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Výstavní sál MKZ 
POUTNÍK NENÍ TURISTA

Tibet, země hluboce spjatá 
s duchovním životem

PhDr. Zuzana Ondomišiová
2. – 26. 3. 

Sobota 7. 3. 
Masopustní průvod 

Masarykovo náměstí od 14 hod.
Čtvrtek 12. 3. 

Extrémní Island po vlastní ose
Přednáška - Tomáš Kůdela

V Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstupné zdarma

Sobota 14. 3.
Jak zvířátka k Petrovským přišla

Divadlo eMILLion, Větrný Jeníkov
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 40 Kč
Sobota 21. 3. 

Fantazie
Vernisáž výstavy obrazů malířské 

skupiny Spektrum
V IC s expozicemi na zámku  

od 16 hod. 
Neděle 22. 3. 

Rukodělná dílna - seno
V IC s expozicemi na zámku  

od 13 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 28. 3. 

Bělá Market – Velikonoce
Tematické tvořivé dílny

V IC s expozicemi na zámku  
od 13 hod.
Středa 1. 4. 
Patagonie

Cestopisná přednáška  
s Pavlou Říhovou

V Komorním sále MKZ od 17 hod. 
Vstupné: 30 Kč

Rezervace na akce MKZ 
možné na

www.mkzbela.cz

březen
3/2020

44. ročník

je konec února, končí mi jedna z porad. Ten-
tokrát to bylo s naší „kulturou“ o letošním ma-
sopustu, Velikonocích, čarodějnicích, setkání 
Běláků, posvícení, rodáci a další. A při loučení 
zazní: „Starosto, březnový úvodník!“
Březen! Více jak dva měsíce roku jsou za námi. 
Česká ulice má konečně nové chodníky, jaro 
se pomalu hlásí o slovo a já se už těším na le-
tošní podzim. A proč tomu tak je? Protože se 
těším, že v parku a v centru bude jezdit elek-
trická „multikára“, že děti půjdou v září do no-
vých družinových prostor, že škola v Tyršově 
ulici bude uvnitř zmodernizovaná, že v zámku 
se bude v jižním křídle pracovat na „valdštejn-
ských“ bytech, že ulice Umlaufova, Farská 
a Kostelní budou předány k užívání, že před 
sokolovnou bude nově upravené prostranství 
a naše malá tržnice bude mít důstojné stánky. 
Že na „Nové čtvrti“, která už dávno není nová, 
budou další ulice celoplošně opravené a  na 
některých se bude ještě pracovat. Letos by to 
měly být ulice: Krátká, Jiráskova, Nad Stadio-
nem, Smetanova, Za Vodojemem a na další se 
připravuje dokumentace. Projektuje se také na 
Výsluní Paninodvorská, na Podolí Mladobo-

leslavská a v Březince chodník od autobusové 
zastávky na křižovatce až k mateřské škole.
Stále mám pocit, že jsme toho v  roce 2019 
mnoho, co je viditelné, neudělali. Ale také se 
utěšuji, že toho bylo jen málo projektově při-
praveno k realizaci. 
Letos bude probíhat i obnova bytového fondu. 
Z  těch hlavních to bude na křížení ulic Má-
chova a  Husova nádherná vila čp. 500. Ak-
tivní činnost na začátku roku zahájila Bělská 
investiční společnost, která vklady společníků 
navýšila kapitál na víc než 15 milionů, a v le-
tošním roce se budou na Vrchbělé připravovat 
stavební pozemky a architekt města bude pro-
jektovat a umisťovat stavby jak pro bydlení, tak 
pro občanskou vybavenost. 
Naše aktivity můžete nově sledovat ve vi-
deoměsíčníku „Minuty z Bělé“, který najdete 
na stránkách města www.mubela.cz. Tam je 
i odkaz na „Bydlení Vrchbělá“, kde se dočtete 
o chystané výstavbě v této lokalitě. 
Tak se pojďme společně těšit nejen na jaro.

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

VážENí SPOLuOBČaNé, MILí BěLáCI,

foto: Jan Mittenhuber
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

Děkujeme Máte uhrazené poplatky za svoz komunálního 
odpadu a za psa?

Z jednání rady města

Rozpočtová opatření
Rada města schválila rozpočtové opat-
ření č. 9/2019. Příjmová část rozpočtu 
se navyšuje o  částku 3.177.201,59 Kč na 
106.504.951,68,- Kč, výdajová část rozpočtu 
se ponižuje o  částku 1.366.000,00 Kč na 
102.109.685,20,- Kč. Příjmy převyšují výdaje 
o 4.395.266,48,- Kč.
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření č. 1/2020. Pří-
jmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve 
výši 67.100,- Kč na 106.051.000,00,- Kč, vý-
dajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve 
výši 1.435.000,00,- Kč na 158.767.000,00,- Kč. 
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 
52.715.900,00,- Kč.

Vyhláška o odpadech
Rada města doporučila Zastupitelstvu města 
Bělá pod Bezdězem schválit vyhlášku č. 1/2020 
o  systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Bělá pod Bezdězem.

Odbahnění potoka
Rada města schválila provedení odbahnění 
koryta potoka Bělá a  opevnění části ko-
ryta společností Graviolet, s. r. o., se sídlem 
Praha 2 – Nové Město, za předloženou cenu 
díla 196.800 Kč bez DPH. 

Plnění rozpočtu města
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit stav plnění rozpočtu města k 30. 11. 
2019 - příjmy ve výši 94.043.598,78,- Kč, vý-
daje 76.111.077,96,- Kč.

Zaměstnanci města
Rada města schválila organizační struk-
turu Technických služeb města Bělá pod 
Bezdězem a stanovuje na hlavní pracovní 
poměr 1 pracovní místo vedoucího, 2 pra-
covní místa účetní a  15 míst s  výkonem 
práce převážně manuálního charakteru 
s platností od 1. 1. 2020. 
Rada města stanovila celkový počet za-
městnanců obce v  obecním úřadu na 
počet 21 zaměstnanců. Na dohodu 
o  pracovní činnosti 2 zaměstnanci do  
29. 2. 2020. Na dohodu o provedení práce 
1 zaměstnanec do 31. 1. 2020 a 1 zaměst-
nanec do 30. 11. 2020.
Rada města stanovila celkový počet  
zaměstnanců zařazených v  městské  
policii na 3 zaměstnance.

Půjčky z FRB
Rada města dle schváleného statutu Fondu 
rozvoje bydlení (FRB) schválila časový har-
monogram poskytování půjček z  FRB na 
opravy a  modernizaci obytných budov na 
území města Bělá pod Bezdězem v  roce 
2020 dle předloženého návrhu. Zároveň 
schvaluje složení komise pro posuzování žá-
dostí o půjčky Fondu rozvoje bydlení 2020. 

Školské obvody MŠ
Rada města schválila a doporučila zastupi-
telstvu města schválit dohodu s obcí Plužná 
o  vytvoření společného školského obvodu 
mateřské školy dle předloženého návrhu. 
Rada města současně doporučila zastupi-
telstvu města schválit obecně závaznou vy-
hlášku města Bělá pod Bezdězem, kterou se 
stanoví část společného školského obvodu 
mateřské školy.
Rada města dle dříve schválené dohody 
s  obcí Březovice o  vytvoření společného 
školského obvodu mateřské školy schválila 
a  doporučila zastupitelstvu města schvá-
lit obecně závaznou vyhlášku města Bělá 
pod Bezdězem, kterou se stanoví část spo-
lečného školského obvodu mateřské školy 
s obcí Březovice.

Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

V  lednu letošního roku 
ukončil svou činnost v Jed-
notce dobrovolných hasičů 
města Bělá pod Bezdězem 
její dlouholetý člen a  veli-
tel Josef Nezdara. Jako člen 

působil v jednotce 16 let a funkci velitele jed-
notky zastával 8 let. Pod jeho vedením byla 
jednotka vždy vzorně připravená k  zásahu, 
členové řádně vybaveni a  proškoleni. Práci 
v  jednotce věnoval všechen volný čas, jeho 
předností byla obětavost, trpělivost a spoleh-
livost. Za to mu patří velký dík nejen od ve-
dení města, které si jeho práce velice váží, ale 
i od všech členů jednotky. 
Pepo, děkujeme za odvedenou práci a  pře-
jeme Ti hodně štěstí a úspěchů nejen v pra-
covním, ale i soukromém životě. 

Splatnost těchto poplatků je 31. 3. 2020.
Vzhledem k  blížícímu se konci lhůty pro 
zaplacení místních poplatků za svoz komu-
nálního odpadu a poplatků za psy upozor-
ňujeme, že bohužel evidujeme případy, kdy 
poplatníkům vznikl dluh na těchto zákon-
ných poplatcích již v  roce 2019. Upozor-
ňujeme proto, že pokud tento stav nebude 
řešen ze strany dlužníků, budeme nuceni 
přistoupit k daňové exekuci dle daňového 
řádu. Výše poplatku pak může dosáhnout 
až trojnásobku původní ceny.
Každý občan tohoto města má zákonnou 
ohlašovací povinnost, je tedy povinen in-
formovat správce poplatků (městský úřad) 
o vzniku nebo zániku poplatkové povinno-
sti. V případě svozu komunálních odpadů 

se jedná především o trvalé bydliště (naro-
zení, úmrtí, stěhování), majitelé psů jsou 
potom povinni přihlásit do evidence svá 
zvířata a uhradit za ně poplatek dle obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2019. Proto na vás 
apelujeme, nevystavujte se zbytečně ne-
příjemnému faktu vymáhání dluhu a  na-
výšení přiměřeného poplatku o penalizaci. 
Nejste si jisti, zda máte vše v pořádku uhra-
zeno, případně chcete řešit opomenutí? 
Na telefonním čísle 326 700 928, popřípadě 
na e-mailové adrese: cachova@mubela.cz 
jsme ochotni poskytnout vám informace 
o skutečném stavu vašich poplatků, a even-
tuelně pomoci s nápravou.

-Finanční odbor MÚ-
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Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve skutečnosti je ale tří-
dění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého 
z nás, předepisuje odpady třídit podle jejich druhů, a tak s nimi nakládat.
Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. odděleně sbí-
raný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z  celkového objemu komunálního od-
padu. Na tříděný sběr slouží barevné kontejnery. Co můžete, a naopak nesmíte do 
nádob na třídění odpadů odhodit, vám napoví následující návod.

Největším problémem tak stále zůstává, že například kartony musíme upravit tak, 
aby se do kontejnerů vešly. Plastové lahve patří do kontejnerů pouze sešlápnuté, 
aby nedocházelo k brzkému zaplnění kontejnerů. Všichni přece chceme mít krásné 
město, své okolí, svou zeleň a cítit se tamtéž dobře, spokojeně a zdravě.
Opravdu smutný je pohled na kontejnery s tříděným odpadem a kolem se válející 
odpadky všeho druhu a různé velikosti, např. plastové židle, pneumatiky, pytle se 
směsným odpadem, krabice atd.!

Uvědomme si, že svým nevhodným způsobem odložení odpadu nutíme sebe a své 
děti nedobrovolně sdílet místa pro umístění kontejnerů s jejich „zkrášlením“.
Podívejte se na ukázkové fotografie. 

A proto vás žádáme, abyste vytříděný odpad a ten, co nepatří do popelnic, odváželi 
do sběrného dvora v Mělnické ulici, kam mohou občané města a příměstských částí 
odložit bezplatně i objemnější odpad.

Děkujeme, že vám není lhostejný vzhled našeho města a okolí.
Třídění zdar!!!!!!!!!!

DěNÍ VE městě

Třiďme odpad, ale správně a s pořádkem!

Kulturní komise ve spolupráci se Skaut-
ským střediskem Svornost Bělá pod 
Bezdězem pořádají putování za Veliko-
nocemi dne 8. 4. Sraz dětí ve skautské 
klubovně na Střelnici v 15 hod. Společně 
budeme putovat městem, kde nás čekají 
zastavení nad jednotlivými dny Veliko-
noc. Cestou budeme hrát hry a  zakon-
číme opékáním buřtů na Střelnici. Buřty 
budou zajištěny.

Kulturní komise

Srdečně vás zveme do Informačního 
centra na zámku na již tradiční oblíbe-
nou akci Bělá Market, tentokrát s podti-
tulem Jarní inspirace. Přijďte si s  námi 
uplést pomlázku, ozdobit velikonoční 
vajíčko, perníčky, či vyrobit náušnice 
nebo náramek. Čeká na vás vynikající 
občerstvení od Pulpamen, unikátní vý-
stava polodrahokamů z  Podkrkonoší 
a v prodeji budou např. designové dře-
věné výrobky od Jiřího Kopala, pro-
dukty z  včelího medu od Svárovská 
Honey i  ručně šité dámské oblečení na 
jaro/léto od By Veru a  spousta dalšího. 
Vstup zdarma. 

Těšíme se na vás v IC bělského zámku 
v sobotu 28. 3. 2020 

od 14. 00 do 18. 00 hod. 

Putování za 
Velikonocemi

Taky se nemůžete 
dočkat jara?

KAM S VAŠÍM ODPADEM
Co kam patří a nepatří

PATŘÍ NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky, kar-
tony, sešity, papírové obaly, krabice 
roztrhané na menší kusy, balicí papír, 
lepenka, kancelářský papír, obálky

mokrý, mastný, nebo jinak znečiště-
ný papír, uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, 
plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové 
obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných 
výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly 
od šamponů kosmetiky a čisticích prostředků

bakelit, guma, PVC, linoleum, 
pneumatiky, novodurové trubky, 
plastové obaly od chemikálií olejů 
a barev

bílé, nebo barevné sklo, vymyté 
skleněné láhve, zavařovací sklenice, 
tabulové sklo

keramika, porcelán, autosko, drátě-
né sklo a zrcadla

vypláchnuté krabice od džusů,  
mléka apod.

nápojové kartony se zbytky potravin

PAPÍR

PLAST

SKLO

NÁPOJOVÉ 
KARTONY

SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ 
MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

1. 3. - 31. 10.

Technické služby: 326 701 106 – MÚ: 326 700 911

1. 11. - 28. 2.PROVOZNÍ DOBA
PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK

SOBOTA

10–17
10–17
10–17
9–12 9–12

10–16

10–16
10–16

Třídění a recyklace = lepší životní prostředí města

Telefon: 606 844 354
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Již čtvrtým rokem se žáci devátých ročníků 
mohou poměřit ve znalostech geologie 
a paleontologie v celorepublikové soutěži. 
První kolo proběhlo 7. 1. a zúčastnilo se ho 
12 odvážlivců. Olympiáda probíhá formou 
testu na počítači, trvá 30 minut a hned po 
odeslání výsledků se dotyčný soutěžící do-
zví, kolik bodů získal. Vypadá to jedno-
duše, ale kromě padesáti záludných otázek 
čeká na mladé geology i orientace v obráz-
cích, nákresech a  schématech spolu s  vý-
počty. Navíc je za každou špatnou odpověď 
onen nešťastník penalizován strhnutím 
jednoho bodu. První tři ze školního kola 
postupují do kola okresního, vítěz tohoto 

kola do kola krajského. Ale ničeho se nebo-
jíme – v předchozích dvou ročnících vzešli 
z  naší školy pokaždé postupující do kraj-
ského klání. 
Letos si s nástrahami školního kola nejlépe 
poradili Pavel Grundman z  IX. A  spolu 
s  Albertem Trabalíkem z  IX. B, kteří 
shodně získali 35 bodů, a právem jim pa-
tří první místo. Druhou příčku obsadila 
Eliška Veselá a  třetí místo Ondřej Karla, 
oba z IX. A. Všem mladým nadaným ge-
ologům děkujeme za účast, vítězům gratu-
lujeme a držíme palce do okresního kola.

Ing. Pavlína Cankařová

DěNÍ VE městě - ZE ZáKLaDNÍ šKOLy

DINOSauŘI VE šKOLE

ÚSPěChy žáKů Naší šKOLy  
V aNgLICKéM JaZyCE

gEOLOgICKá OLyMPIáDa

V  přírodopise pro devátý ročník nastává 
v lednu čas na studium vývojových ér Země. 
Obvykle nejzajímavější pro žáky bývají dru-
hohory, které jsou věkem plazů a jejich nej-
oblíbenějších zástupců, dinosaurů. 
O  tom, že dinosauři nejsou cool jen pro 
žáky, svědčí mnoho natočených filmů 
s touto tématikou. A právě s jedním z nich, 
Jurským parkem, k nám přijel oživit výuku 
přírodopisu Mgr. Štěpán Pícha, paleonto-
log z Univerzity Karlovy, v rámci projektu 
Věda ve filmu. Žáci vybavení dekami, pol-
štářky a župany se poslední školní den prv-
ního pololetí shromáždili ve školním klubu, 
aby i s přednáškou zhlédli promítání již kla-
sického filmu. Polštářky jsou rozhodně na 
místě, protože pan Pícha toho ví o dinosau-
rech, paleobotanice i  natáčení tohoto díla 
tolik, že se jeho promítání protáhlo na pět 
vyučovacích hodin. Nicméně o poutavosti 
přednášky svědčí fakt, že se nikdo nenudil 
a  žáci si po zhlédnutí filmu a  prohlédnutí 
fascinujících pravých zkamenělin, které jim 
přivezl ukázat, s lektorem ještě dlouho zaní-
ceně povídali. Program byl jako každoročně 
velmi povedený a těšíme se opět za rok s di-
nosaury i s panem Píchou na shledanou.

Ing. Pavlína Cankařová

Ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem vyhlašuje na zá-
kladě zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění, na dny 

1. 4.  2020 a 2. 4. 2020
ZáPIS žáKů DO PRVNíCh TŘíD. 

Zápis se uskuteční v budově školy v Máchově ulici 1110 
po oba uvedené dny v době od 14 do 17.30.

Rodiče se dostaví se svým dítětem dle písemné pozvánky, 
kterou obdrží poštou. Vezmou s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, 36 Kč 
na razítko a vyplněnou žádost k přijetí do školy (žádost je k dispozici na webových 
stránkách školy: www.zsbela.cz).
Pokud se čas uvedený na pozvánce nehodí, domluví si rodič náhradní termín v sekre-
tariátu školy na tel. čísle: 326 701 496, nebo e-mailem: sekretariat@zsbela.cz.

Rodiče, kteří pozvánku neobdrželi, si domluví den a hodinu v sekretariátu školy na 
uvedeném kontaktu.
 

Ing. Zdeněk Galetka v. r.
ředitel školy

V lednu se v naší škole v Bělé pod Bezdě-
zem uskutečnilo základní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce. Soutěž měla dvě 
kola – poslechovou a ústní část - a byla roz-
dělena na dvě kategorie: I. kategorie žáci - 6. 
a 7. r., II. kategorie – žáci 8. a 9. r. Zúčastnilo 
se jí celkem 21 žáků v obou kategoriích. Ví-
tězi na prvním a druhém místě z každé ka-
tegorie základního kola postoupili do okres-
ního, které se konalo v Mladé Boleslavi dne 
12. 2. V okresním kole obsadil žák šestého 
ročníku Jakub Vobořil krásné 3. místo v ka-
tegorii I. A a žákyně osmého ročníku Eliška 
Tondrová 4. místo v kategorii II. A. Určitě je 
to velký úspěch žáků naší školy.

Mgr. Květuše Vernerová
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DOBRý SKuTEK

ZE ZáKLaDNÍ a matEŘsKÉ šKOLy

Tři vítězové školního kola z  devátého roč-
níku se vydali 12. prosince do Prahy na Ma-
sarykovu střední školu chemickou, aby se 
spolu s dalšími čtyřmi stovkami soutěžících 
utkali v  krajském kole soutěže „Hledáme 
nejlepšího mladého chemika“. Naše trio ve 
složení Ondřej Karla, Albert Trabalík a Vla-
dan Klápště neohroženě vstoupilo do bojů 
o postup. Řešili lehké úlohy i těžké příklady, 
poprali se i s látkou ještě neprobíranou, Be-
ketovovou řadou reaktivity. Předem jsme si 
stanovili cíl – být v první polovině výsled-
kové listiny. Výsledky našich soutěžících nás 
přesvědčily o tom, že kvalita výuky na naší 
škole je přinejmenší stejná, ne-li lepší než 
na většině škol středočeského kraje. Všichni 
tři chemici totiž úkol splnili – Albert Tra-
balík ukořistil 156. místo, Vladan Klápště 
se umístil na místě 119. a Ondřej Karla do-
konce obsadil 74. místo. Všem soutěžícím 
gratulujeme ke krásným výkonům a  pře-
jeme jim hodně štěstí v  dalších soutěžích 
i přijímacím řízení na střední školy.

Ing. Pavlína Cankařová

Děti v mateřské škole si v rámci přípravy 
na vzdělávání v  základní škole osvojují 
mimo jiné také předmatematické a předčí-
selné představy, které jsou předpokladem 
ke zvládání učiva matematiky v  základní 
škole. Opakujeme si barvy, geometrické 
tvary, rozvíjíme prostorovou představi-
vost, orientaci a další. Snažíme se tím o vy-
tváření kladného vztahu k  matematice. 
Děti se také učí pracovat ve skupinách. Na 
fotografii jsou děti ze třídy Žabiček a byly 
velmi šikovné.

Za MŠ Mgr. Pavlína Šertlerová 
a Zuzana Chrtková 

V  naší třídě Veverek, v  MŠ Velenského, 
jsme si v prvním lednovém týdnu povídali 
o  charitě a  Tříkrálové sbírce. Chtěli jsme 
se také aktivně zapojit, a tak jsme s dětmi 
vymysleli a  také uskutečnili sbírku plyšo-
vých hraček. Každé dítě vybralo jednoho 
plyšáka, společně jsme je dobře zabalili 
a odnesli do sběrného kontejneru na textil 
a hračky. Doufáme, že děti, které je dosta-
nou, z nich budou mít radost, a my víme, 
že jsme udělali dobrý skutek. 

Za třídu Veverek Dáša Matysková 
a Lada Formánková

MATEMATIcKá 
PREgRAMOTNOST

NašI ChEMICI SE V PRaZE NEZTRaTILI

S ÚSMěVEM JDE VšEChNO LíP

Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí prohlédnout 
naši školku 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

ve středu 
18. 03. 2020 

od 8 do 12 hodin
a 

od 14.30 do 16 hodin

Těšíme se na Vás

Když do naší školky přijede SMAJLÍK, ni-
kdo se nemračí. Přesně tak to bylo i 23. 1., 
kdy nás navštívil pan Zdeněk Polách, kte-
rého můžete znát z finále soutěže ČeskoSlo-

vensko má talent. Jeho scénky s oblíbenou 
postavičkou Matýska, s medvědem Garrym 
a opičkou Judy rozesmějí nejen všechny děti, 
ale i dospěláky. Jsme rádi, že na nás SMAJ-

LÍK – Zdeněk Polách - 
nezapomíná a  přiveze 
k nám vždycky dobrou 
náladu. Těšíme se zase 
příště! 

Za Včeličky a celou školku 
Monika Bartošová
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Z KULtURNÍHO DěNÍ

Knihovna Vladimíra Holana se v  únoru 
na tři dny uzavřela. V  tomto termínu zde 
proběhla výměna knižních regálů. Zní to 
možná jednoduše, ale je za tím spousta 
práce. Knihy se musí nejdřív ze starých re-
gálů vyndat, někam odložit a hlavně nepo-
míchat! Pak se musí staré regály rozmon-
tovat a  odvézt. Na řadě jsou nové regály 
– usadit, srovnat, sešroubovat, omýt, nasa-
dit police. A pak znovu nanosit ve správném 
pořadí knihy zpátky. V knihovně tak máme 
již tři řady krásných nových regálů plných 
knih, které čekají na své čtenáře. Oproti těm 
starým jsou nejen bezpečnější, ale hlavně 
větší, takže se do nich vejde více knih. Po-
stupně plánujeme takto vyměnit regály 
v celé knihovně. Chceme tímto moc podě-
kovat Technickým službám za spolupráci. 

Bělské knihovnice

Jak ZvířáTka 
k PeTrovskýM PřIšla
Sobota 14. 3. od 15 hod.

Divadlo eMILLIon přiveze až z Větrného Je-
níkova činoherně-loutkový příběh na motivy 
známé pohádky Zvířátka a Petrovští. Zvířátka 
se vydají do světa, aby si uchránila své životy 
před zlými majiteli. Cestou se potkají, spřátelí 
a  zažijí spolu dobrodružství. Až jednou při-
jdou k domečku, ze kterého voní polévka…
Vstupné: 40 Kč.

CesTovaTelská Přednáška 
ToMáše kůdely o ToulkáCh 
Po Islandu
Čtvrtek 12. 3. v Komorním sále od 17 hod.

Mlhou zahalené Shetlandy, zelené Ovčí ost-
rovy a 12m plachetnice. Loď pluje proti vě-
tru a v příďové kajutě nedobrovolně skáčeme 
nad postelí. Blížíme se k Islandu a po boku 
plachetnice se objevuje stádo kosatek…
A pak už je tu on – kouzelný ostrov opře-
dený mnohými tajemstvími. Horká země, 
ledovce, čarodějné hory, duhy nad vo-
dopády. Vydáváme se na expedici autem 
s  pohonem 4x4 po horských silnicích. 
Cesta vede lávovými poli, projíždíme mezi 
ostrými kameny, jedeme sněhem i  blá-
tem. Kapitolou samu pro sebe jsou zákeřné 
brody. Jeden z  nich se nám málem stal 
osudným!

Převzato ze stránek: 
https://goout.net/cs/jine-akce/tomas-
-kudela-extremni-island-po-vlastni-ose/
kywhf/+salnp/

Dobrodružnou přednášku pro vás v rámci 
měsíce knihy zajistila Knihovna Vl. Holana. 
Vstupné je zdarma.

Masarykovo nám. 140, vchod ze Střelecké ul.

V KOMORNíM SáLE MKZ 

Srdečně vás zveme do Infocentra na 
zámku, kde v  sobotu 21. 3. od 16 hod. 
proběhne vernisáž výstavy obrazů ab-
solventů mladoboleslavské univerzity 

třetího věku. Své práce zde opět před-
staví výtvarné sdružení SPEKTRUM, je-
hož členy jsou: Jitka Bajtalonová, Helena 
Burešová, Lenka Michalová, Zdena Ma-
látová, Bára Radilová, Jana Reslová, Sva-
topluk Beneš, Václav Lang a Ota Pavlík. 
Jako host bude vystavovat Eva Rázlová-
-Vlčková. Výstava Fantazie volně na-
vazuje na výstavy Světlo v  obrazech, 
Barevná paleta a  Bělsko, které se v  mi-
nulých letech také konaly v  prostorách 
IC na zámku. Výběr témat i výtvarných 
technik jednotlivých obrazů je volný - 
nebudou chybět motivy z  Bělska, jarní 
inspirace ani figurální kompozice.

Vážení a  milí, zveme vás v  neděli  
22. 3. od 13 hod. na tradiční víkendo-
vou dílničku do IC na bělském zámku. 
Můžete se těšit na oblíbenou lektorku 
Janu Císařovou, se kterou si vyrobíme 
velikonoční dekorace ze sena, tento-
krát slepičky. Počet míst je omezen, 
proto si raději účast rezervujte předem. 
Buď na webu www.mkzbela.cz, nebo 
telefonicky na čísle: 313 034 288 v  IC 
na zámku. 

Vstupné na dílničku 50 Kč
Těšíme se na vás. 

INFORMaČNí CENTRuM 
S ExPOZIcEMI NA ZáMKU 

VERNISáž VýTVaRNé VýSTaVy FaNTaZIE Na BěLSKéM ZáMKu

DíLNIČKa Na ZáMKu – SLEPIČKy ZE SENa
22. 3. OD 13.00 hOD. 

ZPRáVy Z KNIhOVNy
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sPOLEčENsKá RUBRiKa

Z KULtURNÍHO DěNÍ

Také v měsíci březnu pro vás budeme v Zá-
meckém klubíku chystat zábavné tvoření. 
Věnovat se budeme drátkování, plstění i ke-
ramice. Téma bude velikonoční, jak jinak. 
A tak nezůstávejte doma u televize a přijďte 
si zatvořit, odreagovat se a popovídat si. 
Klub pro dospělé probíhá každé úterý od 
pěti a Klubík pro děti každou středu od tří 
hodin. Program na www.mkzbela.cz nebo 
na Facebooku. 

Těším se na vás.
 Marcela

Dne 8. 2. by se dožila 80 let paní Stanislava 
Šindelářová. Kdo jste ji znal, vzpomínejte 
s námi.

Synové František a Petr s rodinami

Dne 5. 3. tomu bude 35 let, co nás navždy 
opustil manžel a  tatínek, pan Hostimil 
Pábel z Bělé pod Bezdězem. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, ti-
chou vzpomínku.

Děkuje vám manželka a dcery s rodinami.

„To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 11. 3. uplyne již druhý rok, kdy jsme 
se naposledy rozloučili s  milovanou že-

nou, maminkou, babičkou a prababičkou, paní Janou 
Klímovou. 

Stále vzpomínají manžel, dcera Dana a syn Jan 
s rodinami.

Dne 12. 3. to bude 40 let od úmrtí pana Josefa Raka 
a 13. 3. to budou tři roky, co nás navždy opustila paní 
Miroslava Raková. 

Stále vzpomínají dcery a synové s rodinami. 

Dne 14. 3. tomu bude 5 let, kdy nás opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka, babička a  prababička, 
paní Věra Drašnarová.

S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 27. 3. uplyne druhý rok, kdy nás 
opustila naše milovaná paní Mgr. Růžena 
Vokounová, rozená Toušová, dlouholetá 
učitelka a  zástupkyně ředitele ZŠ v  Bělé 
pod Bezdězem. Kdo jste ji znali a  měli 

také rádi, vzpomeňte na její odkaz a památku s námi. 
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

VZPOMíNKy

V KOMORNíM SáLE MKZ 
PředsTavení: lIsTování: 
legenda Z+h
Středa 11. 3. od 17 hod. 
Vstupné: 50 Kč
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických 
čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - 
představovat každý měsíc zajímavé, aktu-
ální knihy, které se objevují na trhu. Cesto-
pis, jehož autory jsou opravdové legendy, 
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, nám ve 
svém scénickém čtení zprostředkují Pavel 
Oubram a Tomáš Drápela.

MuZeJní kavárna: ParosTroJní 
PIvovar lobeč 
Čtvrtek 26. 3. od 17 hod. 
Vstupné: 30 Kč
Parostrojní pivovar v Lobči je technickou 

památkou s tradicí od 
roku 1586. Jak pokra-
čuje jeho oživování od 
záchrany a zprovoznění 
vaření piva, nám bude 
vyprávět architekt Pavel 
Prouza.

Mše v kaPlI sv. JoseFa
Pátek 13. 3. od 16.30
Pravidelná mše 
svatá v  zámecké 
kapli sv. Josefa bude 
sloužena v  pátek  
13. 3. od 16.30. 

Mše v kosTele sv. váClava
Pátek 27. 3. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře bude slou-
žena v pátek 27. 3. od 16.30.

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ,

pobočka Muzea Mladoboleslavska
přís. org. Středočeského kraje

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618

www.muzeummb.cz 
info@muzeummb.cz

MuZEuM PODBEZDěZí V BŘEZNu
Tento projekt Městských kulturních  

zařízení sponzoruje Město 
Bělá pod Bezdězem 

a Nadační fond ŠKODA AUTO

Solitutticelli Cello 
Ensemble 

1. dubna od 17 hodin  
v kapli sv. Josefa na bělském zámku.

Členové  violoncellové  skupiny or-
chestru Filharmonie Brno zahrají 

ukázky vážné a filmové hudby.

Koncert se koná u příležitosti zahá-
jení spolupráce s norským partnerem 

v rámci další etapy oživení zámku. 

Veřejnost srdečně zvána. 
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20. léta
V roce 1920 založil bělského 
Junáka tehdejší student práv 
Emil (Míla) Kubík, jehož otec 
byl ředitelem školy, profesor 
Emil Kubík. Rodiče ho vedli 
k lásce k přírodě a civilizačním 
hodnotám, také často celá 
rodina vyrážela na  výlety 
do  blízkého i  vzdáleného 
okolí. V jeho skautské činnosti 
mu nejdříve pomáhal vůdce 
oldskautů Koch. Míla byl 
výborný vypravěč, hrál dobře 

na kytaru, byl obětavý a velmi vzdělaný. Rád poutavě vyprávěl 
o skautském hnutí v Anglii i Americe.
Zpočátku byly v Bělé dvě družiny: Vlci, Výři a oddíl oldskautů. 
Jejich členové navštěvovali různá místa v okolí: Komošín, 
Petrovinu, Klokočku, Radechov i Šibeňák. Na těchto místech 
si hráli, tábořili a setkávali se s chlapci z různých skautských 
organizací. Navzájem se učili různým odbornostem a vymýšleli 
kulturní scénky. Poté co Míla dostudoval a  nastoupil 
do zaměstnání mimo Bělou, vedení skautů převzal Miloš 
Malý (Akela).

30. léta
Dne 19. 7. 1931 se bělští junáci zúčastnili průvodu, který vyšel 
na počest odhalení pomníku padlým z 1. světové války. Sochu 
francouzského legionáře s názvem Na stráž! vytvořil světoznámý 
český sochař Jaroslav Mařatka. Velkolepé oslavy se zúčastnilo 
na 5000 lidí, v již zmíněném průvodu kráčeli vedle skautů vojáci, 
legionáři, gardisté, sokolové, orlové, hasiči, baráčníci a členové 
bělských spolků. Nechyběli ani pozůstalí příbuzní padlých 

byl bratr Jaroslav Neudörfl, zaměstnanec 
„berního“ (finančního) úřadu. Osazenstvo 
tábora tvořilo celkem 22 chlapců - skautů i vlčat – 
a někteří z nich (Čestmír Kuchař, Zdeněk Zelenka a Josef Eichler) 
takto vzpomínají: „Na tábor se jelo vlakem, v nákladním vagonu. 
V jedné polovině vagonu byly složeny táborové a osobní potřeby 
v bednách a kufrech. Druhá polovina vagonu byla upravena pro 
odpočinek a ležení. Skauti nikde nevystupovali ani nepřestupovali 
- jejich vagon byl připojován k dalším vlakům - jídlo na cestu 
měli s sebou. Přes den seděli na bedýnkách narovnaných z obou 
stran podél otevřených vagonových dveří, zpívali, vyprávěli si 
a pozorovali ubíhající krajinu. Kdo byl unavený, šel si lehnout 
do  druhé části vagonu. S  sebou měli skauti skautský kroj, 
ukázněnost, veselou mysl, snášenlivost a dobré vtipy. V sobě 
smysl pro pořádek a čistotu. Jinak vše pro delší táboření. Trasa 
vedla z Bělé přes Bakov, Mladou Boleslav, Nymburk, Světlou nad 
Sázavou do Ledče nad Sázavou, kam dorazili ráno ve čtyři hodiny. 
Na nádraží je očekával vozka s párem koní. Veškeré věci byly 
přeloženy na vůz a dopraveny na místo tábora k budečskému 
mlýnu. Na břehu Želivky, blízko tábora, byly složeny krajinky 
a smrkové tyče, materiál na postavení tábora. Každý si postavil 
do večera podsadu s dvířky a dvěma lůžky uprostřed s uličkou. 
Ve mlýně – jehož majitelem byl bratr našeho vůdce - si chlapci 
nacpali slamníky, a tak byli připraveni k prvnímu přespání. Kdo 
to nestihl udělat do večera, šel spát na seno a pokračoval ve stavbě 
druhý den. Takových bylo ale jen pár, většina chlapců už první noc 
spala ve vlastních stanech.“ Jak podstava se stanem vypadala, je 
vidět na obrázku, kde je i tehdejší vlče Čestmír Kuchař.
Podsadu si dělala každá dvojice bydlící ve stanu sama. Když 
byly hotové stany, stavěla se kuchyň, vůdcovský stan a ještě 
stan na různé tábornické potřeby, včetně zásob potravin. Pak 
přišla na řadu brána tábora i křeslo pro vůdce k táborovým 
ohňům.Opravdovou chloubou bělských skautů byl velice 
vysoký vlajkový stožár. Během táboření pořádali skauti 
různé hry, pochody za poznáváním okolí (např. do Lipnice), 
konalo se koupání, lovení odborek a někteří získali i tři orlí 
pera. Tři týdny strávené společně uběhly jako voda v Želivce, 
tábor byl opět rozebrán a  uložen na  příští rok ve  mlýně. 

Další rok byl zřízen skautský 
tábor opět u  budečského 
mlýna, a to na ostrově pro 
děvčata a  na  louce pro 
chlapce. Několik dní před 
koncem přišel do  tábora 
četník a  přikázal tábor 
ukončit. Všechny tábornické 
věci byly urychleně 
uloženy opět ve  mlýně, 
kam se nastěhovaly 
i  děti z  obou táborů.  
Spaly i na seně a program 
(samozřejmě bez táboráků) 
probíhal nahoře ve mlýnici. 
I tak se to účastníkům líbilo.

A  to byl poslední tábor 
Běláků za první republiky, protože 
v  roce 1940 němečtí okupanti 
zakázali činnost Junáka.

100 let skautingu v bělé - 3. díl

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JunÁCi v naŠeM Městě

Z tábora na Želivce nahoře před stanem 
Česťa Kuchař, dole mapka tábora

1924 - upomínka z Českého ráje s kytarou Emil Kubík

legionářů a řada pozvaných hostů.
V Bělé bylo ve 30. letech ustaveno Sdružení přátel Junáka, jemuž 
předsedal pan Sucharda, majitel menší tiskárny s prodejnou 
knih a papírnictvím. Sdružení pomáhalo bělskému junáckému 
hnutí mj. finanční podporou. Akela v Bělé založil i jazzovou 
kapelu, která v roce 1932 zcela vyprodala sokolovnu a výtěžek 
z koncertu věnovala na zbudování junáckého tábora na Sázavě. 
Akela získal pro skautskou činnost mnoho chlapců, s nimiž 
podnikal i výlety na kolech do vzdálenějších míst: Lomnice nad 
Popelkou, Čáslav, Kolín, Turnovsko, Český ráj, Kokořínsko atd. Dále 
se často zúčastňoval setkání skautů na Klokočce v přírodním 
amfiteátru, kde se konaly kulturní pořady a besedy se skauty 
z Mnichova Hradiště, z Bakova, z Mladé Boleslavi i z Benátek. 
V červenci roku 1938 byl uspořádán první tábor bělských skautů 
na Želivce v obci Budeč, okres Ledeč nad Sázavou. Vůdce tábora 
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O „Sportovci roku 2019“ se hlasuje do 20. března 2020
Jak jsme slíbili, i v březnovém vydání Zpra-
vodaje města zveřejňujeme hlasovací lístek 
pro hlasování v  tradiční anketě „Sporto-
vec roku 2019“ města Bělá pod Bezdězem. 
Hlasování potrvá do 20. 3. Přijďte podpořit 
svého favorita! 
Příznivci bělského sportu mohou i letos dát 
svůj hlas v kategorii jednotlivců do 18 let nej-
výše 3 sportovcům, v kategorii jednotlivců 
od 18 let nejvýše 3 sportovcům a  v  ostat-
ních kategoriích vždy jednomu kandidátovi. 
Označte tedy křížkem maximálně 9 vy-

braných políček hlasovacího lístku dle po-
psaných pravidel. Vyhlašuje se každoročně 
rovněž uvedení 1 významného bělského 
sportovce do Síně sportovní slávy města Bělá 
pod Bezdězem, kterého odsouhlasí při svém 
jednání rada města. Dále bude vyhlášen  
1 absolutní vítěz a samozřejmě také katego-
rie odborníků ze sportovních oddílů, kde 
rovněž vyhlásíme 3 nejlepší sportovce.
Vyplněné anketní lístky je možné vhodit 
do hlasovacích schránek na těchto třech 
místech:

1) Městský úřad Bělá p. B. - přízemí,
2) prodejna potravin a  bistro JAJ v  Má-
chově ulici, p. Smékal,
3) Tipsport v Tyršově ulici, pí Folprechtová.
Po ukončení hlasování budou hlasy sečteny 
a ceny pro nejlepší sportovce roku 2019 budou 
předány sportovcům na společenském gala-
podvečeru, který se uskuteční ve čtvrtek 23. 
4. od 17 hodin. Při ceremonii předávání cen 
úspěšným sportovcům tradičně nebudou chy-
bět známí hosté. Těšíme se na vaši účast.

Jan Sýkora,  místostarosta města

Úspěchy nominovaných

Klub gymnastiky:
Tereza dvořáková - 2. místo na republikové 
soutěži ASPV,
soňa řehořková – 10. místo na republikové 
soutěži asPv ,
družstvo mladších žákyň – účast na repub-
likových soutěžích TeamGym Junior I.,
dagmar Femiaková – obětavá práce s mlá-
deží

Spolek amatérských cyklistů:
spolek amatérských cyklistů bělá p. b. – 
pravidelné pořádání cyklistických akcí pro 
děti a dospělé

TTC Bělá pod Bezdězem:
roland balog – 2. liga – úspěšnost 75 %,
muži „a“ – 2. liga,
Jiří smékal – nejlepší hráč TTC Bělá p. B.

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu:
František Coufal – mistr ČR 2019 kadeti,
mistr ČR 2019 kadeti družstva,
vítěz ČP 2018/2019 kadeti,
kadetský a juniorský reprezentant ČR,
adéla šafránková – 2. místo ČP 2018/2019 
ml. žačky,
5. místo – MČR 2019 žačky,
5. místo Babylon Cup 2019 U14,
ondřej Procházka – mistr ČR 2019 kadeti 
družstva,
2. místo ČP 2018/2019 žáci,
3. místo MČR 2019 žáci,
3. místo MČR 2019 žáci družstva,
kadetský reprezentant 
družstvo kadetů – mistři ČR 2019 v šermu 
kordem družstev 
kadeti: Martin Novák, Matyáš Landovský, 
Ondřej Procházka, František Coufal
Patrik Foltýn – průběžné 7. místo 
ČP2019/2020 minižáci,
Jiří valc – získání trenérské licence III. třídy, 
práce s mládeží

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:
lukáš vítek – výborné výkony v soutěži,
Jiří nigrín – výborné výkony v soutěži,
david kubíček – výborné výkony v soutěži,
karolína Měšťanová – výkonnostní vzestup,
Josef erben – výkonnostní vzestup,
Tomáš hurta – výkonnostní vzestup,
mladší žáci – dobré výkony v soutěži,
robin dubec – výkonnostní vzestup,
František Müller – spolehlivý, snaživý a re-
spektovaný hráči

SK Bělá p. B. – kopaná:
Miroslav hodboď – vzorný přístup,
adam Jirdásek – vzorný přístup,
Tomáš kubišta – výborný přístup k tréno-
vání a zápasům,
mužstvo dorost – přední umístění v kraj-
ských soutěžích,
Matěj hendrych – nejlepší 
hráč,
Martin kulczycki – trenér 
starší a mladší přípravky 

Taekwon-Do Bělá pod 
Bezdězem:
Tomáš Zejval – 2. místo se-
stavy  Pohár  Českého svazu,
1. místo volný boj do 71 kg,
2. místo týmové sestavy mis-
trovství Evropy
3. místo sebeobrana 3 v 1
2. místo volný boj do 71 kg In-
ternational Match Sparring  
Tournament,
3. místo sestavy krajský pohár,
1. místo volný boj do 71 kg,
 3. místo sestavy Moravia Open,
 2. místo volný boj do 71 kg mistr 
ČR,
 3. místo týmový volný boj,
 1. místo sestavy Slovenia Open,
 1. místo týmový volný boj
aneta nekorancová – 1. místo 

volný boj do  45 kg Český pohár,
1. místo sestavy mistr ČR,
1. místo volný boj do 45 kg a získala pohár 
pro nejúspěšnější  juniorku,
1. místo sestavy a  1. místo volný  boj do  
45 kg Czech Open,
1. místo sestavy a  1. místo volný boj Ata-
xon Cup (celkem za rok 2019 nepoznala  
porážku v žádné disciplíně, v které nastoupila!)
Zdeněk vavruška – získání s  oddílem za 
rok 2019 celkem 20 zlatých, 13 stříbrných  
a 11 bronzových medailí

Freeride Racing Team:
Miroslav kubát – reprezentace oddílu 
a  města na republikových závodech ve 
sjezdu horských kol

SPORTOVEC ROKU2019
Čtvrtek 23. dubna 2020 

OD 17.00 - městská sportovní hala

UVÁDÍ PAVEL PETR 
sportovní komentátor a moderátor  

Českého rozhlasu – radiožurnál

16. ROČNÍK VYHLÁŠENÍ ANKETY



10

HLasOVaCÍ LÍstEK

Sportovec města Bělá pod Bezdězem za rok 2019

Hlasovací lístek pro tradiční anketu. Hlasovat můžete do 20. 3. 2020. Hlasovací schránky budou k dispozici od 1. 2. 2020 
v přízemí MÚ, v prodejně potravin naproti ZŠ - p. Smékal - a v Tipsportu, Tyršova ul. - pí Folprechtová. Děkujeme za váš 
hlas!

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let) Miroslav Hodboď SK - fotbal, Bělá p. B.
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Miroslav Kubát Freeride Racing Team
Tereza Dvořáková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.
Lukáš Vítek TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Jiří Nigrín TJ Sokol Bělá p. B. - házená
David Kubíček TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Tomáš Zejval Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem
Roland Balog TTC Bělá p. B.

Jednotlivci - děti a mládež
(do 17 let včetně) Adam Jirdásek SK - fotbal, Bělá p. B.
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Tomáš Kubišta SK - fotbal, Bělá p. B.
Soňa Řehořková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s. 
Karolína Měšťanová TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Josef Erben TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Tomáš Hurta TJ Sokol Bělá p. B. - házená
František Coufal 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Adéla Šafránková 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Ondřej Procházka 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Aneta Nekorancová Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem

Kolektivy
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta SK - fotbal, Bělá p. B. - mužstvo dorost

Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s. - družstvo mladších žákyň
TJ Sokol Bělá p. B. - házená - mladší žáci
Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B. 
1. FC Bělá p. B., z.s. - klub šermu - družstvo kadetů
TTC Bělá p. B. - muži A

Talent roku  (do 15 let)
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Matěj Hendrych SK - fotbal, Bělá p. B.

Robin Dubec TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Patrik Foltýn 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Jiří Smékal TTC Bělá p. B.

Trenér
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Martin Kulczycki SK - fotbal, Bělá p. B.

Dagmar Femiaková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s. 
František Müller TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Zdeněk Vavruška Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem
Jiří Valc 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Roland Balog TTC Bělá p. B.
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TAJEMSTVÍ

břeZen - První Jarní MěsíC?
Zveme vás na zahájení tradičního puto-
vání Máchovi v patách s podtitulem Pu-
tování trampské, tentokrát krajem, jenž 
nese básníkovo jméno.

Pátek 20. 3.
schůze v Máchově ulici, od 16 hod.
Dostanete zde informace k  máchov-
skému putování, jarním akcím, více-
denním zájezdům a  dalším novinkám 
z turistiky. Zároveň vybereme zálohy na 
plánované akce.

so 28. 3. 
Máchovské putování  hradčany 
Trasa je věnována legendárnímu šerifovi 
z Osamělé hvězdy, Billovi.
Zahájení v IC Hradčany v 9.30. Trasa po-
vede po žluté k  meandrům Ploučnice, 
kde se zúčastníme Vítání jara. Poté bu-
deme pokračovat kolem jeskyně Pous-
tevna a dále po červené až do Mimoně.
Zde nás čeká prohlídka města s průvod-
cem, mimo jiné navštívíme kostelní věž.
Občerstvit se můžete v  cukrárně hotelu 
Beseda.
Odjezdy autobusu: 
Mladá Boleslav, Bondy - 8.40
Bělá p. B., Městská sportovní hala - 9.00
Doksy - 9.15
Cena: 100 Kč, Doksy: 50 Kč.
Návrat: do 17 hod.

PřIPravuJeMe
středa 1. 4. 
setkání se zajímavými ženami
16.00  Levandulová víla přiveze by-
linky ze své zahrádky. 
Povídání, ochutnávka, možnost koupě.
17.00 Zážitky z  cesty po Patagonii 
s cestovatelkou Pavlou Říhovou.
Patagonie je divoká větrná země na konci 
světa. Z  travnatých pamp, kde se pasou 
stáda lam, se prudce zvedají vysoké vr-
cholky And s  obrovskými ledovci. Na 
pobřeží žijí hlučné kolonie tučňáků, 
rypoušů a  lachtanů, v  moři lze spatřit 
vzácně velryby jižní. 
V Komorním sále MKZ, vstupné: 30 Kč 

Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená

neděle 22. 3. od 9 hod. 
turnaj minižáků 4+1
sobota 28. 3. od 9 hod. 
 turnaj přípravky 4+1

Zápasy a turnaje v Městské 
sportovní hale:

šermíři na startu roku 2020

Zprávy z Klubu gymnastiky

Skvělého výsledku dosáhl dne 8. 2. šermíř 
1. FC Bělá pod Bezdězem František Coufal, 
když v  konkurenci 205 šermířů z  28 zemí 
dokázal zvítězit na turnaji Evropského ka-
detského okruhu (U17) Wawel Dragon Tro-
phy v  polském Krakově. Aktuálně mu tak 
patří v  průběžném evropském žebříčku 7. 
příčka mezi 848 bodujícími kadety kordisty.

V Polsku se Františkovi prostě daří! V roce 
2016 tam zvítězil ve Wroclawi v  největ-
ším světovém turnaji mladších žáků (U13). 
A snad se mu bude dařit i na blížícím se ka-
detském a juniorském ME v Poreči, kam se 
kvalifikoval spolu s dalšími dvěma bělskými 
šermíři – Ondřejem Procházkou a  Annou 
Coufalovou.

Úspěšný víkend pak ještě v neděli 9. 2. pod-
trhli naši nejmladší, kteří startovali v  Let-
ňanech na celostátním žebříčkovém tur-
naji minižáků a  minižaček. Patrik Foltýn 
vyšermoval parádní 2. místo mezi chlapci 
a  Magdalena Landovská vybojovala pěkné 
6. místo.

Sledujte nejen naše výsledky 
na: www.serm-bela.cz.

MC

V  závěru roku 2019 se zúčastnila naše 
dvě družstva Finále poháru AŠSK (Aso-
ciace školních sportovních klubů) v  TE-
AMGYM v  Plzni. Mladší děvčata repre-
zentovala školní klub při ZŠ Bělá pod 
Bezdězem v kategorii Junior I. a obsadila 4. 
místo. V kategorii Junior II. pak starší děv-
čata získala po soustředěném výkonu na 
trampolíně, akrobacii a pohybové skladbě 
bronzové medaile. Na závěr roku se před-
stavila všechna družstva svým nejbližším 
na tradičním vánočním cvičení. Předvedla 
nejen závodní programy, ale i cvičení s no-
vým nářadím pro nácvik akrobatických 
prvků. 
První soutěží v  roce 2020 byl JOJO CUP 
v  Dobřichovicích. V  šesti kategoriích se 
během první únorové soboty představilo 

celkem 72 družstev z  Čech, Moravy i  ze 
Slovenska. Naše mladší družstvo ve složení 
Izabela Sabolová, Sabina Tesařová, Božena 
Čermáková, Johana Linglerová, Lucie Šá-
rogová, Tereza Hartová a Eliška Peterková 
skončilo na osmém místě v  kategorii 1A. 
Družstvo ve složení Anna Čermáková, 
Mariana a Magda Dürrovy, Eliška Landy-
šová, Hana Vaňoučková a Soňa Řehořková 
obsadilo po zdařilém výkonu na akrobacii 
i trampolíně ve velké konkurenci kategorie 
2A sedmou příčku. Nyní se již děvčata při-
pravují na jarní závody ve sportovní gym-
nastice a srdečně zveme naše příznivce na 
12. ročník Bělského jarního čtyřboje, který 
se koná v tělocvičně základní školy v neděli 
22. 3.

Mgr. Yvona Řehořková, trenérka
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Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm
Palivo listnaté měkké – lípa 640 Kč/1 prm
Palivo listnaté tvrdé – jasan, bříza 1 000 Kč/1 prm
Palivo jehličnaté – smrk/borovice 4 m délky 410 Kč/1 prm

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

info@lesybela.cz
http://www.lesybela.cz/

délka paliva 1 m
prm = prostorový metr

(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)

doprava možná dle předchozí telefonické dohody 
tel: 723 372 414 / 602 143 162

nabídka platí do vyprodání zásob

Pracovní náplň:
- práce na PC - obsluha skladového programu, výdej vážních 
lístků - kontakt se zákazníky - administrace dokumentů sou-
visejících s příjmem odpadů na sběrný dvůr - práce s hoto-
vostí - administrativní podpora vedoucího sběrného dvora 
- běžný úklid sběrného dvora.
Požadujeme:
 - znalost práce na PC
 - seriózní chování, komunikativnost, pečlivost
 - praxe v odpadovém hospodářství a znalost programu Inisoft
   (sklad) – výhodou, ne podmínkou
Nabízíme:
 - nástup možný ihned
 - stabilní zaměstnání v úspěšné mezinárodní společnosti
 - po půl roce pracovní poměr na dobu neurčitou
 - příspěvek na stravné
Pracovní doba:
letní období:  1. 3. - 31. 10. - PO, ST, PÁ - 10:00 - 17:00 

                                SO - 09:00 - 12:00
zimní období:  1. 11. - 28. 02. - PO, ST, PÁ - 10:00 - 16:00
             SO - 09:00 - 12:00

V případě zájmu zašlete profesní životopis na 
Ing. Anetu Sládkovou - sladkova@compag.cz

Do našeho týmu přijmeme obsluhu
sběrného dvora Bělá pod Bezdězem

iNZERCE
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