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ČERVENEC
SRPEN

7,8/2013

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: 
„Česká krajina“ výstava obrazů 
Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.  

Městská zámecká expozice – letní provoz 
každý den, včetně víkendu 

od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

Od 5. 7. 
Promenádní koncerty každý pátek 

v parku na náměstí.

12. 7.
Mše v zámecké kapli sv. Josefa, 

od 18 hodin

13. 7. 
Středověký jarmark v parku na náměstí 

od 10 do 17 hod. 

19. 7.
Mše v kostele sv. Václava, od 18 hodin

20. 7. 
„Zvířátka a loupežníci“ 

pohádka v zámecké zahradě od 18 hod., 
vstupné 30 Kč

27. 7. 
„Trumf“ divadelní komedie 

v zámecké zahradě od 19.30 hod., 
vstupné 60 Kč 

4. 8. 
Vernisáž výstav „100 let obce baráčníků“ 
a „To nejlepší ze sbírek Vladimíra Šulce“ 

v MKZ od 16 hod.

9. 8. 
Mše v zámecké kapli sv. Josefa 

od 18 hodin

16. 8.
Mše v kostele sv. Václava, od 18 hodin

17. 8. 
„Z pohádky do pohádky“ 

v zámecké zahradě od 18. hod., 
vstupné 30 Kč

27. 8.
„GINEVRA“ koncert v sále Městské 

zámecké expozice od 19 hod., 
vstupné 60 Kč

31. 8. 
Loučení s prázdninami 

v parku na náměstí od 14 hod. 
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SPRÁVA MĚSTA

Opravy komunikací a chodníků po zimě
Na základě vyhlášení výzvy k podání nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu 
komunikací a výtluků po zimním provozu 
v katastru města se na tuto výzvu přihlásily 
dvě firmy - SaM silnice a mosty, a. s., Děčín,  
a H-INTES, s. r. o., Mladá Boleslav. Hodnotilo 
se podle výše nabídkové ceny, délky poskytnuté 
záruky a lhůty plnění, v pořadí 90 % cena, 5 % 
záruka a 5 % doba plnění zakázky. Nejvhodnější 
nabídku podala firma SaM silnice a mosty, a. s., 
Oblouková 416, Děčín III, s cenou 1878,-/2 m2 
vč. DPH za opravu se záruční dobou 36 měsíců. 
Uvedený rozsah oprav, tj. 2 m2, byl stanoven na 
základě nejčastějšího výskytu poškození vozovek 
v lokalitě města.
Zakázku na opravu chodníků získala firma Trigon 
MB, s. r. o., Kosmonosy, za nabídkovou cenu 993 
Kč/1 m2 včetně DPH, se záruční dobou 120 měsíců 
a termínem plnění. Použila se stejná kritéria, 
nabídky se sešly celkem tři.

Odpadkové koše ve městě
Z důvodu stížností občanů na nedostatek 
odpadkových košů ve městě, hlavně v ulici 
Táborová, Na Pískách, Lidová, Páterovská  
a Polní, byl zpracován pasport odpadkových košů 
ve městě a příměstských částí. Bylo zjištěno, že 
některé koše jsou poškozeny a v některých částech 
města se nenachází žádný. Z těchto důvodů bylo 
rozhodnuto, že se všechny stávající, starší koše 
vymění za nové a do lokalit, kde se nenachází 
žádný, bude umístěn na vytipovaném místě nový 
odpadkový koš. 

V letní sezoně dojde k doplnění košů do ulice 
Táborová (6 ks), Na Pískách (2 ks), Lidová (2 ks), 
Páterovská (2 ks) a Polní (1 ks). Další výměna 
ostatních odpadkových košů mimo památkovou 
zónu o celkovém počtu 49 ks proběhne  
v podzimních měsících v návaznosti na plánované 
projekty a vyhlášení výběrového řízení na nákup 
košů. Výměna košů v památkové zóně o celkovém 
počtu 13 ks v hodnotě 87 000 Kč bude zařazena 
do rozpočtu na rok 2014. 

Výběr dodavatele opravy povrchu ulice  
E. Krásnohorské

Veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném 
podlimitním řízení podle zákona o veřejných 
zakázkách. Bylo podáno pět nabídek, z toho 
jedna byla komisí z dalšího posuzování  
a hodnocení vyřazena, protože uchazeč ani po 
vyžádání nedoložil zdůvodnění mimořádně 
nízké nabídkové ceny. Zbývající čtyři nabídky 
byly seřazeny podle kritéria výše nabídkové ceny.
Rada města rozhodla, že nejvhodnější nabídkou 
je nabídka uchazeče COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 
9, Praha 9, IČ: 26177005, s cenou 2 441 940 Kč. 
Realizace opravy je plánována na léto a podzim 
letošního roku.

Zastupitelé projednali nejnutnější materiály
Červnové setkání zastupitelstva města bylo 
poznamenáno velkou neúčastí jeho členů. Na 
jednání se dostavilo 12 zastupitelů, zbývajících  
9 se řádně omluvilo z důvodu nemoci nebo 
pobytu v zahraničí. S ohledem na tuto skutečnost 
se zastupitelé dohodli, že projednají z připraveného 
programu pouze neodkladné záležitosti a ostatní 
budou přesunuty na další zasedání v září. 
K důležitým materiálům patřil závěrečný účet 
města za rok 2012, který okomentovala vedoucí 
Finančního odboru MÚ Bc. I. Linhartová. Materiál 
byl schválen s výhradou, kdy v rámci přezkumu 
hospodaření města auditory ze Středočeského 
kraje byly identifikovány tři nepřesnosti  
v zaúčtování položek do účetnictví města. Uvedené 
chyby byly již odstraněny. 

Zastupitelé projednali žádost o bezúplatný převod 
oddělených pozemků (Regenerace náměstí,  
II. etapa, 1. část). Jednalo se o narovnání 
vlastnických vztahů mezi městem a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR dle smlouvy o výpůjčce 
pozemků dotčených realizací rekonstrukce náměstí  
v Tyršově ul. (II. etapa, 1. část). Komunikace zůstane  
v majetku státu a opravené plochy (chodník, 
parkovací stání a vjezdy) budou bezúplatně 
převedeny městu. Konečná smlouva o převodu 
bude ještě znovu projednána v zastupitelstvu města.
Rada města navrhla pokračovat dále v obnově 
malby v kostele Povýšení sv. Kříže – restaurování 
nástěnných maleb střední části stropu kostela 
v celkovém finančním objemu 287 000 Kč. 
Zastupitelé tento návrh schválili.
Město podávalo žádost do Operačního programu 
ŽP na revitalizaci stromořadí v ulicích Kuřívodská, 
Lidová/Páterovská. Podaná žádost v jarním kole 
nebyla přijata (osa 6.3.), zastupitelé schválili podání 
žádosti opětovně, avšak v rámci jiné prioritní osy 
Operačního programu pro životní prostředí (osa 
6.5.)
Posledním bodem programu bylo schválení 
připojištění členů jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH) našeho města. Pojistné částky budou 
navýšeny, a to pro případ smrti, trvalých následků 
úrazem při výkonu činnosti člena JSDH a na dobu 
nezbytného léčení. Náklady na připojištění 12 členů 
jednotky vyjdou na částku 22 950 Kč/rok.

Pozvánka na jednání 
zastupitelů

Zastupitelstvo města se sejde po prázdninách 
11. září 2013. V červnu se jej zúčastnilo 
pouze 12 zastupitelů, ostatní se omluvili, 
proto budou na programu jednání materiály, 
které nebyly předtím projednány, zejména 
majetkové záležitosti a podklady z finančního 
odboru. Jednání zastupitelstva města je 
veřejné a koná se v Klubu ZŠ v Máchově 
ulici 1110 od 17 hodin.

EKO koutek
NOVé SMĚRNIcE EU PřINESOU ZMĚNy I K NÁM
Evropská unie dál zpřísňuje 
směrnice upravující podmínky 
životního cyklu elektrických 
spotřebičů. Na některé změny je 
Česká republika už dnes připra-
vena, jiné představují výzvu do 
budoucna pro nás pro všechny.
První směrnice výrazněji než 
dosud omezuje používání ne-
bezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem při-
spět k ochraně lidského zdraví a životního pro-
středí včetně využití a zneškodnění odpadních 
EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektro-

nických zařízeních - se 
do české legislativy musí 
promítnout nejpozději do  
14. února roku 2014. Mimo 
jiné nově stanoví kvóty pro 
množství zpětně odebra-
ného elektrozařízení. Jsou 
podstatně přísnější než do-
sud.

co nás čeká v příštích letech?
Během čtyř let musí členské státy EU ročně 
zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na  
40-45 % průměrné hmotnosti výrobků uvede-
ných na národní trh tři roky zpětně.

Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské 
státy EU ročně vysbírat 65 % průměrné hmot-
nosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích 
třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti 
z celkové produkce elektroodpadu. Stát také od-
povídá za splnění této povinnosti. Směrnice totiž 
umožňuje vypočítat toto množství dvěma od-
lišnými způsoby a zatím není jasné, ke kterému  
z nich se přikloní naši zákonodárci. 
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpo-
vídá jen zhruba 30 až 40 procentům množství 
vypočítaného podle jedné nebo druhé meto-
diky. Minimálním požadavkem EU jsou proza-
tím čtyři kilogramy vytříděného elektroodpadu 
na obyvatele a rok.
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První setkání měst a obcí nesoucích název Bělá skončilo

Sobota 8. června byla věnována v Bělé pod Bez-
dězem mimořádné akci, setkání měst a obcí,  
v jejichž názvu se objevuje slovo Bělá. O tom, 
že se setkávali především obyvatelé těchto obcí  
a že šlo o veselé setkání, nemůže být ani pochyb.  
Ať již šlo o fotbalové či hasičské klání nebo o pre-
zentace jednotlivých obcí, které si přivezli jejich sta-
rostové, nebo průvod všech zúčastněných vedený 
baráčníky z Bělé pod Bezdězem, či o žertovné vy-
hlášení samostatného „Bělského souostroví“. 
Dopoledne 8. června bylo věnováno především fot-
balovému turnaji. Věnovat se mu budeme podrob-
něji v dalším článku, který máme slíbený od našich 
fotbalistů (L. Řehořek). Jako ochutnávku přinášíme 
několik fotografií. 
Po 12. hodině proběhla dvě vystoupení - místních 
gymnastek a kynologů. Ve 13 hodin zahájila své 
závody hasičská družstva. Závodů se zúčastnili dob-
rovolní hasiči z České Bělé, Rohovládovy Bělé, Bělé 
nad Radbuzou, Bělé pod Pradědem a místní „dob-
ráci“ z Bělé pod Bezdězem. 

Pořadí bylo nakonec následující: 
5. místo (103 min) Rohovládova Bělá
4. místo (99:48) Bělá pod Pradědem
3. místo (94:18) Česká Bělá
2: místo (76:19) Bělá nad Radbuzou
1. místo (74:43) Bělá pod Bezdězem

Všem zúčastěným patří dík, protože mnohá 
ze startujících družstev měla za sebou náročný 
týden zásahů při povodních. A mnozí se z Bělé 
pod Bezdězem v neděli do míst zasažených po-
vodní opět vraceli. Hoši (a dívky) děkujeme!
Ve stejnou hodinu, kdy se rozbíhala první 
hasičská družstva ve svém útoku, rozběhl se 
program i na Masarykově náměstí. Na první 
dvě hodiny ovládla pódium skupina Putna  
v čele s Karlem Kozákem. Ten byl vystřídán po  
15. hodině místní Obcí baráčnickou, která při-
pomněla 100leté výročí svého založení. V ba-
ráčnickém programu vystoupily děti z folklor-
ního souboru Kominíček z Malé Bělé a tetičky  
Krákorky z Mnichova Hradiště, které svému 
jménu neudělaly ostudu. 
Po baráčnickém intermezzu přišlo na řadu vy-
hlášení samostatné monarchie Souostroví běl-
ské. 
Ve společné volbě 9 guvernérů zvolilo svého 
prvního velkoknížete - Jaroslava Vernera, gu-
vernéra Bělé pod Bezdězem, který přijal jméno 
Jaroslav První. Podrobnosti o nové monarchii, 
obsazení jednotlivých ministerstev a další ne-
zbytnosti každého dobrého poddaného najdete 
na www.mkzbela.cz
Od 17 hodin bylo pro všechny, kdo mají rádi 
vážnou hudbu, připravené zkrácené představení 

opery Bedřicha Smetany Tajemství, které patří 
k Bělé pod Bezdězem. Na náměstí se od 17 do  
18 hodin vystřídaly dvě kapely - rocková Lea and 
Old Animal´s a Old Stars Mladá Boleslav. Od 
19 hodin bylo provedeno přímo jednotlivými 
guvernéry ostrovů představení jejich území do-
plněné projekcí. A od 21. hodiny byl připraven 
1. ples monarchie, který se protáhl do ranních 
nedělních hodin.

Co říci na závěr? Sluší se poděkovat všem, kdo 
se na celé akci podíleli: místním fotbalistům  
FC SK Bělá pod Bezdězem, házenkářům Sokol 
Bělá pod Bezdězem, členkám pěveckého sboru 
Carillon, Základní škole pod vedením pana 
ředitele Šímy, junáckému středisku Svornost, 
dobrovolným i profesionálním hasičům z Bělé 
pod Bezdězem, občanskému sdružení Tajemství  
a zvláště jeho turistickému oddílu, oddílu Taek-
won-do, bělským gymnastkám a kynologům 
i našim mediálním partnerům – Pojizersko-
-polabské televizi, rádiu Jizera a Boleslavskému 
deníku. Všem, kdo se starali o naše hosty z celé 
republiky, kdo je po celé tři dny doprovázeli 
městem (někteří i lesem), a také našim hostům, 
že vážili tak dalekou cestu. 
Nezbývá, než společně zvolat: „Letošní setkání 
je u konce, ať žije setkání 2014. Hip, hip hurá!“

slavnostní výkop; starosta Ing. J. Verner  
a místostarostka  J. Tošovská

průvod baráčníků; 100 let od založení Rohovládova Bělá Bělá u Jevíčka

starostové zúčastněných měst;
volba Souostroví bělského prezentace obcí; Bělá pod Pradědem prezentace obcí; Horní Bělá

přátelská utkání v minikopané příprava závodu v hasičském útoku
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SPAß MIT DEUTScH – 
PROJEKTOVé ODPOLEDNE 

S NĚMČINOU

V pátek 17. 5. se 20 žáků ze 7., 8. a 9. tříd sešlo  
v odpoledních hodinách v naší základní škole, aby 
se tu společně zúčastnili projektového odpoledne 
s němčinou s názvem  SPAß MIT DEUTSCH.
Úkolem žáků bylo vyrobit plakát na téma, které 
si předem zvolili. Do projektu se mohli zapojit 
jak jednotlivci, tak i malé skupinky. Smyslem 
akce bylo zvýšit zájem žáků o výuku německého 
jazyka, prezentovat pro zájemce z nižších ročníků 
další cizí jazyk a představit dosažené jazykové 
schopnosti. 
Ve velmi příjemné atmosféře postupně vznikala 
vskutku vydařená díla. Nejčastěji zpracovávaným 
tématem se stala „NAŠE TŘÍDA – UNSERE 
KLASSE“. Nechyběly však ani plakáty zobrazující 
např. Švýcarsko (die Schweiz), Česko (Tschechien), 
Rakousko (Österreich), čtyři roční období (vier 
Jahreszeiten) a náš volný čas (unsere Freizeit). 
Žáci se snažili v průběhu odpoledne mezi sebou 
domlouvat výhradně německy, samozřejmě jak 
jim to jejich jazykové schopnosti umožňovaly. Na 
závěr všichni zúčastnění představili své výtvory, 
a sklidili tak zaslouženě od svých spolužáků 
bouřlivý potlesk!
Odměnou pro všechny dívky a chlapce byly nejen 
kartičky s německou slovní zásobou a gramatikou, 
které si každý z projektu odnesl, ale především 
možnost vyzkoušet si hravou formou své doposud 
nabyté znalosti německého jazyka a také si ověřit 
pravdivost rčení: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi 
člověkem!“

Mgr. Libuše Coufalová, 
Mgr. Pavla Macounová

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
v Mladé Boleslavi

Na dopravním hřišti u 8. ZŠ v Mladé Boleslavi se  
v pátek 17. května 2013 konala každoroční 
Dopravní soutěž mladých cyklistů za účasti 
družstev z devíti základních škol. Naše škola vyslala 
dvě družstva. 
V družstvu 1. kategorie byla Veronika Hudečková 
(5. B), Natálie Czepielová (6. B), Lukáš Hradiský 
(4. A) a Miroslav Filip (4. A).

Za družstvo 2. kategorie bojovali Lucie 
Dušková (9. A), Pavla Nováková (9. A), 
Tomáš Durdis (9. A) a Stanislav Pitloun  
(8. B).
Naši žáci museli zúročit své 
dovednosti hned v několika oblastech. 
Nejprve jeli trasu podle pravidel 
silničního provozu na dopravním 
hřišti, kde je velmi pečlivě sledovali  
a hodnotili policisté. Pak prošli 
teoretickými testy, prakticky si vyzkoušeli, 
zda umí poskytnout první pomoc u 
simulovaných zranění, a nakonec je 
čekala jízda zručnosti. 

Všichni dokázali uplatnit svoje dovednosti  
i znalosti a bodování poroty jim zajistilo 3. místo  
v první kategorii a 5. místo v druhé kategorii.
Za reprezentaci všem zúčastněným bělským 
cyklistům děkujeme a přejeme jim mnoho 
kilometrů bez nehod.

Mgr. Jana Tyšerová

Naše děti jezdí do divadla v Mladé Boleslavi
V základní škole je dětem nabízena řada 
zajímavých mimoškolních činností. Mají možnost 
pracovat v kroužcích, které je vedou k pohybové 
aktivitě, ke zručnosti, k estetickému vyjádření, ale 
i ke kulturním zážitkům. 
Již od roku 2004 můžou děti z 1. – 3. ročníku 
jezdit na divadelní představení do divadla  
v Mladé Boleslavi. Je to proto, že paní vychovatelky 
ze školní družiny zajišťují pro zájemce 
lístky, které boleslavské divadlo  
v předplatném nabízí. Pohádkové 
předplatné musí být zajištěno včas, např. 
na sezonu 2013/2014 je nutno poslat 
objednávku již v červnu letošního roku. 
Tyto divadelní zájezdy se v řadách dětí 
setkávají s velkým zájmem. Padesát dětí 
je přihlášeno vždy takřka okamžitě. Je 
to tím, že děti v současné době mají 
velmi málo možností se do divadla 
podívat, a prožít tak neopakovatelnou 
atmosféru. Proto je tato aktivita velmi 
vítána i rodiči. 

Zajímavá jsou i nabízená představení, která se hrají 
od pondělí do pátku (záleží, na který den jsou lístky 
získány) vždy od 18 hodin. Děti během školního 
roku se svými vychovatelkami a učitelkami navštíví 
pět divadelních představení. Na tyto večery se 
všichni pěkně připraví a těší. 

Marie Mlejnková, 
vedoucí vychovatelka školní družiny

Lesní škola pro malé táborníky
V týdnu od 13. 5. do 17. 5. se třída IV. B zúčastnila 
Lesní školy pro malé táborníky v nedalekých 
Bezdědicích. 
Tato pětidenní prožitková pobytová akce byla 
zaměřena na ekologickou výchovu pro třídní 
kolektiv. Hlavní náplní byl bezprostřední kontakt 
s přírodou a její poznávání, rozvoj samostatnosti, 
komunikace, spolupráce, tvořivosti a získávání 
základních tábornických dovedností s maximem 
času stráveným v přírodě. 
Jednotlivé aktivity se konaly pod vedením 
ekopedagogů z Ekocentra Zahrady v MB  

a vycházely z vyzkoušených interaktivních 
programů v tříhodinových blocích (Ranní 
lov, Život stromu, Cesta džunglí, Pravěk, 
Lovci mamutů, Kdo je tu doma, Výlet na 
sopku, Cesta noční přírodou, Vzpomínkový 
čaj apod.).
Během těchto pár dní se děti naučily nejen 
novým vědomostem a dovednostem, ale též 
získaly řadu cenných zážitků.
Děkujeme za finanční podporu firmě Atmos 
– Jaroslav Cankař & syn.

Mgr. Veronika Kálecká
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dění ve městě

Výstava keramiky „Z pohádky do pohádky“

Vestibul základní školy v Máchově ulici zdobí 
výtvory dětí z kroužku keramiky. Tentokrát se 
žáci inspirovali tématem pohádkových postav. 
Mezi vystavenými keramickými princeznami  
a čarodějnicemi můžete najít i lesní vílu, draka, 
Otesánka nebo Kocoura v botách. Stačí se jen 
na chvilku zastavit a třeba si i vy vzpomenete 
na svou nejoblíbenější pohádkovou bytost 
nebo pohádku.

Mgr. Lenka Hojková, 
Blanka Řepková

Dovolená s lékařskou podporou 
Stejně důležité jako nabídnout veřejnosti 
pravdivější obraz o epilepsii je zásadní 
poskytnout lidem, kteří se s ní vyrovnávají, 
oporu pro plnohodnotnější zapojení se do 
společenského života a prostor, aby si vytvořili 
vlastní přátelské zázemí.
I proto pořádá Společnost „E“ letní pobyty, 
na nichž si jejich účastníci mohou užít 
přírody, ať už u moře, nebo v Česku,  
a vychutnat si dovolenou s novými přáteli. 
Letošní letní menu Společnosti „E“ má tři 
položky: V týdnu od 17. do 24. srpna mohou 
lidé s epilepsií vyrazit do krásné přírody  
u Staré Olešky u Děčína. Pro všechny případy 
bude k dispozici lékařský dohled, ostatně stejně 
jako na letním pobytu v chorvatské Bašce Vodě 
(30. srpna až 8. září). Nabídku poté uzavírá 
dětský integrovaný tábor, na němž budou o jeho 
malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti, 
lékař a případně asistenti, plně obeznámení s 
jejich lékařským stavem a potřebami, od 13. do 
23. července.
Nabídková listina Společnosti „E“ však 
pokrývá volnočasové aktivity po celý rok.  
V provozu jsou její kluby v Brně, Ostravě, Praze 
a Ústí nad Labem, které nabízejí pestrou škálu 
kurzů, od výuky angličtiny přes šachy až po 
kurzy vaření či aranžování. A jejich členové i 
další v nich vždycky najdou dobrou partu, v 
níž se mohou svěřit, pochlubit se, zasmát se a 
probrat vše, co jim leží na srdci. A to je něco, co 
bývá vždy velkou oporou.
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 

Společnost „E“ podává již 
23 let pomocnou ruku lidem 

s epilepsií i jejich blízkým

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která posky-
tuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
 Více na www: diakoniebroumov.org

DIAKONIE BROUMOV VyHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITéHO OŠAcENÍ.

	Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, 
dětské)

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony 

 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, ne odřezky 
a zbytky látek)

 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 
skleničky – nepoškozené

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce (z ekologických důvodů)

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se 
transportem znehodnotí

 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
od: 17. 6. 2013 - do: 17. 8. 2013
místo: Sběrný dvůr

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za vaši pomoc.

Bližší informace vám rádi sdělíme
na tel. č.: 224 316 800, 224 317 203.

Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
Dne 17. června 2013 se  
v Mimoni sešla hodnotící 
komise k hodnocení 
zájemců o získání 
certifikátu Regionální 

produkt Lužické hory a Máchův kraj. Tato 
značka slouží k podpoře a propagaci výrobců  
z daného regionu a zároveň jim poskytuje některé 
výhody, například společnou propagaci, kterou 
zajišťuje správce značky místní akční skupina 
LAG Podralsko, nebo možnost požádat o grant 
Libereckého kraje na Podporu regionálních 
výrobců, výrobků a tradičních řemesel. Připravuje 
se také otevření prodejny specializující se na 
produkty s touto značkou.

Komise na tomto jednání prodloužila platnost 
certifikátů pro 8 produktů, kterým končila dvouletá 
platnost certifikátu. Dále vyhodnotila dva nové 
produkty a oběma rozhodla certifikát regionální 
značky udělit. Podmínkou přitom je splnění daných 
kritérií: místní řemeslné výroby, tradici výroby  
v regionu, podíl ruční práce, šetrnost výrobku  
a obalu k životnímu prostředí a originalita výrobku.
Seznam všech certifikovaných výrobků, místa jejich 
prodeje a další informace najdete na webových 
stránkách: www.dobry-vyrobek.cz. Na těchto 
stránkách jsou i podrobné informace pro případné 
zájemce o získání certifikátu. Další možností, jak 
získat informace, je navštívit přímo kancelář LAG 
Podralsko v Mimoni, Malá ulice 168.

Nový dodavatel elektřiny pro město
Formou elektronické aukce soutěžilo město 
dodavatele elektřiny na další období. Do soutěže 
se zapojily všechny příspěvkové organizace 
města a ještě se k Bělé připojily dvě obce – Kadlín  
a Chorušice z lokality u Mšena. Novým dodavatelem 

se stala společnost Amper Market, a. s., Praha 4,  
IČ 24128376, s nabídkou pro naše město ve výši 
1 080 360,- Kč bez DPH, smluvní vztah potrvá  
16 měsíců. Úspora nákladů činí 32 %. Město bude 
připravovat také soutěž na dodavatele plynu.

Mezinárodní šestidenní 
závod minikár - 6. 7. 2013

Vrcholový závod ve 
slalomu minikár, který 
pořádá Minikárklub 
Mladá Boleslav ve 

spolupráci s Motorlandem Bělá. 
Závodu se zúčastní více než sedmdesát závodníků 
ve všech věkových kategoriích již od čtyř let věku. 
Poslední, šestou etapu můžete sledovat právě  
v Bělé pod Bezdězem. Začíná v 8.30 zahájením 
tréninkových jízd, od 11 hodin pokračuje závodními 
jízdami a končí okolo 15 hodin vyhlášením výsledků.
Více informací na www.m6d.cz
Vzhledem k této sportovní akci bude uzavřena spodní 
část náměstí a Zámecká ulice od náměstí ke křižovatce 
u Koníčka. Uzavírka komunikace bude náležitě 
označena dopravním značením. 
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Kavalierglass v Bělé

K Bělé pod Bezdězem již po staletí patří papíren-
ský průmysl, o kterém se dodnes učí děti ve ško-
lách. Společnost Papírny Bělá má mnohaletou 
historii sahající až do 17. století. S jejími výrobky 
se každý z nás denně potkává. Postupem času 
došlo k mnoha úpravám, modernizaci technolo-
gií a změnám ve vlastnictví. V roce 2011 koupil 
papírny Otakar Moťka a začlenil je do skupiny 
KG, tedy Kavalierglass, závod Papírny Bělá. 
Hlavní společností skupiny KG jsou sklárny 
Kavalierglass v Sázavě. Také sklárny jsou tra-
dičním podnikem, založeny byly již v roce 1837 
a jejich výrobky znáte pod prodejní značkou 
Simax. V závodě se vyrábí nejen varné sklo pro 
použití v domácnostech jako pekáče, misky, za-
pékací mísy, konvice a skleničky, ale také široká 
škála produktů laboratorního a technického skla, 
aparatury a skleněné trubice. 
Po změně majitele byly v papírnách zahájeny 

investice do kartonážních strojů a vytvořeny 
základní podmínky pro možnost rozšíření sor-
timentu o obaly z vlnité lepenky. Základním 
důvodem byl záměr soběstačnosti ve vývoji, 
výrobě a dodávkách obalů z vlnité lepenky pro 
sklářský závod v Sázavě. Současně s tím přebí-
raly papírny celý sortiment tištěných obalů sá-
zavského závodu z mikrovlny a hladké lepenky 
(dárkové obaly), čímž se sklárny v Sázavě po-
stupně stávaly nezávislými na dodávkách obalů 
od externích dodavatelů. K novým strojům byli 
přijati i noví pracovníci, byl rozšířen sklad hoto-
vých výrobků, posílen obchodní tým i kapacita 
konstrukce obalů atp. Během let 2012 a 2013 
začaly papírny vyrábět a dodávat obaly pro ses-
terské společnosti Bohemia Crystal a Walther-
Glas sídlící v Německu. 
Vedle zásobování obaly svých vlastních závodů 
v ČR a v Německu jsou papírny dodavatelem 

obalů řady externích zákazníků jak z různých 
oblastí průmyslu, tak i obchodu.
Pro další vývoj papíren je zásadní rozšiřování 
sortimentu obalů, kterými zásobuje závody ve 
skupině, a zajištění dostatečného objemu zaká-
zek od externích zákazníků. Kromě řady opat-
ření na zvýšení produktivity připravují papírny 
rozšíření skladových kapacit, přemístění někte-
rých strojů a zlepšení logistiky uvnitř závodu,  
v neposlední řadě připravují postupy, dokumen-
taci a školení všech pracovníků tištěných obalů 
k následné certifikaci hygienické normy IFS 
(International Food Standard – Mezinárodní 
potravinářská norma), která by měla podpořit 
rozšíření portfolia externích zákazníků, zejména 
z oblasti potravinářského průmyslu. Závod 
Papírny Bělá se stále modernizuje a používá 
nové technologie, aby udržel krok s konkurencí 
po celém světě.

dění ve městě

KLOBOUKOVÁ NEDĚLE ANEB BĚLSKé DOMÁcÍ ŠTĚSTÍ

Dne 12. 5. 2013 se v parku na bělském náměstí 
konala netradiční oslava svátku maminek 
a 6. narozenin o. s. Kaštan.
Pořádalo ji o. s. Kaštan ve spolupráci s MKZ 
pod záštitou pana starosty ing. J. Vernera.
Dárky, které jsme dostali, byly nehmotné, jiné, 
než je zvykem. Každý, kdo se podílel na této 
akci, dal něco ze sebe. Někdo zazpíval, zahrál 
divadlo, zacvičil, předvedl šaty a klobouk, 
upekl úžasné pečivo…

Díky tomu vzniklo půvabné odpoledne, při 
kterém jsme pod rozkvetlými kaštany, při slu-
nečném počasí pocítili určitou sounáležitost, 
radost a pocit, že jsme v Bělé doma.
Děkuji všem, kteří se zapojili, za všechen čas 
a ochotu. 

Těším se na další spolupráci.
 I. Křivánková

V soutěži o nejlepší bělskou bábovku odborná 
komise vybrala recept pí Jelenové.

BáBoVKa (univerzální recept)
Vraž do toho:
3 vejce
25 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
15 dkg cukr-písek
1 vanilkový cukr
1 lž. vody
1 lž. oleje
citronová kůra
špetka soli

Pracovní postup:
El. šlehačem ušleháme sníh z bílků + sůl, 
žloutky utřeme s cukrem, spojíme vodu, olej 
a citr. kůru. Šlehačem šleháme do pěny asi  
1 minutu. Přidáme mouku, prášek do pečiva, 
ručně přimícháme bílky.
Hmotou naplníme polovinu formy, posypeme 
nastrouhanými ořechy a nastrouhanou čokolá-
dou na vaření, dolijeme zbytek hmoty. Pečeme 
v předehřáté troubě (160 °C) ¾ hodiny.
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z kulturního dění

Středověký jarmark
Středověký jarmark postupně mapuje 
historii nejen města, ale zohledňuje 
i historické události českého králov-
ství. Před deseti lety začal příjezdem 
mladého krále Václava II. a během 
času se tu vystřídal nejeden panov-
ník. V roce 2012 zde byl naposledy 
slepnoucí král Jan Lucemburský se 
svým mladým následníkem Karlem, 
budoucím císařem. Ten bude hos-
tem našeho města také letos a bě-
hem příštích několika let navštíví 
naše město postupně se všemi svými 
manželkami. Krom bohatého pro-
gramu, který je zahájen příjezdem 
panovníka a ve kterém vystoupí ne-
jen zruční šermíři, sličné tanečnice, 
zdatní hudebníci a neúprosní kati, se 
můžete občerstvit ve stylové krčmě 
přímo uprostřed středověkého hem-
žení nebo v některé z blízkých krčem 
a ve stínu jejich loubí vychutnat klid 
a načerpat další síly, abyste se vrhli 
zpět na podrobnou vizitaci stánků  
s nabídkou řemeslných výrobků. 
Podrobný program naleznete na 
www.mkzbela.cz.

Zatímco během roku lákáme diváky do Divadel-
ního sálu MKZ, letní teplé počasí využijeme i letos 
k přesunutí divadelních představení do zámecké 
zahrady, v případě deštivého počasí do sálu Měst-
ské zámecké expozice. Pro představení venku stále 
platí sezení na trávě. 

„ZVÍŘáTKa a LoUPEŽNÍCI“ 
Divadelní spolek Karel Čapek, Děčín 
SOBOTA 20. 7. OD 18 HOD V ZÁMECKÉ ZA-
HRADĚ
Veselá pohádka plná dobrodružství, smíchu  
a zábavy. Vstupné 30 Kč.

„TRUMF“ 
Divadelní spolek Karel Čapek, Děčín
SOBOTA 27. 7. OD 19.30 V ZÁMECKÉ ZA-
HRADĚ
Výpravná fraška z carského Ruska. Nebude zkla-
maný nikdo, kdo se chce uvolnit a zasmát. Vstup-
né: 60 Kč.

V polovině července plánujeme otevření další 
výstavy v Městské zámecké expozici, tentokrát  
s tématem „Valdštejnové a lov“. 

LéTO TAKé DIVADELNÍ  - V ZÁMEcKé ZAHRADĚ
„Z PoHáDKY Do PoHáDKY“ 
Hudební divadlo Hnedle vedle
SOBOTA 17. 8. OD 18 HODIN V ZÁMECKÉ 
ZAHRADĚ
Divadelní klauniáda pro malé i velké diváky. Po-
tulný komediant Tom a jeho vyprávění s pohádko-
vými, živě zpívanými písničkami. Vstupné: 30 Kč.

„LoUČENÍ S PRáZDNINaMI“ 
Zábavný komponovaný pořad ke konci léta
SOBOTA 31. 8. OD 14 HODIN V PARKU NA 
MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Malování na obličej, dětská diskotéka, skákací 
atrakce, pohádky, soutěže, tvořivé dílny.

Středověký jarmark 
13. 7. 2013 - PROGRAM

10.00 Příjezd Karla IV. od České brány
10.15 Audience 
 krátké představení programu 
10.30 Hudebníci - Euphorica
11.00 Krádež na vinici - společné vystou-

pení skupin historického šermu
11.30 Kejklíři - Sarah tančí s hadem
12.00 Mordýři - historický šerm 
12.30 Hudebníci - Euphorica
13.00 Slasti a strasti otce vlasti 
 Divadýlko na dlani
13.15 Dvorské renesanční tance 
 taneční skupina Trn v oku 
13.30 Katovské řemeslo 
 Amante dela morte
14.00 Řád Černých rytířů - šerm
14.30 Kejklíři - Sarah tančí s hadem
15.00 Skeleton
 divadelně šermířské vystoupení
15.30 Hudebníci - Euphorica
16.00 Mordýři - historický šerm
16.30 Cikánské tance
 taneční skupina Trn v oku
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INfORMAČNÍ cENTRUM (Ic)
Provozní doba Informačního centra 

bude v letošním roce rozšířena také o neděli. 
V měsících červenci a srpnu tak bude IC 

otevřeno od pondělí do neděle. 

V Informačním centru si také již nyní 
můžete zakoupit vstupenky na letní kulturní 

festival  České hrady.cz, a to za cenu 
250 Kč na pátek a 400 Kč na sobotu.

z kulturního dění

Zveme vás na dvojitou vernisáž, která proběhne 
4. srpna 2013 v 16 hodin v budově Městských 
kulturních zařízení v Bělé pod Bezdězem. 

Představíme vám dvě 
vzájemně se doplňující výstavy:

„To nejlepší ze sbírek 
pana Vladimíra Šulce“
Tentokrát pro nás bělský rodák, filatelista a sbě-
ratel pohlednic připravil výstavu sestavenou do 
dvou tematických celků.
Na starých pohlednicích si připomeneme dvě 
jubilea tohoto roku. Čtyři sta let od postavení 
místní radnice a sto let od vzniku Vlastenecko-
-dobročinné sdružené obce baráčníků v Bělé pod 
Bezdězem. Druhý tematický celek nás přenese 
do světa zubatých obrázků, razítek, celin a per-
finů, do světa FILATELIE, velikého světa plného 
maličkých věcí.

„100 let Vlastenecko-dobročinné sdruže-
né obce baráčníků v Bělé pod Bezdězem“
V rámci probíhajících oslav tohoto spolku nám 
baráčníci vystavením krojů, kronik a fotografií 
představí svou bohatou a záslužnou činnost.

Obě výstavy si můžete prohlédnout od pondělí 
do čtvrtka vždy od 9 do 11.30 a od 12.00 do 
16 hodin. Mimo tuto dobu je možné domluvit 
prohlídku na tel. č.: 326 701 216.

VE VýSTAVNÍM SÁLE PřIPRAVUJEME

GALERIE ČESKÁ BRÁNA
Výstava oděvní výtvarnice 

Kateřiny Kočkové 
do 31. 8. 2013

Otevřeno: úterý – sobota od 13 do 17 hodin.

GINEVRA – písně a balady o historii
27. 8. od 19 hod v Městské zámecké expozici, 
vstupné 60 Kč 
Hudební skupina Ginevra vystupuje na české 
hudební scéně od roku 1997. Ve svých počátcích 
měla  v repertoáru irské a skotské balady, později 
však převládly autorské písně na základě námětů 
z české historie. Od té doby až doposud můžete na 
jejich koncertech slyšet nejen zhudebněné histo-
rické báje a pověsti, ale i písně kramářské či žer-
tovné.  Repertoár, který v současné době najdete 
na šesti vydaných CD, si přímo říká o zasazení do 
historických reálií. Hudbu Ginevry můžete slyšet 
na hradech a zámcích, při městských slavnostech, 
vernisážích, v divadelních sálech, festivalech ne-
jen v mnoha českých městech i v zahraničí.

Hrají a zpívají:
Romana Plecitá – flétny, krumhorn, kornamúza, 
zpěv
Eva Čechová – conga, krakůž, bohdrán, rytmika, 
zpěv
Václav ,,Kenny“ Nekolný – kytara, zpěv
Václav Pikrt – housle, zpěv
Libor Tauš – baskytara, zpěv
Václav Plecitý – mandola, mandolína, kytara, 
zpěv

Různé zajímavosti o skupině a o jejich vy-
stoupeních, ale i kompletní repertoár či foto-
galerii můžete také najít na internetové adrese  
www.ginevra.cz.

Promenádní koncerty
Pravidelný prázdninový cyklus promenádních 
koncertů vytváří dlouholetou tradici, která na-
vazuje na prvorepublikové podvečerní kon-
certy. Každý pátek v červenci a srpnu se mi-
lovníci hudby scházejí v malebném prostředí 
bělského parku na Masarykově náměstí, aby 
se pokochali nejen libými tóny, ale vychutnali  
si také poezii zeleně uprostřed města. Paleta na-
bízených žánrů je opravdu bohatá. Od klasické 
dechové hudby přes tělesa hrající jazz, kapely s 
vůní country a bluegrass až po rockové skupiny, 
ať již z místa, či širého okolí. 

Program:

INDIáNSKÉ LÉTo
 8. - 12. 7. 2013

SETKáNÍ ŠIKULEK 
V ZaHRaDĚ a RC KaŠTaN
po - pá 7-16 hodin
Tvoření, výlety, jízdy na koni…

rodičovské  Centrum  
červenec - srpen

KAŠTAN
a na koho se můžete těšit letos? 
5. 7. Old country band, 
  Bělá pod Bezdězem 
12. 7.  Alastair, irská a skotská muzika 
  – zakončená ohňovou show „Rytíři 
  versus pohané“ (Řád Černých rytířů)
19. 7.  Putna, Mladá Boleslav
26. 7. Old Stars, Mladá Boleslav
2. 8.  Jazzcombo strýce Michaela a jazzová 
  zpěvačka Eva Emingerová
9. 8.  Flastr, Mladá Boleslav
16. 8.  Old Stars, Mladá Boleslav
23. 8.  Strabivari, crossover-alternative, 
  Mladá Boleslav
30. 8. DoŽidlí, Bělá pod Bezdězem

Koncerty se konají každý prázdninový pátek  
v době od 19.30 do 21.30 hod.
Změna programu vyhrazena

ilustrační foto
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z kulturního dění

Muzeum v Bělé pod Bezdězem v červenci a srpnu 2013

Výstavy:
Bezděz na dobových fotografiích a pohlednicích 
(1. 5. - 28. 7. 2013)  Výstava věnovaná významné 
regionální památce, hradu Bezděz, zachyceném na 
dobových pohlednicích a fotografiích.

„oblékání, tato nádherná poesie v životě ženy“ 
(5. 6. - 30. 9. 2013)  
Výstava věnovaná módě 
a oblékání na sklonku  
19. století, na které ne-
jenže uvidíte autentic-
ké oděvy a oděvní do-
plňky, ale můžete si 
vyzkoušet nejrůzněj- 
ší pokrývky hlavy  
a v modistickém salonu 
si můžete ozdobit boha-
tý, secesní klobouk.

Zapomenutá spisovatel-
ka anuše  Mittenhube-
rová  
(13. 6. - 30. 9. 2013)  
Prostřednictvím Anu-
še Mittenhuberové, běl-
ské spisovatelky, od je-
jíž smrti uplyne letos 60 
let, můžete blíže poznat svět romantických románů,  
tzv. červené knihovny.

Kalendář věčné ra-
dosti, erotické koláže  
Jánoše Kubíčka  
(1. 8. - 30. 9. 2013) 
Výstava prací významné-
ho moravského výtvar-
níka, která bude zaháje-
na slavnostní vernisáží  
1. srpna 2013.

100 let od otevření první expozice 
Muzea v Bělé pod Bezdězem

Od 27. června do 30. září 2013 si budeme průběžně 
připomínat významná výročí Muzea v Bělé pod 
Bezdězem. V průběhu hlavní výstavní sezony budou 
vystaveny zajímavé předměty ze sbírek muzea či 
budou připomenuty významné osobnosti, které jsou 
s naším muzeem spojeny.

Zajímavosti z depozitářů: Unikátní předměty ze 
sbírek budou vystaveny od 27. 6. do 20. 7. 2013.

Jan Evangelista Konopas a jeho osobní deník: 
25. 7. 2013 v 17 hodin bude v rámci krátké před-
nášky představena část písemné pozůstalosti české-
ho vlastence J. E. Konopase, zejména jeho osobní 
deník. Pozůstalost si budete moci prohlédnout do 
20. srpna 2013.

Otevřené kostely
Muzeum v Bělé pod Bezdězem dlouhodobě spo-
lupracuje s bělskou farností na zpřístupnění sakrál-
ních památek v regionu. V rámci této spolupráce se 
v červenci až srpnu uskuteční tyto akce:

Mše v zámecké kapli sv. Josefa: 
12. července a 9. srpna 2013 od 18 hodin

Mše v kostele sv. Václava: 
19. července a 16. srpna 2013 od 18 hodin

Památky sv. Jana Nepomuckého: Výstava v sa-
kristii kaple sv. Josefa věnovaná svatojánské tradici  
v regionu bude otevřena od 12. července do 30. září  
v rámci běžné návštěvy muzea.

augustiniánská tradice v Podbezdězí: Výstava  
v prostorách augustiniánského kláštera v Bělé p. B. 
bude otevřena v červenci a srpnu každé pondělí 
od 13 do 16 hodin. Vstupné: 10 Kč.

otevřené kostely: Komentované prohlídky vý-
znamných sakrálních památek v Bělé p. B. se usku-
teční v červenci i v srpnu. Přesné termíny budou 
upřesněny na webových stránkách našeho muzea 
www.muzeumbela.cz.

Přednášky
Pod zemí ukryté stopy prusko-rakouské války roku 
1866: 3. července 2013 od 17 hodin
Přednáška Filipa Krásného věnovaná hmotným pa-
mátkám jednoho z největších válečných konfliktů na 
našem území. Vstupné: 20 Kč.

Parní síla, parní stroje:  15. srpna 2013 od 17 hodin
Přednáška sběratele Petra Vidnera ze Skalska o využití par-
ní síly a parních strojů v našem regionu. Vstupné: 20 Kč.

Muzejní kavárna: 
Známá neznámá Božena Němcová 
11. července 2013 od 17 hodin, vstupné: 20 Kč
O neznámých či méně známých událostech ze života 
Boženy Němcové a o jejím díle můžete ve stylizované 
muzejní kavárně pohovořit s Tomášem Adamem.

Koncert Radka Tomáška
3. srpna 2013 od 18 hodin, vstupné: 100 Kč
Již tradiční letní koncert písničkáře Radka Tomáška se 
uskuteční 3. srpna 2013 od 18 hodin.

Muzejní noc
23. srpna 2013 od 17 hodin, vstupné dobrovolné
Na sklonku prázdnin vás rádi přivítáme v podvečer-
ních a večerních hodinách na druhé Muzejní noci  
v Bělé pod Bezdězem. Těšit se můžete na bohatý zá-
bavně poučný program připravený v duchu začátku 
20. století, v jehož rámci si připomeneme významné 
výročí 100 let od otevření první stálé expozice našeho 
muzea. Podrobný program bude upřesněn na webo-
vých stránkách muzea www.muzeumbela.cz.

V červenci a srpnu 2013 je Muzeum v Bělé pod Bezdě-
zem otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Zapomenutá spisovatelka Anuše Mittenhuberová (1875–1953)
V letošním roce uplyne 60 let od smrti bělské spi-
sovatelky Anuše Mittenhuberové, která ve své době 
patřila k oblíbeným autorkám tzv. červené knihovny, 
tedy literatury určené především ženám a dospívají-
cím dívkám.
Budoucí spisovatelka se narodila 2. března 1875  
v rodině bělského obchodníka s koloniálním zbožím 
Josefa Mittenhubera. Základního vzdělání se Anuši 
dostalo v Bělé pod Bezdězem, kde absolvovala obec-
nou a měšťanskou školu. Mezi její učitele patřil napří-
klad i známý bělský patriot Antonín Poppr mladší, 
který si již záhy povšiml jejího literárního talentu  
a povzbudil jí k vlastní tvorbě.
Pro samostatnou literární dráhu se Anuše rozhodla 
definitivně v roce 1899, kdy strávila rok v Praze u 
spisovatelky Ludmily Grossmanové Brodské. Ta ji 
seznámila s předními osobnostmi našeho literárního 

života, mimo jiné například s Eliškou Krásnohorskou, 
Josefem Turnovským či Popelkou Biliánovou. Od 
této doby se začaly pravidelně objevovat Anušiny 
příspěvky v populárních pražských kalendářích či 
časopisech určených především ženám a dívkám.
Roku 1916 vyšel ve známém Vilímkově nakladatel-
ství v Praze Anušin první román Domov, který byl 
pozitivně přijat nejen kritikou, ale i širší veřejností  
a otevřel Anuši již plně dveře do světa literátek. S pra-
videlností pak vycházely její další romány. K nejzná-
mějším patří například Planá růže, Tři sestry, Sonino 
tajemství nebo Její láska.
Anuše se věnovala nejen vlastní literární tvorbě, ale 
působila i jako redaktorka. Od roku 1911 redigovala 
módní přílohu časopisu Lada, který vycházel ve zná-
mém boleslavském nakladatelství K. Vačlena, pro 
nějž také přeložila i 36 románů spisovatelky Nathaly 

z Erstrrutu.
K našemu městu měla Anuše celoživotně blízké vazby, 
ačkoli od roku 1902 žila převážně na Moravě v ro-
dině své sestry Růženy, provdané Kafkové. Pravidelně  
v Bělé navštěvovala své rodiče a později bratra Jindřicha, 
který po otci převzal obchod s koloniálním zbožím na 
Masarykově náměstí. Odkazy na zdejší kraj nalezneme  
i v její tvorbě. Anuše spolupracovala také s běl-
ským muzeem, které v současné době připravilo vý-
stavu nazvanou „Zapomenutá spisovatelka Anuše 
Mittenhuberová“ věnovanou jejímu životu a dílu.
Anuše Mittenhuberová zemřela 4. srpna 1953  
a pohřbena je na bělském hřbitově. 

Mgr. Kateřina Jeníčková
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
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VZPOMÍNKy
Proč osud byl tak krutý a nedal tobě žít, proč musel jsi 

od nás v nejkrásnějším věku odejít? 

Dne 27. února tomu bylo 43 let, co v 17 letech ze-
mřel na zákeřnou nemoc náš milovaný syn, bratr  
a dobrý kamarád, Karel Poc. Dne 31. srpna by se dožil 
60 let. Děkuji všem, kdo se zastaví u hrobu nebo jen 
vzpomenou. 

S láskou a bolestí vzpomíná maminka, 
sestra J. Renzová a bratr Petr s rodinami. 

Před 20 lety, 15. 6. 1993, jsme se naposledy rozloučili  
s Václavem Grolmusem, jedním ze zakladatelů stol-
ního tenisu v Bělé, učitelem a člověkem, na kterého 
dodnes vzpomínají mnozí z nás s úsměvem na rtech  
a s jeho veselými historkami stále v paměti. 

Dne 14. srpna uplyne smutných sedm let, co nás na-
vždy opustila naše drahá maminka a babička, Božena 
Stránská. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi 
tichou vzpomínku. 

Děkují manžel, dcera a syn s rodinami. 

společenská ruBrika

Děkujeme

Dovolte nám poděkovat touto cestou všem, kteří 
se zapojili ve školním roce 2012/2013 do dění  
v Mateřské škole města Bělá pod Bezdězem. Dík 
patří rodičům, kteří v průběhu školního roku 
připravili pro své děti různé akce, ale také se 
sami účastnili činností, které byly pro ně a jejich 
děti připraveny. Také děkujeme všem místním 
organizacím, které přichystaly pro děti velice 

pěkné exkurze, zábavu i poučení, 
ať už místní oddělení PČR, sbor 
dobrovolných hasičů, rybáři, 
myslivci, kynologický oddíl a další. 
Velice děkujeme MKZ Bělá pod 
Bezdězem za organizaci kulturních 
akcí pro děti, zejména 
za vystoupení, při kterém si pan 
Michal Nesvadba získal srdce 
všech našich dětí. 
Žákům i jejich pedagogům ze 
zájmových kroužků Základní 
školy města Bělá pod Bezdězem 
děkujeme za zpívání a loutkovou 
pohádku Kašpárek detektivem a 
dětem ze školní družiny za dárečky 
k zápisu. 
 Za kolektiv mateřské školy 

Mgr. Pavlína Šertlerová

Městská kulturní zařízení připojují ještě poděkování 
nájemkyni sokolovny, paní Kopřivové, za nezištné 
zapůjčení sálu pro představení „Michal je pajdulák“. 

-MKZ-

Matkou vám byla Čtenářská beseda, kolébkou Podolí 
a domovem Podolská rychta

k historii vzniku vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v Bělé pod Bezdězem

Roku 1884 vznikla v hostinských místnostech dvora 
Páterova myšlenka hrát české divadlo. Hlavní tíhu 
„Veselého silvestra“ nesl G. Němec, bývalý herec z po-
volání, v té době zřízenec fy Noe Stross, přednesem 
rozličných kupletů a deklamací. Pan V. Heger, ná-
jemce Páterova a zároveň hostinský, vypůjčil jeviště 
od „Němců“. Pan J. Louda, kovářský pomocník, se stal 
režisérem a dne 22. května 1885 se hrálo první divadlo 
„Osudová bambitka“.
Po panu Loudovi režíroval pan A. Kirpal, syn maji-
tel mlýna Humrova, dne 31. května téhož roku hru 
„Farář a jeho kostelník“. Další kus se v tomto roce hrál 
ne již v Páterově, ale v hostinci Na pile (chalupa v místě 
pod tzv. Bílou vilou proti škole na Podolí). V červenci 
se hrála „Svatojánská pouť“ a v říjnu ještě fraška „Tři 
sta třicet tři“. Aktéři posíleni úspěchem divadla chtěli 
založit na Podolí první český národní spolek čtenář-
sko-ochotnický, ale stanovy jim pro tento rok byly  
z hejtmanství vráceny.
Již 3. ledna 1866 hráno nové divadlo „Palackého 
třída 27“ a po úspěchu tohoto představení u diváků 
bylo usneseno přepracovat stanovy a znovu poslat ke 
schválení. Dne 24. ledna se tak stalo a žádost podepsali  
J. Louda, p. Skramuský (kovář), Fr. Dutý a A. Kyrpal 
(jako prozatímní jednatel-svolavatel).
Dne 27. února 1886 došly potvrzené stanovy a na to 
byla do hostince Na pile v Podolí svolána ustavující 
valná hromada Čtenářské besedy v Podolí. Starostou 
spolku byl zvolen nájemce Páterova V. Heger, mís-
tostarostou úředník fy KCM B. Doubrava, jednate-
lem a knihovníkem strojník A. Kyrpal, pokladníkem 
úředník KCM Fr. Fändrich. Do výboru byli zvoleni: 
 V. Skramuský, J. Louda a F. Dutý. Spolek se znovu pře-
stěhoval do Páterova.

Po slibném začátku ale nastal útlum činnosti. V dů-
sledku nelibosti konzervativních vlivných sousedů, za-
městnavatelů i úřadů se někteří členové vzdali členství ve 
spolku, tak že v letech 1887–1893 se činnost děla málem 
v utajení a jediným ochráncem i tahounem byl nájemce 
dvora Páterova pan V. Heger, který se však v roce 1892 
odstěhoval. A tak v roce 1893 spolek přesídlil do míst-
ností hostince pana Š. Vyhlase do Čisté (hostinec stál  
u trati na Podolí a měl čistecké čp. 67). Do vedení spolku 
byli zvoleni: starostou majitel hostince Š. Vyhlas, mís-
tostarostou mlynář V. Pankrác, jednatelem A. Kyrpal, 
pokladníkem Fr. Šmíd a knihovníkem V. Skramuský.
Znovu přepracované stanovy byly zaslány na hejtman-
ství 23. ledna 1894 a došly potvrzeny 3. února 1894. 
Dle nových stanov byla svolána 18. února 1894 nová 
valná hromada a zvolen nový výbor ve složení: starosta  
V. Pankrác, místostarosta Š. Vyhlas, jednatel Fr. Dutý, 
pokladník Fr. Šmíd a knihovník J. Novák, malíř skla 
(jeho dům s malírnou skla a čisteckým čp. 83 stál v 
Čisté, vedle továrny KCM u železniční trati na Podolí). 
Ve spolku nastalo obrození. Čeští lidé se našli, spo-
lek už nezahyne. Stouplo hned sebevědomí Podoláků.  
V dalších letech se dějí ve výboru jen drobné změny: 
v roce 1895 byl zvolen jednatelem bělský tajemník  

J. Štupl, o rok později zvolen jednatelem učitel z Bělé 
Josef Dolanský.
Činnost Čtenářské besedy byla bohatá, jen divadlo stále 
spalo. A spalo až do roku 1906, kdy za starostování Fr. 
Šmída a aktivního jednatele V. Vítka bylo opraveno je-
viště. S výpomocí herců ze spolku Pokrok z Čisté bylo 
odehráno několik představení: „Svatojánská pouť“, dva-
krát „Černý kříž v lese“, „Mistr Bedrník a jeho chasa“  
a „Praha je Praha“. V roce 1908 se opět hraje, tentokrát 
„Osudová bambitka“ a „Ptáčníkova dceruška“. O rok 
později „Růže Lažanská“.
V roce 1910 vystupuje ze spolku na nátlak nadřízených 
úředník c. k. dráhy p. Novák, umírá velmi činný jed-
natel p. Vítek a spolek opět usíná. V roce 1912 zemřel 
majitel hostince Štěpán Vyhlas, dřívější činovník spolku,  
a místo něho přišel hostinský p. Zahrádka.
„V roce 1913 spolek usíná a potřeboval by zase ruku, 
která by ho vzkřísila a udržela při životě. Přišel. 
Obyčejný, jednoduchý strážce trati A. Čapek.“ V tomto 
roce pracuje výbor ve složení: starosta F. Šmíd, mís-
tostarosta V. Pankrác, jednatel A. Čapek a pokladník R. 
Grumich. Jednatel navrhuje, aby se název spolku změnil 
na „Staroslavná Obec baráčníků“. Návrh byl schválen, 
a začala se tak psát další kapitola. Spolkový kronikář k 
tomu 15. listopadu 1930 připsal: „Zdálo se jim, že spolek 
má nátěr „panský“, a tím je nepřístupný všem vrstvám. 
Chtěli jej ,sesousedštit .́ Mnoho zdaru!“

Tento článek je první částí příspěvku k historii Obce ba-
ráčníků v Bělé pod Bezdězem. Je upraveným výtahem  
z opisu Pamětní knihy Čtenářské besedy na Podolí (opis 
pořízen kolem roku 1930), která je uložena u vzdělavatelky 
a kronikářky Spolku baráčníků v Bělé pod Bezdězem paní 
Zajícové. Doplněno poznámkami p. Šulce a p. Müllera.
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sport a spolková činnost

Medaile z republikové soutěže ve sportovní gymnastice pro KG Bělá p. B.
Jarní soutěže pokračovaly vydařeným prvomá-
jovým krajským přeborem v Týnci nad Sázavou, 
kterého se zúčastnilo 12 závodnic Klubu gymnas-
tiky Bělá pod Bezdězem. Odvezli jsme si celkem 
pět medailí a rekordních 6 postupových míst na 
republikové finále. Stříbrná v mladších žákyních  
I byla Soňa Řehořková, bronzová Iva Roztočilová,  
a Patricie Vnenková na 5. místě. Tereza 
Masaryková získala zlatou a Nikola Brzobohatá 
bronzovou medaili v kategorii II. Tereza 
Dvořáková obsadila druhé místo v kategorii 
starší žákyně III. Zkušenosti z větší soutěže sbí-
raly Denisa a Tereza Femiakovy, Eliška a Lucie 
Tondrovy a Lucie Kolocová.

O víkendu 17. – 19. 5. se děvčata s trenérkou 
Martinou Vnenkovou zúčastnila republikového 
finále ASPV ve sportovní gymnastice, které se 
konalo tradičně v Doubí u Třeboně. V kon-
kurenci padesáti závodnic kategorie I se Iva 
Roztočilová umístila na 8. a Soňa Řehořková na 
11. místě a s družstvem Středočeského kraje zís-
kaly zlaté medaile. V kat. II nás reprezentovala 
Tereza Masaryková a Nikola Brzobohatá, které 

se v jednotlivkyních umístily na 10.  
a 14. místě z šedesáti závodnic  
a s družstvem získaly bronzové 
medaile. Výborným výkonem ob-
sadila Tereza Dvořáková v kat. III 
5. příčku a její tým Středočeského 
kraje byl první. Krajská družstva 
tvořily vždy 3 závodnice. Letošní 
ročník Republikové soutěže ve 
sportovní gymnastice ASPV se tak 
stal pro náš klub i pro Středočeský 
kraj nejúspěšnější z prozatímní his-
torie této soutěže.
Dne 1. června se 10 děvčat zúčast-
nilo akce „Česko se hýbe“ v O2 
Aréně, kde zacvičila pohybovou 
skladbu Ladies and Gentlemen. Této akce se zú-
častnilo přes 2000 cvičících.
Cvičení na trampolíně, akrobacii a dvě pohy-
bové skladby předvedly členky klubu i na fot-
balovém stadionu v Bělé p. B. při oslavách 
Není Bělá jako Bělá. Družstvo teamgym ve slo-
žení Tereza Dvořáková, Antonie Nešporová, 
Tereza Masaryková, Nikola Brzobohatá, Iva 

Roztočilová, Soňa Řehořková, Tereza Kleinová, 
Tereza Femiaková a Denisa Femiaková se předsta-
vilo s novým programem na Brněnském poháru  
15. června. Tradiční předprázdninové cvičení  
v tělocvičně ZŠ 24. 6. ukončilo další úspěšnou se-
zonu bělských gymnastek pod vedením trenérek 
Yvony Řehořkové, Martiny Vnenkové a Kateřiny 
Borovičkové. 

Léto a turistika s oddílem turistiky TPD
Na začátku našeho pozvání se 
krátce vrátím k nedávnému 
červnovému víkendu. Ráno se 
probouzíme v republice, večer 
usínáme v monarchii Bělské 

souostroví, přijel k nám bělouš (nová měna), 
spousta nových sousedů, nové možnosti v turis-
tice. To bylo setkání Běláků v Bělé pod Bezdězem 
i jiný pohled na Bělou u Bezdězu a bohatou čin-
nost spolků.

Jeseníky – Připravte se na zážitky putování od 
3. 7. - 7. 7. Odjezd od sauny v 6 h, ubytování: 
ch. Chiranka, navštívíme mimo jiné jeden z běl-
ských ostrovů - Bělou pod Pradědem. Putování 
po Jeseníkách - Rejvíz, ú. Bílé Opavy, den relax  

v lázních Jeseník (Priessnitzovy koupele aj.).

So 27. 7. Lužické hory – cestami českoněmecké 
vzájemnosti. Odj. bus: Bělá p. B., u kapličky,  
7.45 h, Doksy, AN, 8.10 h. Trasa mírně náročná - 
10-12 km. Vychází ze Stožeckého sedla –Ptačinec 
- Luž (individuálně výstup na Luž, jeden z nej-
hezčích výhledů ČR). Chata Luž – Waltersdorf 
(D) - Dolní Světlá. Občerstvení: Drnovecká 
hospůdka. Možnost návštěvy přírodní památky 
Dutý kámen. Cena: 200 Kč. Přihlášky: p. Bollard,  
tel. 720 584 360, e-mail: stránky TPD Bělá p. B. 
Návrat: 18 h.

Pátek 9. 8. Schůze na základně TPD od 17 h. 
Přihlášky a platba záj. 24. 8. Bad Schandau – lesní 

tramvaj. Cena záj.: 250 Kč (jízdné tramvaj a bus). 
Info o připravovaném podzimním vícedenním 
záj. Česká Kanada - Novohradské hory a další. 

Sobota 24. 8. Saské Švýcarsko – Kirnitzschtalbahn.
Bad Schandau - lesní tramvají k Lichtenheinskému 
vodopádu, dále: skalní brána Kuhstall, zpět údo-
lím Křinice po vorařské naučné stezce. Mírně 
náročné: 9-12 km. Trasa do 20 km: skalní hrá-
dek Frienstein, vyhlídka Grosser Winterberg.  
S sebou: eura na občerstvení a případné vstupy. 
Oběd: Hřensko. Odj.: Bělá p. B., u kapličky, 
7.30 h, Doksy, AN, 7.50 h. Přihlášky: p. Bollard,  
tel. 720 584 360, e-mail: stránky TPD Bělá p. B.
Krásné letní toulání, plno zážitků přejí a na setkání 
se těší turisté.  Horský vůdce

Bělá pod Bezdězem má mistra ČR v šermu
Finálovým turnajem Mistrovství České 
republiky 2013 vyvrcholila v červnu 
v Olomouci soutěž mladších žáků 
a mladších žaček v šermu kordem. 
Reprezentantka šermířského klubu  
1. FC Bělá pod Bezdězem Anna Coufalová 
opět nenašla v celé soutěži přemožitelku, 
a i tentokrát jí zaslouženě patřil nejvyšší 
stupínek na bedně. Dokonale tak zavr-
šila svou letošní sérii neporazitelnosti, 
když s přehledem zvítězila nejen v tomto 
finále, ale také i ve všech ostatních pěti 
žebříčkových turnajích sezony. Získala 
tak pro mladý šermířský klub z Bělé pod 
Bezdězem historicky první titul mistra 
ČR v šermu. Navíc se současně stala i ví-
tězkou Českého poháru 2012/2013. 

Mezi chlapci si velmi dobře vedl Vít 
Nováček, který, ač byl teprve na svém dru-
hém turnaji, se probojoval v konkurenci 
37 nejlepších šermířů až do elitní osmičky, 
kde nakonec obsadil hezké 8. místo. 
Další umístění šermířů 1. FC Bělá pod 
Bezdězem - chlapci: 11. Kovář, 13. Coufal, 
32. Štěpán V., děvčata: 14. Adamová,  
16. Štěpánová.
V soutěži týmů obsadili chlapci i děv-
čata z Bělé pod Bezdězem v konkurenci  
12 družstev shodně 4. místa. Pochvalu za-
slouží zejména družstvo chlapců, kteří, ač 
většinou věkem minižáci, dokázali porá-
žet i mnohem větší a starší soupeře. Jsou 
tak velkým příslibem bělského šermu pro 
další sezony.
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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:  14-18. týdnů, cena: 149–170 Kč/ks, 
v začátku snášky: 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v sobotu 13. července 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: 15 - 22 Kč/ks  

P R O D E J  S L E P I Č E K 

Městské koupaliště 
v Bělé pod BezdězeM

provozovatel:  
Město Bělá pod Bezdězem 
Masarykovo náměstí 90, 

294 21 Bělá pod Bezdězem 
IČO 00237434, 

Tel.: 326 700 911, 326 700 911 

provozní doba:  
červen – srpen, denně: 9.00 - 19.00

vstupné: 
Dospělí: 25 Kč, 

Děti, studenti, důchodci: 15 Kč 
Děti do 6 let zdarma

AMIKO  -HD satelitní přijímač, malé rozměry, HDMI konektor 
z 2 590 Kč na 1 990 Kč

OPITBOX-HD satelitní přijímač, FAST scan, automatická aktualizace, 
HDMI konektor, IRDETO, možnost nahrávání z 3 590 Kč na 2 790 Kč

miniZEBRA-HD satelitní přijímač, FAST scan, automatická aktualizace, HDMI 
konektor, IRDETO z 3 390 Kč na 2 590 Kč

TECHNISAT SIR-HD satelitní přijímač, FAST scan, automatická aktualizace, 
originál německá výroba HDMI konektor, IRDETO, možnost nahrávání 

z 3 990 Kč na 3 590 Kč
Satelitní komplet: 1 družice - HD přijímač z 5 290 Kč na 4 390 Kč , 

2 družice – HD přijímač z 5 590 Kč na 4 590 Kč
  -prodej satelitních karet bez servisního poplatku!!! 

RobeRt Filip, táborová 570, bělá pod bezdězem, tel.: 606288237 

LETNÍ VýPRODEJ SATELITNÍcH PřÍSTROJŮ

27. 8. od 19 hod 
v Městské zámecké expozici, 

vstupné 60 kč


