
z městského úřadu - ze základní školy -  finanční odbor upozorňuje  
ke dni dětí mkz i rybáři - není bělá jako bělá - společenská rubrika - ze sportu

KVĚTEN
05/2013

Ve Výstavním sále uvidíte 
„Na křídlech fantazie“, 

výtvarná výstava ZUŠ Mladá Boleslav, 
do 30. 5. 2013.

Muzeum v Bělé pod Bezdězem 
„Bezděz na pohlednicích“, 

výstava historických pohledů. 
Od 1. 5. do 28. 7. 2013, 

v týdnu vždy od úterý do neděle.

1. 5. 
Májový koncert BDO 

v parku na Masarykově náměstí 
od 14 hodin

 
Máchův Máj – scénické čtení, 

Miroslav Kovařík a Marta Němcová 
od 16 hodin na Horce

Zahájení výstavní sezony muzea 
v Bělé pod Bezdězem výstavou 

„Bezděz na pohlednicích“ od 17 hodin

 4. 5.
Máchovi v patách, 
Bozkovské jeskyně, 

Etapový didakticko-kulturně-turistický 
pochod

12. 5. 
Klobouková neděle, zábavné pásmo 

v parku na Masarykově náměstí

17. 5.
Muzejní kavárna s Miroslavou Vytiskovou, 

redaktorkou populárního časopisu 
Chvilka pro tebe, od 17 hodin v muzeu, 

vstupné 20 Kč

23. 5. 
Peněz není nikdy dost… 

1000 let vývoje měny v českých zemích, 
přednáška Mgr. P. Sosnovce 

v muzeu od 17 hodin, vstupné 20 Kč

24. 5.
Noc kostelů 2013 od 18 hodin

25. 5. 
Datlování, pohádka v Komorním sále MKZ 

od 15 hodin, vstupné 30 Kč

28. 5.
Michal je pajdulák, 

v sokolovně od 9 a 10.30 hodin

dostává se vám do rukou květnové číslo 
Zpravodaje, na jehož úvodu bych vás rád 
ve stručnosti poinformoval o aktuálním 
dění ve městě.

Nejprve k investičním akcím. V době, kdy 
vzniká tento úvodník (tj. polovina dubna), 
vrcholí dokončování prací na kanalizač-
ním přivaděči na Vrchbělé. Vzhledem ke 
špatným klimatickým podmínkám v jar-
ních měsících, které znemožnily položit 
finální povrchy na komunikacích, byl ter-
mín dokončení stavby prodlužován. Velká 
investiční akce spolufinancovaná z dotací 
Středočeského kraje by ve dnech, v nichž 
vychází toto číslo, měla být již za námi. 
Odkanalizování oblasti je dalším význam-
ným krokem k záměru budoucí výstavby 
rodinných domů. Strategií přípravy území 
na její obnovu se na svých jednáních za-
bývá i zastupitelstvo města, které na svém 
posledním zasedání odsouhlasilo aktuali-
zaci územní studie.

Chodníky v centru města podél hlavní 
Tyršovy ulice v úseku od náměstí po re-

stauraci Sauna by se měly v letošním roce 
kompletně vyměnit. Tento nejfrekvento-
vanější úsek si to jistě zaslouží. Po výbě-
rovém řízení na zhotovitele se přistoupí  
k samotné realizaci. Ta se plánuje na mě-
síc září.

I v letošním roce se potýkáme s převisem 
poptávky po umístění dětí do mateřských 
škol. Na základě zápisu dětí do MŠ evidu-
jeme o dvě desítky více žádostí, než jsme 
schopni uspokojit. Částečné navýšení ka-
pacity jsme uskutečnili již v průběhu le-
tošního školního roku. O dalších 7 míst se 
školka rozšíří od září díky rozdělení jed-
noho velkého pavilonu do dvou menších. 
Stavební úpravy, které s tím souvisejí, už 
byly provedeny. O tuto částku jsme navý-
šili i rozpočet MŠ. Dále nás čeká výměna  
a nákup nového nábytku, hraček, před-
mětů pro výuku a také nádobí. O letoš-
ních letních prázdninách začne na všech 
budovách školky ve Velenského ulici za-
teplování budov a výměna oken.

Závěrem bych vás rád pozval na kulturní 
akci s názvem „Není Bělá jako Bělá“. Tu 
připravujeme společně s našimi Měst-
skými kulturními zařízeními a kulturní 
komisí. Její první ročník se bude konat ve 
dnech 7. - 9. 6. 2013, přičemž hlavní pro-
gram bude probíhat v sobotu. Svou účast 
potvrdilo 7 delegací. Smyslem celé akce 
je poznání měst nesoucích název Bělá  
a jejich prezentace. Společně s tímto osla-
víme i sté výročí našich baráčníků. Již teď 
se můžete začít těšit na bohatý kulturní  
a sportovní program, který bude probíhat 
v parku na náměstí a na fotbalovém hřišti. 
V programu vystoupí nejen naše spolky, 
ale můžeme se těšit i na ukázky spolků  
z jiných měst. V případě nepřízně počasí 
se přesuneme do sportovní haly. Více in-
formací naleznete uvnitř Zpravodaje, 
kompletní program budeme prezentovat 
na našich webových stránkách i v příštím 
čísle Zpravodaje.

Ing. Jaroslav Verner, 
starosta města

Vážení spoluobčané,
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z městského úřadu

SPRÁVA MĚSTA

ODPADy 2013
Poslední březnový den uplynula doba, kdy 
podle vyhlášky měly být zaplaceny poplatky za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu. Bohužel 
se tímto termínem řídilo pouze 84 % občanů 
Bělé pod Bezdězem a vlastníků rekreačních 
objektů v katastru města. Vyjádřeno v korunách 
se jedná o 385 000 Kč, které dosud v městské 
kase chybí. To bohužel nejsou jediné peníze, 
co občané městu dluží. Z minulých let činí 
nedoplatek na odpadech zhruba 1 132 000 Kč. 
Město však svoje závazky vůči firmě svážející 

odpad jak z města, tak ze sběrového dvora 
plní včas a v plné výši, takže za neplatiče musí 
sáhnout hlouběji do rozpočtu, a vzít tak peníze 
například z oprav komunikací a chodníků, 
úklidu města nebo z údržby veřejné zeleně. 
Jako každoročně nabízíme možnost sepsání 
splátkového kalendáře pro ty, kteří nejsou 
schopni zaplatit celou částku najednou, a to na 
finančním odboru ve 2. patře městského úřadu.

Bc. Ivana Linhartová
vedoucí finančního odboru

Plnění rozpočtu města v prvním čtvrtletí
V prvním kvartálu roku město hospodařilo  
s příjmy ve výši 27 024 000 Kč a výdaje dosáhly 
výše 16 139 000 Kč. Fond rezerv a rozvoje je 
naplněn 10 064 000 Kč.

Nový nájemce v Sauně
Rada města schválila nového nájemce zařízení 
a provozovny Sauna v Mělnické ulici. Stal se jím 
Lukáš Hentek, IČO: 73618772, Bělá p. B., který  
v oboru pohostinství pracuje 17 let. Objekt na své 
náklady v interiéru zrekonstruoval a přebudoval 
na stylovou pivnici. Otevřelo se v polovině dubna.

Čp. 15 v Hlínovišti – záměr prodeje 
Objekt bývalé školy rada města doporučila 
zastupitelstvu města prodat. Předcházelo tomu 
tříleté období, během nějž bylo potřeba nejdříve 
vyřešit pozemkové poměry kolem stavby v dané 
lokalitě a získat odpovídající geometrické plány 
nového zaměření. Rada se shodla na návrhu 
prodat dům čp. 15 s příslušenstvím a část  
stp. č. 357/2 o výměře 376 m² v k. ú. Bělá pod 
Bezdězem formou aukce s vyvolávací cenou  
1 500 000 Kč. O návrhu rozhoduje zastupitelstvo 
města.

Hodnotící komise pro zateplení MŠ
Město jako veřejný zadavatel má povinnost 
stanovit hodnotící komisi pro zakázku „Instalace 
OZE a snížení energetické náročnosti MŠ Bělá 
pod Bezdězem“. Rada města na svém jednání 
schválila komisi ve složení: Ing. J. Verner, J. Ježek, 
L. Šimůnek, M. Šimon a Ing. M. Sedliský.

Kompostéry ve městě
Státní fond životního prostředí vyhlásil výzvu 
k podání žádostí o podporu pro zkvalitnění 

nakládání s odpady. Podmínkou této výzvy je 
realizace projektu vč. profinancování do konce 
roku 2013 s minimálními náklady půl milionu 
korun. Městem byl vybrán projekt „Podpora 
domácího kompostování (nákup kompostérů 
pro občany)“. Do projektové žádosti byly 
nadefinovány plastové kompostéry o objemu 
min. 800 l, opatřené víkem, provzdušňovacími 
otvory a bez dna. Jednalo by se odhadem  
o 600 kusů nádob využitelných zejména 
občany s vlastní zahradou. Pokud město dotaci 
získá, se zájemci o kontejner bude uzavřena 
smlouva o bezplatném umístění kompostéru 
na vyhrazeném místě po dobu 5 let. Předběžné 
přihlášky je možno podat elektronicky na webu 
města nebo se přihlásit na MÚ, odbor životního 
prostředí, p. Blechová, tel. č.: 326 700 910.

Nový nápojový automat v hale
Nový nápojový automat na teplé nápoje zde 
umístí Coca Cola HBC ČR, která zde již má 
stroj na studené nápoje. Umístění a provoz 
je bezúplatný, město hradí pouze elektřinu  
a dodávku vody.

Oznámení občanům 
Březinky, Bezdědic, 

Hlínoviště a Šubrtova 

V neděli dne 19. 5. 2013 
firma Compag Mladá Boleslav s. r. o. 
provede svoz nebezpečných složek 

komunálního odpadu.

Jedná se pouze o tyto komodity 
odpadu:

zářivky, plechovky od barev, akumulá-
tory, lednice a mrazáky, olej, televizory

JINÉ DRUHy ODPADU NEBUDOU 
ODVEZENy!

Přibližná hodina svozu:
9.00 - Šubrtov u papíren 

parkoviště za obchodem
9.30 - Hlínoviště 

u nádob na tříděný odpad 
10.00 - Bezdědice náves
10.30 - Březinka před MŠ

Celá akce se týká pouze občanů, 
nikoliv podnikatelů.

odpad musí být shromážděn předem 
na jednom místě.  

V určenou hodinu bude  
provedena pouze nakládka odpadu. 

Regionální produkt 
Lužické hory a Máchův kraj

LAG Podralsko 
připravuje další kolo 

certifikace výrobků  
a produktů z regionu Podralska. Podmínkou 
získání certifikátu je místní výroba nebo 
produkce, výrobek včetně obalu nesmí 
zatěžovat životní prostředí, 
dále se posuzuje tradice 
výroby a originalita.  
S certifikátem získá výrobce 
propagaci prostřednictvím 
LAG Podralsko, možnost 
účasti na výstavách  

a veletrzích za výrazně nižší poplatky a další 
výhody. 
Všechny podmínky pro získání certifikátu 
Regionální produkt Lužické hory  
a Máchův kraj najdete na webových  
stránkách www.dobry-vyrobek.cz, nebo  

www.lagpodralsko.com, 
možné je i osobní jednání 
v kanceláři LAG Podralsko 
v Mimoni (doporučuji 
předem telefonicky domluvit 
na č. 775 110 397).

J. Šolc, LAG Podralsko

Jarní výlet pro seniory
Správní odbor opět pořádá již tradiční jarní 
výlet pro seniory. I letos jsme pro vás připravili 
zajímavou a poutavou cestu za poznáním. 
Tentokrát navštívíme pražskou botanickou 
zahradu. Využijeme služeb průvodce, který 

nás provede tropickým skleníkem Fata 
Morgana, venkovní expozice si pak budete moci 
prohlédnout sami. 
Výlet se uskuteční 11. 6. 2013, autobus bude 
odjíždět v 8.15 hodin od kapličky a dále pak 

bude stavět na všech předem nahlášených 
zastávkách. Přihlášky již nyní přijímá 
správní odbor MÚ. Bližší informace na  
tel. č.: 326 700 924. 
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dění Ve městě

Výlet do Dobrovice

První den velikonočních prázdnin se 29 dětí 
ze školní družiny zúčastnilo výletu do muzea  
v Dobrovici, aby se podívaly na výstavu Svět 
panenek a hraček, kterou uspořádala ze soukromé 
sbírky paní Alena Sládková.
Děti se dozvěděly, jak se panenky vyrábějí, že 
neexistují pouze panenky-holčičky, s čím si hráli 
kluci, a mnoho dalších zajímavostí. 
Byl pro ně připraven také speciální výukový 
program Vítání jara, ve kterém poznaly něco 

z historie města Dobrovice a seznámily se  
s tradičními velikonočními zvyky. Dětem se 
obzvlášť líbila interaktivní tabule s tematickými 
úkoly, které naši malí šikulové hravě zvládli.
Součástí výstavy byla i jarní dílna, kde si děti 
zdobily sádrové odlitky, luštily velikonoční 
hádanky a hledaly cestu z velikonočního bludiště. 
Kdo chtěl, mohl si ještě složit zajíčkové puzzle nebo 
se naučit pěknou koledu.
V expozici velikonočních dekorací se dětem líbily 
i výtvory budoucích aranžérů a také si všichni 
mohli koupit jarně nazdobený věneček nebo 

zápich do květináče.
Celý program byl provázen poutavým výkladem 
ochotných lektorek muzea.
Cestou zpět si naši výletníci ještě prohlédli výstavu 
draků a drakobijců v mladoboleslavském Bondy 
centru a pak už se vraceli ke svým rodičům 
plni hezkých zážitků a zvědavi, co pro ně paní 
vychovatelky připraví příště.

 Renata Jeřábková, 
vychovatelka ŠD

Velikonoce v Kaštanu
Ve středu 27. 3. 2013 strávila třída I. B dopoledne 
v RC Kaštan. Děti si zde za pomoci paní Ivy 
Křivánkové vyrobily pěknou velikonoční dekoraci, 
dozvěděly se něco o významu Velikonoc, o lidových 
zvycích a prohlédly si velikonoční aranžmá, které 
jim mohlo být návodem pro výzdobu doma.

Mgr. Marta Erbenová, třídní učitelka

NOC KOSTELŮ 2013 
Pátek 24. května 2013 

od 18 hodin

Další ročník festivalu Noc kostelů se uskuteční 
v pátek 24. května 2013. Součástí bohatého pro-
gramu bude výstava v sakristii kostela Povýšení 
sv. Kříže, věnovaná v letošním roce význam-
ným památkám v regionu, které jsou spojeny 
s tradicí úcty k českému zemskému patronu  
sv. Janu Nepomuckému, od jehož mučednické 
smrti v letošním roce uplyne 620 let.

Podrobný program festivalu naleznete na 
adrese: farnostbela.webnode.cz či na 

www.nockostelu.cz.

Matematický klokan

V pátek 22. 3. 2013 se naše škola tradičně zú-
častnila mezinárodně koordinované soutěže 
Matematický klokan 2013, která je jednorá-
zová a individuální (účastníci pracují samo-
statně pod dozorem zabezpečujícím regu-
lérnost soutěže). Soutěž je určena širokému 
spektru zájemců od žáků 1. stupně až po stu-
denty vysokých škol. Základních škol se tý-
kají kategorie Cvrček (2. – 3. tř.), Klokánek  

(4. – 5. tř.), Benjamin (6. – 7. tř.) a Kadet 
(8. – 9. tř.).
Vlastní soutěž probíhá vypracováním před-
loženého testu. Žáci řešili předepsaný počet 
příkladů ve své kategorii bez použití kalkulá-
torů, tabulek a jiných zdrojů. Museli si vysta-
čit se svými znalostmi, logickým myšlením, 
úvahami a představami. Na splnění úkolů byl 
stanoven limit 60 minut.
Nejlepšího výsledku v jednotlivých katego-
riích dosáhli tito žáci:
Cvrček: Soňa Řehořková, Jan Vedej, Vladan 
Klápště
Klokánek: Kristýna Bláhová, Lucie Králová, 
Gabriela Bernardová
Benjamin: Miroslav Kubát, Daniel Řehořek, 
Matouš Kulich
Kadet: Matěj Tondr, Daniel Voce, Diana 
Adamová
  Mgr. Jarmila Dittrichová

DĚTSKÉ RyBÁŘSKÉ ZÁVODy A DĚTSKÝ DEN SE SLONEM

1. 6. 2013
MO ČRS zve děti na rybářské závody. 

Přihlásit se je potřeba mezi 6.30-8 hodin.
Zájemci si můžou zapůjčit rybářské náčiní. 

Závod bude rozdělen na dva poločasy.
Připraveny jsou pěkné a hodnotné ceny. Konec závodů: ve 12 hodin.

DĚTSKÝ DEN začíná ve 13.30.
Čeká na vás bohatý program, 

např. soutěže kolem celého rybníka k pobavení i k poučení. 
Uvidíte ukázky práce hasičů, policie, kynologů a dalších.
Celé odpoledne se budou konat projížďky na lodičkách 

a vše doprovodí hudba. Občerstvení zajištěno.
Kdo by se chtěl podílet sponzorským darem, může se obrátit na kontaktní telefon 777 018 556.

W W W. N O C K O S T E L U. C Z
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rozhoVory, příspěVky občanů

„NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ“
Bělští občané, rodáci i ti, kteří jste zde zapustili své ko-
řeny, máte nejeden důvod být hrdí na své město, na 
jeho historii, kulturu i na krajinu, která nás obklopuje.
Nyní se připravuje opravdu velkolepá akce, která 
nás může v tomto krásném pocitu bělského vlaste-
nectví ještě posílit. Nese název „Není Bělá jako Bělá“  
a zaštiťuje ji městský úřad v čele s panem starostou  
Ing. J. Vernerem. Program je připravován Městskými 
kulturními zařízeními a kulturní komisí. Do budoucna 
se počítá i s tím, že by se tato setkávání mohla stát dob-
rou tradicí zaměřenou na zájmové aktivity občanů  
a především na přátelské mezilidské vztahy.

Tedy oč se jedná a proč bychom byli rádi, abyste se  
i vy stali přímými účastníky akce? U zrodu myšlenky 
uskutečnit toto přátelské společenské setkání stála 
kulturní komise, vlastně její předseda, který pro tuto 
myšlenku postupně získal většinu ostatních členů. 
Dobrým úmyslem je jistě i podpora turistických ak-
tivit, turistického ruchu a posílení zájmu o regionální 
historické památky. Naše město vše organizuje a také 
z velké části nese na svých bedrech program. Letos se v 
něm představí hlavně naši fotbalisté a hasiči, hudebníci, 
výtvarníci, loutkoherci, společenské organizace, které 
projevily zájem se prezentovat již při prvním ročníku. 

Průvodem oslavíme 100 let baráčníků, otevřou se his-
torické památky, zazní naše opera Tajemství. Detailní 
program setkání uveřejníme v červnovém Zpravodaji.
Dle počasí (kterému poroučet nemůžeme) bude celý 
program situován buď do parku, či do sportovní haly 
a sokolovny. Nebude chybět ani pěkná taneční muzika 
a určitě si každý přijde na své, dobře se pobaví a setká 
se s dalšími „Běláky“. Zároveň poznáme, v čem jsme 
si blízcí, co máme společného, i když žijeme v různých 
koutech naší země.  A také, v čem se naopak lišíme, 
protože: „NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ“!

Mgr. Milena Holečková, členka kulturní komise

Společnost „E“ podává již 23 let pomocnou ruku 
lidem s epilepsií i jejich blízkým

Jejím obecným cílem je boření předsudků 
o epilepsii, zlepšování povědomí o této ne-
moci a podpora těch, pro něž se stala ži-
votní výzvou. Společnost „E“ však též dává 
šanci, aby si lidé s touto nemocí vytvořili 
komunitu, která jim poskytne podporu 
a fajn chvíle. Třeba při setkáních Klubů 
Společnosti „E“ nebo na letních pobytech.

Jedním z pilířů činnosti neziskové orga-
nizace, kterou založili v roce 1990 rodiče  
a přátelé osob s epilepsií, je poradenská čin-
nost ve všech oblastech, které mohou být pro 
nemocného problematické. Společnost „E“ 
tak poskytuje odborné sociální poradenství, 
zprostředkovává konzultace s právníkem  
a pokrývá samozřejmě i oblast zdravotní, díky 

své spolupráci s epileptology, neurology, psy-
chology, psychiatry a dalšími specialisty.

Veškeré informace o činnosti Společnosti 
„E“ získáte na tel. čísle: 241 722 136,  
e-mailové adrese: info@spolecnost-e.cz 
nebo webových stránkách
www.spolecnost-e.cz 

Recitační soutěž Dětská scéna 2013
Ve středu 20. března se vítězové školních kol  
1. a 2. stupně ZŠ zúčastnili okresního kola recitační 
soutěže Dětská scéna v Mladé Boleslavi. Letos se na 
Gymnáziu Dr. J. Pekaře sešlo 114 recitátorů, kteří 
byli rozděleni do několika kategorií. Soutěžící bedlivě  
a s napětím sledovali výkony svých konkurentů a při-
pravovali se na svá vystoupení.
Výborně se bělským žákům dařilo v mladších kategori-
ích. V 1. kategorii porotu doslova okouzlil svým předne-
sem Veverčí říkanky náš recitátor Albert Trabalík, který 

vyhrál a postoupil do krajského kola v Kolíně.  
Na druhém místě se v této kategorii umístila 
svým výborným přednesem Zuzana Šmídová.  
V 2. kategorii byla úspěšná Veronika Kleinová, 
která získala čestné uznání. Všem gratulujeme.
Naši soutěžící ve starších kategoriích taková umís-
tění nezískali, i když jejich výkony byly také velmi 
přesvědčivé a zajímavé. Proto i jim patří velké 
poděkování a uznání.

 Mgr. Zuzana Kleinová

dění Ve městě

V květnu s Máchou nejhlouběji
Mottem letošního 10. ročníku putování Máchovi  
v patách je „Nejdále, nejhlouběji a nejvýše“. V dubnu 
jsme šli nejdále, tedy do Benátek (n. J.), 4. května se vy-
pravíme nejhlouběji, a sice do jediných dolomitových 
jeskyň v Česku, do Bozkovských jeskyní.
Protože jdeme do kopcovitého terénu jizerskohor-
ského podhůří, zvolili jsme 2 trasy. Pohodáři (8 km) 
půjdou Palackého cestou podél říčky Kamenice, 
polykači kilometrů (13 km) se vydají Riegerovou 
stezkou podél Jizery do Semil a pak se vyšplhají do 
hor na vyhlídku u Sejkorské kapličky, aby opět sešli  
u hlubin Bozkovských jeskyní. Odpoledne je zajištěna 
prohlídka Bozkovských jeskyní a občerstvení ve sty-
lové hospůdce Dřevěnka.
Start je v 9 hodin v hotelu Pod Spálovem, který se na-
chází přímo u železniční zastávky Spálov.
Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem, z auto-
busového nádraží v Doksech je odjezd v 7.30 hod., 
z Bělé pak v 7.45 hod. Jízdné je 100 Kč. Protože je 

počet míst v autobusu omezen, je potřeba, abyste si 
místo zarezervovali u horského vůdce J. Bollarda na 
tel.: 720 584 360.
V čErVNu NEJVÝšE
Nejvýše se Máchovi v patách vypravíme 1. června 
na tzv. Matterhorn Žitavských hor, na horu Töpfer 
nad Oybinem se zajímavými skalními útvary a vy-
hlídkou na Žitavskou pánev. Okružní cesta vede 
kolem úchvatných skalních útvarů v okolí Oybina, 
zdatnější turisté mohou vylézt na vyhlídkovou skalní 
věž Scharfenstein, odkud se otevře krásný výhled na 
Jizerské hory s Ještědem. Trasa dlouhá 10 km vede 
pohodlnými lesními cestami a je zpestřena četnými 
skalními útvary. Na Töpferu je kromě vyhlídky také 
příjemná horská bouda, kde se lze výborně občerstvit. 
Začínáme v 9.00 hod. v Oybině v informačním 
centru. Protože je opět zajištěna doprava autobu-
sem (odjezd z autobusového nádraží v Doksech je  
v 8.00 hod., z Bělé v 7.45 hod.), musíte si místo 

zarezervovat u horského vůdce J. Bollarda na  
tel.: 720 584 360. Jízdné je 100 Kč.
Tato trasa je připravena ve spolupráci s partnerským 
německým městečkem Oybin. 
Na všech třech trasách se opět setkáte s básníkem  
K. H. Máchou, budou vás čekat zajímavé a rozverné 
divadelní skeče v podání Divadýlka na dlani. V cíli 
každé cesty bude odměnou příjemná únava z našla-
paných kilometrů, naplnění z přírodních krás (a třeba 
i těch lidských) a cílové razítko do putovní knížky  
s pamětním listem. Aby se vám dobře šlapalo, můžete 
si na startu za 45 Kč zakoupit tzv. Hynkovy kapky, které 
zpevní váš krok i „oudy“.
Letošní putování pro vás připravila městská kulturní 
střediska v Doksech a v Bělé p. Bezdězem ve spolupráci 
s občanským sdružením Tajemství, oddíl turistiky Bělá 
p. B., a s partnerským městečkem Oybin. Mediálními 
partnery jsou Hitrádio Crystal a rádio Jizera.

R. Mauserová
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z kulturního dění

Pohádka  
25. května od 15 hod., v Komorním sále MKZ 
DATLOVÁNÍ 
Dvě děti vstupují do tajemství lesní říše a díky nim 
se před námi otevírá s nadsázkou vystavěný příběh 
ptačích obyvatel. Stejně jako my lidé se i datel Boni-
fác učí, jak v životě obstát, jak se naučit létat, sehnat 
si potravu, obstarat si bydlení… Náš okřídlený hr-
dina vše zvládne a navíc se ještě stihne zamilovat. 
Jenže na svou příležitost čeká i lstivá kuna! Podaří 
se jí narušit poklidný lesní život? To se dozvíte v pří-
běhu plném fantazie a autorských písniček v podání 
Divadýlka Matýsek z Nového Boru. Začátek před-
stavení je v 15 hodin, vstupné 30 Kč. 

Městská kulturní zařízení zvou

Bezděz na 
pohlednicích
Středa 1. května 
od 17 hodin
Na prvního máje, v den 
Máchův, otevře v 17 hod. 
Muzeum v Bělé pod 
Bezdězem letošní 
výstavní sezonu pohledy 
na dominantu našeho 
kraje – hrad Bezděz. 
Návštěvníkům bude 

představena celá řada reprodukcí historických 
pohlednic s motivem Bezdězu, jež pocházejí ze sbírky 
muzea. Stranou nezůstanou ani unikátní fotografie 
a výběr ze sbírky skleněných negativů. Výstava 
postihne období od konce 19. století až do poloviny 
století minulého. Otevřena bude do 28. července, v 
týdnu vždy od úterý do neděle.

Mše svatá v kapli sv. Josefa
1. a 10. května 2013 od 18 hodin
U příležitosti zahájení hlavní výstavní sezony 
Muzea v Bělé pod Bezdězem se uskuteční 
mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa ve středu  
1. května od 18 hodin.

Muzeum v květnu 2013

Pondělí:
8.30 - 11.00 JógA PrO žENy 
Úterý:
8.00 – 11.30 PrOSTOr PrO PrOgrAM 
PrO DĚTi Mš, Zš – po domluvě 
Středa:
8.00 – 11.30 
HErNičKA PrO NEJMENšÍ DĚTi
12.30 – 16.00 
šiKuLKy
– VV ATELiÉr PrO DĚTi Z Mš, Zš   
Čtvrtek:
9.00 – 11.30 PrOSTOr PrO PrOgrAM 
PrO DĚTi Mš, Zš – po domluvě 
12.15 – 15.00 šiKuLKy
- VV ATELiÉr PrO DĚTi Z Mš
18.30 –19.30 ANgLičTiNA 
PrO DOSPĚLÉ - pokročilí
Pátek:
8.00 – 12.00 
HErNičKA PrO NEJMENšÍ DĚTi
NĚCO NAVÍC: 
Klobouková neděle, 
aneb Bělské domácí štěstí 
12. května 2013 v parku na náměstí 
od 15 hodin.

rodičoVské  Centrum  
kVěten 2013

KAŠTAN

VÝSTAVA BĚLSKÝCH VÝTVArNÍKŮ
Dne 6. června se otevře výstavní síň MKZ na ná-
městí pro slavnostní zahájení výstavy sestavené z pra-
cí bělských výtvarníků. Zhlédnete zde široké spektrum 
výtvarných prací od grafiky, olejů, až po fotografie. 
Výstava je součástí projektu „Není Bělá jako Bělá“, 
potrvá do 27. 6. 2013.  Mgr. M. Holečková

Připravujeme

Občanské sdružení 
Tajemství 

Turistika v květnu, 
v 2. máchovském 

měsíci

V sobotu 4. 5. vás zveme na 2. putování s Máchou, 
tentokráte do hlubin Země - Bozkovské jeskyně. 
Začínáme na soutoku řeky Jizery a Kamenice  
u hotelu Pod Spálovem, kde bude registrace, ob-
čerstvení a krátká divadelní skeč. Poté se poutníci 
vydají na delší trasu po Riegrově stezce, Sejkorská 
kaplička, Bozkov, cca 15 km. Kratší trasa jde po 
Palackého stezce k Bozkovským jeskyním (pro-
hlídka ve 13 h, delší trasa v 15 hodin, plná cena: 
100 Kč). Bozkov - možnost výstupu na kos-
telní věž. Odjezd autobusu: v 7 h z MB, Bondy, 
z Doks, aut. nádr.,  v 7.30 h, z Bělé, u kapličky,  
v 7.45 h a další zastávky. Cena: 100 Kč. Je nutné si 
místo rezervovat na tel. č.: 720 584 360 (J. Bollard). 
Návrat mezi 17-18 h. 
MiMOřÁDNÝ ZÁJEZD 
středa 8. 5. - Kunratické švýcarsko
Odjezd z MB, Bondy, v 7.45 h, v 8 h Bělá,  
u Červené vily, a další zastávky, z Doks, aut. nádr., 
v  8.25 h, cena: 100-150 Kč. Pěší trasa do 10 km. 
Místa navštívená v podhůří Lužických hor: Skalní 
kaple, Karlův odpočinek, jeskyně Waltro, Dutý 
kámen - občerstvení Mařenice. Přihlášky na zná-
mém telefonním čísle viz výše.
Pozor,  změna - schůze turistů bude už  
17. 5. na známém místě a v obvyklém čase, pro-
gram: Máchovské putování, letní akce a jiné. 
Všem našim členům a příznivcům přinášíme 
naši novou webovou adresu: www.tpdbelapod-
bezdezem.wbs.cz, e-mail: turistibela@seznam.cz.
Hosté vítáni. Horský vůdce 

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
„Na křídlech fantazie“
Výtvarná výstava ZUŠ Mladá Boleslav 
do 30. 5. 2013. Pokud v květnu zabloudíte do  
Výstavního sálu Městských kulturních zařízení, ocit-
nete se na křídlech fantazie nejen vlastní, ale hlavně 
mladých výtvarníků, kteří tvoří pod vedením paní 
Jarmily Novákové.  -MKZ-

Mše svatá se uskuteční v kapli v pátek 10. května 
rovněž od 18 hodin.

Muzejní kavárna
Pátek 17. května 2013 od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Již potřetí v tomto roce se spolu s námi můžete 
setkat v prostředí stylizované Muzejní kavárny se 
zajímavou osobností. Tentokrát mezi námi přivítáme 
Miroslavu Vytiskovou, redaktorku populárního 
časopisu Chvilka pro tebe, která nám přiblíží nejen 
svoji redaktorskou práci, ale jistě vzpomene i zajímavé 
příhody, které jsou s vydáváním a prací v tomto 
časopisu spojeny.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 17. května od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při 
augustiniánském klášteře v Bělé pod Bezdězem se 
uskuteční v pátek 17. května od 18 hodin.

Peněz není nikdy dost…
1000 let vývoje měny v českých zemích
Čtvrtek 23. května od 17 hodin, vstupné 20 Kč
přednáška historika Muzea Mladoboleslavska  
Mgr. Pavla Sosnovce věnovaná vývoji peněžní měny 
od 10. století do současnosti.

V květnu 2013 je Muzeum v Bělé pod Bezdězem 
otevřeno denně mimo pondělí, a to od 9 do 12  
a od 13 do 16 hodin. Vstupné plné je 30 Kč, snížené 
vstupné 15 Kč.

www.muzeumbela.cz, 
www.facebook.com/muzeumbela.cz 
Zámek 1 (1. patro), Bělá pod Bezdězem
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sport a spolkoVá činnost

1. FC ŠERM
O druhém  
dubnovém  
víkendu se  
11 šermířů  
1. FC Bělá  
pod Bezdězem  
zúčastnilo 

spolus více jak 250šermíři z Německa, Rakouska, 
Polska, Japonska a České republiky tradičního me-
zinárodního turnaje „Offene Mitteleuropäische 
Meisterschaften“ v šermu kordem v německém 
Bautzenu.
Nejvíce se tentokrát dařilo našim minižákům, kteří 
nechyběli na stupních vítězů v žádné ze svých ka-
tegorií. Stručné výsledky: chlapci 2002: 1. V. Štěpán,  
3. O. Kovář; chlapci 2003: 1. F. Coufal,  
3. M. Landovský; chlapci 2005: 1. P. Štěpán; dívky 
2002: 1. A. Najmanová; dívky 2003: 3. E. Štěpánová.
Velké poděkování patří i tentokrát TS města  
Bělá p. B. za bezplatné poskytnutí dopravy na tento 
turnaj. Díky!   www.serm-bela.webnode.cz

VZPOMÍNKy
Kdo znal, vzpomene, 
kdo měl rád, nezapomene.

Dne 11. května 2013 uplyne čtrnáct let, 
co nás opustil milovaný manžel,  

                        tatínek a dědeček, pan Josef Novák  
                        z Bělé pod Bezdězem. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Hana, 
děti s rodinami a švagrová Maruška. 

společenská rubrika

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za milá přání 

a dárečky k 85. narozeninám. 
Děkuji paní místostarostce Tošovské, 

paní tajemnici Galetkové, 
Klubu důchodců Auto Škoda, ZP Škoda, 

Svazu zdravotně postižených, 
Klubu zahrádkářů 

a všem svým přátelům. 
Jaroslav Dvořák

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. 5. 2013 se dožívá můj manžel, pan Josef Beer, 
krásných 85 let. Hodně zdravíčka do dalších let přeje 
manželka, dcera Katka a Jarča z Turnova s rodinou.

Dne 19. května tomu bude 6 let, co nás navždy 
opustil pan Josef Pelc. 
S bolestí v srdci vzpomíná manželka s rodinou.

5. ročník Bělského jarního čtyřboje
Dne 24. března se zaplnila tělocvična běl-
ské základní školy sedmdesáti závodníky  
5. ročníku Bělského jarního čtyřboje ve spor-
tovní gymnastice. Závodu se zúčastnila druž-
stva z Prahy, Špindlerova Mlýna, Dobříše, Zdic, 
Benátek nad Jizerou a samozřejmě závodnice 
Klubu gymnastiky Bělá pod Bezdězem. Cenné 
kovy sbíraly i domácí závodnice.
V kategorii nejmladších žákyň zvítězila běl-
ská Simonka Stachová, Lucka Kolocová zís-
kala bronzovou medaili. Svůj první závod  
absolvovaly i Lucka a Eliška Tondrovy a Hana 
Vaňoučková. V kategorii I. (ročník 2005) zís-
kala zlato Eliška Skálová z Dobříše, naše Tereza 
Femiaková obsadila 6., Mariana Dürrová  
7. místo, Viktorka Kabátníková 9. a Denisa 
Femiaková 10. místo. V kat. I (ročník 2004) 
získala zlato Jiřina Valouchová ze Špindlerova 
Mlýna, naše závodnice Soňa Řehořková zís-
kala 4. místo před Patrikou Vnenkovou a Ivou 
Roztočilovou. Osmé místo obsadila Tereza 
Kleinová a 10. Beata Josková. Kategorii II. (roč-
ník 2002-3) vyhrála Anička Vránová z Prahy, 
naše Veronika Kleinová byla 4. před Nikolou 
Brzobohatou. Zlato vybojovala bělská Tereza 
Dvořáková v kategorii III. (ročník 2000-2001). 
Toničce Nešporové těsně unikla medaile a ob-
sadila 4. místo.
V kategorii dorostenek a žen byla Martina 
Gautschová třetí.
Mezi chlapci, kterých bylo na letošním roč-
níku 13, si medaile rozdělili závodníci ze Zdic, 
Špindlerova Mlýna a Dobříše.
Závody proběhly za velice pěkné atmosféry 
a dík za organizaci patří především aktivním 
rodičům gymnastek KG Bělá pod Bezdězem.

Yvona Řehořková
Klub gymnastiky Bělá pod Bezdězem

Turnaj ve vybíjené v Kravařích
Ve středu 27. 3. 2013 se žákyně naší školy Diana 
Adamová, Diana Bernardová, Lucie Dušková, 
Markéta Heřmánková, Denisa Friedrichová, 
Anna Blechová, Anna Homutová, Anna 
Coufalová, Soňa Vencová, Monika Tomsová, 
Kamila Šulcová, Marie Švarcová, Iveta Jankovská 
a Nikola Hejdová zúčastnily dívčího „Turnaje ve 
vybíjené“ v Kravařích. Děvčata z bělské školy po-
měřila síly s dalšími družstvy ze základních škol 
Doksy, Kravaře, Verneřice, Česká Lípa a Liběšice. 
Družstvo našich žákyň z Bělé bojovalo o veliko-
nočního beránka a pohár s velkým nasazením, 
odhodláním a úspěšně. I když mělo velmi silné 
soupeřky, obsadilo krásné 3. místo. Děvčata zís-

kala diplom i velikonočního beránka, na kterém 
si po návratu do Bělé pochutnala v naší školní 
jídelně.   Lucie Dušková 

Sraz po 50. letech
Sraz absolventů tříd 9. A + B + C z roku 1963 ZDš v Bělé p. Bezdězem 
se koná dne 8. 6. 2013 od 15 hodin v restauraci u Sluníčka na náměstí.

Bližší informace na www.seznam.cz v rubrice Spolužáci, složka tříd, 
nebo na telefonu 725 566 935.

Za organizační výbor: Marie Martincová, Josef Kittel a Ing. Josef Čermák

Zveme vás 
na další přátelské setkání 

dřívějších zaměstnankyň „Severka“, 
které se koná 1. června 2013 od 15 hodin 

v restauraci U sluníčka. 
Všechny jste srdečně zvány. 

Z. Antonínová 
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inzerCe

Drůbež červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových plemen 

Lohman hnědý, Tetra hnědá a 
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, 

žlutý, modrý a bílý.     
Slepičky pouze z našeho chovu! 

Stáří slepiček:  
16-18. týdnů, cena: 159–170 Kč/ks, 

v začátku snášky: 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: 
v sobotu 18. května 2013

Bělá p. B. u sportovní haly – v 16 hodin

Případné bližší informace: 
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 

415 740 719

Při prodeji slepiček nová služba 
výkup králičích kožek – cena: 22 - 35 Kč/ks  

P R O D E J  S L E P I Č E K 

Areál PILy LUKA
Markvart Ladislav

„JARNÍ AKCE NA UHLÍ“
NABÍDKA UHLÍ:

Ořech I., Ořech II., Kostka , polské uhlí

V našem areálu můžete také zakoupit 
německé uhelné brikety a dřevěné brikety. 

Brikety jsou buď pytlované po 25 kg, 
nebo volně ložené.

Doprava k vám domů zdarma, 
složení pásem také zdarma. 

uhlí je skladované v hale.

Pro více informací nás kontaktujte 
telefonicky nebo emailem.

TEL.: 723 524 112
Luka 8, 472 01 Doksy

e-mail: pila.luka@seznam.cz

28. 5. 2013 v Sokolovně od 9 a 10.30 hod. 
Představení je určeno dětem mateřských škol, 
žákům první až třetí třídy a rodičům s dětmi. 

Vstup je volný.
Přejeme všem dětem šťastné a bezstarostné dětství.

-MKZ-
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Stačí jeden telefonát nebo e-mail 
a vše zařídíme my včetně výpovědi u konkurence.

Platnost nabídky 
do konce ČERVNA 2013.

Po celou dobu smlouvy 
bez navyšování cen.

slavíme 10. výročí 
máme dárek i pro vás...

pouze pro nové zákazníky při přechodu od konkurence

uvedená cena je včetně DPH

www.metronet.cz/10let

Tel.: 326 20 20 20
E-mail: obchod@metronet.cz 

Podrobnější informace naleznete na:

na optické síti za pouhých
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