
z Města a MÚ - z tábora školní družiny - EHd a PosVíCEní 
sPolEčEnská rubrika - zE sPortu a sPolkoVé činnosti

ZÁŘÍ
09/2014
38. ročník

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte
„Za císaře pána“ 

Výstava k 100. výročí I. světové 
války, do 19. 9. 

Městská zámecká expozice: 
ZMěna proVoZu: 

otevřeno pouze o víkendech 
do konce září

5. 9. 
Filmový klubíček o. Suchého, 

v Komorním sále MKZ 
od 18 hod. Vstupné 60 Kč

6. 9. 
„pohádky pro Dášenku“ 

Divadlo rolnička Liberec, 
v Komorním sále MKZ 

od 15 hod. Vstupné 30 Kč

14. 9. 
EHD, Den otevřených památek 

program na str. 5

14. 9. 
poSVÍCEnÍ

Farmářské trhy na Masarykově 
náměstí od 10 do 17 hod.

19. 9. 
„Šílená lokomotiva“ 
Divadýlko na dlani, 

v Komorním sále MKZ 
od 19.30 hod. Vstupné 60 Kč 

28. 9. 
„Med. Dr. Josef Tieftrunk“ 

Vernisáž výstavy k 200. výročí 
narození bělského rodáka, 

ve Výstavním sále MKZ 
od 15 hod.

Bližší informace na 
www.mkzbela.cz

letní dny nám pomalu končí, dny letních 
prázdnin i dovolených. Snad jste si tyto 
dny volna užili podle svých představ a na-
čerpali jste nové síly do dalších dnů.
Začíná nový školní rok a my všem školá-
kům a studentům přejeme mnoho úspěchů 
v jejich počínání ve školách. Máme radost  
z toho, že se podařila dokončit přístavba 
nového pavilonu mateřské školy a mohou 
tak další, ti nejmenší školáci, začít navště-
vovat vzdělávací zařízení, poznávat nové 
věci a hledat nové kamarády. Věříme, že se 
jim v nově vzniklých prostorách bude líbit.
Dále se nám naplno rozjela stavba v Měl-
nické ulici, opěrné zdi pod Horkou. Další 
započatou stavbou je kruhová křižovatka 
při výjezdu z města směrem na Doksy  
a napojení na silnici 1/38. Také podle plánu 
probíhají práce na zámku, kde by mělo být 
nové informační centrum našeho města. 
Začíná také oprava sgrafitových omítek na 
východní straně zámku, v lokalitě bytových 

domů v zámku se pracuje na nově vznika-
jících bytech, probíhá zde celková rekon-
strukce i nová dispozice bytů v přízemí 
jednoho z domů. Po celém městě probíhají 
opravy komunikací, frézování a následná 
správka komunikací a cest, které byly po-
ničené červnovými bleskovými záplavami. 
Určitě různé překážky, se stavbami spo-
jené, jsou v některých případech nepří-
jemné a omezující, ale věříme, že přispějete 
svojí shovívavostí a tolerancí k hladkému 
překonání těchto překážek a dokončené 
stavby přispějí ke zkvalitnění prostředí nás 
všech, kteří žijeme ve městě.
Na tento měsíc jsou též připravené některé 
kulturní a sportovní akce, na které vás sr-
dečně zveme a budeme se těšit na setkání 
s vámi. Snad bude ještě i počasí moudré  
a budeme moci ze slunečních paprsků čer-
pat energii. Všem přejeme pohodové dny.
 

Vedení města

VážEnÍ SpoLuoBčané,

foto: Radka Kubínová
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z Města a MěstskéHo Úřadu 
Z jednání 

rady města 

Rozpočtový výhled 
Vstup na koupaliště

Rada města odsouhlasila  provoz zadního 
vchodu koupaliště, kdy branka bude zamčena 
a majitelé zadních chat a převlékáren budou mít 
k dispozici klíč, vchod bude dále zabezpečován 
po dobu provozní doby koupaliště řetězem a na 
bráně bude umístěna informace s telefonním 
číslem na správce koupaliště. 

Věcné břemeno
Rada města schválila uzavření smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti inženýrské sítě na vodovodní 
napojení sportovně-rekreačního areálu Vrchbělá 
mezi městem Bělá pod Bezdězem jako budoucím 
povinným a Středočeským krajem jako budoucím 
oprávněným dle předloženého návrhu. 

Městská zámecká expozice
Rada města projednala návrh MKZ a souhlasí 
s odkoupením fragmentů sochy sv. Jana  
a jejich následným použitím v Městské zámecké 
expozici.

Dopravní záležitost
Rada města neschválila přípravu a realizaci 
přechodu pro chodce přes silnici II/276 před 
domem čp. 318 v ul. Zámecké z důvodu 
nesouhlasného stanoviska Dopravního 
inspektorátu Policie ČR.

Městské lesy
Rada města při výkonu funkce Valné hromady 
společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.,  
v návaznosti na novou právní úpravu, schválila 
změnu zakladatelské listiny společnosti Lesy 
Bělá pod Bezdězem, s.r.o., se sídlem Mělnická 
273, Bělá pod Bezdězem. 

Opravy zámku
Rada města dle čl. V. bodu 9. Směrnice města  
č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek, rozhodla, že nejvhodnější 
nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Obnova východního křídla zámku v Bělé 
pod Bezdězem - obnova sgrafitových omítek  
a kamenných ostění, statické zajištění základů“ je 
nabídka uchazeče Akad. arch. Milana Hubeňáka 
s nabídkovou cenou 5.689.340,- Kč bez DPH.

Cyklostezka Vazačka
Rada města vzala na vědomí informaci o zániku 
podmínečného schválení příspěvku na rok 
2014 ze SFDI na realizaci projektu „Smíšená 
stezka pro pěší a cyklisty Bělá pod Bezdězem 
– Vazačka“. Dle čl. V. bodu 9. Směrnice města 
č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek, zrušila výběrové řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Smíšená 
stezka pro pěší a cyklisty Bělá p. B. - Vazačka“ 
z důvodu nepřidělení dotačních prostředků ze 
strany poskytovatele Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR.

Hospodaření města
Rada města po rozpočtovém opatření č. 5/2014 
doporučuje zastupitelstvu města schválit  
i rozpočtové opatření č. 6/2014 – příjmová 
část rozpočtu se navyšuje o 642.900,- Kč na 
81,742.030,- Kč, výdajová část se nemění. 
Financování z rezervního fondu se snižuje  

V roce 2011 byla 
společností EKO-
-KOM, a. s., se 
kterou má město 
Bělá pod Bez-
dězem smlouvu 
o zajištění zpět-

ného odběru a využití odpadů z obalů, zpra-
cována studie „Posouzení vlivu sběru a recyk-
lace využitelných komunálních odpadů včetně 
obalové složky na životní prostředí“. Výsledky 
tohoto výzkumu prokázaly environmentální 
přínos celého systému třídění a recyklace od-
padů. Studie je každý rok obnovována.
V roce 2013 bylo díky recyklaci vytříděného 
odpadu v rámci systému EKO-KOM uspořeno 
27 953 183 GJ energie; zhruba tolik v průměru 
spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. 
Systém EKO-KOM také přispěl ke snížení emisí 
o 1 176 339 tun CO2 ekvivalentu.
Město Bělá pod Bezdězem přispělo v roce 
2013 celkem 156,378 tunami vytříděného od-
padu takto:
emise CO2 0 – 226,347 tun
úspora energie – 5 213 130 MJ (viz osvědčení).
Děkujeme občanům města za pomoc při 
ochraně životního prostředí. 
„Má to smysl, třiďte odpad.“

EKo koutek
občané naší obce tříděním 
odpadů (papír, plast, sklo, tetrapak) 

výrazně pomáhají chránit 
životní prostředí

o 642.900,- Kč na 3,765.980,- Kč.
Rada města schválila stav plnění rozpočtu města 
k 31. 7. 2014. Příjmy jsou ve výši 71,151.411,81 
Kč, výdaje 57,085.870,14 Kč.

Záměr prodeje domu
Rada města schválila zveřejnění záměru města 
prodej bytového domu Hlínoviště č.p. 15 a část 
stp.č. 357/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
364 m2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem.

Stav finančních prostředků města 
Po uzavření měsíce července se nabízí příležitost 
seznámit spoluobčany s hospodařením a finanční 
situací města.
K 31.7.2014 disponovalo město jako celek fi-
nančními prostředky na různých účtech ve výši 
39,922.085,46 Kč. Na běžný provoz jsou peníze 
na výdajovém, příjmovém a běžném účtu. Součet 
zůstatků na těchto účtech byl 14,747.237,13 Kč. 
Správa bytů má samostatný účet, kam míří ná-
jemné od nájemníků městských bytů a zároveň se 
z něho hradí veškeré náklady na údržbu a provozo-
vání bytového fondu. Tento účet vykazoval zůsta-
tek 6,088.589,25 Kč. Další účty jsou zřízeny účelově 
pro konkrétní investiční akce a na ně převádíme 
finanční prostředky dle potřeby – tedy podle fak-
tur, které je třeba uhradit. Na těchto účtech bylo 
celkem 2,538.427,64 Kč. Další dva účty má město 
u České národní banky a to jsou účty pro příjem 
dotací od poskytovatelů (státní rozpočet, Regi-
onální operační program, Státní fond dopravní 
infrastruktury atd.) Peníze z těchto účtů převá-
díme na základní účet, takže zůstatky zde nejsou 
nikdy příliš vysoké. K 31.7. byl konečný zůstatek 

celkem 718.078,22 Kč. Posledními účty, které ve 
výčtu chybí, je účet Fondu rozvoje bydlení a účet 
Fondu rezerv a rozvoje. První jmenovaný slouží 
občanům jako zdroj půjček na obnovu bydlení na 
území města a je na něm zhruba jeden milion ko-
run a na druhém jsou finanční prostředky města, 
kterými se jednak doplňuje schodek rozpočtu  
a jednak se na něm šetří finanční prostředky pro 
velké investiční akce, které se z daňových a neda-
ňových příjmů pořídit nedají. V této chvíli je na 
Fondu rezerv a rozvoje necelých 16 miliónů korun, 
z toho čtyři miliony jsou zapojeny do letošního 
rozpočtu. Budou-li skutečně použity, to ukáže 
nejbližší budoucnost. 
V začátku měsíce srpna byla podepsána smlouva 
o poskytnutí úvěru Komerční bankou ve výši  
11 miliónů korun na podíl města při financo-
vání rekonstrukce Mělnické ulice. Tento úvěr 
bude město splácet 5 let a celková cena úvěru je 
141.000,- Kč. 
Další informace o finančních tocích ve městě budou 
zveřejněny na veřejném jednání zastupitelstva města 
v měsíci září.  I. Linhartová, vedoucí fin. odboru

Z důvodu končícího čtyřletého volebního 
období čekají i naše město v měsíci 
říjnu řádné volby do zastupitelstev 
obcí. Přípravné práce pro náš městský 
úřad jako úřad registrační pro Bělou 
pod Bezdězem, Čistou, Plužnou  
a Březovice započaly již v měsíci červenci.  
V současné době bylo projednáno a následně 
zaregistrováno 16 podaných kandidátních 
listin volebních stran a nezávislých 
kandidátů.  O dalších podrobnostech  
k průběhu samotných voleb, které se budou 

konat ve dnech 10. a 11. října 2014, 
se dočtete v příštím Zpravodaji. 
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dění VE Městě - PřísPěVky občanŮ

Krušné hory s Jetíkem 
Začátek letních prázdnin opět patřil táboru školní družiny. 
Letos byl náš cíl až v dalekém Jáchymově, kde jsme za týden 
pobytu stihli prozkoumat nejen blízké okolí, ale i vzdále-
nější místa.
Naše výlety byly velmi různorodé. Děti se podívaly do 
místní štoly a muzea, ochutnaly lázeňské oplatky a na-
konec se i osvěžily v bazénu jáchymovského aquaparku. 
Maskotem letošní výpravy byl veselý Jetík, který nás do-
provázel na každém kroku, a tak jsme poctivě šlapali ki-
lometry a za odměnu sbírali do cestovního pasu razítka  
s Jetíkem. Podívali jsme se s ním na Klínovec, Boží Dar, 

rozhlédli jsme se na rozhlednách Blatenský vrch a Plešivec. 
Jeden den patřil také návštěvě statku Bernard, kde jsme si 
vlastnoručně vyrobili svíčky, a mohli si tak přivézt domů 
hezký dárek. Dostali jsme se i do sokolovského krytu, kde 
jsme navštívili další zajímavé muzeum. Nezapomněli jsme ale 
ani na sportování, soutěže a nechybělo ani oblíbené hledání 
pokladu, díky kterému se všichni domů vrátili s tričkem Jetíka.
Závěrem bychom rádi velmi poděkovali všem letošním účast-
níkům, neboť jejich chování a nadšení bylo obdivuhodné  
a často si vysloužili pochvalu nejen od nás, ale i od úplně  
cizích lidí. Vedoucí LT ŠD 

Trocha romantiky spojená 
s dnešní realitou 

Bělá se probudila do nového dne, slunko je nízko a ještě 
se nemusí prodírat korunami stromů. Vlhký vzduch tu 
po ránu voní. Po celém parku, chloubě krásného měs-
tečka, je slyšet zpěv ptáků. Po cestě prochází malý hošík, 
školní taška ho tíží na zádech a vánek si pohrává s jeho 
kučeravými vlasy. Míjí dřevěný praktikábl, na kterém 
pod starým kabátem dřímá postarší vousatý chlapík. 
Opodál na sebe pokřikují dva mladíci, kteří se přeta-
hují o skleněnou láhev. Po chvíli je slyšet řinčení skla, 
a křik stále neutichá. Uprostřed parku hošík potkává 
dvě unavené postavy, připomínají mu chodící mrtvoly 
z fantastických her a filmů. Celonoční bdění u sklenic  
s alkoholem jim vyčerpalo síly. Po chodníku kráčí 
mladá maminka s předškoláčkem, oba se vyhýbají 
nataženým nohám mladíka, který zaskočen únavou 
spočinul na kamenném schodu zdejší herny. Pamětníci 
jen nevěřícně zakroutí hlavou, vždyť to před lety býval 
vchod policejní stanice. Ze dvora pečovatelského domu 
jde stařenka a prochází kolem zaparkovaného modrého 
„bavoráku“. Na jeho kapotě se válí zpola vysypaný od-
padkový koš, přední okno vozu je rozbité. „To by se za 
starých časů služby strážníka Elznice nestalo,“ pomy-
slí si stařenka. Naproti přes ulici je z dětského koutku 
slyšet jekot. To dva mladí rozjaření chlapíci zkoušejí 
odolnost dětské houpačky. Třetí opodál kouří a směje 
se na celé kolo. Celou noc se všichni bavili, pošňupali, 
zahulili a vůbec se jim nechce spát. Nemají kam pospí-
chat, protože svou práci už před časem všichni ztratili.
Opodál benzínové pumpy se řidič automobilu vyhýbá 
několika mladíkům, kteří si pro svůj vrávoravý pochod 
vybrali právě místní silnici. Mají stále ještě žízeň, jdou 
si tedy načerpat. A nedaleko se tyčí ranním sluncem 
zalitý hrad Bezděz, který svou osobitou přítomností 
zdůrazňuje krásu Máchova kraje. I takový obraz mívá 
naše krásná Bělá. Jan Bureš

Za BěLou KráSněJŠÍ
Tak nám prázdniny utekly jako voda a máme tu září! 
Děti jsou ve škole, pomalu si budou zvykat na nějaký 
ten režim a my se místo koupání na prosluněných plá-
žích nebo u vlastních bazénů na zahradách začínáme 
spíše vydávat na procházky do přírody, ať už jen tak 
pěšky za čerstvým vzduchem, houbami nebo na pro-
jížďky na kole.
V okolí našeho krásného města máme lesy, které skýtají 
k těmto aktivitám nepřeberné možnosti. A právě tady 
se někdy nestačíme divit, jak si někteří lidé pletou les 

se smetištěm. Staré pneumatiky, plastové lahve, papíry, 
nejrůznější, těžko rozložitelné obaly od potravin, obaly 
od cigaret, stavební suť a třeba i starý televizor. Tento 
stav (a nejen naší obce) je vizitkou nás všech a vypovídá 
o kultuře a vyspělosti národa. V řadě obcí proto berou 
občané do svých rukou starost nejen o krásnou náves 
nebo park, ale snaží se i zlepšit okolí obce, a zmírnit tak 
dopad na přírodu. 
Proto se stalo již tradicí, že i my spolu s dobrovolníky  
z řad občanů a zaměstnanců Lesů Bělá vyrážíme v tomto 

čase na sklonku léta alespoň trochu přírodě ulehčit  
a nepořádek v lese trochu „uklidit“. 
Zveme tedy všechny, kterým není lhostejné okolí na-
šeho města a chtějí pomoci, v sobotu 6. 9. 2014 na akci 
ZA BĚLOU KRÁSNĚJŠÍ.
Vezměte si s sebou dobrou náladu a chuť pomoci; ruka-
vice a pytle na odpadky budou k dispozici.
Sraz je v sobotu 6. 9. 2014 ve 14 hodin u bývalé Delty – 
Linety. Srdečně všechny dobrovolníky zve za MO ČSSD 
Bělá p. B. Dagmar Femiaková st.

pŘÍSpěVKY oBčanŮ
LIDoVé TraDICE

Celé lidstvo bylo a je, jeho vývoj a veškerá činnost, pod 
mocným vlivem přírody. Přírodní pochody a zákoni-
tosti stále zasahují do života lidí.
Jak se s touto nezvratnou realitou člověk vyrovnával,  
o tom se dozvídáme nejen z historie, archeologie, li-
teratury, ale i z památek lidové kultury. Zachovaná li-
dová architektura, lidové zvyky a obyčeje, lidové písně  
a tance jsou také těsně spjaté se životem společnosti 
v určité době. Jsou důvěryhodnými svědky jeho neu-
stálého boje o přežití s přírodními živly, o jeho problé-
mech, o jeho citech a jeho víře.
Proto nás zajímají, a proto se vracíme k obnovování 
lidových slavností: o Velikonocích, Vánocích, při svat-
bách, křtech, pohřbech, procesích, při stavění májek, 
vynášení smrtky, masopustních průvodech, pořádají 
se jarmarky, poutě, dožínky atd. Lidová hudba při 
těchto příležitostech nikdy nechyběla. Mnoho druhů 
lidových písní je toho dokladem (písně o přírodě, mi-
lostné, pracovní, vojenské, ukolébavky, říkadla, hale-
kačky, písně taneční).
Náš region a celé Čechy svou písňovou tvorbou patří 
převážně pod vliv a charakter západní - nástrojové 
hudby (proti tomu Morava je tzv. vokální typ). Při ta-
neční muzice se vždy zpívalo a hrálo se na několikery 
housle, violy, tenorovky, kontrabas, klarinety, flétny, 
pikoly, harfičky, citeru, dudy (jižní Čechy) atd.
Nástroje byly vyráběny podomácku, v Pojizeří např. 
v Pasekách nad Jizerou rodem Metelků. Originální 
lidové písně a tance mají nyní vlastně druhotnou exis-
tenci ve folklorních souborech, které udržují tradice při 
životě, jako jsou např. soubor Jizera, Furiant, dětský 
Kominíček. Při folklorních slavnostech - festivalech - 
nosí soubory krásné historické kroje (u nás mladobo-
leslavský kroj). Tradice udržují i některé spolky, jako 
např. baráčníci.

Lidové písně a tance ovlivňovaly i tvorbu našich skla-
datelů, kteří se nechávali inspirovat lidovou tvorbou  
v mnoha směrech např. přímo citací melodií či rytmů. 
Dokladem může být ukolébavka „Hajej, můj andílku“  
v opeře Hubička od Bedřicha Smetany nebo v Tajem-
ství z procesí na Bezděz píseň „Matičko boží, obětuj“.  
V „Českých tancích“ je základem starého tance cibu-
lička píseň „Hop, hej, cibuláři jedou“ nebo píseň „Měla 
jsem milého hulána“ v tanci hulán.
Z díla Antonína Dvořáka připomínám alespoň jeho  
7. slovanský tanec s citací písně „Tetka, kam jdete“. Také 
Leoš Janáček cituje píseň „Pilky“ v Lašských tancích. 
Jinde skladatelé uplatňují své vlastní melodické ná-
pady a zachovávají pouze charakteristické rysy, nálady, 
rytmy a zhudebňují lidové texty (A. Dvořák - Moravské 
dvojzpěvy, Vítězslav Novák: Slovácká suita, Písničky 
na jednu, na dvě stránky, kantáta Otvírání studánek 
od Bohuslava Martinů).
Některé části oper přímo zlidověly, jako např. sbor 
„Proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví 
dá“ z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany.
Ke společnému zpěvu této nám všem známé melodie 
vás zvu na slavnostní závěr bělského posvícení. Další ob-
líbené melodie ze Smetanových oper si můžete poslech-
nout ve sportovní hale dne 14. září 2014 v 17.30 hod. 
Budou účinkovat zpěváci Národního divadla z Prahy  
v koncertním představení „GALA SMETANA“ k uctění 
výročí našeho hudebního génia Bedřicha Smetany  
a k „Roku české hudby 2014“.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že si dopřejete 
opravdový umělecký zážitek a že vás česká národní 
hudba potěší!

Za pořadatele: Městská kulturní zařízení 
a Milena Holečková 
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z kulturníHo dění

Středa:
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti 
Středa:
13.00 – 13.00 
Hernička pro nejmenší děti 
pátek
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti

Pozn.: 
Herničky začínají v týdnu od 8. 9. 2014.

V měsíci říjnu připravujeme:
•	 Šikulky	–	VV	ateliér	pro	děti	MŠ	a	ZŠ
•	 Angličtina	pro	dospělé	 -	pokročilí	–	
začátek 4. 10. 2014 v 18.30

Těšíme se na vás.
I. Křivánková (p. Kaštánková) 

bližší informace na tel. čísle: 
606 174 564

rodičoVské  CEntruM  
září 2014

KaŠTan
Komorní sál MKZ

„POHÁDKy PRO DÁŠeNKU“ 
6. 9. 2014, Divadlo Rolnička Liberec, 
v Komorním sále MKZ od 15 hod. Vstupné: 30 Kč.
Když se narodí psí miminko, má psí maminka hodně 
práce - i tohle miminko se toho musí moc učit! Ale je 
tu i Matka Příroda, která je dobrá učitelka a dobře  
a včas radí dětem i maminkám. 
Navíc - s pohádkami jde každé učení lépe! 

- J. Enochová, redakčně upraveno -
Kdo by neznal roztomilé, hravé a rozpustilé štěně 
Dášenku! Její pohádky vám přijede převyprávět  
i přezpívat paní Jarmila Enochová z divadla Rolnička 
Liberec. Můžete se těšit na živé písničky a zajímavou 
variabilní scénografii. 

V letošním 
roce se opět 
spojuje slav-
nost posvícení 
s farmářským 
trhem. V parku 
na náměstí bu-
dete mít mož-
nost během 

nákupu farmářských výrobků poslouchat 
české lidovky i světové evergreeny proklá-
dané	vtipnými	historkami	ze	Švejka	v	po-
dání	skupiny	Švejk	music.
O další doprovodný program se postará 
Česká lesnická akademie Trutnov, takže  
i letos budete moci obdivovat dravce, umění 
vábení a troubení lesních trubek. 

- S. G. -

poSVÍCEnÍ 14. 9. 2014 
V parku na Masarykově náměstí 

od 10 do 17 hod.

ŠÍLeNÁ LOKOMOTIVA 
Divadýlko na dlani, 19. 9., v Komorním 
sále MKZ od 19.30 hod. 
Po čase zase na svou trať vyrazila Šílená 
lokomotiva. Neskončila ale na domovské 
scéně v Domě kultury v Mladé Boleslavi, 
nýbrž se řítí dál a v pátek 19. září projíždí 
i Bělou pod Bezdězem. Určitě si ji nenechte 
ujet a přijďte se pobavit. 
Vstupenky si opět můžete rezervovat na našich 
stránkách www.mkzbela.cz již nyní. Zakoupit 
je můžete v předprodeji v Knihovně V. Holana 
za snížené vstupné nebo před představením za 
standardní cenu 60 Kč.

Vstupenky máte opět možnost rezervovat na našich 
stránkách www.mkzbela.cz. Pro dětská představení 
nenabízíme místenky.

Výstavu o této významné a tak trochu 
tajemné osobnosti zahájíme vernisáží 
dne 28. 9. 2014 v 15 hodin ve Výstav-
ním sále Městských kulturních zařízení  
v Bělé. Výstava potrvá do 27. 10.

Med. Dr. Josef Tieftrunk, 
bělský rodák, čestný občan Bělé u Bezděze, 

dobrodinec, osobní lékař císaře a krále 
Ferdinanda Dobrotivého, 

by letos oslavil 200 let od svého narození.

Ve Výstavním sále uvidíte podzemní chodba ze zámku na hrad Bezděz – část druhá
Vzpomínka věnovaná panu J. Duškovi, který nás opustil 15. 4. 2014

Více než půdy naši partu zajímaly spíše zámecké 
sklepy, které v sobě měly něco tajemného. Naše 
průzkumy, to nebyl jen pan Čupík, ale také strach 
malých kluků, protože na podzemní sklepy neměli 
jsme ani čím si posvítit. To byla jen svíčka, která  
v průvanu zhasla a která nám moc k vidění nena-
bídla. A tak se stalo, že ta největší výprava v pod-
zemí do chodby vedoucí na hrad 
Bezděz nikdy se nerealizovala tak, 
jak by zasloužila.
Vchod do ní byl vlevo před vjez-
dem do zámku, vše bylo oploceno 
a pod zámkem, ku kterému klíč 
měl jen kastelán. Pamatuji ještě, 
že v části před branou vlevo byl 
na zdi namalován obraz s křes-
ťanským motivem. Zde se každo-
ročně konala poslední zastávka 
průvodu Božího těla, aby v kapli 
sv. Josefa průvod slavnostní mší 
byl zakončen. (obr. 1 a 2) Do 
chodby, do které jsme se s naší 

skromnou výstrojí obsahující provaz, nůž, svíčku, 
zápalky, dostali ne dále než 15–20 m. Orientována 
je přímo na západ a hned na kraji zvláštnost v po-
době kruhové studánky, ve které vždy bylo trochu 
vody. Celé podzemní klenba, tak jak dříve se stavělo.
Vždy, když jsme se vraceli, jsme se utěšovali, že třeba 
ta příští výprava bude mít větší úspěch. Potom přišly 
do Čech dva totalitní režimy. Ten Adolfův trval „jen“ 
pět let. Druhý za bolševika tu vydržel celých 41 let. 
Pro obě tato zřízení historie, ochrana duchovních 
ani kulturních památek, jako byl bělský zámek, 
nepřicházela do úvahy. Z kaple sv. Josefa stalo se 
skladiště, velký oltářní obraz někdo vyřízl z rámu  
a ukradl a celý zámek začal se jakoby rozpadat. A tak 
se i stalo, že přivezly se jedna nebo dvě fůry hlíny, 
velký kámen a ta nejzajímavější část, s kterou nelze 
srovnávat dnešní „ukázkové“ zámecké sklepení, byla 

vymazána ze stavebního plánu bý-
valého Valdštejnova zámku.
Dovolím si zcela zodpovědně říci, 
že dnes taková probatorní punkce 
v dané lokalitě s technikou, jakou 
má město k dispozici, netrvala 
by déle než jedno krátké odpo-
ledne. Výsledek určitě by stál za 
to a město Bělá pod Bezdězem 
mohlo by se tak pochlubit dalším 
unikátním historickým objevem. 
My kluci, s Jindrou Duškem v čele, 
jsme chodbu z objektivních příčin 
tenkrát prozkoumat nedokázali. 

Luboš Itze
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DnY EVropSKéHo HISTorICKéHo DěDICTVÍ - DnY paMáTEK
Dny evropského historického dědictví (Euro-
pean Heritage Days, dále EHD) každoročně 
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány 
nejzajímavějších památek, budov, objektů a pro-
stor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest 
ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. 

Bělá pod Bezdězem se ke Dni památek připo-
juje již tradičně. Při bělském posvícení jste byli 
zvyklí navštěvovat památky a vídat v nich různá 
vystoupení. Letos jsme soustředili veškeré dění 
na zámek, který dostal finanční injekci formou 
dotace z evropských fondů.
Začneme v 11 hodin v Městské zámecké expo-
zici koncertem „Hudba královen“. Pokračovat 
budeme v 15 hodin přednáškou Ing. arch. Jana 
Pešty, autora stavebně-historického průzkumu 
bělského zámku, a Mgr. Jarmily Sedláčkové  
z Ústavu archeologické památkové péče střed-
ních Čech, Praha, „Bělský zámek pod drobno-
hledem, nová zjištění“. Celý den bude zakončen 
v 17.30 hodin ve sportovní hale koncertním 
představením členů Opery Národního divadla 
v Praze „Gala Smetana“ k Roku české hudby  
a k uctění dvojího výročí českého hudebního 
génia, Bedřicha Smetany. 

 „Hudba královen“ 
Hudbou žen skladatelek, od nejstarší sv. Hil-
degardy von Bingen, přes samotnou královnu 
Marii Antoinette, obdobím romantismu (Clara 
Schumann), impresionismu (Cecílie Chami-
nade, písně Pauline Viardote), vás provede sou-
bor Musica Dolce Vita: Žofie Vokálková - flétna, 
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Zbyňka 
Šolcová	–	harfa.
Koncert začíná v 11 hodin. Vstup je v rámci 
EHD volný.

„Bělský zámek pod drobnohledem, 
nová zjištění“
Letošní ročník EHD má motto „Návraty ke ko-
řenům“. Téma jako stvořené pro rekapitulaci sta-
vebních úprav na zámku. Abyste dostali příleži-
tost zajímavou formou se dozvědět, co a proč se 
vlastně na zámku plánuje, připravili jsme pro vás 
setkání s Ing. arch. Janem Peštou, autorem sta-
vebně-historického průzkumu bělského zámku, 
a Mgr. Jarmilou Sedláčkovou z Ústavu archeo-
logické památkové péče středních Čech, Praha, 
která na bělském zámku provádí záchranný ar-
cheologický výzkum. Součástí přednášky bude 
také obrazový materiál. 
Začátek v 15 hodin. Vstup je v rámci EHD volný. 

„Gala Smetana“
Koncertní představení k Roku české hudby 2014
Pořádají Městská kulturní zařízení, vedení města 
a kulturní komise na slavnostní závěr bělského 
posvícení a Dne památek 14. září 2014 ve spor-
tovní hale v 17.30 hodin.

Účinkující jsou členové Opery Národního di-
vadla v Praze:
Soprán: R. Černíková, J. Marková (host), alt:  
N. Houdková, tenor: M. Pelikán, J. Sitár, bary-
ton: T. Křovina, bas: K. Drábek
Klavírní doprovod: J. Nešverová
Projekt připravili: J. Sitár a M. Holečková
Spoluúčinkují děti z Mateřské školy Velenského 
ul., Bělá p. B.
Úvodní slovo: ředitel MKZ P. Matoušek

V rámci akce EHD se připojila také římskoka-
tolická farnost Bělá pod Bezdězem, která za-
jistí otevření kostelů Povýšení svatého Kříže  
a svatého Václava při augustiniánském kláš-
teře, včetně malovaných stropů a výstavy pod 
patronátem Muzea Mladoboleslavska, pobočka 
Bělá p. B., od 14 do 16 hodin. V 16 hodin nabízí 
Mgr.	P.	Kamil	Škoda	prohlídku	varhan	v	kostele	
Povýšení svatého Kříže. -S.G.-

MuZEuM V ZáŘÍ 2014
www.muzeumbela.cz, www.facebook.com/muzeumbela, muzeumbela@gmail.com 

V průběhu září můžete v Muzeu v Bělé pod Bez-
dězem navštívit tyto výstavy a zúčastnit se i dalších 
doprovodných akcí:

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 každoden-
nímu životu v zázemí, zejména na Bělsku. V rámci 
výstavy je také instalována původní tabule padlých 
z regionu Bělska v letech 1914 až 1918, kterou vy-
tvořil František Zuman.

„Sláva tomu domu...“
6. 5. – 30. 9. 2014
Bělsko, tj. bývalý 
soudní okres Bělá p. B., 
z hlediska tradiční ar-
chitektury vám přiblíží 
výstava „Sláva tomu 
domu...“, která mapuje 
minulost i současnost 
lidové architektury  
v regionu. Výstava čerpá zejména z dobových fo-
tografií 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 zároveň je využí-
vat pro současné způsoby bydlení. Výstavu můžete 
zhlédnout do konce září 2014.

„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. 
Výstava doplněná o řadu interaktivních prvků je 
nejen pro tatínky a jejich potomky otevřena do 
konce září 2014.

Mariánská úcta v Podbezdězí. Poutě a poutnictví
5. 8. - 30. 9. 2014
Až do konce září 2014 mů-
žete navštívit výstavu vě-
novanou mariánské zbož-
nosti v Podbezdězí, kterou 
věnujeme památce býva-
lého bělského kněze Jana 
Nepomuka Jiřiště.
Výstava mapující zejména 
mariánské poutě a tradici 
poutnictví v našem kraji je 
v Muzeu v Bělé p. B. otevřena denně mimo pondělí.

Památky a památková péče
18. 9. 2014 od 17 hodin, 
vstupné 20 Kč
Ve čtvrtek 18. září se uskuteční přednáška  
Mgr. Kristýny Licinbergové, vedoucí odboru 
památkové péče v Mladé Boleslavi, která bude 

věnována nejrůznějším otázkám spojeným  
s péčí o nemovité památky v České republice.

Muzejní kavárna
26. 9. 2014 od 17 hodin, 
vstupné 20 Kč
Hostem stylizované Muzejní kavárny bude bělský 
rodák Michal Málek, dlouholetý dramaturg České 
televize, se kterým můžete pobesedovat o zákulisí 
televizní i filmové tvorby.

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
12. září 2014 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli se uskuteční 
v pátek 12. září od 18 hodin.

Mše svatá v kostele sv. Václava
19. září 2014 od 18 hodin
28. září od 8 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při au-
gustiniánském klášteře v Bělé p. B. se uskuteční  
v pátek 19. září 2014 od 18 hodin. Na svátek sv. Vác-
lava, v neděli 28. září 2014, se uskuteční mše svatá 
v klášterním kostele, zasvěceném právě českému 
patronovi, sv. Václavu, od 8 hodin.

Podrobnější zprávy o výstavách a dění naleznete 
v našem MUZEJNÍM BOULEVARDU, který je  
k dostání v knihkupectví pí Jiráskové na Masa-
rykově náměstí či v pokladně Muzea v Bělé p. B.

Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně mimo  
pondělí, vždy od 9 do 12 a 13 - 16 hodin.

z kulturníHo dění
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sPolEčEnská rubrika

poDěKoVánÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala představitelům 
města za gratulaci a dárek k mým narozeninám. 

Marie Benešová

Pan Jaroslav Kastner 
oslavil dne 6. srpna své 80. narozeniny. 

Rádi bychom poděkovali představitelům města 
v zastoupení paní starostky Jitky Tošovské 

za gratulaci a dárek k jeho životnímu jubileu. 
Dále chceme poděkovat všem přátelům  

a známým za milá přání a dárky.
Rodina

Rád bych poděkoval zástupcům města 
za blahopřání a dárek k mým narozeninám. 

Jaromír Jílek

Děkuji Svazu zdravotně postižených za milé přání  
a dárek k mému životnímu jubileu. 

Petr Jurkovič

Rád bych poděkoval panu Jansovi, 
který našel mou ztracenou peněženku 

a odevzdal ji na policejní stanici. 
Zároveň děkuji policistům 

Jiřímu Plesarovi a Petrovi Luxovi, 
kteří našli a předali zpět platební kartu mé ženy. 

Všichni tito lidé nám pomohli z nepříjemné situace 
a dokázali, že se ještě najdou ti, kteří nezištně 

pomáhají i chrání. 
Manfred Miško

Chtěla bych touto cestou poděkovat skupině mladých 
věřících křesťanů – katolíků ubytovaných na místní 

faře za vzornou péči a čas, který věnovali dětem 
v našem parku. Děti zjistily, že nemusí veškerý čas 
trávit u počítačů, naučily se nové hry a na čas tam 

strávený se vysloveně těšily. 
Poděkování patří i panu faráři Kamilu Škodovi, 

který se jejich her také účastnil.
Olga Nesměráková, babička dvou dětí

VZpoMÍnKY
Dne 2. září uplyne 13 let od chvíle, kdy nás navždy 
opustila paní Ludmila Stránská. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manžel, dcera a syn s rodinami. 

„Dny plynou jak tiché řeky proud, 
jen vzpomínka v srdci trvá 
a nedá se zapomenout.“
Dne 10. září tohoto roku uplyne sedm smutných let, 
co náhle zemřela moje sestra Ladislava Dušičková 
z Bělé pod Bezdězem. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte, prosím, se mnou. 

S láskou vzpomíná sestra Jarmila.

Dne 10 září uplyne již pět let, co nás navždy opustil 
Jaroslav Paulus.  S láskou vzpomínají 

syn a dcera s rodinami.

Dne 16. září 2014 uplyne právě 5 let, kdy navždy 
odešel náš milovaný  Aleš Tošovský.

Všem, kdo ho znali a vzpomenou na něj, 
děkují Dana a Jirka s rodinami.

Dne 24. září tomu bude již 10 let, kdy nás opustila 
paní Emílie Flanderková. 

Stále vzpomínají synové 
Zdeněk Kreidl a Josef Flanderka 

s rodinami a rodina Žižkova.

GraTuLaCE
Dne 19. srpna oslavila své 70. narozeniny naše 

maminka, babička a prababička Zdenka Kučerová. 
Do dalších let jí přejí hodně zdraví, štěstí 

a vše, co si přeje sama,
Eva, Zdena a Kája s rodinami

Obec Březovice děkuje touto cestou pěveckému souboru 
Carillon za velice pěkné a profesionální vystoupení při 

malé vzpomínkové slavnosti, kterou pořádala 
obec Březovice při příležitosti sto let od zahájení 

l. světové války dne 19. července 2014.

Paní Anna Peterková z Březinky oslavila 
dne 23. července své životní jubileum. Rádi bychom 
poděkovali zástupcům města Bělá pod Bezdězem  

a Městského úřadu za milé přání a dárek.
Rodina

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce 
Jitce Tošovské i panu tajemníkovi Zdeňkovi Krenickému 
za milou návštěvu a dárek k mému životnímu jubileu. 
Dále děkuji odborovému svazu Kovo zastoupenému 

paní Rejnartovou a paní Kovaříkovou za dárek a pěkné 
posezení, svým kamarádkám, známým a přátelům, 
hlavně své rodině a vnoučatům za hodnotné dárky, 

květiny a pěkné uspořádání oslavy.
Jaroslava Pocová

Chceme touto cestou poděkovat všem členům MO ČRS, 
kteří se podíleli na úklidu našeho pozemku a nápravě 

vzniklých škod způsobených přívalovým deštěm 
ze dne 24. 6. 2014. Zvláště děkujeme panu 

Petru Kverkovi, který ač není členem MO, po výzvě  
v městském rozhlase přišel a pomohl.

Výbor MO ČRS

Děkujeme trenéru Karlu Brožíkovi a jeho kolegům, 
kteří se věnovali našim dětem první prázdninový týden 

na příměstském soustředění stolního tenisu.
Rodiče

odchod 
člověka

Dne 4. srpna prohrál boj s těžkou nemocí 
bývalý učitel a dlouholetý zastupitel města 
za ČSSD Ing. Jaroslav Liška. V takovýchto 
chvílích se říkává, že nás opustil. Osobně 
jsem však přesvědčen, že u Jaroslava Lišky 
by to nebylo přesné vyjádření, protože ta-
kový člověk zůstane s námi navždy, v na-
šich srdcích.
Tak, jak jsem ho osobně poznal, byl to člo-
věk čestný, slušný a přímý, který vždy říkal 
to, o čem byl přesvědčen. Byl to člověk 
nejen čestný, ale i chápavý a vlídný, který 
měl velké pochopení pro trápení druhých. 
Vždy chtěl coby zastupitel pomoci dru-
hým, i když byl za to nejednou vysmíván.
Pokud byl přesvědčen, že je třeba něco 
udělat, nesmířil se nikdy s argumentem, 
že to nejde jinak. Mnohokrát jsem použil 
a ještě použiji jeho bonmot: „Kdo chce 
něco udělat, hledá způsoby; kdo nechce, 
hledá důvody.“
To byl člověk Jaroslav Liška. Věřím, že až si 
tam někde nahoře dá kafíčko a svoji oblí-
benou cigaretku a uvidí naše pinožení tady 
dole, bude k nám stejně shovívavý, jako byl 
ke svým žákům.
Čest jeho památce.

Ing. Milan Lomoz

nEKroLoG

antiochia, skupina mladých křesťanů trávila léto v Bělé 
Během léta měly děti a mládež možnost zúčastnit se 
nabízeného programu Antiochia. Ten připravovali 
mladí křesťané, kteří do Bělé přijeli po skupinkách 
z celé republiky. Kromě her pro děti splnili i při-
slíbený koncert v kostele, navštívili doma několik 
seniorů a pravidelně chodili do domova s pečova-
telskou službou. Velice očekávané byly krátké výlety 

do okolí, čajový dýchánek na faře i prohlídka věže 
či varhan. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit i duchov-
ního programu, který měla Antiochia především 
pro sebe. Mladí křesťané byli mnohými pozváni  
i na příští rok. 
 P. Kamil Škoda, 

administrátor farnosti
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ohlédnutí za dětskými rybářskými závody a dětským dnem se Slonem
V neděli 8. 6. proběhly na rybníku Slon již tra-
diční dětské rybářské závody. Oproti loňskému 
ročníku, kdy si děti v neustávajícím lijáku splnily 
bobříka statečnosti, ten letošní zarámovalo krásné 
slunné počasí. Sešlo se 64 závodníků a závodnic, 
kteří svedli čestný souboj o každý bodík, a tím  
o příčky nejvyšší.
První místo obsadil Dušan Hýbner mladší, druhý 
byl Jakub Coufal a třetí příčku získal Jakub Maršík. 
Nezklamala ani bělská děvčata, pátá příčka Viktorky 
Neprašové a umístění sester Kleinových v první 
patnáctce závodnic je příslibem do dalších ročníků.
Jako každý rok tak i letos si však cenu odnesli úplně 
všichni, i ti, co nechytli ani rybku, a tak měl na-
konec radost snad každý včetně pořadatelů. Po 
skončení závodu byly slavnostně předány průkazy 
novým členům, kteří zdárně ukončili rybářský 
kroužek. Všem dětem přejeme, ať u rybařiny vydrží 

a ať chvíle strávené v přírodě u vody jim přinášejí 
pěkné zážitky.
Po skončení závodů uspořádala MO ČRS nejen 
pro bělské děti dětský den. Podobně jako každý rok  
i letos děti v doprovodu rodičů absolvovaly různé 
soutěže a úkoly. Po jejich splnění dostaly balíček  
s hračkou a sladkostmi.
Po soutěžní části následovala vystoupení kynologů 
a jejich čtyřnohých přátel, Policie ČR předvedla 
svou zásahovou techniku, pro mnohé se stala ne-
zapomenutelným zážitkem projížďka v tatře dob-
rovolných hasičů, pro jiné zase projížďka v loďce 
po rybníce.
V lanovém centru bělských skautů si děti mohly 
vyzkoušet své pohybové schopnosti a v pekařské 
dílničce paní Ivy Křivánkové si z těsta upéct svou 
vlastnoručně vyrobenou rybičku. To, že žonglování 
s míči či kroužky není nic jednoduchého, ale když 

se to umí, je to obrovská zábava, všem předvedl 
David Foltýn.
Na závěr programu vystoupila skupina historic-
kého šermu Páni z Michalovic, a bylo se opravdu 
na co dívat. Rytíři se nešetřili a diváci byli svědky 
pravé bitevní vřavy s řinčením zbraní doprováze-
ným výstřely z děl. Jejich konečná hrůzu nahánějící 
děkovačka byla odměněna dlouhým, zaslouženým 
potleskem.
Celý program hudebně doprovodila skupina  
AZ Best, a hrála skvěle! Na závěr už zbývá jen po-
děkovat zejména všem sponzorům, bez kterých 
bychom celý den věnovaný dětem pořádali velmi 
těžko; poděkování patří také všem účinkujícím  
a nakonec všem členům MO, kteří se podíleli na 
přípravě a zdárném průběhu celého dne.
Moc všem děkujeme.

Výbor MO ČRS Bělá pod Bezdězem

o. S. Tajemství - oddíl turistiky TpD

Turistika v měsíci září – v indiánském létě
Zveme vás: 
pátek 12. 9. – schůze turistů na 

základně od 17 hodin. Představíme akce podzimní, 
info o vícedenních zájezdech roku 2015, další info 
o putování po „Kerkonoších“ a jiné.
Sobota 20. 9. Máchovské ohlédnutí - pěší výlet 
směr Valdštejnsko (zastavení - nejnovější info  
o daném místě), Víska - poutnický raut, historie,  
i pro děti se něco najde, představení Máchovského 
putování r. 2015, po Sellnerově stezce do Březovic, 
zpět busem: 30 Kč. Sraz: Bělá u České brány v 9 hod. 
Doksy - vlakem 9.15 hod do st. Bělá p. B. město.

Návrat kolem 16 hod.
Sobota - neděle 27. - 28. 9. Putování horami Lu-
žickými, Žitavskými s prvním vánočním nácvikem
Vyhlídka Havran, Krkavčí a Vraní skály, výstup na 
Hvozd. Ubytování: Mařenice, cena (bus, lůžko): 
400 Kč.
Bus, vlastní spacák – 250 Kč, euro s sebou. Odj.  
v sobotu 27. 9. v 7.45 hod. od kapličky, návrat  
v neděli 28. 9. odpoledne.
Info, přihlášky - mail TPD, známé tel. číslo. Přijďte 
se toulat.

Horský vůdce

premiéra házenkářek
S koncem léta již tradičně začínají 
soutěže házenkářských družstev 
TJ Sokol Bělá p. B., vedle mládež-
nických turnajů  v rámci Středo-
českého kraje a mužů v druhé lize 
ČR se představí v bělské hale i družstvo žen. Ty 
oslovily náš klub na jaře letošního roku a po vzá-
jemné dohodě budou startovat pod hlavičkou 
našeho oddílu, a to druhou ligu Čech a Moravy. 
Své mistrovské zápasy budou hrát většinou před 
muži v sobotním čase od 15 hodin.

Zářijové mistrovské utkání: sobota 27. září 
mladší dorost: Kovo Ledeč n. S. od 13 hod. 
ženy: HBC Strakonice 1921 od 15 hodin
muži: TJ Kolín 17 hodin

Franta Šindelář

český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace Bělá p. Bezdězem, 

zahajuje nábor do 
rybářského kroužku

Kdy:  pondělí 13. října 2014 od 16 hod.
Kde:  klubovna rybářů, U Střelnice 317, 
 Bělá pod Bezdězem („na Střeláku“) 
Přihlášky buď přímo v den náboru, nebo  
u p. Ladislava Měšťana, vedoucího kroužku, 
tel.: 720 565 645; 

e-mail: mestan.ladislav@seznam.cz
www.rybaribpb.cz
tel.: 777 018 556

Divadelní léto v Kaštánku
Letos poprvé se konal v červenci prázdninový po-
byt, který pořádalo Rodinné centrum Kaštánek 
společně se Studiem Divadla Minaret. Tato akce 
navázala na spolupráci pražského Divadla Minaret 
s textilní výtvarnicí Ivanou Křivánkovou, která pro 
soubor navrhla a realizovala scény i kostýmy k řadě 
pohádkových inscenací (např. Tři veselá prasátka, 
Putování do Betléma, Kominíkovo štěstí). 
V Rodinném centru Kaštánek vytvořilo během jed-
noho týdne čtrnáct dětí ve věku od šesti do třinácti 
let pod vedením divadelní lektorky Renaty Nechu-
tové-Jiříkové a výtvarnice Ivany Křivánkové autor-
skou pohádkovou inscenaci Barevná království.  
V týdenním programu se střídalo výtvarné tvoření 
s divadelními aktivitami – vyráběly se meče pro 
prince a šperky a kostýmy pro princezny, vymýš-
lel se scénář a vznikala různá barevná království. 
Tématem tvořivého týdne byly barvy – vnímání 
barev z hlediska výtvarného (oblečení, líčení, by-
tová architektura), ale i arteterapeutického (ener-
gie barev a jejich účinky na člověka, harmonizace 
osobnosti). Součástí této prázdninové akce byla  
i přednáška Renaty Nechutové-Jiříkové „Vliv barev 
na člověka“, jež byla určena dospělým. Představení 

Barevná království bylo uvedeno na závěr pobytu 
pro veřejnost a vše uzavřela společná návštěva oh-
ňové show a středověkého jarmarku. Divadelně-
-výtvarné prázdniny umožnily dětem nejen po-
znat divadlo, výtvarnou i hereckou práci, ale i najít 
nové kamarády.
Na podzim připravuje Rodinné centrum Kaštá-
nek se Studiem Divadla Minaret víkendový di-
vadelně-výtvarný workshop a na léto 2015 další 
prázdninový pobyt. Pohádka Barevná království 
bude začátkem listopadu součástí tradičního di-
vadelního festivalu Tréglova Bělá.
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Kompletní kancelář Jana Hradská

Masarykovo náměstí 148, Bělá pod Bezdězem
Tel. č.: 775 144 230, 

e-mail: kompletnikancelar@seznam.cz, 
www.kompletnikancelar.cz

Nabízíme kompletní zpracování účetnictví, 
daní, mezd pro FO, PO, založení s. r. o., 

vyřízení sídla firmy pro PO, 
komunikace s úřady.

KAVALIERGLASS, a.s.
přijme pro provozovnu v Bělé pod Bezdězem

provozního elektrikáře
(vyučen nebo ÚSO v oboru) do dvousměnného provozu

informace podá:
Personální oddělení - Ivana Lisická

Kavalierglass, a.s., Papírenská 843, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem

tel: +420 326 700 362, mob: +420 737 240 314
e-mail: ivana.lisicka@papirny-bela.cz

 ,,AŤ ÚSMĚV ZÁŘÍ 
NeJeN V ZÁŘÍ, ANeB 

POMÁHÁMe DAVÍDKOVI“
Pro úsměv Davídka Koška a ostat-
ních dětí i jejich rodičů se bude 
konat dne 20. 9. 2014 od 15 ho-
din na fotbalovém hřišti v Olšině  
benefiční zábavné odpoledne  
pro všechny generace. 

Těší se na vás skupina 
Generace a DJ Bery!

LEGEnDárnÍ SKupIna 
GEnEraCE poMáHá…

Skautské středisko
Svornost 

Bělá pod Bezdězem 
připravuje 

na druhou polovinu září 
nábor nových členů. 

určen je pro všechny děti školou povinné, 
tedy od 1. do 9. tříd základní školy. 

aktuální informace o náboru, 
ale i pravidelných schůzkách bělských 
skautů naleznou zájemci na webových 

stránkách svornost.unas.cz. 
Zde jsou také kontakty na vedoucí 

Michala Horáčka a Miloslavu čakrtovou, 
kteří případným zájemcům poskytnou 

bližší informace.


