z jednání rady A ZASTUPITELSTVA - Ze základní školy - společenská
rubrika - kulturní léto Bělá 2014 - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
hned v úvodu bychom chtěli poděkovat
našim spoluobčanům za pomoc při bleskových záplavách, kdy neváhali a vzali do rukou potřebné náčiní na odstranění nánosů
bahna, kamení a spadaných větví a začali
s odklízením všeho, co nám velká voda přinesla. Ještě jednou vyjadřujeme velké poděkování.
Započaté stavby nám zdárně probíhají, na
ulici Mělnická se též spustila přeložka a obnova vodovodního řadu, a proto žádáme ty
občany, kteří směřují svoji cestu do těchto
míst, aby dbali zvýšené opatrnosti, aby zde
nedošlo ke zranění.

Školákům skončil školní rok a my jim přejeme ty nejkrásnější prázdniny, aby si užili
volna, na svých prázdninových cestách aby
poznali spoustu zajímavých věcí a koutů
naší republiky a nebo aby si užili slunné
pláže u moří, které jsou vzdálené naší republice, načerpali nové síly do nového
školního roku.
Všem ostatním spoluobčanům přejeme
příjemné prožití svých dovolených, aby též
načerpali hodně sil do další práce. Máme
před sebou letní sezonu a je připraveno
mnoho akcí, na které vás srdečně zveme
a budeme se těšit na setkání s vámi.
Vedení města

ČERVENEC
SRPEN
07,08/2014
38. ročník

Ve Výstavním sále MKZ
„Drobnosti pro radost“
Pavla Koníková, prodejní výstava
obrazů, do 25. 7.
Městská zámecká expozice
otevřena: pondělí – neděle
od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Promenádní koncerty:
každý pátek od 19.30
v parku na Masarykově náměstí
5. 7.
Vernisáž výstavy „Manufaktura“
v Městské zámecké expozici
od 15 hod.
12. 7.
Středověký jarmark
v parku na Masarykově náměstí
19. 7.
„Děti moře“ Divadlo KaKá,
pohádka v zámecké zahradě
od 18 hod. Vstupné 30 Kč
2. 8.
„Za císaře pána“
Vernisáž výstavy k připomenutí
100. výročí I. světové války
ve Výstavním sále MKZ od 15 hod.
20. 8.
Filmové políčko neorané:
Báječní muži s klikou. Imitace
biografu 20. let. V Komorním sále
MKZ od 19.30. Vstupné 60 Kč,
v předprodeji 50 Kč.
23. 8.
„O kohoutkovi a slepičce“
Zámecká zahrada od 18 hod.
Vstupné 30 Kč
30. 8.
Loučení s prázdninami v parku na
Masarykově náměstí

foto: Radka Kubínová

Bližší informace na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání
rady města

v lokalitě U Pešlů a části pozemku čp. 2304/1
v k. ú. Bělá pod Bezdězem pod stavbou této
komunikace mezi investorem Ing. Vladimírem
Pourem jako dárcem a městem Bělá pod
Bezdězem jako obdarovaným dle předloženého
návrhu s tím, že náklady na geometrický plán
uhradí dárce a náklady na znalecký posudek
a vklad do katastru nemovitostí uhradí
obdarovaný.

Projednání stížnosti

Projekty s dotacemi

Rada města projednala a vzala na vědomí
aktuální stav projektů ucházejících se či
financovaných z dotačních titulů v předloženém
znění.

Výměna dveří v DPS

Rada města odsouhlasila objednání dveří dle
nabídky na teleskopické dveře za 90 000 Kč
bez DPH.

Majetkové narovnání

Rada města navrhuje Zastupitelstvu města
schválit uzavření darovací smlouvy na
bezúplatný převod obslužné komunikace

Rada města souhlasí s tím, že nebudou
přemístěny nádoby na tříděný odpad v ulici
Táborová, dále bude místo ve spolupráci
s TS více udržováno, zejména sečením.

Jednání zastupitelstva
dne 4. 6.
Projekty s dotacemi
Závěrečný účet města za r. 2013

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet
města za rok 2013 „bez výhrad“. Dle § 17
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů Zastupitelstvo
města projednalo zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Bělá pod
Bezdězem za r. 2013 a dle § 17 odst. 7 písm.
a) zákona 250/2000 Sb. vyjadřuje souhlas

EKO koutek
V loňském roce bylo občany recyklováno 271 televizí,
111 monitorů a 1348 kg drobného elektrozařízení
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci
zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak
životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme
spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí,
monitorů a drobného elektrozařízení.

žili emise skleníkových plynů o 21,52 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 82,55 tun“,
popsala konkrétní úspory pro životní prostředí
Veronika Blažková, referent životního prostředí.

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou
např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost
hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy
a ekologického zpracování či likvidace na životní
prostředí. Následné výsledky studie byly prezenDíky zpětnému odběru a následné recyklaci elek- továny formou spotřeby energie, surovin, emisí do
tra je možné výrazně přispět k řešení problémů se ovzduší, vody a produkce odpadu.
zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda
nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobil- Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu imponích telefonů uspoří elektrickou energii za více než zantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti
2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km ASEKOL jen v loňském roce v České republice
automobilem. Získávání druhotných surovin recy- podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které
klací je navíc pro životní prostředí mnohem šetr- mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů konější, než těžba primárních surovin přímo ze Země. run, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo- spotřeba celé České republiky za více než jeden
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na
v loňském roce vytřídili 271 televizí, 111 monitorů 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou
a 1348 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si
90,59 MWh elektřiny, 3444,17 litrů ropy, 424,08 m3 dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou
vody a 4,41 tun primárních surovin. Navíc jsme sní- měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
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s celoročním hospodařením s výsledkem:
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Prodej pozemků v areálu koupaliště

Zastupitelstvo města neschválilo 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, nájemné: 15 Kč/m2 a 2 permanentky
ročně.

Dětské brouzdaliště

Zastupitelstvo města odsouhlasilo předložený
návrh stavebních úprav brouzdaliště na
městském koupališti v Bělé pod Bezdězem
s termínem realizace po ukončení letní sezony.

Rekonstrukce bytového fondu

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
předložené informace a souhlasí s projekční
přípravou vedoucí ke zpracování průzkumů
a zpracování studie řešení rekonstrukce
bytového domu čp. 776, 777, 778 v ulici Lidová
v Bělé pod Bezdězem.

BÁSNÍME 2014
Žákům Základní školy Bělá pod Bezdězem se
podařilo neuvěřitelné! Někteří z nich se totiž rozhodli se v tomto školním roce zúčastnit 9. ročníku
literární soutěže tvořivého psaní „BÁSNÍM, BÁSNÍŠ, BÁSNÍME nejen o jaru a kráse jarní přírody“,
kterou pro žáky a studenty základních a středních
škol Libereckého kraje pořádala Základní škola
K. H. Máchy Doksy.
Hned tři z nich obsadili příčky nejvyšší. Na 1. místě
se umístil Štěpán Adam (9. B) se svou básní Jaro,
2. místo brala Anna Fibigerová (8. A) s básní Jarní
tanec mustangů a 3. místo patřilo Janě Hašlové
(9. B) s básní Jarní básnění.
I další práce, které vytvořili žáci 9. ročníku
Lucie Kratochvílová, Matěj Kašpar, Zuzana
Hálová, Anna Homutová, Tereza Velecká a Alexandr Juřina, byly zdařilé, a proto se staly součástí
elektronického sborníku, který byl při této příležitosti vytvořen a darován všem účastníkům soutěže.
Své ceny si mladí básníci přivezli v úterý
3. 6. z Doks, kde se na zahradě Památníku Karla
Hynka Máchy konalo slavnostní vyhodnocení této
soutěže.
Mgr. Libuše Coufalová

projekt Vazačka, Zámek
Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem
- komunikace 110c
Na konci měsíce dubna byla dokončena realizace obslužné komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka. Kolaudační prohlídka
a přejímka stavby dne 30. 4. 2014 proběhly
bez problémů a na dokončené stavbě nebyly
shledány žádné vady ani nedodělky. Původní
rozpočtované náklady projektu ve výši téměř
20,5 mil. Kč se po všech zadávacích řízeních
snížily na necelých 12,1 mil. Kč.
Výstavba komunikace byla podpořena dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Regionálního operačního
programu Střední Čechy, která bude činit
bezmála 8,5 mil. Kč. Závěrečná monitorovací zpráva projektu s žádostí o proplacení
dotace byla odevzdána na ROP SČ koncem
června 2014.
Realizací projektu tak bude vyřešena problematická dostupnost průmyslového areálu a dopravně vysoce rizikový výjezd
na silnici I/38, což jistě přispěje k rozvoji průmyslového areálu se všemi jeho
pozitivními dopady. Cesta též umožnila lepší přístup k opravené kapličce, po-

dél které vedla historická cesta na Bezděz.
Komunikace na jedné straně ústí do průmyslového areálu Vazačka a na druhé straně
bude okružní křižovatkou napojena na silnici
II/276. Investorem projektu „II/276 Bělá pod
Bezdězem, úprava napojení na I/38 a výstavba
okružní křižovatky“ je Středočeský kraj jako
vlastník komunikace a i zde projekt získal
dotaci z Regionálního operačního programu
Střední Čechy.
Příprava projektů probíhala souběžně se snahou realizovat je ve stejném termínu, přes
veškerou snahu kraje i města se je však z časových důvodů (různé termíny dotačních výzev, termíny a lhůty zadávacích řízení apod.)
nepodařilo realizovat ve shodném termínu.
Projekty však na sebe navazují.

Výstavba „kruháče“ bude zahájena začátkem
července s dobou výstavby dle SoD do 6 měsíců. Věříme, že s koncem podzimu bude
možné komunikaci plně zprovoznit a předat
do užívání.

Nová komunikace na Vazačku
pohled od města

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zahájení projektu „Informační centrum s expozicí na zámku Bělá pod Bezdězem“
Dne 28. května 2014 proběhlo v prostorách bělského zámku slavnostní
zahájení projektu „Informační centrum s expozicí na zámku Bělá pod
Bezdězem“, o jehož předmětu a zejména získané dotaci jsme informovali v únorovém Zpravodaji. V rámci
projektu dojde k opravám prvního
podzemního a prvního nadzemního
podlaží západního křídla vpravo od
vstupní brány, kde vzniknou prostory
pro informační centrum, několik expozic a toalety pro turisty a návštěvníky zámku.
Cílem projektu je zejména podpora
cestovního ruchu, ale i oživení kulturního a společenského života. Budou tak obohaceny
existující aktivity (Muzeum Mladoboleslavska,
městská expozice), což přispěje k důstojnému užívání tohoto historického prostoru.
Realizaci projektu podpořil za poskytovatele dotace svou účastí na slavnostním zahájení Ing. Tomáš Oliva, náměstek ředitele Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který

Po slavnostním úvodu byla zahájena
samotná realizace stavby. Stavbu bude
realizovat firma Báča, Polička, s. r. o.,
která má bohaté zkušenosti s realizacemi v historických objektech.
Nejprve byly zahájeny bourací práce;
vybouráním necitlivých vestaveb
a příček dochází postupně k odhalování krásných původních prostor.
Veškeré práce probíhají s ohledem na
historickou hodnotu objektu a jsou
dozorovány nejen standardním technickým dozorem, ale i samotným autorem projektu a zástupci archeologů
a památkářů.
popřál městu k získání dotace a k úspěšné realizaci, zároveň ale také připomněl přísné podmínky
poskytnuté dotace a nutnou neustálou komunikaci
s manažery ROPu. Dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy bude činit 80 %
ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů,
v maximální výši dle smlouvy o poskytnutí dotace
9 119 832,80 Kč. Předpokládané náklady projektu
jsou ve výši 11,8 mil. Kč.

Termín pro fyzickou realizaci projektu je poskytovatelem dotace s ohledem na končící plánovací období 2007-2013 stanoven poměrně přísně,
a to do září letošního roku. Veškeré činnosti
jsou směřovány tak, aby tento termín byl splněn
a s koncem podzimu mohly být zrekonstruované
prostory představeny široké veřejnosti.

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Terénní výuka zeměpisu
V září letošního školního roku byla naší škole nabídnuta účast v projektu zaměřeném na terénní
výuku zeměpisu. Celý projekt byl organizován
Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z velké části ho
financovaly prostředky čerpané z fondů Evropské unie.
K účasti na projektu byla vybrána třída 7. A, která
se také v pondělí 19. května vydala z bělského nádraží do Olomouce, kde na ni již čekali lektoři se
skvěle připraveným programem. Žáci naší školy
si hned první den v okolí hanácké metropole vyzkoušeli geocashing. Pomocí zadaných souřadnic
a GPS hledali ukryté schránky s otázkami a úkoly.
Následující den byl věnován poznávání Olomouce.
Dopoledne měly vytvořené
skupiny podle starých fotografií identifikovat jednotlivé lokality a popsat, jak se
během let proměnily. Odpoledne bylo věnováno různým částem města a jejich
funkcím. Při odpolední aktivitě si sedmáci procvičili
také komunikaci, když měli
v ulicích najít např. rodilého
Hanáka a slyšet od něj ales-

poň jednu větu v hanáčtině. Při hledání cizince si
mohli dokonce procvičit i anglický jazyk. S každou
hledanou osobou se žáci měli také vyfotit. Fotografie a svou celodenní práci potom na konci dne
všichni prezentovali.
Odměnou za snahu a aktivní přístup při plnění
úkolů byl pak určitě bohatý doprovodný program.
Novou zkušeností byla hra brainball, ale i laser
game. Na konci celého kurzu někteří překonali
sami sebe, když se zúčastnili aktivit v lanovém
centru. Doufáme, že celé tři dny byly pro naše
žáky přínosným a příjemným zpestřením výuky
zeměpisu a že si kromě mnoha zážitků odvezli
z Olomouce také nové dovednosti a vědomosti.
Bc. Petra Tošovská a Ing. Zdeněk Galetka

do chrámu Povýšení sv. Kříže
v Bělé pod Bezdězem,
který se uskuteční

v neděli 27. července 2014
od 18 hodin
Během programu
zazní krásná díla
romantických skladatelů
varhanní tvorby.

Účinkuje:
Zdenka Nečesaná – varhany.

Cestou přírodovědných a technických oborů
napříč Středočeským krajem
V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, ve
kterém spolupracuje naše škola se SPŠ v Mladé
Boleslavi, vyjela skupina 34 žáků 7. a 9. ročníku
dne 3. června na další výpravu za poznáním.
Na soutoku řek Jizery a Kamenice v obci Spálov u Semil se nachází malá hydroelektrárna,
první cíl naší cesty. Elektrárna vybudovaná
v letech 1921 až 1926 po celou dobu funguje bez
nutnosti větších oprav. To dokládá fortel projektantů a konstruktérů, jakož i vztah zaměstnanců
elektrárny všech generací k tomuto unikátnímu
dílu. V roce 1998 prošla elektrárna po 72 letech
provozu modernizací. Cílem rekonstrukce bylo
ponechat elektrárně její jedinečnost, autentičnost,
krásu a vrátit jí mládí a svěžest. Modernizací se
podařilo výrazně zvýšit její výkon na současný

Srdečně vás zveme

na varhanní koncert

průměrných 12 GWh/rok. Tato hydroelektrárna
je příkladem toho, jak může technika existovat
v téměř dokonalém souladu s přírodou.
Druhou zastávkou byl Jiřetín pod Bukovou.
Stojí zde „Detoa Albrechtice“ – nejstarší firma
na dřevěné hračky v České republice. Firma započala výrobu 1. ledna 1908. Roku 2004 zahájila
výrobu v současnosti nejslavnějšího artiklu své
produkce – Krtečka – od autora Zdeňka Milera.
Díky prohlídce továrny a muzea se žáci seznámili
s procesem výroby dřevěných hraček. Na závěr
návštěvy si každý žák vytvořil dřevěnou hračku
dle své fantazie.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.
Ing. Zdeněk Galetka
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Program varhanního koncertu:
Sigfried Karg-Elert (1877 - 1933)
„Festliche musik alla Händel“
z cyklu „33 Portraits“ - „Lobet den
Herren“ („Ein Siegesgesang Izraels“)
op. 101, Nr. 5 (1913/1923)
-----------------------------------„Choral
- Improvisationen für Orgel“,
Op. 65 (1908-10)
Pastorale „Gott des Himmels
und der Erden“ (35)
---------------------------------------Felix Mendelsohn-Bartholdy
(1809 - 1847)
Sonata - d moll, op. 65, Nr. 6 (Variationen über „Vater unser im
Himmelreich“)
I. Choral
II. Fuga
III. Finale
---------------------------------------Joseph Gabriel Rheinberger
(1839 - 1901)
„Twelve characteristic pieces“ op. 156
- Preludio Nr. 1
- Visione Nr. 5
- Duetto Nr. 6
---------------------------------------Franz Liszt (1811 – 1886)
Preludium a fuga na B – A – C – H
(Straube edition)

DĚNÍ VE MĚSTĚ
V technice je budoucnost
V letošním školním roce se naše škola zapojila do
projektu V technice je budoucnost, který realizuje
Národní technické muzeum v Praze. Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky, klade si za
cíl vzbudit zájem žáků o technické obory, zlepšit
jejich studijní předpoklady, a zvýšit tak v budoucnosti jejich možnost uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol
Středočeského kraje.
Dne 12. června 2014 vyrazilo čtyřicet žáků dvou
nejvyšších ročníků na první tři pracovní dílny
v pražském muzeu. Žáci byli rozděleni do dvojic,
pomocí tabletu vstoupili do virtuálního prostředí
a prošli vývojem daného oboru. Zábavnou formou
získali nové vědomosti a přitom plnili řadu úkolů.
Získané poznatky ihned na místě porovnávali
s muzejními exponáty. V tabletu měli například
půdorys Národního divadla, museli jej vyhledat
v prostoru muzea a splnit stanovený úkol. Teprve
pak je aplikace pustila k plnění dalšího úkolu.
V první části nazvané „Postav si svůj dům“
se žáci seznámili s obory stavebnictví, geodézie
a kartografie a prošli expozici architektury České
republiky. Na závěr bloku museli sami navrhnout
urbanistické řešení města.
Druhá část pojmenovaná „Staň se designérem“ je
zavedla k užitnému umění. Na vlastní oči se mohli

přesvědčit, jak se v průběhu desetiletí mění design
věcí každodenní potřeby, které běžně vidí doma.
Závěrečná část prohlídky byla věnována oboru
strojírenství a strojírenské výrobě. Žáci si ve hře
„Jak se staví auto“ prošli celým vývojem výroby
automobilu – od návrhu přes vývoj prototypu až
po sériovou výrobu. Porovnávali také vývoj jízdních kol a motocyklů. V této expozici bylo nejlépe
vidět, jakým obrovským technickým pokrokem
prošlo strojírenství.
Někteří žáci se také zúčastnili přednášky profesi-

onálního leteckého akrobatického pilota, při níž
se dozvěděli některé zajímavosti z historie i současnosti létání.
Všichni účastníci obdrželi v závěru i patřičné
osvědčení o absolvování edukativní hry.
Ing. Zdeněk Galetka

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 v MŠ Pražská
Školní rok v naší mateřské škole byl plný zážitků, poznání, tvoření a kulturního dění.
V průběhu roku děti prožily nezapomenutelné
chvíle, na něž rády vzpomínají. Jednou z prvních akcí byla návštěva pana myslivce, který
nám vyprávěl o zdejších lesích a zvířatech. Lesy
s paloučky a bohatstvím plodů, louky, pastviny s chovem koní, potok i zemědělská farma
v okolí naší mateřské školy jsou pro nás velkou
předností. Snažíme se dětem vštípit kontakt
s přírodou, který u nich rozvíjí fantazii i tvoři-

vost. Les považujeme za významný přínos pro
naše děti, kde si procvičují praktické činnosti,
které v naší MŠ preferujeme. Proto se také od
září jmenujeme TŘÍDA LIŠTIČEK. V průběhu
roku jsme akce zařazovali s ohledem na roční
období, svátky a události.
Touto cestou bychom především chtěli poděkovat našim rodičům za výbornou spolupráci
a zapojení se do života naší školky, a to nejen
svou přítomností např. na odpoledním tvoření
s rodiči, besídkách (vánoční, Den matek), ale

Policejní pes - MŠ Velenského
„Tak to je poslušnost!“ shodli se všichni, kdo
viděli ukázku výcviku policejních psů. V polovině května k nám do školky totiž přijeli zkušení psovodi, kteří společně se svými šikovnými
svěřenci předvedli, co všechno dovedou. Měli
jsme možnost sledovat poslušné plnění pokynů,
zadržení narušitele i vystopování
schovaných předmětů. Děti mohly
dokonce poměřit své síly s čtyřnohými kamarády – přetahovaly se
o lano. A to nejlepší nakonec –
mohli jsme se pomazlit a pohladit
si malá 6týdenní štěňátka, která by
se nám ve školce ztratila mezi plyšovými hračkami.
Za úžasnou ukázku děkujeme trpělivým psovodům Ing. Věře Podkovičákové, Jaroslavovi Kopovi
a Ladislavovi Votrubcovi. Velké po-

děkování patří též Jiřímu Plesarovi, který nám
celou prima akci domluvil a zajistil. Těšíme se
zase někdy příště!
Za spokojené a nadšené děti i paní učitelku z MŠ
v Bělé pod Bezdězem
Monika Bartošová

také svými dary. Školní rok jsme ukončili celodenním výletem do Tvrze Hummer u Prahy,
kde jsme se vrátili do středověku.
Školní rok 2013/2014 je za námi. Přejeme vám
všem krásné a spokojené prázdniny plné slunce,
pohody a tak důležitého odpočinku a našim
čtyřem školáčkům přejeme mnoho zdaru ve
škole.
Těšíme se na vás 1. září u nás ve školce.
Vaše Lištičky, paní učitelky Irena Vízková,
vedoucí učitelka, a Bc. Kristina Beranová

Skupina
The Heretics group
vás zve
v sobotu

5. 7. 2014 od 16 hod.

na zahrádku restaurace
U Koníčka,
kde se koná
4. ročník bigbítování.
Zveme všechny příznivce
dobrého bigbítu.
Vstup je volný.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
NOC KOSTELŮ 2014 – BĚLÁ POD BEZDĚZEM
Noc kostelů proběhla i v Bělé p. B., poprvé
pod taktovkou nového kněze, P. Kamila Škody.
Ten se příprav chopil s obrovskou vervou
i nadšením, kterým „nakazil“ i své farníky a ti
se zapojili podle svých schopností a možností.
Chrámová schola o pěti členkách řadu dnů „pilovala“ žalmy a další zpěvy. Hudebníci trénovali
dokonce do noci; další dobrovolníci připravili
občerstvení a nástěnky s fotkami.
Přestože počasí nepřálo, všech cca 90 účastníků si užilo připravený program a s deštníky obešlo tři sakrální místa, kde se letošní
Noc kostelů odehrávala: farní kostel Povýšení
sv. Kříže, klášterní kostel sv. Václava a zámeckou kapli sv. Josefa.
Po mši ve farním kostele od 18 h nás ředitelka
bělského muzea Kateřina Jeníčková seznámila
s historií chrámu. Na ni navázal P. Kamil Škoda
– blíže představil některé kostelní předměty
(kříž, oltář, křtitelnice). Potom nechal prostor
na dotazy – jedna paní se např. zeptala, proč

pan farář nekáže z kazatelny, prý by se jí to
líbilo. P. Škoda s úsměvem odpověděl, že on
sám je raději blíž k lidem, než aby na ně shlížel
z takové výšky.
Po dotazech nastal čas na slané a sladké občerstvení, kvůli dešti umístěnému do sakristie
a chodby kostela. Následovalo pásmo recitace
z Písma podbarvené hrou na varhany, které
bylo vystřídáno unikátním koncertem na dvoje
varhany současně. Ve farním kostele se totiž nacházejí kromě varhan na kůru i malé varhany
v presbytáři. Netradiční dvojkoncert nadšené
publikum právem odměnilo obrovským potleskem a vyžádalo si i přídavek.
Pokračovalo se ve Sv. Václavu, kde mj. P. Škoda
přednesl několik varhanních improvizací.
Poslední zastavení, v 21.30, představovala zámecká kaple sv. Josefa. Na uvítanou zněl zpěv
scholy s doprovodem kytary a flétny. Pan farář
pronesl modlitbu za město a poté se největší
vytrvalci vydali do farního kostela, kde mohli

až do 23 h pobýt v tichu při světle svíček.
Na závěr dodejme, že řada příchozích navštívila Noc kostelů již poněkolikáté, všichni byli
spokojení, chválili program a vyslovovali obdiv
nad umem nového bělského kněze.
I my chceme poděkovat P. Kamilu Škodovi za
jeho nasazení a skvělou dramaturgii tak velké
akce, přejeme mu, ať je v Bělé pod Bezdězem
spokojený i on, a těšíme se zároveň na další
ročník Noci kostelů pod jeho vedením.
Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Dětský den na Motorlandu aneb JAC na zkoušku!
Jak jinak oslavit dětský den, než
uspořádat pořádnou zábavu pro ty
nejmenší?! Přesně tímto heslem se
řídili organizátoři dětského dne:
časopis OffROAD 4x4 magazín
a Autosport Promotion – provozovatel areálu Motorland Bělá pod
Bezdězem. Samotný den se tedy
konal v Motorlandu v Bělé p. B.
v neděli 1. června.
Pod názvem HELLA OffROAD
DĚTSKÝ DEN pak proběhla
vskutku vydařená akce, která přilákala do areálu Motorlandu více
jak tisícovku dospělých a hlavně
dětí, které se přijely vyřádit a užít si svůj den.
Ten se uskutečnil pod záštitou starostky Bělé.
Paní Jitka Tošovská se také osobně účastnila celého dne – slavnostně jej zahájila a na závěr také
rozdávala spolu s Martinem Bušanským a Mílou
Janáčkem hodnotné ceny od partnerů tohoto
projektu. „Vidím tady mnoho známých tváří ať
již z Bělé, tak ze širokého okolí, a tak mě těší, že
se nás tu tolik sešlo a že se na nás usmálo i štěstí
v podobě příjemného počasí,“ konstatovala paní
starostka a jala se losovat výherce. Ale to bychom
hodně předbíhali… Pěkně popořádku.
První nedočkavci se objevili v Motorlandu již
k desáté dopolední, ale teprve s úderem jedenácté, tedy oficiálního zahájení, začaly do areálu
doslova proudit davy dětí a rodičů. Okamžitě
obklopili všechny atrakce. Důležité ale bylo se
předem zaregistrovat, aby se mohli jak děti, tak
dospělí na závěr zúčastnit losování o ceny. Takže
k registraci a pak rychle na čtyřkolky, horská kola,
buginy, lezeckou stěnu, herní simulátory, terénní
auta a bůhvíco ještě! Atrakcí, ať již soutěžních, tak
jen zážitkových, bylo opravdu mnoho a každý si
našel to své.
Bylo po obědě, když přiletěl vyhlídkový vrtulník,

který létal nad areálem a okolím, a davy návštěvníků stále přicházely! Přibyly další atrakce jako
jízdy na segwayích či ochutnávka expedičních
jídel „adventure menu“, ale i tak bylo třeba upravit a zrychlit jednotlivé soutěžní úkoly, tak aby
je každý do čtvrté hodiny odpolední stihl splnit
a přinést podepsanou kartičku z každého stanoviště. Zvláště v obležení byly jízdy s legendárními
defendery, čtyřkolkami a buginami, nicméně ta
nejdelší fronta byla na jídlo. Tak jako na každé
pořádné akci.
Odpoledne pak proběhla ukázka zásahu při nehodě – profesionálních i dobrovolných hasičů.
Děti nadšeně sledovaly stoupající dým ze zapáleného vraku a poté našly zábavu v brodění se
hasičskou pěnou, která pokryla polovinu předváděcí plochy. Jinak po celý den byla k vidění také
zajímavá auta. Současnou produkci místní značky
Škoda představil Autokomplex Menšík, u stánku
hlavního partnera akce firmy Hella stál expediční
Jeep Wrangler a hned vedle něj zajímavý závodní
Citroen C2 týmu Ponda, v jeho blízkosti zajímavá
kolekce vozů Subaru, od nejstaršího dálkového
speciálu Subaru Leone z roku 1989, přes Imprezu
WRX Sti až po současný model XV.
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Tyto vozy však spíše obdivovali
rodiče, zatímco děti se vrhly na
skákací hrady či dětský koutek,
kde mohly skákat v pytlích, malovat či shazovat plechovky. Prostě
vše, jak se na pořádný dětský den
sluší a patří.
Vrcholem celého povedeného dne
bylo losování cen. A to ne ledajakých! Hned tři ceny dětské, tři
pro dospělé a tři rodinné čekaly na
své výherce. Nejzajímavějšími cenami pro děti byla účast na Junior
Adventure Campu (JAC), který
právě zde zanedlouho zahájí svůj
již pátý ročník dvěma turnusy na začátku prázdnin.
Dále děti vyhrály čtyřkolku Goes na celý měsíc
zdarma či motokrosové nebo enduro oblečení
a vybavení od Bikers Crown. Dospělí vyhrávali
vouchery na absolvování školy jízdy s terénními
nebo sportovními vozy zde v areálu či blízkém
okolí. A nejzajímavější cenou byla jistě rodinná
první výhra, která představovala zapůjčení nové
Škody Rapid Spaceback na víkend s plnou nádrží od Autokomplexu Menšík a hned tři rodinné vstupenky na výstavu Legendy 2014 věnoval přímo organizátor Lubor Kos, neboť již za
necelých 14 dní se otevřou brány této zajímavé
motoristické akce.
I ta nejlepší akce jednou musí skončit, a tak se po
losování výherců začalo pomalu balit. Defendery
svezly poslední zájemce a prodávaly se poslední
párky a limonády. A děti s pláčem a klasickým
křikem „Já chci ještě!“ opouštěly skákací hrady,
řídítka čtyřkolky či jiné, další atrakce…
Díky všem za skvělou atmosféru, za účast a my
slibujeme, že příští rok to bude ještě větší!
Text: Míla Janáček
Foto: Eliška Miláčková

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Ve Výstavním sále uvidíte
Do 25. července můžete navštívit:

„Drobnosti pro radost“ Pavla Koníková

Prodejní výstava obrazů

Připravujeme pro vás:
„Za císaře pána“
Výstavou „Za císaře pána“ vzpomeneme sta let
od vypuknutí I. světové války a pokusíme si tu
mimo jiné zodpovědět hned několik otázek: Co
předcházelo světovému konfliktu a proč byl Balkán
pověstným „sudem střelného prachu“? Co byla
zemská hotovost a jak se pořádaly válečné sbírky?
Jak vypadaly „válečné“ domácí úkoly? Jak mohlo
vypadat Mařatkovo sousoší v bělském parku, kdyby
bylo více peněz?
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 2. 8. od 15
hod. ve Výstavním sále MKZ za přítomnosti členů
občanského sdružení C. k. zeměbranecký pěší pluk
č. 10 Mladá Boleslav.

Představení v zámecké zahradě
Stejně jako v minulých letech jsou pro vás připraveny dvě letní pohádky v zámecké zahradě. Červencová se
jmenuje „Děti moře“ a zahraje ji divadlo KaKá. Srpnová pohádka je O kohoutkovi a slepičce a přijede s ní
vám již známé Malé divadélko Praha. Sezení je na trávě.
Vzhledem ke stavebním úpravám probíhajícím na zámku se pohádky v případě nepříznivého počasí
přesunou do Komorního sálu MKZ na Masarykově náměstí.
Děti moře
19. července od 18 hod. v zámecké zahradě
Divadlo KaKá
Autorská pohádka o podmořském dobrodružství.
Jak si poradí malá chobotnička, která se ještě jako vajíčko zatoulá od
mámy, ve velkém podmořském světě skýtajícím mnohá nebezpečí? A co
teprve, když narazí na ďábelský gang mořských koníků? Naštěstí není nic
ztraceno, objeví nového kamaráda – mořského ježka.
O kohoutkovi a slepičce
23. srpna od 18 hod. v zámecké zahradě
Malé divadélko Praha
Klasická pohádka doplněná navíc loutkovým varieté.

Středověký jarmark
12. 7. 2014
Léto bez středověkého jarmarku v parku na
Masarykově náměstí si snad už ani neumíme
představit. Začneme již pátečním koncertem
skupiny Ventus, který začne v 19.30 a ukončí ho
ohňová show, tentokrát na upírské téma.
V sobotu se opět stanete svědky příjezdu královské rodiny, uvidíte rytířská klání i kejklířská vystoupení. Pro děti budou připraveny středověké
hry, z řemesel vám nově nabídne své služby šlejfíř
(brusič nožů). Hudebně bude doprovázet skupina
Ventus. Průvod vyráží od České brány v 10 hod.
Prosíme obyvatele České ulice, aby na tuto dobu
přeparkovali svá vozidla. Jedná se o 10–15 min.
Děkujeme.

Pasování prvňáčků
Ve středu 11. června se v Městské knihovně
Vladimíra Holana již pošesté uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře. Žáčky a jejich paní
učitelky přivítala královna Abeceda I. s princeznou Pohádkou. Každé z dětí dostalo za úkol přečíst krátkou říkanku, aby ukázaly, jak se naučily
za první rok ve škole hezky číst. I přes počáteční
trému to všechny zvládly na jedničku a mohly být
královnou Abecedou I. pasovány na čtenáře. Děti
si pak ještě prohlédly dětské oddělení knihovny se
spoustou zajímavých knih. Domů si odnesly nejen
velikou pochvalu, ale také pamětní list a čtenářský
průkaz do knihovny na rok zdarma.

Městská zámecká
expozice zahajuje
letní provoz
Od 1. července je Městská zámecká expozice otevřena každý den včetně víkendů. Kvůli stavebním pracím sice letos nenabízí prohlídku kopie
údajné svatyně objevené paterem V. Krolmusem, nově však máte možnost navštívit expozici
„Stavební vývoj toalet“ a výstavu „Manufaktura“,
která bude otevřena od 5. července. Těšíme se na
vaši návštěvu a věříme, že budete vůči probíhající
stavbě tolerantní.
-MKZ-

„Dětská manufaktura
na zámku v Bělé pod
Bezdězem“
Výstavu můžete navštívit od 5. července 2014
každý den až do konce prázdnin v Městské zámecké expozici ve druhém patře jihozápadního
křídla bělského zámku (nad muzeem). Přístupná
bude také v měsíci září o víkendech.
Seznámíte se tu prostřednictvím rytin z valdštejnské manufaktury v Horním Litvínově s tím,
jak taková „textilní továrna“ ve druhé polovině
18. století vypadala, a dne 26. července 2014 od
14 hodin při předvedení předení, tkaní a plstění
si budete moci některé „výrobní“ postupy i vyzkoušet.
Výstavu připravila Městská kulturní zařízení ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem,
Národním archivem, Státním oblastním archivem v Praze a tkalcovským muzeem Dům Pod
Jasanem v Trutnově.

Loučení
s prázdninami
V sobotu

30. srpna se ve 14 hodin

sejdeme s dětmi v parku
na Masarykově náměstí
v posledním předškolním reji.
Připraveny budou dětské dílny,
pohybové aktivity,
soutěže
s dobrovolnými hasiči
i s hudebním doprovodem.
Těšíme se, že si předposlední
den prázdnin pěkně užijete
a čerství se vrhnete zpět
do školních lavic.
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FILMOVÉ POLÍČKO NEORANÉ

VÉ POLÍ
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20. 7. v Komorním sále MKZ od 19.30

KO

FIL

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

„Velevážené obecenstvo, dámy a pánové,
N E O R A N É
biograf MKZ si vás
dovoluje pozvat na
zábavný filmový večer té nejvyšší úrovně. Živá
hudba, zpravodajský týdeník, zpěvačka světové

úrovně a především nejmodernější filmová zábava. Přijměte pozvání a přeneste se s námi na
začátek století, kdy dámy do biografu chodily
v kloboucích a pánové kouřili při sledování grotesek 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.

Muzeum v červenci a srpnu 2014

Na letní prázdniny 2014 připravilo Muzeum v Bělé p. B. tyto výstavy a doprovodný program:

1. světová válka
26. 4. – 30. 9. 2014
U příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války jsme
připravili dlouhodobou výstavu, která přináší řadu zajímavých informací o příčinách či průběhu války. Pozornost je věnována rovněž každodennímu životu 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.

„ZA TY TÓNY BYCH I DUŠI DAL...“,
Recitál Radka Tomáška a Radka (Rae) Tomáška
6. července od 17 hodin
V neděli 6. července se uskuteční v Muzeu v Bělé p. B.
pravidelný letní koncert písničkáře Radka Tomáška,
kterého doprovodí Radek Tomášek ml. Začátek je
v 17 hodin, vstupné je 100 Kč.

kusů jednotlivých modelů.
Výstava doplněná o řadu interaktivních prvků je nejen
pro tatínky a jejich potomky otevřena do konce září.

„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 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. Výstavu můžete zhlédnout 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, která bude
otevřena vernisáží
v úterý 1. července
2014 od 17 hodin.

Muzejní noc
22. srpna 2014 od 17 hodin
V pořadí třetí muzejní noc v Bělé p. B. se uskuteční na
konci prázdnin v pátek 22. srpna. Těšit se můžete nejen na příjemné prostředí Muzejní kavárny či oblíbený
knižní antikvariát, ale zejména na bohatý program, který
se ponese v duchu automobilismu. Prohlédnout si budete moci policejní zásahové vozidlo, připraveny budou
zajímavé soutěže o neméně zajímavé ceny. Doufáme, že
nudit se s námi nebudou děti ani jejich rodiče.

Mariánská úcta v Podbezdězí
Cyklus 2 výstav zaměřených na mariánskou zbožnost
v Podbezdězí. Tyto výstavy Muzeum v Bělé p. B. věnuje
památce bělského faráře Jana Nepomuka Jiřiště.
První z výstav bude zahájena ve středu 2. července 2014
v 17 hodin v prostorách augustiniánského kláštera
a navštívit ji můžete v červenci a srpnu každou středu
od 13 do 16 hodin.

„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 zahrnující i výrobky dalších značek
začala vznikat před již více než 40 lety a dnes čítá na tisíc

Druhá výstava, mapující zejména mariánské poutě, bude
otevřena v Muzeu v Bělé p. B. v úterý 5. srpna 2014
v 17 hodin. Zhlédnout ji můžete do konce září, a to
denně mimo pondělí.
Augustiniánská tradice v Podbezdězí
2. 7. – 27. 8. 2014
V průběhu července a srpna 2014 můžete každou středu
od 13 do 16 hodin navštívit v prostorách augustiniánského kláštera v Bělé p. B. obnovenou výstavu věnovanou
působení augustiniánského řádu v našem kraji.
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Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
11. července 2014 od 18 hodin
8. srpna 2014 od 18 hodin
Pravidelné mše svaté v zámecké kapli se uskuteční
v pátek 11. července a 8. srpna od 18 hodin.
Mše svatá v kostele sv. Václava
25. července 2014 od 18 hodin
29. srpna 2014 od 18 hodin
Pravidelné mše svaté v kostele sv. Václava při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. se uskuteční v pátek
25. července a 29. srpna od 18 hodin.
Aktuální informace o dění v Muzeu naleznete na
www.muzeumbela.cz či na FB profilu www.facebook.
com/muzeumbela. Podrobnější zprávy o výstavách
a dění naleznete v našem MUZEJNÍM BOULEVARDU,
který je k dostání v knihkupectví paní Jiráskové na Masarykově náměstí či v pokladně Muzea v Bělé p. B.
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo pondělí,
vždy od 9 do 17 hodin.

KULTURNÍ LÉTO 2014 V BĚLÉ POD BEZDĚZEM
4. 7. BIG BAND MICHAELA WOLLMANNA
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
11. 7. VENTUS Jindřichův Hradec
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
OHŇOVÁ SHOW – upíří sága

23. 8. „O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE“ a „LOUTKOVÉ VARIETÉ“ Malé divadélko Praha
Pohádka v zámecké zahradě od 18 hod. Sezení na trávě.
Vstupné 30 Kč.

Prázdninové setkání v zahradě
aneb
Týdny borůvkových koláčů 2014

7. 7. - 12. 7. 2014

12. 7. STŘEDOVĚKÝ JARMARK
Od 10 hod. v parku na Masarykově náměstí

29. 8. DOŽIDLÍ Crazyrock Bělá pod Bezdězem
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
18. 7. PUTNA
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
19. 7. „DĚTI MOŘE“ Divadlo KaKá
Pohádka v zámecké zahradě od 18 hod. Sezení na trávě.
Vstupné 30 Kč.

1. 8. OLD STARS MLADÁ BOLESLAV
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
2. 8. „ZA CÍSAŘE PÁNA“
Vernisáž výstavy ve Výstavním sále MKZ od 15 hod.
za přítomnosti členů o. s. C. k. zeměbraneckého pěšího
pluku č. 10 Mladá Boleslav.
8. 8. FLASTR
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
15. 8. JAZZCOMBO STRÝCE MICHAELA
a jazzová zpěvačka EVA EMINGEROVÁ
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.

• Tradiční letní setkání dětí z VV ateliéru
KAŠTAN - ŠIKULKY
• Tentokrát s hosty – členy dětského studia
při divadle MINARET-PRAHA
• Program plný tvoření, divadla, výletů,
vycházek do lesa, sběru borůvek,
pečení borůvkových koláčů
Program povedou:

Iva Křivánková, vedoucí Rodinného centra
KAŠTAN Bělá pod Bezdězem
Mgr. Renáta Nechutová, herečka, členka souboru divadla pro děti MINARET-PRAHA
Téma letošního roku bude pohádkové, inspirované světem barev „DUHOVÝ HRAD“.
Součástí programu je:

• Přednáška Mgr. Renáty Nechutové s názvem
VLIV BAREV NA ČLOVĚKA
úterý 8. 7. od 20 hodin
v prostoru herny RC Kaštan

25. 7. OLD COUNTRY BAND
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.
26. 7. Předvádění řemesel textilní manufaktury.
Městská zámecká expozice od 14 hod. Vstup volný.

KAŠTAN
RODIČOVSKÉ CENTRUM

30. 8. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Od 14 hod. na Masarykově náměstí
Hudba, dílny, soutěže hlavně pro školáky
Výstavní sál Městských kulturních zařízení
Masarykovo nám. 140
„Drobnosti pro radost“ Prodejní výstava výtvarných
prací Pavly Koníkové do 26. 7.
„Za císaře pána“ Výstava k připomínce 100. výročí vypuknutí 1. svět. války 2. 8. – 19. 9.

Galerie Česká brána
„Půvab ženské krásy“

Výstava obrazů
Světlany Žalmánkové
Otevřeno út – so: 13–17 hod.

• Návštěva koncertu středověké hudby
pátek 11. 7. od 18 hodin
v parku na náměstí v Bělé pod Bezdězem
• Návštěva středověkého jarmarku
sobota 12. 7. od 10 hodin
v parku na náměstí v Bělé pod Bezdězem
Bližší informace získáte na tel. čísle: 606 174 564.

Městská zámecká expozice

Městská zámecká expozice

Zámek 1 (2. patro) Bělá pod Bezdězem

„Dětská manufaktura“

20. 8. FILMOVÉ POLÍČKO NEORANÉ
od 19.30 v Komorním sále MKZ
Biograf začátku 20. stol. s živou hudbou a možností jednoduchého občerstvení. Promítání filmu
„Báječní muži s klikou“. Vstupné 60 Kč.

Muzeum v Bělé pod Bezdězem,

22. 8. The Heretics group
Promenádní koncert v parku na Masarykově náměstí
od 19.30 hod.

Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hod.
Vstupné: 30/15 Kč

pobočka Muzea Mladoboleslavska

Zámek 1 (1. patro) Bělá pod Bezdězem,
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Textilní továrna ve druhé polovině 18. stol.
Otevřeno denně včetně víkendů
od 9 do12 a od 13 do 17 hod.
Prohlídky probíhají v 9, 11, 13 a 16 hod.
V době prohlídek je Městská zámecká expozice uzavřena.

Cyklobusy Máchovým krajem (linka 250071)
Mšeno – Doksy – Bělá pod Bezdězem
10
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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.
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Vysoká, Harasov
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Kokořín, Hlučov
19
Mšeno, Vojtěchov
20
Mšeno, Ráj
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Prázdninová doprava
v období od 28.6. do 31.8.

Mšeno – Kokořín – Mělník
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Prázdninová doprava
v období od 28.6. do 31.8.
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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
Není Bělá jako Bělá aneb Byl to krásný den
Den plný žertovně sportovního
zápolení, zpěvu i hudby. Mluvíme
o sobotě 7. 6., kdy se v pěkném
areálu bělského koupaliště setkala
města a obce mající ve svém názvu „Bělá“. Děkujeme všem organizátorům, kteří se pod vedením
pana Matouška podíleli na přípravě
a průběhu dne, dík za vzorné občerstvení, které po celý den obstarávala
firma Motorland, a také panu Hruškovi za výborné vínečko. Bylo to vše
moc hezké a milé.
Zdraví bělští turisté – TPD

11

není Bělá jako Bělá
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
SLAVNOST U KAPLIČKY
V neděli 15. 6. se u kaple na Nové čtvrti konala krátká pobožnost u příležitosti slavnosti
Nejsvětější Trojice.
Vedl ji bělský farář P. Kamil Škoda a zúčastnilo se asi 20 věřících. Tato kaplička, po níž
je dokonce pojmenována nedaleká autobusová zastávka, je zasvěcena právě Nejsvětější

Trojici: Otci, jeho Synu Ježíši Kristu a Duchu
svatému. (Křesťané věří, že Bůh je sice jen jeden, ale ve třech osobách, „trojjediný Bůh“.)
Všichni přítomní se během pobožnosti pod
širým nebem krátce pomodlili, zazpívali několik písní a na závěr pan farář kapličku slavnostně znovu vysvětil.
Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Letní Antiochia na římskokatolické faře
Během prázdnin se na faře v Bělé p. B. uskuteční novoevangelizační akce Antiochia. Přijedou mladí věřící lidé, kteří chtějí jednak ukázat
ostatním svou radost z víry, ale také darovat
svůj čas tím, že se věnují všem, kdo mají zájem.
Vytvoří společenství pravých hodnot. Převážně
se budou orientovat na děti a mládež. Připraví

pro ně program alternativní, než jaký by sami
jinak zažili (strávené prázdniny u PC her, nuda,
alkohol apod.).
V jejich programu nebudou chybět hry uvnitř
i venku, pro starší smysluplná povídání, snad
se podaří i malý koncert v kostele. Zveme tedy
o prázdninách děti a mládež, aby se přišli

zapojit, zvláště ty, kteří o prázdninách nemají
žádné aktivity. Setkat se s nimi ale může úplně
každý. Prozatím je stanoven termín Antiochie na 6. 7. – 16. 8. s možným prodloužením.
Na Antiochii se není třeba nijak přihlašovat,
stačí jen přijít podle aktuálních možností. Více
info na faře (Kostelní 150).
P. Kamil Škoda, administrátor farnosti

Trpělivost přináší růže?
Platí však vždycky toto známé přísloví? V případě mateřské školy ve Velenského ul. se trpělivost čekání na dotaci přístavby, rozšíření
o jeden pavilon pro 25 předškolních dětí, vyplatila. Po první žádosti o dotaci totiž náš projekt,
mezi dalšími obcemi, neuspěl. Tak jsme čekali
na další příležitost a povedlo se. Můžeme čerpat finance na výstavbu z Evropských fondů
z Regionálního operačního programu Střední
Čechy (ROP SČ). Na podzim bude už stavba
připravena k provozu, a rodiče se tedy nemusí
strachovat, že by se jejich ratolesti do školky
z důvodu nedostatku místa nedostaly. Myslím,

že z toho mají občané, kterých se to týká, upřímnou radost a my ostatní s nimi!
Musím však vyjádřit pochopení pro netrpělivost mladých rodin z Radechovské ul., které
interpelovaly zastupitelstvo města, že jejich děti
nemají žádné hřiště, kde by si mohly společně
hrát. Tito naši občané jako daňoví poplatníci
přispívají do obecního rozpočtu, vystavěli ze
svých peněz obytné domy, bydlí zde, pracují
a mají děti, podílejí se na rozkvětu města a jeho
budoucnosti. Mají tedy nárok od vedení města
také něco žádat! Než se však to „něco“ bude dít,
uplyne asi hodně vody a mezi tím ty jejich malé
13

děti dorostou. Jak se mohou obrnit trpělivostí?
Nebo se už počítá s další generací? To by bylo
opravdu smutné! Vždyť v našem skoro pětitisícovém městě zatím neexistuje pořádné dětské
hřiště, kde by si mohly hrát jak malé děti, tak se
vyžívat dospívající mládež. U vodojemu je sice
takový projekt na třífázové hřiště hotov, ale zase
se čeká na dotaci. K tomu se přidružují další
problémy, jako že se tamější obyvatelé obávají
velkého hluku, a proto s výstavbou nesouhlasí.
V případě dětských hřišť, bohužel, zatím „trpělivost růže nepřináší“!
Mgr. Milena Holečková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

Dne 3. července uplyne již smutných 10
let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan Miloslav Grolmus
z Bělé pod Bezdězem. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 20. července tomu bude rok, co nás
navždy opustil můj drahý manžel, náš
tatínek a dědeček, pan Jaroslav Barvíř.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu, prosím, tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Eva
a děti s rodinami.

Dne 12. července uplyne neuvěřitelných
50 let, kdy odešla naše milovaná maminka, paní Markéta Pittnerová, rozená Dvořáková. Všichni, kdo jste ji znali,
vzpomeňte si na ni s námi.
I za sestru Alenu stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou děti Jitka a Josef.

Dne 10. srpna uplyne rok, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan Antonín Voce. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Ráda bych poděkovala představitelům města
za gratulaci a dárek k narozeninám,
Odborovému svazu Kovo,
Svazu zdravotně postižených
i přátelům a známým.
Libuše Englmanová
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní starostce
Jitce Tošovské a panu tajemníkovi
za milou návštěvu a dárek k mému životnímu jubileu.
Dále děkuji Svazu zdravotně postižených,
baráčníkům, zahrádkářům, všem dobrým přátelům
a své rodině za gratulace a dárky.
Jan Slatina

Podzemní chodba ze zámku na hrad Bezděz – část první
Vzpomínka věnovaná panu J. Duškovi, který nás opustil 15. 4. 2014

Když si prohlížím staré fotografie, často bych
chtěl být zase malým klukem, nosit krátké kalhoty, tašku na zádech, mít stejnou partu jako
tenkrát a bydlet v Bělé na zámku.
Byli jsme čtyři: Jindra Dušek, který nám šéfoval,
Arnošt Náhůnek, Karel Šavrda a já. Nikdo nás
nepřepral, nikdy jsme nežalovali a na zámku
měli jsme jen jednoho nepřítele. Tím byl pan
Čupík, kastelán hraběte Valdštejna. Pan Čupík
se vzorně staral a udržoval domovní řád, tak jak
byl hraběti povinován. Vybíral měsíční nájmy,

dohlížel na zámecký park, vlastnil všechny klíče
od půdy až po sklepy, ale i prostory, které vedly
do zámku. A ten náš kvartet stále musel být ve
střehu, zvlášť když jsme se pohybovali tam,
kde přístup byl zakázán. Proto také jsme znali
na zámku vše, co jen k prohledání bylo: půdy,
sklepy, kam se dospělý člověk nemohl dostat
a kudy my kluci jsme mohli prolézt.
Když nám někdy bránil zámek, jako třeba dostat se na zámeckou věž, vždy jsme si dovedli
poradit. Samozřejmě, že jsme byli kastelánem
objeveni. A jak takové akce končily, bylo nabíledni. Pan Čupík vše nahlásil rodičům a ti nás
po právu seřezali rákoskou nebo následoval
jiný trest. To ale nevedlo k tomu, že by veškeré
naše tajné spády po zámku končily. A na zámku
toho bylo moc, co jsme chtěli prozkoumat. Patřila sem Orlovna, kde pravidelně cvičili orlové,
skauti zde měli svoji klubovnu a pravidelně
sem docházely divadelní kočovní společnosti,
na které naše parta čekala, aby se nám dostalo

Staré Splavy
Na sobotu 26. července pro vás pořadatelé, kterými jsou Občanské sdružení pro rozvoj Starých
Splavů spolu se Sborem dobrovolných hasičů
Staré Splavy, připravili tradiční starosplavskou
pouť. Akce se koná pod záštitou Městského kulturního střediška Doksy a začíná v 9.30 příjezdem Jezerní královny, vládkyně Máchova jezera.
Doprovázejí ji desítky dětí v jedinečných kostýmech. Od 10.00 hodin budou hrát dechová
hudba Bakovanka, skupina Vosty band a na závěr
countryová skupina Malvas. Vystoupí provazolezkyně Kristýna Vlčková a fakír Ben Ghan. Pro
děti je připravena pohádka, pro dospělé orientální tanečnice. Chybět nebudou stánky s cukrovinkami, hračkami a občerstvením. Také pouťová pekárna a tradiční bazárek. I letos přijede se
svými pouťovými atrakcemi rodina Novotných.
Konferuje známý moderátor Milan Roudnický,
alias Šáša Váša. Vstupné se nevybírá.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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hezké nedělní pohádky.
Pan Sylvička, podkoní hraběte, se staral o pár
krásných koní, které denně zapřahal a jezdil po
valdštejnském polesí kočáry nejrůznějších tvarů
na každé roční období. V zimě pak saněmi.
V ČSAD garážích, kterým vládl bývalý francouzský legionář, pan Šnábl, parkovaly asi tři
autobusy. Pamatuji si, že ten nejmenší jezdíval
jen z města od pošty na nádraží a měl vlevo na
úrovni řidiče dokonce výřez, kam bylo možné
ještě narychlo vhodit poštovní zásilku.
Ke každému bytu patřila malá zahrádka, sklep
a dřevník, kde naše maminky chovaly slepičky, které se vždy večer dokázaly vrátit do
svého kurníku! K zámku patřilo také bělidlo,
kam hospodyně prostíraly v létě bílé prádlo
a kde také naše parta zcela sama mohla za teplých nocí poprvé přenocovat ve stanu: Jindra,
Arnošt, Karel a já. (viz obr.)
Luboš Itze
Pokračování v zářijovém Zpravodaji

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
1. FC Bělá pod Bezdězem
Do uzávěrky tohoto
čísla Zpravodaje
absolvovali šermíři
1. FC Bělá pod Bezdězem finálové turnaje
seriálu Mistrovství České republiky (MČR)
v šermu kordem ve třech věkových kategoriích.
Nejprve poslední květnovou neděli uzavřeli
svou sezonu v Teplicích minižáci (ročník 2003
a ml.). Mezi chlapci se nejlépe vedlo Františku Coufalovi, který se stal vítězem Českého
poháru 2013/2014 a v konečném hodnocení
MČR obsadil druhé místo. Do elitní desítky
celkového hodnocení MČR se pak ještě vešli
jeho další tři oddíloví kolegové – 7. Matyáš
Landovský, 9. Vojtěch Veselý, 10. Petr Štěpán.
V soutěži MČR děvčat se na celkové 5. místo
prošermovala Eva Štěpánová, Antonie Krucká

skončila 9. a Dominika Nováčková obsadila
10. místo. Bronzovou medaili si ze soutěže
MČR družstev odvezlo naše „A“ ve složení
Coufal, Landovský, Veselý!
O týden později v Praze-Letňanech šermovali
o titul nejlepší žáci (ročník 1999 a ml.). Ve
velmi silné konkurenci vybojovala z našich
šermířů nejlepší umístění Anna Coufalová,
když v Českém poháru 2013/2014 obsadila
3. místo a v konečném hodnocení MČR skončila na 5. místě.
Vyvrcholením sezony pro náš oddíl pak bylo
Finále MČR mladších žáků (ročník 2001 a ml.),
které se uskutečnilo 7. a 8. 6. v Bělé pod Bezdězem a kterého byl náš oddíl pořadatelem.
Výborně i tentokrát zašermoval František Coufal, a zajistil si tak stříbrnou medaili jak v seriálu MČR, tak i v Českém poháru 2013/2014.
Do elitní desítky celkového hodnocení MČR
se ještě mezi chlapci na 6. místo probojoval
Václav Štěpán a mezi děvčaty získala Dorota
Adamová 7. a Eva Štěpánová 10. příčku. Nejhezčí zážitek příznivcům bělského šermu
ale přichystalo naše „A“ družstvo chlapců
(Coufal, Štěpán V., Kovář a Landovský), které
se ve 13členném startovním poli probojovalo
až na stříbrný stupínek, když cestou za sebou
nechalo řadu favoritů!
Velké poděkování za podporu bělského šermu
patří našim partnerům: městu Bělá pod Bezdězem, ZŠ v Bělé pod Bezdězem, firmám Jaroslav
Cankař a syn Atmos, a MS polygrafie s. r. o.
Více na: www.serm-bela.webnode.cz
Ing. Martin Coufal

O. S. Tajemství

Oddíl turistiky TPD
Letní toulání s turisty
Čtvrtek 3. 7. schůze TPD na základně od
17 hod. Účast všech členů nutná. Domluva
letních i zářijových akcí. Ohlédnutí za uplynulým
půlrokem. První informace o vícedenních
zájezdech na rok 2015. Diskuze o směřování
našich webových stránek.
Středa 6. 8. - neděle 10. 8. Putování za vodou
a kameny – Rychlebské hory, Hrubý Jeseník.
Ubytování s polopenzí chata Chiranka, Lázně
Lipová. Odj. od kapličky v 5.45 hod. (nakládání
zavazadel). Celý program zájezdu na stránkách
TPD.
Sobota 30. 8. zájezd - Saské Švýcarsko. Odj. od
kapličky v 7 hod. Předpokládaná cena: 150-200 Kč.,
- cca 8 - 10 euro na vstupy, na útratu dle vlastního
uvážení, jídlo v Hřensku. Plánovaná trasa:
údolím říčky Sebnitz, pěší stezka Sebnitztalweg
- zřícenina hradu Wustes Schloss (Raubschloss).
Tato trasa se může měnit, neboť cesta prochází po
spoustě lávek. Předpokládáme projížďku vlakem
po Saském Semmeringu. Zde má jezdit český
dopravce od 5. 7. 2014. Přihlášky na známém čísle
nebo na e-mail TPD.
Během letních prázdnin předpokládáme
mimořádné jednodenní výlety nebo zájezdy,
proto sledujte stránky TPD. Nadále funguje naše
informační služba dle domluvy.
Všem našim členům a příznivcům přejeme
pohodovou dovolenou dle vlastních představ,
letní toulání a těšíme se na setkání. Dobře došli.
Hosté vítáni.
Horský vůdce

Taneční zábavné odpoledne 13. 6. 2014

V pátek 13. června 2014 se v tělocvičně
II. stupně ZŠ uskutečnilo již tradiční Taneční
zábavné odpoledne. Akce byla určena pro rodiče a přátele malých i velkých tanečníků navštěvujících pravidelné lekce společenského
tance v Bělé pod Bezdězem pod vedením
Kateřiny Kabátníkové, rodačky města.
Děti ve věku od 5 do 15 let představily divákům
základní i pokročilé figury latinsko-amerických

a standardních tanců formou natrénovaných
vystoupení a soutěží „O nejlepší taneční pár“.
Mladší kategorie zatančila formaci za doprovodu písniček z večerníčků, starší kategorie
naladila diváky hned v úvodu rytmy „Hříšného
tance“. Závěrečným překvapením byla společná
polka na píseň Večerníček.
V průběhu odpoledne předvedli své umění také
trenéři, Radek a Katka, kteří přiblížili divákům
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společenský tanec na soutěžní úrovni. Po oficiálním ukončení akce se do dění zapojili také
někteří rodiče. S dětmi, ale především pro ně,
tak vytvořili úžasnou a nezapomenutelnou atmosféru zakončující krásné odpoledne. Kromě
vzpomínek si tanečníci odnesli diplomy, medaile a ocenění, která jim budou tyto chvilky
připomínat.
Taneční lekce v Bělé pod Bezdězem započaly v roce 2010 a staly se jakousi průpravou
tanečním světem. Pro velký úspěch, který tato
činnost získává, se letos také poprvé uskuteční
víkendový „Letní přípravný kurz k tanečním
lekcím“. Díky němu děti získají informace
o tanečním dění v ČR i ve světě. Hlavním cílem
však je naučení se kroků a figur, které využijí
v dalších lekcích kurzu. Během tréninků pak
bude více času na přípravu vystoupení, procvičování techniky a osvojení si charakteru
jednotlivých tanců.
Ohlasy na Taneční zábavné odpoledne byly
velmi pozitivní a všichni se již nyní těší na Letní
přípravný kurz a taneční sezonu 2014/2015
(www.tanecbela.webnode.cz).
Kateřina Kabátníková

INZERCE

Restaurace Věchýtek
na koupališti
oznamuje prodloužení otevírací doby
Ne – čt od 9 do 22 hod.
Pá – so od 9 do 24 hod.
Příjemné večerní posezení v přírodě
s hudbou, kapelami
a skvělými hovězími burgery.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Tel.: 725 929 099
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.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU KRÁLÍKŮ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ A DRŮBEŽE
A DRŮBEŽE
Vážení spoluobčané,
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místní výstavu
králíků
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výstavu
Bakova nad Jizerou. Přestože bydlím v Bělé pod Bezdězem, dojíždím za svým
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Půjčovna, prodej
a montáže lešení

739 928 477
a morčata. Někteří z vás jistě ocení možnost nákupu
Půjčovna,- půjčovna
prodej
a montáže
lešení
rámového,
dílcového, pojí
zdného
a prostorového
Petr Cach,lešení
předseda ZO ČSCH Bakov nad Jizerou, tel.: 728 360 237.
Půjčovna,
prodej
chovných
zvířat, další zase třeba nějakou hodnotnou výhru
- prodej nového a použitého lešení- zaměřenía projekty - montáže lešenívč. dopravy

a montáže lešení
739 928 477

z bohaté tomboly. Pro veřejnost bude otevřeno v sobotu

Informace a objednávky telefonicky nebo na: lesenimb@seznam.cz
od 14 do 18 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin

739 928 477

Pracujeme se systémy Layher a HAKI

- půjčovna rámového, dílcového, pojízdného a prostorového lešení
- prodej nového a použitého lešení- zaměřenía projekty - montáže lešenívč. dopravy

– pro děti je vstup zdarma.

Petr Cach, předseda ZO ČSCH Bakov nad Jizerou,
tel.: 728 360 237.

Informace a objednávky telefonicky nebo na: lesenimb@seznam.cz
Pracujeme se systémy Layher a HAKI
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