
maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony
používané dříve v chladicích zařízeních.
Jak plní výrobci a dovozci své zákonné povinnosti
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od
roku roste. Moderní recyklační zařízení by na ně sama
o sobě nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat
celý složitý systém jejich sběru, evidence a dopravy
ke zpracovatelům. A někdo jej musí také financovat.
Tím „někým“ jsou výrobci a dovozci těchto zařízení.
Ukládá jim to zákon o odpadech, který do České republiky přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku 2005. Zákon ovšem ponechal určitou volnost v tom, jak tyto povinnosti plnit.
Výrobci a dovozci se přiklonili k osvědčenému modelu
vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandináv2

ských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy,
neziskové společnosti, které plnění jejich zákonných
povinností zajišťují.
Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů z domácností.
Podle tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní
systémy ekologické nakládání například s vysloužilými lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími tělesy.
O větší část vyřazených spotřebičů se postará
společnost ELEKTROWIN
Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané bílé techniky, stejně jako třeba elektrické pomocníky pro kutily a zahrádkáře, dostala na starost
akciová společnost ELEKTROWIN.
ELEKTROWIN a.s. byl založen 25. května 2005
a je tak jedním z nejstarších kolektivních systémů
působících v České republice. Dnes zajišťuje – řečeno slovy zákona - zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění více než poloviny
celkového množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Dohráno!?
Každým rokem se znovu a znovu pouštíme
do nastudování nové pohádky pro děti z mateřské a základní školy. Letos jsme si připravili pohádku s názvem „Jak Vašek s Honzou
hledali nevěsty“.
Pohádku nikdo z nás neznal, protože vznikla
na naši objednávku – chtěli jsme, aby v ní
byly pohádkové postavy, které máme v našem divadélku rádi. A tak se objevuje velmi
upovídaný drak, který má srdce na pařátu,
smutný vodník, jemuž se splní dávný sen
o cestování, rázný čert, který však nikoho do
pekla neodnese, a Vašek s Honzou, kteří se
nebojí vyjít do světa, pracovat a hledat si nevěsty. Kdo pohádku viděl, ví, že si oba mládenci nevěsty našli. A ne ledajaké! Karolínku a Majdalenku
– děvčata upřímná a pracovitá. Rodiče chlapců byli
spokojeni a všichni se radovali.
Příprava pohádky nebyla lehká – zkuste si potěžkat naše dřevěné herce, pohybujte s nimi tak,
aby se nekáceli, nelétali, nezapletli, byli na scéně
včas, naučte se mluvit, jen když máte, a to ještě
přesně, na mikrofon, mějte nalistovanou vždy

Švýcarští žáci již pošesté
v Bělé pod Bezdězem

správnou stranu textu, nezapomeňte na výměnu
kulis, dekorací, roztažení opony atd., a to všechno
bez pošťuchování kolegů, při vypnutém mobilu
a bez svačiny!!! Každá středa odpoledne byla vyplněna pernou prací, ale nelitujeme. Potlesk a radost
dětí, rodičů a známých, kteří představení navštívili
ve dnech 5. – 7. května, byl pro nás dostatečnou
odměnou.
členové Loutkohereckého kroužku při
ZŠ Bělá pod Bezdězem

Projekt Korálová moře aneb Žáci žákům

Ve dnech 28. a 29. dubna proběhl na naší škole
celoškolní mezipředmětový projekt Korálová
moře. Během těchto dvou dnů se žáci sedmých,
osmých a devátých ročníků stali učiteli pro žáky
nižších tříd. Využili vše, co se dozvěděli, naučili,
vyhledali si a vyrobili v přípravné fázi projektu,
která probíhala již od října, aby poučili a zábavnou formou zapojili žáky nižších ročníků do problematiky ekologie korálových moří.
Protože je pojem korálová moře velmi široký,
měla každá „lektorská třída“ vymezený obor,
o který se zajímá – např. žraloci, kytovci, koráli,
znečištění, želvy. Účelem projektu bylo nejen
přírodovědné poučení, ale také prohloubení spolupráce žáků, zlepšení schopnosti komunikace,
získávání zkušeností s vyhledáváním potřebných
materiálů. V neposlední řadě si mohli žáci vyzkoušet roli učitelů.
Jak to vlastně vše probíhalo? Žáci „lektorských
tříd“ si nachystali pracovní listy, soutěže, omalovánky, diplomy a odměny, vyzdobili třídy a pak
už jen čekali, až přijdou „jejich žáci“.

V pondělí nás na druhém stupni navštívili žáci druhých a třetích tříd, v úterý
potom prvňáčci a žáci čtvrtých, pátých
a šestých tříd.
Na úvod hodiny byli návštěvníci uvítáni, někteří hranou scénkou, jiní počítačovou prezentací, další rozhovorem.
Dále byli vyzváni ke skupinové práci
na pracovních listech. Každá skupinka
žáků měla své starší pomocníky, kteří
jim radili a naváděli je na správnou poznávací cestu, aby všichni uspěli. Poté
jejich práce zhodnotili a pobavili žáky
soutěží, písničkou… Nakonec si třídní
učitelé návštěvníků odnesli diplom
a děti malou odměnu – pamlsek, perníkovou
želvičku, leporelo s delfíny a velrybami či keramického žraloka. I tyto odměny vyráběli sami
žáci lektorských tříd.
Přes počáteční pondělní zmatky a nervozitu se
projekt velmi vydařil a splnil svůj účel. Žákům
nižších ročníků se projekt velmi líbil, užívali si
hry i úkoly, radost měli i ze svých odměn.
Zvláště žáci sedmých tříd překvapili svou schopností spolupracovat s mladšími žáky a pomáhat
jim. Žáci devátých tříd zase díky větším zkušenostem měli své práce, prezentace i odměny
propracovanější. „Učitelé“ z osmých tříd oživili
projekt hranou scénkou.
Všichni žáci lektorských tříd se shodli na tom, že
dvoudenní mluvení a práce s žáky byly opravdu
těžké, třebaže je to bavilo. Pomohlo jim to nahlédnout do mnohdy nelehkého údělu učitelů.
Přes některé těžkosti se žáci-„učitelé“ shodli na
tom, že by si rádi v příštích letech podobný projekt zopakovali.
Ing. Pavlína Cankařová
3

Není to tak dlouho, kdy žáci Základní školy v Bělé
pod Bezdězem navštívili své nové přátele ve švýcarském městečku Mosnang, jež se nachází v německojazyčném kantonu St. Gallen. Od té doby uběhlo
několik měsíců, během kterých bělští žáci udržovali
písemný kontakt se švýcarskými kamarády.
Ten se zintenzivnil počátkem května. Ve dnech
12. – 16. 5. 2014 se totiž uskutečnila druhá část výměnného programu. Tentokrát opustili svou zemi
Švýcaři, aby v pěti dnech poznali krásy naší vlasti.
Švýcarský autobus dorazil do Bělé v pondělí 12. 5. ve
večerních hodinách. Po bouřlivém přivítání si hosty
rozebraly hostitelské rodiny a odvezly je do svých
domovů, aby si Švýcaři po náročné cestě odpočinuli.
Hned v úterý navštívili všichni účastníci jednu
z nejúspěšnějších českých firem – firmu ŠKODA
Auto. Po skončení exkurze se přemístili autobusem
do libereckého Babylonu, kde se nejprve občerstvili
a poté se vydali probádat IQ Park.
Většina švýcarských hostů přicestovala do České
republiky při této příležitosti poprvé, proto v programu nesměl chybět výlet do našeho hlavního
města Prahy. Během středy tak mohli naši švýcarští
přátelé obdivovat nejen historické centrum, ale měli
možnost nakoupit i malé dárečky pro své rodiny
v nákupním centru Palladium.
Na čtvrtek byl pro naše hosty naplánován program
v Bělé pod Bezdězem a jejím okolí. Dopoledne se
nejprve všichni vydali do místní sklárny a brusírny
skla Tom Bohemia Crystal.
Před obědem ve školní jídelně měli všichni účastníci
možnost navštívit augustiniánský klášter s kostelem
sv. Václava i kostel Povýšení sv. Kříže. Odpoledne
už na všechny čekala dominanta tohoto kraje, hrad
Bezděz.
Čtvrteční večer se nesl ve znamení posledních společných chvil a loučení. V atriu školy bylo pro žáky
zajištěno grilování a hlavně diskotéka ve školním
klubu. Občerstvení pro mladé cestovatele připravily
maminky českých účastníků.
Všechno má svůj konec, a tak tomu bylo i s tímto
výměnným pobytem. V pátek ráno si všichni naposledy potřásli rukou, zamávali a švýcarský autobus
se vydal se svou posádkou vstříc alpským horám
a kopcům.
Za úspěch a podporu uvedené akce patří velký dík
manželům Jarmile a Felixu Germannovým, zastupitelstvům obcí Březovice, Čistá a Plužná, Radě
města Bělá pod Bezdězem, SRPDŠ při ZŠ Bělá pod
Bezdězem, majitelům sklárny Tom Bohemia Crystal
a firmě ATMOS, v neposlední řadě ale také rodičům, kteří byli ochotni přijmout téměř k týdennímu
pobytu do rodiny nového člena.
Mgr. Libuše Coufalová

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Sázení stromků
Žáci třídy 9. B a 1. C se 7. května 2014 společně
zúčastnili tradiční akce ke Dni Země sázení
stromků. Na organizaci se podílela Veronika
Blažková, DiS, pracovnice odboru RaMM, jež
také připravila ekologicky zaměřenou hru pro
děti, a Ing. Stanislav Bock, jednatel a. s. Lesy
Bělá, který na tuto akci zajistil několik set sazenic borovice.
Děti, které pracovaly ve dvojicích, byly velmi
šikovné a bylo na nich znát, že je tato činnost
baví. Podařilo se jim vysázet část lesa, a tak mají
možnost pozorovat, jak „jejich“ dílo roste a mění
se. V budoucnu ho budou moci ukázat třeba
i svým potomkům nebo se jen potěšit pohledem
na něj a zavzpomínat si. Po perné práci je čekala
ještě ekologicky zaměřená hra, kterou i přes nepřízeň počasí zvládly velice dobře.
Na konci proběhlo vyhodnocení hry, odměnění
vítězů a nezapomnělo se ani na opékání buřtů.
Je dobře, že takovéto akce probíhají, protože se
při nich starší žáci naučí spolupracovat a mít
trpělivost s mladšími a společně se učí, jak přírodě pomáhat a chránit ji.
Mgr. L. Hojková a B. Řepková

Umělecké vzdělávání v Bělé
Základní umělecká škola Mladá Boleslav má
v Bělé pod Bezdězem svou pobočku už řadu let.
Ta se nachází v budově 1. stupně ZŠ Bělá, Tyršova 20. Děti a mládež se tu vzdělávají ve dvou
oborech - hudebním a výtvarném. Žákům se
věnují 4 zkušení pedagogové. Klavírní třídou
Dagmar Maděrové prošla již celá řada bělských
dětí. Alexandr Visič učí kytary (klasickou, elektrickou i basovou) a vede soubor B-modus. Před
třemi lety se počet vyučovaných nástrojů rozšířil
ještě o zobcovou flétnu. Flétnovou třídu i soubor
Bělské píšťalky vede Mgr. Veronika Skopcová.
Výtvarný obor má na starost Mgr. Jarmila
Nováková.
Bělská pobočka pořádá každoročně koncerty
a výstavy pro veřejnost. Nejbližší akcí bude „Ptačí
svět“ - koncert žáků hudebního oboru spojený
s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Uskuteční se v pátek 13. 6. od 17 hodin ve školním
klubu v Máchově ulici.

Stříbro pro Miriam

Dobrá zpráva pro všechny milovníky turistiky
cestujících kolmo nebo pěšky.
Na sklonku loňského roku podepsal ještě bývalý starosta Ing. J. Verner smlouvu o připojení
našeho města na linky cyklobusu Máchovým
krajem. Završila se tak letitá snaha MKZ a Městského úřadu zapojit Bělou do prázdninových
dopravních linek Máchova kraje.
Od 28. června bude tedy v provozu CYKLOBUS
křižující Máchův kraj, a to současně na dvou
trasách: Mšeno – Kokořín – Mělník; Mšeno –

Doksy – Bělá pod Bezdězem. Nastoupit na něj
můžete na dvou místech – u Atmosu a na Masarykově náměstí.
Doufáme, že tento krok ocení nejen obyvatelé Bělé pod Bezdězem, ale také se stane lákavou pozvánkou pro turisty trávící dovolenou
v našem kraji.
Jízdní řád je stažení na http://www.mkzbela.
cz/infocentrum nebo v Knihovně V. Holana
v Informačním centru.
-mat-

Konzervatoř Teplice pořádá pravidelně koncem
dubna soutěž Teplické
flautohry. Je určena dětem hrajícím na zobcovou flétnu, a to jak sólistům, tak souborům
z celé ČR. Výkony soutěžících hodnotí odborná porota složená z vynikajících flétnistů a pedagogů působících u nás
i v zahraničí.
Letos naši bělskou pobočku ZUŠ Mladá Boleslav reprezentovala na této akci žákyně 3. ročníku Miriam Tresová. Pod vedením své učitelky
Mgr. Veroniky Skopcové si připravila 5minutový
soutěžní program zahrnující jednu renesanční
a jednu moderní skladbu. V poměrně silné konkurenci vybojovala 2. místo. Gratulujeme!!!
A. Visič

Cyklobusy pojedou do Bělé

Cyklobusy Máchovým krajem (linka 250071)
Mšeno – Doksy – Bělá pod Bezdězem
Městská knihovna
Vladimíra Holana

Zpráva o revizi knihovního fondu

Ve dnech 7. 4. – 25. 4. 2014 proběhla v Knihovně
Vl. Holana revize knihovního fondu podle prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury 88/2002
Sb. ze dne 21. 2. 2002 k provedení knihovního
zákona č. 257/2001 Sb.
Naše knihovna spadá do kategorie s knihovním
fondem nepřesahujícím 100 000 knihovních
dokumentů, ve které je nutno revizi opakovat
každých 5 let.
Revize byla provedena s použitím knihovního
systému Clavius v celém knihovním fondu (oddělení pro mládež i pro dospělé), mimo periodik. Revidovaný fond má 28 289 svazků, z toho
na regálech bylo 26 735 svazků a půjčeno 1527
svazků. Revize prokázala 27 nezvěstných svazků.
Tyto ztracené knihy budou odepsány.
Dále bylo do knihovny zakoupeno 6 nových
knižních regálů, neboť knihy stále přibývají
a stávající regály již bohužel nestačily.
bělské knihovnice
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Prázdninová doprava
v období od 28.6. do 31.8.
8
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Zastávka

od Mšeno, železniční zastávka
Mšeno
Mšeno, Romanov
Mšeno, Ráj
Blatce, Konrádov
Blatce, Tubož
Blatce, Tubož, rybník
Blatce, Houska Hrad
Doksy, Kruh, rozc.
Doksy, Žďár
Luka, odb. 1.0
Okna
Doksy, Obora
Doksy, aut. st.
Doksy, hotel Sport
Doksy, Staré Splavy, otočka
Bezděz, rozc.1.5 Hrad
Bělá pod Bezdězem, Atmos
do Bělá pod Bezdězem, nám.

do

od
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Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem Kokořínský SOK s.r.o. Informace
o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
 jede v sobotu  jede v neděli
spoj přepravuje jízdní kola 10 jede od 28.6. do 31.8.2014
 spoj č. 3 vyčká 10 min v zastávce Mšeno, žel. zast. na vlak Sp 1937 ČD a.s.
 na spoj č. 16 navazuje v zastávce Mšeno, žel. zast. vlak Os 16431 ČD a.s.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Ve Výstavním sále uvidíte
„Není Bělá jako Bělá“
Od 2. června můžete navštívit fotoprezentaci obcí,
které se připojily k setkávání „Není Bělá jako Bělá“.
Z Bělé u Jevíčka nám dokonce zapůjčili práce
tamního uměleckého kováře Pavla Továrka,
v Bělé pod Pradědem se zapojily děti a Bělá na
Havlíčkobrodsku představuje blízko ležící sklářské
hutě. Prezentace potrvá do 19. června.
„Drobnosti pro radost“
Malování různými technikami na různý materiál si
oblíbila výtvarnice z blízkých Doks, Pavla Koníková.

Sama nám o sobě napsala: „Nejsem profesionální
výtvarnice, jsem člověk, jenž miluje přírodu, její
barevnost, pestrost a starodávné předměty, které
mají své tajemné příběhy a mnohým z nás se zdají
být nepotřebné, nemoderní, vhodné jen k vyhození.“
Její nápadité práce si můžete prohlédnout do
24. července.
Výstavní sál MKZ je otevřen po – čt od 9 do 11.30
a od 12 do 16 hod. Mimo tuto dobu si můžete
návštěvu domluvit na tel. č.: 326 701 216. Vstupné
na výstavu je dobrovolné.

V Komorním sále MKZ 13. 6. od 18 hod.
8. filmový klubíček Ondřeje Suchého v Bělé pod Bezdězem,
tentokrát s podtitulem „O malování, hudbě a fantazii“
MALÍŘ SVÁTEČNÍ VŠEDNOSTI (Tomáš Bím)
Filmový portrét malíře a grafika Tomáše Bíma.
Scénář a režie: Ivan Kawaciuk (2013)
PODOBNOST ČISTĚ ZÁMĚRNÁ (Ondřej Suchý)
Reportáž z vernisáže výstavy O. Suchého v pražské
Galerii Zjeviště.
Scénář, kamera a režie: Václav Fořt (2005)

Scénář a režie: Jiří Suchý (Filmová společnost
Perplex, 1998)
Vstupné: 60 Kč, v předprodeji v Knihovně V. Holana
50 Kč.
Rezervace možná na www.mkzbela.cz.

POSLEDNÍ KYTIČKA (podobenství v obrazech)
Jak to napsal a nakreslil James Thurber.
Kamera: František Šmahel, scénář a režie: Vladimír
Chudomel (1986)
FÍFA a BABANA
Jitka Molavcová jako Fífa, žena z pravěku, která
vynalezne během svého prázdného života hudbu
a pak vpadne jako Babana do života pokojného
českého občana, kterého unese do svého sci-fi světa.

Není Bělá jako Bělá, „hry bez hranic“ na městském koupališti
SOBOTA 7. 6.
ZAČÍNÁME V PARKU NA NÁMĚSTÍ.

9.15
10.00
10.30
10.35 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 24.00

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
PODĚKOVÁNÍ:
Vážené bělské dámy, pánové a děti,
chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli ke
zdárnému průběhu Bělské kloboukové neděle
dne 11. 5. 2014:
• Městským kulturním zařízením v Bělé p. B.
• všem účinkujícím - bělským dámám,
pánům a dětem,
• dětem a učitelkám z MŠ Velenského,
• Svazu zahrádkářů,
• Rybářskému svazu.
Jménem našeho občanského sdružení také děkuji za podporu městu Bělá pod Bezdězem,
firmě ATMOS, firmě Lesy Bělá pod Bezdězem
a v neposlední řadě firmě KODAP.
Za o. s. Společenství Kaštan
I. Křivánková
.

Galerie Česká brána

PROGRAM

9.00

KAŠTAN
RODIČOVSKÉ CENTRUM
ČERVEN 2014

Slavnostní přivítání v parku na Masarykově náměstí,
hudebně doprovází pěvecký sbor Carillon
Zasedání Unie souostroví – altán v parku na Masarykově náměstí
Odchod s doprovodnou kapelou BDO
Koupaliště – další přivítání příchozích
Bělský dechový orchestr pod taktovkou Václava Hašlara
Hasičská soutěž – zachraňování z vody
Swing a jazz kapely Old Stars MB
Hudební prezentace s vyhlášením hasičské soutěže
Pěvecký sbor Bělá nad Radbuzou
Ženský pěvecký sbor Bělá pod Pradědem
Carillon – Bělá pod Bezdězem
Hry bez hranic
Vyhlášení TTC
„OLD COUNTRY BAND“ - Bělá pod Bezdězem
Vyhlášení „Her bez hranic“
„KÁZEŇ“ – Bělá u Jevíčka – večerní zábava

Občerstvení na koupališti zajištěno.
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vás srdečně zve na zahájení
desátého ročníku prázdninové výstavní sezony.
Tentokrát zahájíme výstavou
obrazů Světlany Žalmánkové
,,Půvab ženské krásy“.

Vernisáž se uskuteční
dne 19. 6. 2014 v 18 hod.
Výstava potrvá do 31. 8. 2014.
Galerie je otevřena
červenec a srpen út – so: 13–17 hod.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum v červnu 2014

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

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.
V červnu 2014 můžete v Muzeu v Bělé pod Bezdězem
navštívit tyto výstavy:
1. světová válka / 26. 4. – 30. 9. 2014
Touto výstavou připomínáme 100. výročí vypuknutí
první světové války. 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.
Poklady Pojizeří / 6. 5. – 27. 6. 2014
Jak najít poklad? Kdo jej schoval a proč? Co všechno
můžeme za poklad považovat? To jsou otázky,
které jsou zodpovězeny na výstavě Poklady Pojizeří, kterou připravili archeologové Filip Krásný
a Adam Kout. Některé z pokladů nalezených v našem
okolí tak můžete zhlédnout na vlastní oči.
„Sláva tomu domu...“ 6. 5. – 30. 9. 2014
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 předsta-

veny 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. Výstavu lze zhlédnout do
konce září.
Přednáška: „Sláva tomu domu...“
12. 6. 2014 od 17 hodin
Přednáška Mgr. Kateřiny Jeníčkové věnovaná problematice tradiční architektury v regionu Bělska se
uskuteční ve čtvrtek 12. června od 17 hodin. Vstupné
je 20 Kč.
„Uber plyn!“ Legendární angličáci, a nejen oni
1. 6. – 30. 9. 2014
Výstava představuje
rozsáhlou soukromou
sbírku pana Antonína
Maciolka z Bělé pod
Bezdězem. Základem
jsou modely značky
Matchbox zahrnující
jejich výrobu od roku
1987 do současnosti.
Tato rozsáhlá sbírka,
jež obsahuje i výrobky dalších firem, začala vznikat
již před více než 40 lety a dnes čítá na tisíc kusů jednotlivých modelů.

Výstava doplněná o řadu interaktivních prvků je nejen
pro tatínky a jejich potomky otevřena do konce září.
Libor Šťastný – plastiky / 1. 7. – 31. 7. 2014
Libor Šťastný – restaurátor, který dlouhodobě obnovuje památky v Bělé pod Bezdězem a v jejím okolí,
vám představí svoji autorskou sochařskou tvorbu na
výstavě, jež bude otevřena vernisáží v úterý 1. července
2014 od 17 hodin.
Muzejní Boulevard
Na začátku června vychází 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. Stranou nezůstávají ani informace o aktuálním
dění v muzeu.
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
13. června 2014 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli se uskuteční
v pátek 13. června od 18 hodin.
Mše svatá v kostele sv. Václava
27. června 2014 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. se uskuteční v pátek
27. června 2014 od 18 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo pondělí,
vždy od 9 do 16 hodin.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Aby nám
Pán Bůh zdraví dal…
Vážení a milí, holky a kluci nar. 1931, zapište si do
svého diáře, že i letos rádi bychom se sešli opět po
roce a zavzpomínali, jak to bylo tenkráte.
Jak nás paní učitelka Koťátková za trest nechávala po škole, nebo jen postavila do kouta; pan učitel Vojtíšek, ten byl trochu více od rány. Pamatuji,
jak jsme dostávali rákoskou přes ruce, kdy nesměl´s
ucuknout. Když našel u někoho prak, musel s ním až
do ředitelny k panu řídícímu Svobodovi.
Ty další historky řekneme si až v pátek 1. 8. 2014
v restauraci „U sluníčka“ v 16.30 hod. Přijďte v hojném počtu a nezapomeňte, protože těch výročních
termínů nám moc neostává! Letos opustil naše
prořídlé řady Jarka Tyšer, loni Alenka KosováKamlerová. Budou nám moc chybět!
Kdo má rád muziku a chodí, resp. chodil na promenádní koncerty do místního parku, přijď si poslechnout ten samý den od 19 hod. Old Stars MB. Kromě
skladeb žánru swing-dixie-blues zahrají pro potěšení
všem píseň L. Trevora Bělá, Bělá. Tu můžeš si poslechnout nebo i zazpívat třeba i do mikrofonu, ad
lib.! A kdo z vážných důvodů nepřijde, napiš nám
prosím, rádi si něco od Tebe přečteme, anebo dej jinou formou nám na vědomí, že žiješ a na své spolužáky a přátele nezapomínáš.
S mnoha srdečnými pozdravy stále váš Luboš ITZE.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji představitelům města
a Svazu zdravotně postižených za milé gratulace
a dárky k mým 80. narozeninám.
Květa Vávrová

Rád bych touto cestou poděkoval
představitelům města za gratulaci
a milý dárek k mému životnímu jubileu.
Jiří Kovář

Děkuji dobrovolné Obci baráčníků a Svaz zdravotně
postižených za dárky a srdečná blahopřání
k mým 75. narozeninám.
Marie Čermáková

Chtěla bych poděkovat představitelům města
za gratulaci a dárek k narozeninám,
dále Odborovému svazu KOVO a Svazu zdravotně
postižených, přátelům a známým.
Jindra Formánková

VZPOMÍNKA

Ještě jednou bych rád poděkoval
zastupitelům města v zastoupení
paní starostkou, Jitkou Tošovskou
za srdečné blahopřání
a dárek k mému životnímu jubileu.
Současně též oceňuji Váš vstřícný přístup
k nám, starším občanům.
Rudolf Vrba

Sedmnáctý červen je dnem, kdy by oslavil své životní
jubileum 100 let pan František Dušek.
S láskou stále vzpomínají Jirka a Eva s rodinami.

Poděkování paní Formánkové
a pana Vrby omylem vypadla při sazbě
minulého čísla Zpravodaje.
Tímto se redakce omlouvá.
6

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Novinářský kalamář 2014
Ve středu 7. 5. jsme v Kutné
Hoře odehráli krajské kolo Novinářského kalamáře 2014. Je to tradiční postupová soutěž školních družstev v
házené, která se hraje už od roku 1971. Družstvo chlapců naší školy je tradičním účastníkem této soutěže, děvčata měla v této soutěži
premiéru.
Chlapci přehráli své soupeře rozdílem
třídy a obhájili loňské vítězství. Děvčata
s bilancí jedné výhry a jedné porážky
obsadila druhé místo.
Sestava chlapců ZŠ Bělá: Coufal, Vítek,
Kubiš, Brisuda, Humpola, Stanev, Piešťanský, Šídlo.
Sestava děvčat ZŠ Bělá: Beranová, Vítková, Pecová, Voláková, Švarcová, Kas-

tnerová, Roztočilová, Lohinová.
Nejlepšími střelci svých družstev byli Jakub
Humpola a Michaela Lohinová.
Technickým službám děkuji za pomoc s dopravou.
Standa Švec
www.sokolbela.cz,
www.hazenabela.rajce.idnes.cz

O. S. Tajemství

Oddíl turistiky TPD
Červen máchovský
i bělský měsíc

Ve dnech 6. – 8. 6. bude v Bělé opět setkání sídel
ze Souostroví bělského. Rád bych pozval všechny
naše členy i příznivce na slavnostní průvod, který
vyjde z náměstí v 10.30 směrem ke koupališti, kde
bude přichystán bohatý program (viz Zpravodaj).
Turisté zde také představí svůj nový spolkový
prapor.
Máchovské rozloučení v sobotu 21. 6. v rámci
Katusických slavností. Odj. busu: Bělá 9.10, Doksy
9.30, cena: 50 Kč, dobové oblečení vítáno. Bohatý
společenský program, krátká pěší vycházka
a společný piknik.
Sobota 28. 6. Vzhůru na Bohdanku – zájezd do Bělé
na okraji Vysočiny. Pěší trasa Bělá – rozhl. Bohdanka
– Tasice – Bělá, cca 10 km. Odj. busu od kapličky
v 7 hod, zastavíme i u nádraží ČD, cena: 150 Kč.
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY A DĚTSKÝ DEN SE SLONEM
Návrat kolem 19 hod.
8. 6. 2014
Přihlášky na známém čísle nebo mailové adrese.
MO ČRS
DĚTSKÝ DEN začíná ve 13.30 hod.
Upozornění: schůze TPD ve čtvrtek 3. 7.
zve děti na rybářské závody.
Připraven je bohatý program, soutěže kolem Připravujeme v termínu 6. – 10. 8. putování
Přihlášky - prezentace:
celého rybníka k pobavení i k poučení.
Rychlebskými horami (Jeseníky).
mezi 6-8 hod.
Uvidíte ukázky práce hasičů, policie, historic- Přijďte se toulat.
Horský vůdce
kého šermu a dalších.
Možnost zapůjčení rybářského náčiní.
Celé odpoledne budou projížďky na lodičkách
Vlastivědný oddíl
Závod je rozdělen na dva poločasy.
a vše bude doprovázet hudba.
Připraveny jsou pěkné a hodnotné ceny.
Občerstvení je zajištěno.
O. S. Tajemství
Konec závodů je ve 12 hod.
Sponzorské dary vítány - kontaktní telefon:
777 018 556.
Na sklonku minulého
a počátkem letošního roku
jsme opravili, za finanční
pomoci města, hrob Emanuela
Purkyně na bývalém hřbitově
při farním kostele Povýšení
sv. Kříže.
Kovářskou práci provedla
firma Zakázkové kovářství
Pavel Kverek. O novou zeminu a osázení květin se
postarají pracovníci Technických služeb města Bělá
pod Bezdězem. Děkuji všem, kteří pomohli.
za O. S. Tajemství Josef Müller, předseda
Medaile pro gymnastky

na republikové soutěži v Doubí u Třeboně

V deštivém víkendu
16. - 17. května
se bělské gymnastky, které postoupily
z krajského přeboru, zúčastnily republikového finále ve sportovní gymnastice ASPV.
V kategorii mladší žákyně I. se umístila naše
Tereza Femiaková na výborném 17. místě ze
70 účastnic. Denisa Femiaková obsadila s družstvem
B 13. místo. V kategorii
II. jsme měli 2 závodnice
v druřstvu A Středočeského
kraje – Soňu Řehořkovou
a Ivu Roztočilovou. Děvčata se sice nevyvarovala
drobných chyb, v jednotlivcích se umístila na 14. a 15.
příčce, ale nakonec výkon

družstva stačil na stříbrné medaile. Další naše
závodnice v této kategorii Miriam Tresová
a Patricie Vnenková obsadily 30. a 33. místo
z 60 závodnic. V kategorii starší žákyně III. se Nikola Brzobohatá zúčastnila soutěže jednotlivců
a v konkurenci 56 závodnic skončila 22. Největší úspěch v soutěži jednotlivců zaznamenala Tereza Dvořáková, která
v kategorii starší žákyně
IV. získala bronzovou medaili a se svým krajským
družstvem si odvezla též
bronzovou medaili. Bělské
gymnastky tak navázaly na
loňskou úspěšnou reprezentaci na vrcholné soutěži České
asociace sportu pro všechny.
Yvona Řehořková
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INZERCE

Kompletní kancelář Jana Hradská
Masarykovo náměstí 148, Bělá pod Bezdězem
Tel. č.: 775 144 230,
e-mail: kompletnikancelar@seznam.cz

Nabízíme kompletní zpracování
účetnictví, daní, mezd pro FO, PO,
založení s. r. o., vyřízení sídla firmy pro
PO, komunikace s úřady.
ZUŠ Mladá Boleslav – pobočka Bělá pod Bezdězem
ve spolupráci s Českou společností ornitologickou
zvou všechny příznivce umění i opeřenců na

KONCERT A VÝSTAVU
„PTAČÍ SVĚT“
Pátek 13. června 2014 od 17 hodin
školní klub ZŠ Bělá pod Bezdězem
Výtěžek akce bude věnován na podporu
Ptačího parku Josefovské louky.
Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Jitka Tošovská,
Ing. Rudolf Kouba, 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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