
z městského úřadu - setkávání s občany města - ze základní školy 
ekokoutek - není bělá jako bělá - společenská rubrika - ze sportu

ČERVEN
06/2013

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: 
„Bělští výtvarníci“ od 6. 6. do 27. 6. 

Muzeum v Bělé pod Bezdězem:
„Bezděz na pohlednicích“, 

výstava historických pohledů, do 28. 7., 
vždy od úterý do neděle.

„Oblékání, tato nádherná poesie 
v životě ženy“, výstava od 5. 6. do 30. 9.

„Zapomenutá spisovatelka 
Anuše Mittenhuberová“ od 13. 6. do 30. 9. 

1. 6.
Máchovi v patách 

Matterhorn Žitavských Alp – Töpfer, 
Etapový didakticko-kulturně-turistický 

pochod

6. 6.
Vernisáž výstavy „Bělští výtvarníci“ 
ve Výstavním sále MKZ od 17 hodin

7. – 9. 6. 
Není Bělá jako Bělá, 

setkání obcí se stejným jménem

12. 6. 
Veřejné jednání Zastupitelstva města 

od 17 hodin v klubu ZŠ Bělá pod Bezdězem

14. 6.
Mše v zámecké kapli sv. Josefa 

od 18 hodin

20. 6.
Fotokoutek – Bezděz bělským objektivem, 

muzeum od 17 hodin. Vstupné 20 Kč

21. 6. 
Filmový klubíček O. Suchého,

 v Komorním sále MKZ od 19.30. 
Vstupné 60 Kč

26. 6. 
Galerie Česká brána 

zahájení sezóny vernisáží výstavy oděvní 
výtvarnice K. Kočkové od 17 hod.

28. 6.
Mše v kostele sv. Václava od 18 hodin

1. 7.
Městská zámecká expozice – letní provoz 

každý den, včetně víkendu 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

s nadcházejícím létem bych vás rád pozval 
na naše kulturní a společenské akce, které 
jsou pro vás v měsíci červnu připraveny. 
Na začátku měsíce přivítáme delegace  
z obcí a měst nesoucích název Bělá. Hlavní 
program tohoto setkání se bude konat  
v sobotu 8. června. Letošní první ročník 
tak pevně doufám započne příjemnou tra-
dici v přátelském duchu a my Běláci bu-
deme mít k sobě o něco blíž. 
Ve dnech 21. - 23. 6. 2013 se nad městem 
budou vznášet horkovzdušné balony, a to 
v rámci 12. ročníku bělského balonového 
létání. Organizátorem celé akce je Baloon 
Club Bílá Hlína. Kromě možnosti letu ba-
lonem se můžeme těšit i na doprovodný 
program a tradiční noční ohnivou show. 

V závěru měsíce přivítáme sportovní 
kluby v plážové házené. Turnaj se ode-
hraje ve dnech 28. - 30. 6. na bělském 
koupališti, účast přislíbili i přední hráči 
naší reprezentace v házené. Novinkou pro  
letošní rok bude promítání filmů Kinema-
tograf bratří Čadíků v rámci letního kina 
v parku na náměstí. Promítat se bude ve 
dnech 24. - 27. června vždy od 22 h.
Závěrem ještě krátká zmínka ke kapa-
citě mateřské školky. Ta by měla být od  
nového školního roku navýšena ne  
o 7, ale dokonce o 22 dětí. Bude to díky 
tomu, že plánujeme rekonstruovat i bý-
valý byt v prostorách školky, který se stane 
dalším oddělením pro naše nejmenší. 

Ing. Jaroslav Verner, 
starosta města

Vážení spoluobčané,
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z jednání rady a zastupitelststva města

SPRÁVA MĚSTA

Nový mycí stroj ve sportovní hale
Ve veřejné zakázce malého rozsahu byly osloveny 
tři firmy, které dodávají různá zařízení a zabývají 
se také jejich servisem. Do podmínek řízení byly 
promítnuty zkušenosti z provozu a požadavky 
vzhledem k materiálu plochy ve sportovní hale 
a její doporučované údržby. Jedná se o bateriový 
mycí stroj s diskovými kartáči s určitým mycím 
záběrem a stíracími lištami, pojezdem a regulací 
rychlosti a vybavený měkkými kartáči. Ze tří 
zaslaných nabídek byla jedna pro neúplnost 
vyřazena, a hodnotily se tedy dvě nabídky. Cenově 
výhodnější byla nabídka společnosti Italmec,  
s. r. o., Praha-Vršovice, IČ: 14890879, s cenou  
100 913 Kč bez DPH se zárukou 24 měsíců.

Dodavatel opravy chodníku v Tyršově ulici 
byl vybrán

Jedinou nabídku předložil uchazeč SaM, silnice 
a mosty, a. s., Máchova 1129, Česká Lípa,  
IČ: 25018094, s nabídkovou cenou ve výši  
1 298 277 Kč bez DPH. Výběrová komise provedla 
porovnání nabídkové ceny s předpokládanou 
hodnotou zakázky a usnesla se, že je rozpočet 
přiměřený; rada města nedoporučila odkládání 
opravy (možnost ztráty dotace z časových 
důvodů) a schválila uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem. Vlastní stavební práce by měly začít  
v červenci, jedná se pouze o rekonstrukci 
chodníků, nikoliv vlastní pojízdné komunikace. 
Práce by měly trvat minimálně tři měsíce  
a součástí bude také dořešení příjezdu ke škole  
v Tyršově ulici, kde se bude navazovat na projekt 
změny parkování.

Radní doporučili 
pokračovat ve výmalbě kostela

V roce 2013 obdrželo město na základě žádosti 
dotaci v rámci Programu regenerace městských 
památkových zón ve výši 200 000 Kč. V porovnání 
s předcházejícími lety, kdy se jednalo o vyšší částky, 

rada města opět doporučila nedělit peníze a využít je 
na pokračování výmalby kostela Povýšení sv. Kříže. 
K návrhu se vyjádří 12. 6. zastupitelstvo města.

Minikáry v Zámeckém kopci
Rada města vyslovila souhlas s konáním tradičního 
závodu minikár v Zámeckém kopci v sobotu  
6. 7. 2013 od 6.30 do 16 hodin. Na základě souhlasu 
může pořadatel žádat o stanovení objízdných tras, 
a to v Ml. Boleslavi, na odboru dopravy magistrátu. 
Rozhodnutí o objížďkách bude včas zveřejněno.

Pozvánka na jednání 
zastupitelů

Jednání zastupitelstva města je naplánováno 
na středu 12. června 2013. Finančním 
záležitostem bude dominovat předložení 
závěrečného účtu města za rok 2012, 
následovat budou majetkové změny a další 
informace z investičních prací. Setkání se 
uskuteční v Klubu ZŠ v Máchově ulici a jeho 
začátek je v 17 hodin.

Setkání 
s občany města 

Bělá pod Bezdězem 
a příměstských částí

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční 

setkání vedení města s občany 
jednotlivých částí Bělé pod Bezdězem. 

Jarní setkání pro rok 2013 proběhnou  
v následujících termínech:

12. 6. 2013 v 15.30 hodin 
v Komorním sále MKZ 

pro občany Hlínoviště a občany města,

19. 6. 2013 v 16 hodin 
v Mateřské škole v Pražské ulici 
pro občany Výsluní a nádraží, 

26. 6. 2013 v 16 hodin 
v klubovně Pejřaváku v Březince 
pro občany Březinky a Bezdědic.

Využijte možnosti dozvědět se o aktuálním dění 
ve městě a prostoru pro vaše podněty  

a připomínky. 

Na vaši účast se těší 
Ing. Jaroslav Verner,

starosta města Bělá pod Bezdězem.

Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stano-
vuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení 
povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpraco-
vání a recyklaci vyřazených elektrozařízení. 
Proto výrobci velkých a malých domácích spo-
třebičů založili 25. 5. 2005 ELEKTROWIN,  
a. s., jako provozovatele kolektivního systému, je-
hož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné  
povinnosti.

O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungo-
vat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů  
z domácností, do konce roku 2012 Češi odevzdali pro-
střednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN  
k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců. 
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou 
milionů. Hmotnost chladniček má nejvýznamnější 
podíl na celkovém množství elektroodpadu. 
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné 
sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes  
25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení 
z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů 
typu praček 8440 tun, zbytek – 2350 tun – připadá 
na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky 
nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském 
kraji, bylo jich 3197 tun, nejméně - 721 tun - v Kar-
lovarském.

EKO koutek

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala 
svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze  
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve 
třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto 
množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v sou-
časné době přesáhlo množství zpětně odebraných 
elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. 
Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008 
jako jediná z nově přistoupivších zemí požadavek 
Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba 
Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát. 

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, od-
děleného sběru, zpracování a recyklace vyřaze-
ných elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou 
vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu  
a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně  
důležité je neustále zlepšovat informovanost ve-
řejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam 
je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých 
podmínek, nebo to, co se z takto vytěžených ma-
teriálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zá-
roveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně 
životního prostředí. Máte-li zájem o bližší infor-
mace, kdykoli je najdete na internetových stránkách  
www.elektrowin.cz.

KOlEKTiVNí SySTéM ElEKTROWiN SE PřEdSTAVuJE

Každý dluh má své řešení
Zelená linka oddlužení:

800 409 609, 800 401 000
www.oddluzovacicentrum.cz
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dění ve městě

den Země

Ve čtvrtek 
25. dubna 
se sešli žáci  
9. A a 3. A,  
aby pokračo-
vali v pláno-
vané revita-
lizaci zeleně  

v areálu školy v Máchově ulici. V zahradě školy na 
ně čekal Ing. Stanislav Bock, jednatel společnosti 
Lesy Bělá, a. s., který žákům nejprve vysvětlil, jak 
správně stromky zasadit a dále o ně pečovat. Akce 
byla po materiální stránce zabezpečena Stanisla-
vou Blechovou, městskou ekoložkou, která neza-
pomněla ani na odměnu pro mladé zahradníky. 
Děti se po důležité práci občerstvily a pobavily při 
společném grilování.
Sázení stromů je součástí obnovy zeleně v areálu 
školy. Finančně tuto akci podpořila Škoda Auto,  
a. s., Mladá Boleslav.

Mgr. Iva Radochová

TAJEMSTVí, NEBO POKlAd?

Který název si měl skladatel Bedřich Smetana 
zvolit pro svou novou operu v roce 1878? Měla 
být komická a o libreto požádal básnířku Elišku 
Krásnohorskou. Ta se již osvědčila v opeře Hubička, 
v prvním úspěšném dramatickém díle, které 
Smetana zkomponoval jako hluchý. Všechny tyto  
a další následující skladby tvořil v prostředí 
jabkenické myslivny uprostřed nádherné české 
přírody, v kraji pod Bezdězem. 
Proto byl přímo nadšen, když mu Krásnohorská 
předložila námět čerpající z pověsti o tajemné 
chodbě vedoucí z hradu Bezděz do městečka 
Bělá (pamětní deska je umístěna na domě čp. 27 
na náměstí). Jako správná zápletka romantického 
děje opery však není odkrytí tajemné chodby, ale 
nalezení tajemství lidského nitra hledající podstatu  
a význam života. Hrdina (konšel Kalina) ve svém 
srdci odhaluje dlouho skryté tajemství, když se 
znovu setká s láskou ženy, která přetrvá desetiletí. 

Pravé štěstí a opravdový poklad nepřinášejí tedy 
člověku peníze a honosný majetek, ale nejkrásnější 
lidský cit LÁSKA!
I když Smetana tedy váhal mezi názvem 
TAJEMSTVÍ, či POKLAD, nakonec se rozhodl 
raději pro první slovo, které má v sobě plno napětí 
a přímo vyzývá člověka k hledání a zamyšlení nad 
životem. (V ději opery je tajemství ukryto v listu 
frátera Barnabáše).
Operu TAJEMSTVÍ, kterou právem nazýváme NAŠÍ 
operou (podle regionálního námětu umístěného do 
Bělé), uslyšíte ve zkrácené verzi v podání zpěváků 
ND z Prahy dne 8. 6. 2013 od 17 hodin v klášterním 
kostele sv. Václava v Tyršově ulici.
Pořádá Městský úřad pod záštitou p. starosty Ing. 
Vernera, MKZ a kulturní komise v rámci akce „Není 
Bělá jako Bělá“.

Těšíme se na vaši účast.
Milena Holečková

další výlet školní družiny - ZOO děčín

Co udělat ve volný den lepšího, než jet na výlet!  
A tak se 8. května děti ze školní družiny vypravily 
do děčínské ZOO. Cestovalo se vlakem a pro 
některé žáky to byla vůbec první „vlaková jízda“.
Pestrý naučný program připravený zaměstnankyní 
zoologické zahrady měl dvě části. První část 
probíhala venku mezi zvířátky. Žáci plnili různé 
úkoly, odpovídali na otázky z živočišné říše  

a seznamovali se s prostředím, 
ve kterém zvířata žijí. Na 
druhou část jsme se přesunuli 
do „zooškoly“, kde výklad 
pokračoval zvukovými 
ukázkami za pomoci 
interaktivní tabule. Zde na 
žáky čekal i nevšední zážitek 
– odvážlivci si nechali přes 
ramena položit živého hada!
I po tomto náročném 
programu zbývalo všem ještě 
hodně energie, a tak jsme se 
přesunuli na dřevěný hrad 

plný klouzaček, prolézaček a lanových mostů, který 
je součástí ZOO.
Živá zvířátka si žáci odnést nemohli, koupili si 
alespoň ta plyšová v obchůdku se suvenýry.
Počasí nám přálo, čas rychle ubíhal a nám 
nezbývalo nic jiného, než se s úžasným světem 
zvířat rozloučit a vrátit se domů.

Renata Jeřábková, vychovatelka ŠD

Novinářský kalamář 2013
Ve čtvrtek 2. 5. 2013 se v Městské sportovní 
hale v Bělé pod Bezdězem odehrálo krajské 
kolo náborových soutěží házené žáků a žákyň 
„Novinářský kalamář 2013“, které pořádal Český 
svaz házené společně s oddílem házené TJ Sokol 
Bělá pod Bezdězem. Novinářský kalamář je 
postupová soutěž v házené školních družstev ve 
dvou kategoriích – chlapců a dívek. Hráči školních 
družstev musí být žáky jedné školy, která družstvo 
do soutěže vysílá.
V turnaji družstvo bělské ZŠ, ve složení Patrik 
Stach, Lukáš Vítek, Jiří Šídlo, Mikuláš Brisuda, 
Adam Piešťanský, Roman Kubiš, Jakub Humpola, 
Jakub Coufal, Jonáš Kučera, Kryštof Kučera  
a Vojtěch Vyskočil, po velmi pěkném výkonu 
obsadilo první místo.

Hoši si vybojovali postup do celorepublikového 
finále, které se koná koncem května v Karviné. 
Za vzornou reprezentaci školy všem hráčům 
děkujeme. Ing. Zdeněk Galetka

Pondělí:
8.30 - 11.00 Jóga Pro ženy 

Úterý:
8.00 – 11.30 IndIánsKá VýtVarná 
dílna (VýroBa cHřestIdel)
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 IndIánsKá VýtVarná 
dílna (VýroBa cHřestIdel)
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: 
1.6.2013
Kaštánkova výtvarná dílna
 - v rámci Dětského dne u rybníka Slon
 
Výstava šatů, klobouků 
a fotek z Kloboukové neděle
(datum bude upřesněno)
pro děti MŠ, ZŠ Bělá pod Bezdězem (po 
domluvě), další návštěvy je možné do-
hodnout telefonicky na č.  606 174 564  
(I. Křivánková)

rodičovské  Centrum  
červen 2013

KAŠTAN
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inFormujeme

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vý-
voj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové 
sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez 
pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje.

služba obsahuje tyto základní činnosti:
•	 základní	sociální	poradenství	-	výchovné,	vzdě-

lávací a aktivizační činnosti,
•	 zprostředkování	 kontaktu	 se	 společenským	 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
•	 pomoc	při	uplatňování	práv,	oprávněných	zájmů	

a při obstarávání osobních záležitostí.

terénní programy
Pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
nebo ohrožené sociálním vyloučením.
V rámci projektu nabízíme:
•	 zprostředkování	kontaktu	se	společenským	pro-

středím,
•	 pomoc	při	uplatňování	práv	a	oprávněných	zájmů	

a při obstarávání osobních záležitostí,
•	 sociálně	terapeutické	činnosti.
Pomoc je poskytována v souladu se zákonem  
o sociálních službách. Veškeré sociální služby jsou 
poskytovány zdarma. 

Kontakt:
Václava Klementa 1228, 293 01 Mladá Boleslav 
Tel.: 724 701 629, 
e-mail: jana.stastna@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz

Zvýšit povědomí o epilepsii a zbavit ji stigmatu
Protože velkým břemenem, možná větším než ne-
moc samotná, je pro lidi s epilepsií sociální stigma, 
které s sebou bohužel pořád nese, klade Společnost 
„E“ velký důraz na informovanost. 
Zajišťuje vzdělávací a přednáškovou činnost po celé 
republice. Organizuje celodenní seminář o epilepsii 
jak pro odborníky, jakými jsou sociální pracovníci, 
speciální pedagogové, osobní asistenti či asistenti 
pedagogů, tak pro dospělé i děti s epilepsií, jejich 
blízké a širokou veřejnost. Jednotlivým organizacím 
či zařízením vystaví seminář přímo s ohledem na 
jejich potřeby – „na klíč“.
Důležitým kanálem pro šíření informací je dvoumě-
síčník časopis Aura, který je rozesílán nejen členům 

Společnosti „E“, ale je též distribuován do neurolo-
gických ordinací po celé České republice, do ordinací 
dětských a obvodních lékařů, do spolupracujících 
organizací, speciálních škol.
Kromě toho Společnost „E“ vydává a nabízí in-
formační tiskoviny (se základními informacemi  
o epilepsii, o první pomoci při záchvatech, ochraně 
proti úrazům, o psychologické péči či vlivu výživy 
na lidský organismus nebo s informacemi pro uči-
tele atd.) a informační kartičky o první pomoci  
v případě křečového (epileptického) záchvatu,  
a to jak v češtině, tak v angličtině.

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 

Mìstská zámecká expozice

z kulturního dění

VýstaVa 
BělsKýcH VýtVarníKŮ  
Slavnostní zahájení proběhne 
ve čtvrtek, 6. června od 17 hod. 

Od 6. do 27. června se ve výstavním sále  
MKZ můžete seznámit s prací bělských vý-
tvarníků. Své práce pro tuto výstavu zapůj-
čili výtvarníci více či méně známí, všichni 
ale se vztahem k Bělé.   
Výstava je součástí projektu „Není Bělá 
jako Bělá“ a potrvá do 27. 6. 2013. 

Otevírací doba po - čt od 9 do 12 a od 13 
do 16 hod. Jiný termín lze dohodnout na 
tel. č. 326 701 216.

PřiPRAVuJEME

„Česká krajina“ doc. Vladimír Mencl
Obrazy inspirované především jihočeskou 
krajinou. Výstava bude slavnostně zaháje-
na v sobotu 29. 6. v 17 hodin.

VÝSTAVNí SÁl MKZ 

20. výročí založení 
mysliveckého spolku 

Sahara Bělá p. Bezdězem

Vážení spoluobčané, kamarádi myslivci, přátelé 
české myslivosti, v letošním roce slavíme 20 let 
od založení našeho mysliveckého spolku Sahara 
Bělá pod Bezdězem a rádi bychom vás na tuto 
oslavu pozvali.
 oslavy proběhnou dne 15. června 2013 v našem 
mysliveckém areálu „Bažantnice“.
doPolední Část začne v 10 hodin, bude vě-
nována především dětem s rodiči a zájemci si mo-
hou vyzkoušet své znalosti v poznávání naší pří-
rody, prohlédnout si zvěř chovanou v bažantnici, 
zkusit střelbu ze vzduchové zbraně, poslechnout 
si ukázku vábení různých druhů zvěře i zhlédnout 
některá plemena loveckých psů. Možnost opékání 
buřtů na otevřeném ohni.
odPolední Část začne v 16 hodin a můžete 
se těšit na prohlídku loveckých trofejí, ukázku 
loveckých signálů a hlaholů na lesnici. 
A samozřejmě nebude chybět zvěřinový gulá-
šek, maso na grilu, pivečko, nealko a k poslechu  
i k tanci nám bude hrát živá hudba skupina  
OLD COUNTRY BAND.

 Těšíme se na vaši návštěvu.
 MS Sahara Bělá pod Bezdězem

GAlERiE ČESKÁ BRÁNA
VÁS ZVE NA ZAhÁJENí VÝSTAVy

oděvní výtvarnice
Kateřiny Kočkové

dne 26. června 2013
v 17 hodin

výstava potrvá do 31. 8. 2013
otevřeno: 

út - ne od 13 do 17 hod.
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z kulturního dění

uZAVřENí KNihOVNy
knihovna vl. holana 

oznamuje svým čtenářům, 
že bude ve dnech

20. a 21. 6. 2013 
z provozních důvodů 

uzavřena.

Muzeum Bělá pod Bezdězem v červnu 2013
Bezděz na dobových pohlednicích 
a fotografiích
výstava: 1. 5. - 28. 7. 2013
Výstava čerpající ze sbírek muzea, která je 
věnována dominantě zdejšího kraje, hradu Bezděz. 
Návštěvníkům je představena celá řada reprodukcí 
historických pohlednic s motivem Bezdězu. Stranou 
nezůstaly ani unikátní fotografie a výběr ze sbírky 
skleněných negativů. Výstava postihuje období od 
konce 19. století až do poloviny století minulého. 

„oblékání, tato nádherná poesie 
v životě ženy“
výstava: 5. 6. - 30. 9. 2013
vernisáž: středa 5. června 2013 od 17 hodin
Slušel by vám secesní klobouk? Jak dlouhé vlasy 
nosila Renáta Tyršová? Jaká barva rozjasní vaši tvář 
a jaká vám ubere několik let? Co je to honzík či jak 
dámy dosahovaly úzkého pasu? To vše se dozvíte 
na výstavě, která je věnována odívání na přelomu  
19. a 20. století, tedy době, kdy gentlemani nosili 
klobouky a dámy na veřejnost nevyšly bez rukaviček.
V rámci výstavy si můžete prohlédnout dobovou 
módu, vyzkoušet si vlastnoručně ozdobit bohatý 
secesní klobouk či si pořídit fotografii ve stylizovaném 
panoramatickém zátiší s dobovým oblečením.
Výstava bude otevřena vernisáží ve středu 5. června 

2013 od 17 hodin, kde uvidíte, jak náročné je vytvořit 
si bohatý secesní účes.

Zapomenutá spisovatelka 
anuše Mittenhubrová (1875–1953)
výstava: 13. 6. - 30. 9. 2013
vernisáž: čtvrtek 13. 6. 2013 od 17 hodin
Prostřednictvím bližšího poznání života a díla 
bělské spisovatelky Anuše Mittenhubrové můžete 
nahlédnout do romantického světa románů  
tzv. červené knihovny 1. poloviny 20. století. 
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, která 
se uskuteční ve čtvrtek 13. června v 17 hodin.

Písně pro poslední hosty, 
koncert Františka Vlčka a Jana Matěje raka
čtvrtek 13. 6. 2013 od 18 hodin, vstupné 100 Kč
Muzeum v Bělé pod Bezdězem, pobočka Muzea 
Mladoboleslavska, Zámek 1(1. patro), Bělá p. B.

Fotokoutek – Bezděz bělským objektivem
čtvrtek 20. 6. 2013 od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Ve čtvrtek 20. června se od 17 hodin, u příležitosti 
výstavy věnované dobovým fotografiím  
a pohlednicím hradu Bezděz, uskuteční v Muzeu 
v Bělé pod Bezdězem vzácné setkání fotografek 
a fotografů z našeho regionu, kterým silueta 
Bezdězu učarovala a stala se vděčným cílem jejich 
objektivů. Ten, kdo v tento podvečer do muzea 
zavítá, se může těšit na celou řadu osobitých 
přístupů, kterých bylo použito k zaznamenání 
nám notoricky známé dominanty Bělska, která 
však během jediného roku vystřídá bezpočet 
rozdílných podob.

otevřeno: 
denně mimo pondělí 9–12 a 13–16 hodin.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč
www.muzeumbela.cz
www.facebook.com/muzeumbela

NENí BĚlÁ JAKO BĚlÁ ANEB BĚlé POPRVé V BĚlé
Jak sám nadpis napovídá, nejen lidé se od sebe liší. Jeden 
je dlouhý, jiný malý, tenký, tlustý, blonďák, plešatý atd. 
Rozdíly najdeme dokonce i v rodinách.
Stejně tak se od sebe liší města a obce, i když se v jejich 
názvu skví název nám všem tak blízký „BĚLÁ“. Není 
lepšího léku na rozdílnost než vzájemné poznání.  
A proto se 7. 6. sjedou do našeho staroslavného města 
pod Bezdězem zástupci dalších osmi Bělých. Pro ně i 
pro vás je připraven sobotní program. Omluvena na 
tomto prvním setkání je Bělá ve Slezsku, která se k nám 
jistě připojí v dalších letech. Kromě bohatého programu, 
který je připraven nejen pro naše hosty, ale pochopitelně 
také pro všechny naše domácí a který také najdete na 
této stránce, dojde k jedné zásadní, takřka státotvorné 
události.
Protože Bělé jsou rozsety a obklopeny mořem dalších 
českých a moravských měst, městeček a obcí, došlo 
ke společnému odhodlání představitelů jednotlivých 
bělských ostrovů vytvořit vlastní státní útvar, alespoň 
naoko nezávislý na svém okolí. Myšlenka vymanění se 
z šedivé reality alespoň při společných setkáních, vstup 
do říše humoru, fantazie a srandy.
V průběhu sobotního odpoledne budete svědky 
slavnostního nástupu všech měst či ostrovů  
v čele s jejich guvernéry (starosty). Bude přečtena ústava 
ostrovní monarchie, zvolen panovník a přidělena 
jednotlivá ministerstva v královské radě. K všeobecné 
radosti bude také představena státní měna, vyjdou první 
Ostrovní listy, ale bude také obsazeno místo kata. Až 
budete číst tyto řádky, budou zbývat hodiny do nastolení 
monarchie Souostroví bělské a bude jen krůček ke 
společnému setkání lidí, kteří se i přes vzdálenost, jež 
je dělí, chtějí pobavit, poznat a navázat přátelské vztahy. 

Doufejme, že jediným elementem, který může lehce 
pošramotit společný víkend, bude jen počasí. Ale na 
jeho rozmary jsme my ostrované zvyklí. 
Na závěr mi dovolte malé zamyšlení. Jak praví název 
společného setkání, tedy že „Není Bělá jako Bělá“, 
není to důvod k řevnivosti či smutku. Radujme se ze 
vzájemných rozdílů, radujme se z toho, že nejsme všichni 
stejní, a hlavně, že je nás tolik a máme se navzájem. 

-mat-

Program sobota 8. 6. 2013
Přátelské soutěžní klání na fotbalovém stadionu
10.00 – 12.00   fotbalové utkání – minifotbal (6+1) 
12.00  gymnastky – ukázka 
12.15  kynologové – ukázka
13.00 – 15.00  hasičský útok

PrograM na náMěstí
13.00 – 15.00  kapela PUTNA
  soutěže pro děti, dospělé (JV část  
  parku, kolem herních prvků) 
  – v režii bělských skautů 
13.15 – 13.30  ukázka házené
13.45 – 14.00  ukázka Taekwon-Do 
14.30  průvod Vlastenecko-dobročinné 
  obce baráčníků a zástupců měst; 
  trasa: parkoviště u sportovní haly 
  – Česká ul. – pošta – park – 
  fontána – pavilon 
15.00 – 15.45  baráčníci – oslavy 100. výročí 
16.00 – 17.00  slavnostní zahájení, představení 
  projektu, volby
17.00 – 19.00  hudba

17.00 – 18.00  ukázka z opery Tajemství  
  v podání umělců z Národního 
  divadla – kostel sv. Václava 
18.00 – 19.00 upoutání horkovzdušného 
  balonu, možnost vození dětí 
  (dle počasí)
  - v případě nepřízně počasí: 
  představení balonového létání, 
  ukázka koše, hořáků, techniky
19.00 – 21.00 prezentace měst
19.30 – 20.00 odlet horkovzdušného balonu 
  z náměstí (dle počasí)

V programu průběžně vystoupí jazzová kapela 
old stars Mladá Boleslav, rocková kapela lea & 
old animals a pěvecký soubor carillon. 
 
21.00 – 2.00 společenský večer s kapelou 
  TUPLÁK v sokolovně 
  a s diskotékou ve sportovní hale, 
  vstupné: 60 Kč 

doprovodný program:
10.00 – 15.00 promítání prezentací měst 
  v Komorním sále MKZ
10.00 – 15.00 Den otevřených dveří hasičské 
  zbrojnice
10.00 – 15.00 památky – prohlídky 
  s průvodcem od MKZ
 9.00 – 15.00 Den otevřených dveří v ZŠ 
  - prezentace práce žáků
 10.00 Loutkový soubor ZŠ ve školním 
  klubu – pohádka



6

sport a spolková činnost

VZPOMíNKy
Dne 2. června by oslavil své 80. narozeni-
ny Karel Kučera. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Manželka a děti  s rodinami

Dne 17. června uplyne smutných 5 let, co nás na-
vždy opustila naše drahá maminka, paní Antonie 
Marešová. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi 
tichou vzpomínku.  Děkují syn a dcera  s rodinami.

Dne 27. června tomu bude 10 let, co nás navždy opus-
til náš milovaný tatínek, pan Josef Šíp. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná dcera  a syn s rodinami.

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. Dne 
11. června 2013 tomu bude pět let, co nás opustil mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan 
Eduard Hríb z Bělé p. Bezdězem.

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

společenská rubrika

POdĚKOVÁNí
Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se dne 16. 4. 2013 přišli rozloučit 

s naší milovanou maminkou, paní Mařenkou 
Tošovskou.

rodina Tošovských

Ráda bych poděkovala místní pečovatelské službě za 
péči, kterou mi věnovala během mého pobytu v DPS 

v Tyršově ulici. 
Božena Syrůčková 

Chtěla bych poděkovat paní Haně Dufkové 
a panu Dušanovi Horčičkovi 
za jejich přístup k pacientům. 

Svým úsměvem dokážou prolomit naši špatnou 
náladu a dodat pozitivní myšlení. 

Na rehabilitaci se přímo těším. 
Jitka Antošová 

BlAhOPřÁNí
Dne 22. 6. 2013 se dožívá můj manžel, 

pan Antonín Stránský životního jubilea 65 let. 
Pevné zdraví, hodně optimismu a pohody přejí 

manželka Dagmar, dcera a syn s rodinami.

ME Taekwon-do i. T. F. Slovinsko

Ve dnech 23. až 28. 4. 2013 hostilo 
Slovinsko nejlepší juniorské, seniorské  
a veteránské bojovníky Evropy.
Na pětidenní klání se do lázeňského 
města Bled sjelo na 630 taekwondistů  
z 30 zemí. 
Šampionátu se česká reprezentace účastnila  
v plné sestavě 50 závodníků.
Ti, kdo sledují zprávy ze světa bojových 
umění, vědí, že mezi českou elitou jsou 
i 3 boleslavští taekwondisté z klubu Ge-
Baek Mladá Boleslav, který má sídlo ve 
Sportcentru Sparing. Opět se očekávaly 
tuhé boje, hlavně s ruskými borci, ve 
všech čtyřech disciplínách a Češi udělali  
v přípravě všechno pro to, aby nehráli 
druhé housle.

Zástupci naší školy Taekwon-Do 
Ondřej Kormoš a Karolína Rýdlová 
splnili všechny předpoklady i očeká-
vání a po zásluze získali stříbrné me-
daile. Karolína spolu se svým týmem 
nestačila v matsogi (volném boji) pouze 
až ve finále na favorizované Rusky  
a ani Ondra si v týmové soutěži s Rusy ne-
poradil. Posledním zástupcem naší školy  
v českých barvách byl Zdeněk Vavruška. 
Špatně zvolená volná sestava připravila 
Zdeňka o lepší, ne třetí místo v disciplíně 
technické sestavy, a tak si samozřejmě 
chtěl spravit chuť v matsogi. Eliminační 
boje proběhly podle plánu, a tak se mla-
doboleslavský trenér dočkal finále. 
Bohužel na tomto Mistrovství Evropy mu 
nebylo přáno. Ve finálovém souboji si 
přivodil zranění kolena, po kterém již 
nemohl pokračovat, a tak zlato získal srb-
ský borec.
V konečném účtování se Česká republika 
umístila na 4. místě v počtu 15 zlatých, 
19 stříbrných a 23 bronzových medailí. 

Děkuji zastupitelům města 
paní místostarostce Tošovské a paní tajemnici 

Galetkové, Svazu zdravotně postižených, Obci baráč-
níků za milou návštěvu, blahopřání a dárky k mým 

85. narozeninám.
Josef Šimek

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní místosta-
rostce Tošovské a paní tajemnici Galetkové za milou 
návštěvu a gratulaci k mým 85. narozeninám. Moc 

mě to potěšilo.
Josef Beer

Občanské sdružení Tajemství - Turistika v měsíci červnu
sobota 1. 6. – poslední 
Máchovské putování – nej-
výše: Matterhorn Žitavských 
Alp – Topfer. Odjezd z Bělé 

v 7.45, trasy pro pohodáře i dobrodruhy  
v Oybinském skalním městě.
sobota 8. 6. – v rámci setkání sídel s názvem 
Bělá vás zveme v sobotu v 10 hod. na pochod ko-
lem města a podívat se na Bělou jinýma očima, 

vede Arni. V neděli 9. 6. výstup na hrad Bezděz  
cca v 10 hod., vede Míla. Doprava vlastní.
Připravujeme:
zájezd v sobotu 22. 6.
Připravte se na zážitky: Pohádkové České Švýcarsko 
– navštívená místa: Pavlino údolí – Rusalčina jes-
kyně, Dolský mlýn – místo častého natáčení po-
hádek, loupežnický hrad Šauštejn. Trasy: 5, 10,  
13 km. A pro milovníky dobrodružství speciální 

trasa – Jetřichovické vyhlídky, Šauštejn. Vysoká 
Lípa – 14 km (náročné). Odjezd busu v 7 hod. Bělá,  
7.20 Doksy, cena: cca 150 Kč. Přihlášky: J. Bollard 
(720 584 360) nebo na stránkách TPD.
Pátek 28. 6. – schůze TPD na základně od 17 hod., 
mimo jiné poslední info Jeseníky, dále přihlášky 
záj. Bad Schandau (údolí Křinice, jízda lesní tram-
vají a jiné). 
Hosté vítáni.   J. Bollard

Vzpomínky pro srpen prosím doručte do 15. června.
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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

hledám prostory 
v Bělé pod Bezdězem 
k provozování lékárny. 

Koupě, event. pronájem. 
Tel. 606 415 608.

BuFíK u PlNéhO PuPKu 
Vlasta Tošovská

Mladoboleslavská 666 (bývalá prodejna Quele)

Otevírací doba 
Po – Pá 5– 17 h, So 8– 11 h

Nabízíme:
polévky, hotová jídla od 55 kč

saláty, chlebíčky, smaženky, obložené housky, 
hamburgery, párek v rohlíku…
na objednávku obložené mísy, 

sladké i slané dorty 
točená zmrzlina

káva z nápojového automatu 
delicomat s termokelímky pro řidiče
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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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