
z Města a MěstsKÉHO ÚŘaDU - ze záKlaDní šKOly - znOvU MácHOvi 
v patácH - MělnicKá Ulice ii. - ze spOrtU a spOlKOvÉ činnOsti

DUBEN
4/2015

39. ročník

Čtvrtek 2. dubna
Vyhlášení Sportovce města  

za rok 2014
ve sportovní hale od 17 hodin

Středa 15. dubna
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
v klubu ZŠ v Máchově ul. od 17 hod. 

Pátek 17. dubna
„KLAUN“ - divadelní představení
B.A.N.D.A. Benešov v Komorním 
sále MKZ od 19.30 Vstupné 60 Kč

Sobota 18. dubna
TVOŘIVÉ DÍLNY – ANEB UČÍME SE 

PŘÍST A TKÁT
v prostorách nového IC  

na zámku od 10 do 12 a od 13  
do 14.30 Vstup volný

„O neposlušné čarodějnici“  
 pohádka

Žlutý kopec v Komorním sále MKZ 
od 15 hod.  Vstupné 30 Kč

Pátek 24. dubna 
„Filmový klubíček O. Suchého“ 

Nejen o filmech v Komorním sále 
MKZ od 18 hod. Vstupné 60 Kč

Pátek 1. května
„Příroda nejen májová“

Vernisáž výstavy fotografií 
ve Výstavním sále MKZ od 13.30

„Májový hudební altán“
Old Stars Mladá Boleslav 

v parku na náměstí od 14 hod.

Sobota 2. května
„Poetický piknik“

U sochy K. H. Máchy na Horce  
od 14 hod.

jaro je zde v plné síle a práce na rekonstrukci 
Mělnické pokračují na plný plyn. 
Jaro je symbolem nového života, je obdo-
bím nabírání nových sil, ale i časem pro úklid 
po  zimě. Letošní zima byla mírná, a  tak je 
úklid snadnější. Mírná zima nám navíc umož-
nila pracovat na  kultivaci zelených ploch, 
na odstraňování náletových dřevin, čištění ve-
řejných prostranství.
Vedle toho pracujeme na dalším zkvalitňování 
bytového fondu a začali jsme připravovat pro-
jekty pro další rozvoj Bělé. Na realizaci těchto 
projektů budou samozřejmě potřeba i finanční 
prostředky. A nejen z tohoto důvodu jsme za-
čali intenzivně vyjednávat o úpravě fungování 
odpadového hospodářství, kde jsem přesvěd-
čen, že je značný prostor pro úsporu finanč-
ních prostředků. Již jsme se dohodli na první 
změně. Dřevěný odpad ze sběrného dvora 
místo aby byl za drahé peníze skládkován jako 
dosud, bude odprodán k druhotnému využití. 
Očekávaný přínos této změny bude v řádu sta-
tisíců korun ročně.
Hodně by pomohlo i důslednější třídění od-

padů. Nejenže náklady na tříděný odpad jsou 
nižší než na odpad komunální, ale dostáváme 
za něj i nějakou tu korunu od systému zpět-
ného odkupu. Oproti tomu je pak činnost ně-
kterých našich spoluobčanů, kteří snahu o ro-
zumné nakládání s veřejnými prostředky maří.
Jeden z takových „škodíků“ pak dokonce způ-
sobil shoření tří kontejnerů na tříděný odpad 
v ulici Hradební. Vyčíslená škoda je více jak 
dvacet jeden tisíc korun. Na  druhou stranu 
musím poděkovat jiným dvěma spoluobča-
nům, kteří jeli kolem těchto hořících kontej-
nerů. Nejenže neujeli, ale dokonce zastavili 
a  od  hořících kontejnerů vytáhli zbylé čtyři 
kontejnery, a zachránili je tak před zničením. 
Vřelý dík a hluboká úcta, vážení.
Rekonstrukce Mělnické probíhá zatím zdárně 
dle plánu, takže pokud se nestane něco ne-
předvídatelného, platí, že se po ní projedeme 
v celé délce v srpnu tohoto roku. O omezeních 
se dočtete na jiném místě tohoto Zpravodaje.
Závěrem vám popřeji – užijte si jara a  ať se 
vám žije fajn.

Ing. Milan Lomoz, starosta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
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z Města a MěstsKÉHO ÚŘaDU 

Z jednání 
rady města 

Aktivity v CHKO
Rada města vzala na vědomí postup Města Bělá 
pod Bezdězem jako účastníka správního řízení 
ve věci povolení airsoftové hry na území CHKO 
Kokořínsko – Máchův kraj dle předloženého 
návrhu s těmito podmínkami:
- RaMM vyžádá od  správy CHKO přesné 

vymezení území pro povolení hry;
- RaMM zajistí předání a převzetí prostoru hry 

před a po ní;
- pořadatel zajistí přesné vyznačení všech 

přístupových cest do zóny hry.

Údržba zeleně
Rada města na základě návrhu komise životního 
prostředí souhlasí s  kácením – lípa srdčitá  

(6 kusů), smrk ztepilý (1 kus) a modřín opadavý  
(1 kus) v lokalitě Zámecký příkop, s vyhlášením 
4 kusů dubu letního v lokalitě Horka za památné 
stromy, s pokácením menšího jilmu, jírovce a části 
kmenu druhého většího jilmu v Jateční ulici, 
nesouhlasí s kácením většího jilmu z důvodu 
možnosti sesuvu svahu (doporučuje jeho zdravotně 
bezpečnostní řez), souhlasí s kácením 2 kusů vrb 
v Táborové ulici u rybníka Slon, s kácením 1 kusu 
břízy v Táborové ulici, nesouhlasí s kácením hlošiny 
úzkolisté v Máchově ulici a souhlasí s kácením  
2 kusů jírovce v parku na náměstí.

Hospodaření MŠ
Rada města dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění schválila rozpočtové změny 
a uzávěrku k 31. 12. 2014 příspěvkové organizace 
Mateřská škola Bělá pod Bezdězem. Současně 
schválila hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem 
za rok 2014 ve výši 17 983,61 Kč a jeho převedení 
z 80 % do rezervního fondu a z 20 % do fondu 
odměn.

Zveme vás na veřejné jednání 
Zastupitelstva města Bělá pod 
Bezdězem, které se koná dne  
15. 4. 2015 od 17 hod. v klubu 

Základní školy v Máchově ulici. 

Záměr přeměny okolí MŠ Březinka
Rada města odsouhlasila záměr projektu 
„Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní 
zahradu“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
na realizaci tohoto projektu z Operačního 
programu životního prostředí, LXV. výzva, 
a doporučuje zastupitelstvu záměr podání 
žádosti o dotaci schválit.

Rekonstrukce bytového domu
Rada města schválila bezodkladné zahájení 
výběrového řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce bytového 
domu čp. 776, 777, 778“.

Likvidace biologického odpadu
Rada města schválila likvidaci BRKO 
na Sběrném dvoře města Bělá pod Bezdězem 
ve spolupráci se společností Compag MB, 
s. r. o., dle předložené nabídky. A současně 
rada města odsouhlasila uzavření „Dohody 
o budoucí spolupráci“ na  likvidaci BRKO 
z příměstských částí Bezdědice a Březinka 
s Družstvem Březovice. 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

POZOR! POKLADNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU  
MĚNÍ PROVOZNÍ DOBU

Jako každoročně rada města schválila 
harmonogram a podmínky pro poskytování 
půjček obyvatelům města na  obnovu 
a  zvelebení domů. Přijímání žádostí již 
probíhá a bude ukončeno 30. září 2015.

Formuláře jsou k dispozici na Městském 
úřadu ve  druhém patře na  finančním 
odboru. Na  vyžádání možno poslat 
elektronicky. Telefon: 326 700 920. Ve  středu 8. 4. 2015 od  16 hod. se 

bude konat v místnosti Školního klubu 
Základní školy v Bělé pod Bezdězem, 
Máchova ul. 1110, veřejné projednání 
návrhu územního plánu Bělá pod 
Bezdězem. 
Konání veřejného projednání bylo 
oznámeno dne 6. 3. 2015 veřejnou 
vyhláškou na úřední desce MěÚ Bělá 
pod Bezdězem a  také na http://www.
mubela.cz/2012/2015/03/11016/, kde je 
k nahlédnutí v elektronické podobě také 
textová a výkresová část návrhu. Fyzicky 
je možné do projektové dokumentace 
nahlédnout v  kanceláři č. 8 budovy 
,,B“ (stavební úřad) MěÚ Bělá pod 
Bezdězem. Veřejné projednání bude 
zahájeno výkladem projektanta, který 
veřejnost s návrhem seznámí. Námitky 
a připomínky proti návrhu územního 
plánu (§ 52 stavebního zákona) mohou 
být podány ve  lhůtě od 6. 3. do 15. 4. 
2015 u MěÚ Bělá pod Bezdězem a také 
přímo při veřejném projednání.

-Zdeněk Krenický-

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Oznámení 

Účel půjčky Horní hranice v Kč

1. Obnova střechy (krytiny i konstrukce) 150 000,-

2. Oprava fasády domu vč. oplechování 150 000,-

3. Zateplení obvodového pláště domu 100 000,-

4. Zateplení se současnou opravou fasády domu 100 000,-

5. Výměna kotle (ekologické topení) 150 000,-

6. Kompletní výměna oken, vstupních dveří domu nebo bytu 100 000,-

7. Vybudování kanalizační a plynové přípojky 35 000,-

8. Oprava/výměna plotu a opěrných zdí sousedících 
s městským pozemkem

50 000,-

Den Dopoledne Odpoledne

Pondělí 7:00 11:00 12:30 16:30

Úterý 7:00 11:00 12:30 14:30

Středa 7:00 11:00 12:30 16:30

Čtvrtek 7:00 11:00 12:30 14:30

Pátek zavřeno

Bc. Ivana Linhartová,
vedoucí finančního odboru

POZVÁNKA
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Bioodpad  
do popelnice nepatří

Dění ve Městě

Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela 
zákona o  odpadech, která nařizuje 
oddělené soustřeďování biologických 
odpadů rostlinného původu. V  praxi 
to znamená, že bioodpad do  popelnice 
nepatří. V  letech 2013 a  2014 rozdělilo 
město Bělá pod Bezdězem mezi občany 
600 kusů kompostérů pořízených z dotace 
z  Operačního programu životního 
prostředí. Každý občan, který má možnost, 
by měl bioodpad využít na svém pozemku 
kompostováním a vrátit vzniklou hmotu 
zpět do půdy.
 
Kdo tuto možnost nemá, může od  1. 4.  
do 31. 10. odvážet bioodpad včetně větví 
z prořezů stromků zdarma do Sběrného 
dvora města Bělá pod Bezdězem v Mělnické 
ulici. Bioodpad musí být čistý, bez 
nežádoucích příměsí (plasty, papír apod.). 
Dále je nutné bioodpad roztřídit na rostlinný 
bioodpad a větve. Bioodpad bude odvážen 
a zpracováván na kompostárně.

Dovolujeme si vás upozornit, že pokud bude 
při svozu komunálního odpadu posádkou 
nalezen ve  vaší popelnici jakýkoliv 
bioodpad, nádoba nebude vyvezena.
Co do bioodpadu patří: posečená tráva, 
plevel, listí, zemina z květináčů, kůra ze 
stromů, drny, spadané ovoce atd.
Co do bioodpadu nepatří: obaly, stavební 
odpad, domovní odpad, sklo, plasty, kovy, 
textilní materiály, zbytky jídel, maso, kosti 
atd.

Veronika Blažková, životní prostředí

Rekonstrukce Mělnické ulice II.

Odpady a město

Jak jsme vás již informovali, v  druhé půli 
března přišlo první omezení dopravy na kři-
žovatce ulic Tyršova – Mělnická – Kuřivodská. 
Od 1. 4.  bude část křižovatky Tyršova – Kuři-
vodská směrem na Kuřívody uzavřena zcela. 
Provoz bude veden ulicemi Husovou a Mácho-
vou. Tento provoz bude omezen pro vozidla 
nad 7,5 t s výjimkou autobusů a vozidel hasičů.
Po Tyršově ulici bude provoz řízen semaforo-
vou soupravou. Občané budou mít průchod 
staveništěm zajištěn po nově zbudovaných pro-
vizorních chodnících. Po dobu tohoto opatření 
bude v ulicích Máchova a Husova umístěn 
Zákaz zastavení, aby byl průjezd těmito ulicemi 
bezproblémový.
Toto opatření, pokud nenastanou nějaké ne-
očekávané komplikace, bude platit zhruba  
do 20. 5.  O dalších opatřeních a postupech vás 
budeme informovat v květnovém Zpravodaji.

Ing. Milan Lomoz, starosta města

Jedním z nejožehavějších témat 
dnešní doby je bezesporu odpa-
dové hospodářství, a  to nejen 
tady u nás ve městě, ale týká se 
to samozřejmě celé České re-

publiky, respektive světa.
Jedním z největších problémů je nedosta-
tečné třídění takzvaného komunálního od-
padu, protože co si budeme povídat, mno-
hým z nás dělá ještě dnes problém poctivě 
vytřídit svůj domovní odpad a se sklem, pa-
pírem, plasty či s tetrapakem ujít pár kroků 
k nádobám na tříděný odpad. Stává se stále 
častěji, že mnozí občané využívají nádoby 
na tříděný odpad jako popelnici, což je ne-
přípustné. Tříděním odpadů pomáháme 
chránit přírodu. Odpad je dále zpracová-
ván a využíván jako druhotná surovina při 
výrobě například skla, papíru nebo plastů. 
Důrazně tedy žádáme všechny občany, aby 
kontejnery na tříděný odpad využívali pouze 
k danému účelu a neumisťovali do něj jiný 
odpad než určený. Žluté kontejnery jsou 
na  plast, zelené na  sklo, modré na  papír 
a oranžové na tetrapak.

Komunální odpad do kontejneru na plasty nepatří!

Město Bělá pod Bezdězem má obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2007 „o systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů“, dle 
které má každý občan za povinnost odpady 
třídit. Upozorňujeme občany, že může ze 
strany města docházet ke kontrolám, zda tak 
skutečně činí. K  třídění ostatních odpadů 
může každý občan zdarma využít Sběrný 
dvůr města v Mělnické ulici bez čp. 
Děkujeme, že třídíte odpad!

Shromaždiště odpadů Města Bělá pod Bezdězem
Sbíráme: papír, železo, sklo, tetrapak, textil, 
PET, pneumatiky, barvy, vyřazené elektroza-
řízení, baterie, zářivky, nebezpečný odpad, 
bioodpad, objemný odpad, dřevo

Shromaždiště odpadů
Města Bělá pod Bezdězem
Tel.: +420 606 844 354

Provozní doba:
1.3. - 31. 10.        1. 11. - 28. 2.
Po, St, Pá             10–17 hod   10–16 hod
So                         9–12 hod     9–12 hod

Informace na telefonních číslech:
606 844 354 a MěÚ: 326 700 910
Třídění a recyklace = lepší životní prostředí města
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Bělský slavík 2015

Dění ve Městě - ze záKlaDní šKOly

Nejen přímá frontální výuka, ale i pokusy 
se již staly nedílnou součástí vyučování 
přírodních věd. Nyní se žáci už druhým 
rokem zapojují do badatelsky orientované 
výuky (BOV). Tento způsob výuky se 
vyznačuje prací ve  skupinách a  vlastní 
iniciativou žáků, kteří směřují různými 
cestami k cíli – vlastnímu výzkumu. Učitel 
se zde stává spíše zkušeným kolegou 
a koordinátorem, poradním hlasem, který 
žáky nenásilně navádí správným směrem.
Práce je rozdělena do dvou vyučovacích 
hodin. V první hodině si žáci po motivaci 
(zpravidla krátký článek či video) sami zvolí 
výzkumnou otázku a poté i svou hypotézu. 
Následně jim učitel představí připravené 
pomůcky a malí badatelé si ve skupinách 
navrhnou postup provedení pokusu 
k ověření své hypotézy. První hodina končí 
založením či přípravou pokusu.

V další hodině po skončení pokusu žáci 
zhodnotí sami svůj postup, rozhodnou, zda 
se jim hypotéza potvrdila, a následně své 
výsledky prezentují ostatním skupinám. 

Tento způsob výuky je sice náročný 
na  přípravu a  „zabere“ dvě vyučovací 
hodiny, ale žákům do života dá mnohem 
víc – vždyť není nad vlastní prožitek, nad 
vlastní zkušenost.

Již loni začali s BOV žáci čtvrtých, pátých 
a  sedmých tříd. Letos v  lednu jsme 
tuto metodu využili v  šestém ročníku 
při programu „Žížalí orgie“. Nyní, 
s postupujícím jarem, rozjíždíme soubor 
těchto pokusů v sedmém ročníku při studiu 
botaniky. Začali jsme programem „Rostliny 
se červenají“, který pomáhá prozkoumat 
problematiku proudění vody v rostlinách, 
budeme pokračovat programem „Posviťme 
si na rostliny“. Ani žáci osmých ročníků 
nebudou ošizeni o  bádání, které si již 
loni mohli vyzkoušet. Letos v  rámci 
výuky Biologie člověka prozkoumají naše 
nedokonalé smysly s programem „Teplo 
a zima“.
Programy pro příští roky budeme nadále 
rozšiřovat dle možností žáků i pedagogů.

Ing. Pavlína Cankařová

Ve čtvrtek 26. 2. 2015 proběhlo školní kolo 
pěvecké soutěže „Bělský slavík“. Pěveckého 
klání se zúčastnilo 28 odvážných zpěváků 
z prvního až třetího ročníku a 16 dětí ze 
čtvrtého a pátého ročníku.
Mnozí vystoupil i  vůbec popr vé 
s mikrofonem v ruce, některým se trémou 
stáhla i  jejich hrdélka. I  přesto podali 
všichni pěkný až vynikající výkon. Do finále 
postoupilo 5 dětí (Tereza Voláková, I. A, 
Alice Jeřábková, II. B, Eliška Tondrová, III. C, 
Daniel Křístek, IV. A a Miriam Tresová, 
V. B). Celkovou vítězkou, tedy Bělským 
slavíkem pro rok 2015, se po  nelehkém 
rozhodování stala Eliška Tondrová. Všichni 

soutěžící si vysloužili velkou pochvalu, 
diplomy a malý dárek.
Letošní ročník také oživila svým osobitým 
hudebním vystoupením dvanáctiletá Sabina 
Uxová z Kolína. Sabina pochází z hudební 
rodiny a již několik let se věnuje výuce hry 
na kytaru a studuje sólový zpěv. Zúčastnila 
se mnoha soutěží, např. Talent Awards, 
kterou vyhrála, dále pak vystupovala 
v  soutěžích jako Oběžná dráha, Brána, 
Jihlavský slavík, Dětská porta, Melodie 
a Little Star.
Sabina během svého vystoupení vtáhla děti 
do rytmu písní, které děti znaly z filmových 
pohádek. Odměnou Sabině byly rozzářené 

dětské tváře, a  proto doufáme, že u  nás 
Sabina nevystupovala naposledy.

Mgr. Alena Nezdarová a Mgr. Lucie Veselá

Jaro dělá pokusy? My také!

Pomoc, moje dítě asi bere drogy!
S výše uvedenou obavou 
se rodiče často obracejí 
na pracovníky Semira-
mis o. s. Rádi by slyšeli 

univerzální návod, jak v takovém případě postu-
povat, co ověřit, co nezanedbat, a především, jak 
dítěti pomoci. Na úvod je třeba říci, že milující 
rodič má zájem o své dítě a přirozenou součástí 
tohoto vztahu je i strach. Není nic špatného 
na faktu, že své podezření sděluje odborníkovi, 
že vyhledává informace a seznamuje se s mož-
nostmi nápravy nežádoucího stavu. To, že dítě 
bere drogy, nemusí být, alespoň z počátku, vů-
bec nápadné. Přesto existují signály, které napo-
vídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré 
o těchto věcech vědět. 

Mezi typické příznaky patří:
•	 změny	chování	a nálad;	
•	 únava,	ospalost,	vyčerpanost	organismu;
•	 slovní	útoky,	agrese,	vyhledávání	vyhraněné	

společnosti;
•	 tajnůstkářství,	nedůtklivost,	samotářství;

•	 paranoia,	podezřívání	okolí,	ztráta	koncent-
race;

•	 nechuť	k jídlu,	hubnutí;
•	 celková	změna	životního	stylu	v krátké	době;
•	 ztráta	původních	zájmů,	problémy	ve škole;
•	 prodej	věcí,	krádeže.

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické 
projevy, jako změna velikosti zorniček, dech 
páchnoucí např. toluenem, červené bělmo, 
špatná pleť, modřiny, jizvy po vpichách aj., je 
podezření více než oprávněné.

Co dělat při podezření či zjištění, že dítě užívá 
drogy? Především nepanikařit. Je dobré mít pře-
hled o základních druzích drog, jejich účincích, 
způsobu aplikace, vzhledu, cenách, infekčních 
nemocech, zákonech atd.  Je třeba s dítětem 
mluvit – na místě jsou přímé otázky typu: proč 
s drogami začal, jaké pocity mu droga přináší 
apod. Dobré je jasně prezentovat svůj postoj 
k drogám.
Nevyčítat, nekázat, a hlavně naslouchat. Vyhle-

dat odborníky (s dítětem i bez něj) – navrhnou 
optimální způsob řešení, popř. předají kontakty 
na léčebná zařízení.

Kontakty na Semiramis o. s.:

K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Po-Pá od 10 do 17 hod

Poradenství pro uživatele návykových látek, 
výměnný program a sběr odhozených injekč-
ních stříkaček:

Centrum terénních programů Středočeského 
kraje 
Tel.: +420 724 087 925, +420 728 245 196
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Anonymní drogová poradna: www.os-semiramis.cz
Semiramis o. s.



5

pŘíspěvKy OBčanŮ

PRÁCE ŠLECHTÍ ČLOVĚKA

CO NEVÍTE… O VELIKONOCÍCH

S obdivem se skláním před „moudry“ našich 
předků, které se vždy, čas od času, stávají velmi 
aktuálními. Tak tomu je i v případě vztahu 
a v přístupu k práci dnes. Stáváme se častěji 
a častěji svědky neštěstí, které postihuje naši 
současnou generaci – se ztrátou zaměstnání. 
Práce není, to štěstí je někomu odepřeno (a není 
to jenom proto, že by měl „ručičky od práce“, 
že by se práce štítil!). Co to pro lidi znamená?
Nezaměstnaní mají nedostatek peněz pro sebe 
a svou rodinu, snižuje se jejich životní úroveň. 
Ale to není ještě to nejdůležitější! Ukazuje se, že 
to, co je obsaženo v krásném slově ŠLECHTÍ, 
dělá člověka opravdu člověkem, že teprve práce 
může jeho život naplňovat, může ho uspokojo-
vat, může mu dávat naději do budoucna i jeho 
potomkům. Touha po práci je většině lidí vro-
zená. Ještě k tomu, když má profesi, která ho baví, 
naplňuje a stává se i jeho posláním. Když ví, že 
slouží dobru nejen svému, ale i druhých lidí! Člo-
věk bez práce jako by ztrácel půdu pod nohama, 
trápí se (třeba i podvědomě), často ani neví, co 
se s ním děje, je nejistý, cítí se méněcenný. Pak 
velmi snadno podléhá malomyslnosti a utíká se 
k chvilkovému zapomnění z reality k drogám, či 
dokonce k trestným činům.
V našem regionu má práci (díky ŠKODOVCE 
a ATMOSU) hodně lidí. Není tady tedy taková 
nouze o zaměstnání, lidem se zde žije celkem 
dobře, když se snaží a jsou slušní. Lituji však (uvá-

dím jako příklad za všechny) horníky z OKD ze 
severomoravského kraje, nad kterými „visí Da-
moklův meč“ s propouštěním nad tisíc lidí. Jak 
se budou bránit, jak jim pomohou ODBORY, 
VLÁDA proti majitelům, proti panu Bakalovi?
Ještě mě napadaly přímo kacířské otázky při le-
tošních zdařilých oslavách MDŽ. Jak je možné 
(téměř po sto letech, kdy ženy získaly v naší re-
publice volební právo), že ještě dnes, kdy se tolik 
hlásá rovnoprávnost mezi pohlavími, dostává 
pětina žen menší plat – odměnu za stejně ná-
ročnou a kvalitně vykonanou práci – než muži? 
Sama jsem toto zažila na vlastní kůži ve školství. 
Zachrání to tzv. kvóty v EU i u nás? Je dobré dát 
se tímto směrem? Aby se vysoce vzdělané ženy 
(odbornice na slovo vzaté) dostaly na vedoucí 
funkce ve firmách a obdržely také tomu odpo-
vídající mzdu snad jen podle výše doporučených 
kvót? Není to pro tyto vysokoškolačky přímo 
urážející, když si kdekdo potom může říci: ne-
dostala toto vedoucí místo jen proto, že je žena, 
a ne pro své vynikající kvality? Zkuste si na tyto 
otázky sami odpovědět.
Za totalitní vlády jedné strany musel mít jedi-
nec v „občance“ razítko, že je někde zaměstnán. 
I třeba jen „na oko“, účelově vytvořená a nepo-
třebná místa k ničemu. Jinak byl stíhán policií 
za příživnictví. Dnes, kdy máme svobodu a de-
mokracii, se lidé musí za své PRÁVO na práci 
přímo rvát. Člověk si teprve se ztrátou něčeho 

životně důležitého uvědomí, co je jeho priorita, 
čeho si má vážit, čemu vzdávat úctu a čest. Pro-
tože: „VŠE, ČEHO ČLOVĚK UŽÍVÁ, Z ŠLE-
CHETNÉ PRÁCE VYPLÝVÁ!“ Ne z nepoctivě 
získaných peněz mnohých tzv. úspěšných a uzná-
vaných jedinců v dnešní konzumní společnosti.
Važme si proto poctivé práce (duševní i fyzické) 
všech lidí, kteří vytvářejí svou činností hodnoty 
a skutečný pokrok! 
SVÁTEK PRÁCE (1. máj) a význam práce pro 
lidstvo nelze nikdy, ničím a nikým znehodnotit!

Milena Holečková

Velikonoce  – latinsky pascha, hebrejsky pesach, 
což znamená přejití, v češtině „veliká noc“ podle 
významné události ze života hebrejského = ži-
dovského národa, který onu noc opustil Egypt, 
kde žil dlouhou dobu v otroctví. Židé ustanovili 
svátek pesach jako památku na návrat do svo-
bodného života. Zároveň křesťané si připomínají 
vzkříšení Ježíše Krista.
Podle katolické tradice Velikonoce začínají vždy 
večer na Bílou sobotu (letos 4. 4.), tzv. vigilií 
(vigilia – latinsky bdění) neděle Vzkříšení, kdy 
se slaví Zmrtvýchvstání Páně, největší katolický 
svátek (letos 5. 4.).
Následuje 50denní doba velikonoční; ta je za-
končena slavností Nanebevstoupení (připo-
mínka Ježíšova výstupu do nebe, kdy se Kristus 
navrátil ke svému nebeskému Otci).
Velikonoční svátky navazují na pohanskou tra-
dici oslav jara, konce nepříjemné zimy a začátek 
něčeho nového. Křesťané si během nich připo-
mínají poslední dny Ježíše Krista – na Květnou 
neděli (týden před nedělní slavností Zmrtvý-
chvstání Páně) Ježíš vjel slavnostně jako král 
do Jeruzaléma a lidé ho vítali s ratolestmi v ru-
kou (odtud název Květná). U nás palmové větve 
nahrazujeme „kočičkami“, větvičkami jívy. 
Škaredá středa dostala jméno podle legendy, že 
se v tento den Jidáš mračil na Ježíše.
Zelený čtvrtek připomíná dvě události: tzv. Po-
slední večeři, při níž Ježíš ustanovuje tajemství 

eucharistie (a myje apoštolům nohy); a Ježí-
šovu modlitbu v Getsemanské zahradě, po které 
byl zajat kvůli Jidášově zradě římskými vojáky. 
V tento den na znamení smutku z Ježíšovy blí-
žící se smrti „odlétají (kostelní) zvony do Říma“ 
a místo nich dokonce i v Bělé používáme řeh-
tačky, klapačky a hrkače (můžete se sami pře-
svědčit). Sousloví Zelený čtvrtek vzniklo zko-

molením německého slova „lkavý“ na „zelený“.
Velký pátek je jediný den v roce, kdy se nikde 
na světě neslouží mše svatá, pouze probíhají 
velkopáteční obřady, tzv. pašije, připomíná se 
Ježíšova smrt na kříži. Čtou se, případně zpívají 
Janovy pašije (biblická slova evangelia sv. Jana 
z Nového zákona) o umučení Krista. Po celý 
den se zachovává přísný půst (bez masa a jen 
s minimem prostého jídla, bez sladkostí, růz-
ných pochutin…).
Vigilie Bílé soboty se slaví zpravidla večer, po zá-
padu slunce (u Židů totiž den začíná po vyjití 
první hvězdy, tedy odpoledne předcházející na-
šemu počátku dne). Venku před chrámem kněz 
žehná oheň, uvnitř kostela vodu, kterou se bě-
hem sobotních obřadů pak křtí dospělí věřící. 
Na závěr vigilie se opět rozezní kostelní zvony. 
Končí doba postní. Svůj název tato sobota zís-
kala zřejmě od bílého roucha zájemců o křest, 
který dřív nosili na znamení čistoty.
Neděle velikonoční, tedy Zmrtvýchvstání Páně, 
nám připomíná vzkříšení Krista. Je to největší 
křesťanský svátek v roce – slaví se Kristovo 
„vstání z mrtvých“ a jeho vítězství nad smrtí. 
V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvých-
-vstání připadá na první neděli po prvním jar-
ním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc 
březen či duben (proto jsou velikonoční svátky 
pokaždé jindy).

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová
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zeptali JsMe se vás

Vratislav Šťastný a Miloš Nohl
S  blížícím se termínem 4. setkání rodáků 
a přátel Bělé pod Bezdězem přichází další 
z nepravidelné série rozhovorů „Zeptali jsme 
se za vás“. Tentokrát jsme se zaměřili na místní 
hudební scénu. Na rozhovor přišli muzikanti 
hned dva. Pozvání přijali panové Vratislav 
Šťastný (VŠ) a Miloš Nohl (MN).

Pánové, oba jste muzikanti – můžete se pro 
začátek hudebně představit? Kdy jste začí-
nali, kterými skupinami jste prošli?

VŠ: Já jsem začínal ve svém rodném Hradci 
Králové. V  patnácti jsem brnkal na  první 
kytaru, kterou jsem si pořídil za peníze ze 
sběru. Pak jsem hrál vlastně pořád, dokonce 
i na vojně. Po večerech, přes den jsem vařil. 
A někdy v 70. letech jsem přesídlil na Bole-
slavsko. Tady na okrese se bigbítu nejlíp dařilo 
v Benátkách. Tam jsem začínal v kapele Hori-
zont, pak přišel EX 05 – za mě vlastně už EX 
02 – pak Hydrant, Livin´Blues, pak jsem byl 
i součástí slavné Generace, potom kapela Te-
reza kradla. To už bylo po revoluci. Jo, vlastně 
jsme měli ještě jednu kapelu – Pohádku beatu, 
ale tam byly tehdy dost ponuré texty, a  tak 
protože jsem Šťastný, musela přijít změna. 
Heretics a Lea and Old Animals. Heretics ten-
krát na přelomu let 1969 a 1970 zakládal Ka-
rel Kedles a Honza Gabler – já jsem hrál v tý 
době v Generaci. Po roce 2000 Miloš potkal 
Karla Kedlese, který chtěl oživit Heretics. To 
se nakonec povedlo. Ze začátku se zkoušelo 
u Miloše. A právě Miloš mě pozval, no a já to 
přijal. Pak krátce nato Miloš kapelu opustil.

MN: My jsme se s Karlem nepohodli.  

VŠ: Když se totiž střetnou dvě osobnosti, může 
to končit i tak. Já jsem asi nekonfliktní – hraju 
s Karlem i s Milošem (smích). A je to pro mě 
přínos – každá kapela je úplně jiná. Miloš 
vybírá neznámé, spíš starší songy od méně 
známých kapel a to mě dost baví. Heretics je 
starej bigboš. 

MN: Lea hraje věci od konce 60. let do po-
loviny 80. let. Žánrově by se to dalo zařadit 
jako hardrock. Původní moje myšlenka byla, 
že budeme hrát skladby, které u nás nikdo 

nehraje. Museli jsme trochu udělat ústupky, 
úlitbu pro posluchače, ale snažíme se jít tou 
méně prošlapanou cestou. 

VŠ: Jenom pro představu – Heretics spíš hraje 
Beatles, rokenroly, starý český bigbít apod.

Lea and Old Animals – takže máte zpěvačku?
MN: Ne. Lea je basistka a my jsme starý zví-
řata. 

VŠ: Jediný, kdo je ještě mladý zvíře, je bube-
ník – jinak jsme od padesáti výš. Lea je mladší 
než my všichni.

Vratislav Šťastný byl na Otíkovi 2014 uveden 
do Síně slávy. Nechystáte se končit?

VŠ: Já si ani neuvědomil, kolika kapelami jsem 
vlastně prošel, to až díky tomu Otíkovi. Ale 
nekončím. Teda nechystám se. 

MN: Ono to svádí si myslet, že to dostanou 
jen muzikanti nad hrobem, ale to není Vrá-
ťův případ. 

Pane Nohl, a co vaše začátky?

MN: Jako kluk jsem chodil na klavír k paní 
Maděrové a Rutové. A pak jsem měl dvacet 
pět let pauzu. Potkal jsem Frantu Pánka a ten 
mě ukecal. Tak jsem si koupil nástroje a začal 
s kapelou Bimbas band. Sice jsme se po nějaké 
době rozešli, protože jsem viděl, že se hraje 
jiná muzika, než kvůli který jsem do kapely 
šel, ale dodneška jsem Frantovi vděčnej, že mě 
přivedl zpátky k muzice. A pak jsem zaslechl, 
že Karel Kedles uvažuje o tom, obnovit Here-
tics. A pak jsem potkal tady Vráťu Šťastnýho, 
na bicí nás doplnil Štěpán Vencera (kluci spolu 
hráli v Hydrantu). Já ještě pravidelně jezdím 
hrát na Mělník s kapelou Staří kanci. (vše-
-obec-ný smích)

A co, pánové, posloucháte?

MN: Já se musím přiznat, že českou muziku 
hodně málo. To jen takovou klasiku – Michal 
Prokop, Mišík; většinou cizinu o různé tvr-
dosti, ale hlavně z přelomu 60. a 70. let.

VŠ: Já jsem bluesovej. Ale musím se přiznat, že 
radši než písničky mám větší plochy, tam, kde 
se do toho můžu hodně položit. Pak přichá-
zejí i nápady. Hrozně rád improvizuju a z těch 
improvizací často vznikají další hudební ma-
teriály pro nově vznikající CD.

Vy ovšem krom toho, že jste muzikant, ob-
čas obléknete indiánský oděv. Jak se z vás 
stal indián? 

MN: Mě ovlivnily už v mládí filmy s Vinne-

touem i další knihy Karla Maye, Fenimora Co-
opra, Zanne Graye a dalších. Mě tedy nejvíc 
zajímali indiáni prérijní, Čejenové, Dakotové, 
Komačové. Mám spoustu literatury. Dlouho 
jsem nevěděl, že se něco s indiánskou tema-
tikou pořádá i v naší republice. Poprvé jsem 
to zaznamenal v 90. letech, no a nedalo se nic 
dělat, byl jsem chycen. Jezdím na různé akce 
– na Kladně je v březnu Indiánské pow-wow, 
v létě velký indiánský tábor a dvě bitvy. Začát-
kem července v Březně u Chomutova (to po-
řádá Vašek Vydra) a srpen Memoriál generála 
Custera na farmě u Vaška Vydry. Já i v civil-
ním povolání nějak podvědomě tíhnu k této 
tematice – jsem zeměměřič. To mám po Old 
Shatterhandovi (smích).

A máte kostým?

Ano, kompletní. Válečnou košili podle vzoru 
indiánů Mandanů z povodí Missouri, lakot-
skou čelenku a zbytek je doplněn podle  indi-
ánských tradic ze severních prérií.

A  proč hrajete bigbít, a  ne indiánskou 
hudbu?

Původní indiánská hudba je příliš monotónní, 
pouze rytmus na bubínky a zpěv. Současní 
indiáni, například skupina Black Fire, hrají 
hodně tvrdý rock. 

Pánové, doufám, že se brzy uvidíme na ně-
kterém vašem vystoupení. Přeju vám dobré 
nápady, hodně sil a šťastnou ruku při vý-
běru titulů.

Petr Matoušek 

Vlevo pan M. Nohl Vpravo pan V. Štastný
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Ve Výstavním sále připravujeme

O NEPOSLUŠNÉ ČARODĚJNICI

POETICKÝ PIKNIK 

„KLAUN“

„ P Ř Í R O DA  N E J E N  M Á J O VÁ“ 
Vý s t a v a  f o t o g r a f i í  P e t r a  Š t o l y

Petr Štola se narodil v roce 1944. Lásku k pří-
rodě dostal do vínku od svého dědy, hrabě-
cího lesníka v rakouském Štýrsku. V Bělé pod 
Bezdězem bydlel od roku 1963. Po dokončení 

studií na ČVUT (FEL – fakultě elektrotechnické)  
v r. 1968 se přestěhoval do Prahy. V Bělé pod 
Bezdězem (Valdštýnská 206) pravidelně navště-
vuje maminku, paní Marii Štolovou, která letos 
oslaví již 99. narozeniny. 

Je zakládajícím členem Klubu fotografů přírody 
(KFP) a byl zvolen jeho prvním viceprezidentem. 
Podílel se na organizaci vstupu KFP do meziná-
rodní organizace fotografů přírody IFWP v roce 
1991 na kongresu v Chantilly ve Francii. Od roku 
1998 vykonával po 4 roky funkci viceprezidenta 
IFWP. Fotografuje přírodu jako celek v Česku, 
zejména v okolí Prahy, Bělé pod Bezdězem, Zá-
břežska a oblasti Jeseníků. V zahraničí, v evrop-
ských státech a v Kanadě. Zúčastňuje se fotogra-
fických výstav, soutěží a audio-, videoprezentací 
doma i v zahraničí.
Slavnostní zahájení 1. 5. od 13.30 ve Výstavním 
sále MKZ, za přítomnosti autora.

Pohádka o tom, jak se během prožitých dob-
rodružství z malé „neposlušné“ čarodějnice 
stane čarodějnice „dobrá“. Do příběhu jsou 

vneseny motivy čtyř ročních období, lidové 
pranostiky oživené autorskou hudbou, a do-
konce i  některé zapomenuté tradice naší 
země. 
Vedle činoherního herectví je představení 
obohaceno loutkami, oživováním a animací 
různých předmětů, rekvizit.
Projekt podpořila Nadace Život umělce.

V Komorním sále MKZ 18. 4. od 15 hod. 
Vstupné 30 Kč. 

Vstupenky si můžete rezervovat na našich 
stránkách www.mkzbela.cz.

Květen, měsíc lásky, básníků a probouze-
jící se přírody. Letos netradičně, tak trochu 
na zkoušku měníme náplň i  formu našeho 
setkávání na Horce. Chtěl bych, abychom se 
tu v klimaticky přívětivých měsících setká-
vali pravidelněji. Nepůjde o pořad v pravém 
slova smyslu, spíše o setkání. O piknikové 
a poetické setkání. Vezměte proto do košíku 
deku, nějakou tu dobrotu pro vás a třeba i pro 
sousedy na vedlejší dece, lahev vína a hlavně 
poezii nebo beletrii, o kterou se chcete podě-
lit s ostatními. Základem odpoledne budou 
herci Divadýlka na dlani, kteří budou mít 
zásobu textů, kdybyste se z počátku chtěli 
pozdržet. Cílem není jen poslechnout si 
verše, ale společně vytvořit příjemné odpo-
ledne sobě i jiným. Čtení a recitace bude do-
plněna paní Martou Němcovou-Březinovou 
a jejími poetickými písněmi. 
Na příjemné posezení pod korunami stromů 
na Horce nedaleko pomníku Karla Hynka 
Máchy vás zvou Městská kulturní zařízení. 

Těšíme se na Vás  
2. května od 14 hod. 
Vstup volný.

-Mat-

Divadelní soubor B.A.N.D.A. Benešov   
17. dubna V Komorním sále MKZ od 19.30 hod.

Divadelní soubor Banda z  Benešova 
(u Prahy) přiveze drama s veselým názvem 
Klaun. Na dotaz „O čem to je?“ říká vedoucí 
souboru a autor textu v  jedné osobě, Pavel 
Němec: „Když se spojí hrůza samoty s hrů-
zou neomezené moci, může vzniknout pří-
běh našeho Klauna.“

Vstupné 60 Kč, v předprodeji v Knihovně  
V. Holana 50 Kč. 
Rezervace je možná na www.mkzbela.cz.

z KUltUrníHO Dění

Pondělí: 8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti

Středa: 8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti 

Čtvrtek 
12.30 – 15 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti MŠ
15 – 17 hod.
Šikulky – VV ateliér pro děti ZŠ
18.30 – 19.30 hod.
Angličtina pro dospělé-pokročilí 

Pátek
8 – 13 hod.
Hernička pro nejmenší děti

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

bližší informace na tel. čísle: 606 174 564

rODičOvsKÉ  centrUM  
DUBen 2015

KAŠTAN
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z KUltUrníHO Dění

MUZEUM V DUBNU 2015
Muzeum Podbezdězí, sídlící v 1. patře bělského 
zámku, bude pro veřejnost pravidelně otevřeno 
již od 24. dubna 2015. Aktuální výstavy tak 
můžete navštívit od soboty 25. dubna denně 
mimo pondělí v době od 9 do 16 hodin.

MŠE SVATÁ V KAPLI SV. JOSEFA
10. dubna  od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Jo-
sefa v Bělé p. B. se uskuteční v pátek 10. dubna 
od 18 hodin. 

FOTOKOUTEK:  
Gruzie na snímcích Adama Kouta
16. dubna  od 17 hodin, vstupné 20 Kč
V rámci cyklu setkávání nad zajímavými fo-
tografickými snímky se tentokrát podíváme 
ve čtvrtek 16. dubna od 17 hodin s archeolo-
gem Adamem Koutem na krásy Gruzie.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
24. dubna od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při au-
gustiniánském klášteře v Bělé p. B. se uskuteční 
v pátek 24. dubna od 18 hodin.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA 
24. dubna až 30. září 
Také v letošním roce můžete zhlédnout dlou-
hodobou výstavu věnovanou 100. výročí  
1. světové války, která zásadně ovlivnila život 
také obyvatel našeho kraje.

ČERVENÝ KŘÍŽ V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
24. dubna – 15. července
Vernisáž 24. dubna  v 17 hodin
Výstava Červený 
kříž v  1. světové 
válce zachycuje 
téma historie 
ošetřování raně-
ných v době jed-
noho z největších 
lidských konfliktů. 
Výstavu, která te-
maticky přibližuje jedno ze zásadních té-
mat zákulisí 1. světové války, připravilo Mu-
zeum Podbezdězí ve spolupráci s Muzeem  
T. G. M. Rakovník, Klubem historie Červe-
ného kříže a MS ČČK. Výstava bude v pro-
storách muzea otevřena vernisáží v  pátek  
24. dubna v 17 hodin.

„SLÁVA TOMU DOMU…“  
Lidová architektura na Bělsku
24. dubna až 30. září 
Objevit často zapomenutou krásu tra-
diční architektury našeho kraje vám 
umožní dlouhodobá výstava věnovaná 
problematice lidové roubené architek-
tury, která je oproti předchozí sezoně  
doplněna o  řadu nově získaných nebo  
objevených dobov ých fotograf i í  
či kreseb.

„UBER PLYN!“ 
 Legendární angličáci, a nejen oni
24. dubna až 30. září
Výstava soukromé 
sbírky modelů aut 
a autíček pana An-
tonína Maciolka se 
rozrůstá každým 
měsícem. V  sou-
časné době obsa-
huje již na 1600 jednotlivých modelů, které 
můžete zhlédnout na dlouhodobé výstavě 
v Muzeu Podbezdězí.

MAREK HEIN: SKLO
30. dubna – 27. května
Vernisáž 30. dubna  v 17 hodin
Výstava prací výtvar-
níka a skláře Marka He-
ina, který se věnuje ze-
jména užitému designu 
a exteriérovým perfor-
mancím, bude otevřena 
vernisáží v prostorách 
muzea ve čtvrtek 30. dubna v 17 hodin.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, Zámek 1 (1. patro), 
Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, www.muzeumbela.cz  
www.facebook.com/muzeumbela 

Tvořivé dílny - aneb učíme se příst a tkát

Sobota 18. 4. 2015
od 10 – 12 a 13 – 14.30

v prostorách nového Informačního centra s ex-
pozicemi na zámku
V sobotu 18. 4. vás opět rádi přivítáme v In-
formačním centru s expozicemi na zámku, kde 
se tentokrát seznámíme s předením na kolo-
vrátku a tkaním na stavu. V době od 10 do 12 
hod. proběhnou ukázky předení s možností 
praktického vyzkoušení a od 13 hod. budeme 
tkát. Počet míst k výuce je omezen. K dispo-
zici budou i stavy pro naše malé návštěvníky. 
Ukázky a výuku ukončíme ve 14.30, abyste se 
stihli se svými dětmi přesunout do Komorního 
sálu Městských kulturních zařízení, kde v 15 

hod. začíná pohádka pro děti. Celým dnem 
nás provede zkušená lektorka z Tkalcovského 
muzea Dům pod jasanem v Trutnově. 
Vstup je volný.              

 Kateřina Oklešťková

11. filmový klubíček v Bělé pod Bezdězem: 
„Jiří Menzel o tatínkovi a pohádka Jiřího Suchého“

JIŘÍ MENZEL – POVÍDÁNÍ O TATÍNKOVI
Ondřej Suchý zpovídá Jiřího Menzela

Námět: Ondřej Suchý 
Kamera: Petr Pro-
cházka a Václav Fořt
Střih a  režie: Vác-
lav Fořt (2015) 

KRÁLOVNA BUBLIN

Pohádka o dobrákovi, zlé ženě, zemřelé ma-
mince, která se vrátila na svět, aby pomohla 
svému synkovi, a o bublinách. Řada nových 
písniček dělá z  filmu malý muzikál určený 
jak dětem, tak dospělým, kteří mají rádi hu-
mor a poetiku, už desítky let zabydlenou 
v divadle Semafor.

Hrají: 
Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Jolana Smyčková, 
Jiří Just a další, 
hlasy: Miroslav Moravec a  Jaroslava Ada-
mová 

Kamera: Rudolf Milič
Písničky, scénář a  režie: Jiří Suchý  
(1999)

INFORMAČNÍ CENTRUM NA ZÁMKU S ExPOZICEMI

Otevírací doba 
duben – září 
pondělí – neděle 9 –12 a 13 – 17 hod. 
říjen – březen 
Pondělí – pátek 9 - 12 a 13 - 16 hod. 

Prohlídkový zámecký okruh
9.00, 11.00, 13.00, 15.00  
duben  - červen , září
sobota a neděle, pondělí – pátek po tele-
fonické domluvě
červenec  - srpen - denně
Mimo sezonu pouze po telefonické  
dohodě mobil: 736 162 787
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Vydejte se s námi na místa spojená s naší 
bájnou minulostí, nahlédněte prostřed-
nictvím divadelních scének do života na-
šich předků, rozhlédněte se s námi po zemi 
české a zavzpomínejte na dny, kdy jste pro-
čítali, ať již dobrovolně, nebo povinně, Ji-
ráskovy Staré pověsti české.

V sobotu 11. dubna se vypravíme za pra-
otcem Čechem na bájemi opředenou horu 
Říp.
Naše putování zahájíme v Krabčicích v 10 
hod. Zde se setkáme s  praotcem Če-
chem a  jeho družinou prostřednic-
tvím Divadýlka na dlani. Na hoře Říp 
(456 m vysoké) navštívíme s  odbor-
ným výkladem rotundu sv. Jiří a  sv. 
Vojtěcha a opět zavzpomínáme na pra-
otce Čecha a jeho družinu. Neboť kdo 
by neznal rozhovor Čecha a jeho dru-
žiny poté, co vystoupili na Říp a roz-
hlédli se po úrodné krajině:
„… Rozvažte, jaké by bylo vhodné 
jméno pro tu zemi. Ti hned jako z bo-
žího vnuknutí zvolali: ,Poněvadž ty, 
otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší 
nebo vhodnější jméno, než aby i země 
slula Čechy?´“
Touto pověstí, kterou jako první pí-
semně zachytil Kosmas, si Říp navždy 
vydobyl místo mezi symboly českého 
státu. Z Řípu sejdeme do Ctiněvsi, kde 
můžeme navštívit údajný hrob praotce 
Čecha a  hlavně se občerstvit v  sou-
kromém rodinném pivovaru. Trasa je 
dlouhá 6 km. 
Odjezd autobusu: 7.30 Mladá Bole-
slav, Bondy, 7.45 Bělá pod Bezdě-
zem, u  kapličky, a  v  8.00 Doksy, au-
tobusové nádraží. Jízdné je 100 Kč, 
vstup do  rotundy (50 Kč) si hradí 
na  místě každý sám. Předpokládaný 
odjezd z  pivovaru ve  Ctiněvsi je  
v 16 hod. 

Za další českou pověstí se vypravíme 
v  sobotu 25. dubna. Naše kroky po-
vedou do  Peruce, neboť půjdeme 
ve  stopách českého knížete Oldřicha 
(vládl v  letech 1012–1034) a  prosté 
dívky Boženy, která Oldřicha nato-
lik okouzlila svými vnady, že nedbaje 
na její původ ani na to, že již patří ji-
nému muži, vyzvedl ji po svém boku 
na  knížecí stolec. K  osudovému se-
tkání došlo u dubu, kde Božena prala 
prádlo. Tento dub tam stojí dodnes, 
je znám jako Oldřichův dub a  je to 
nejstarší strom v Čechách. Je vysoký 30 m, 
obvod kmene v prsní výši je 750 cm a v patě 
stromu 970 cm. 
V Peruci zahájíme naše putování v 10 hod. 
před peruckým zámkem a poté se vydáme 

po naučné stezce Perucko, která je dlouhá 
10 km, ale dá se na několika místech zkrá-
tit. Na trase upoutá Krásná vyhlídka a roz-
hledna Stradonka. V  Peruci můžeme na-
vštívit Pamětní síň Emila Filly a Muzeum 
české vesnice. 
Odjezd autobusu: 7.30 Mladá Boleslav, 
Bondy, 7.45 Bělá pod Bezdězem, u  kap-
ličky, a v 8.00 Doksy, autobusové nádraží. 
Jízdné je 150 Kč. Odjezd z Peruce v 16 hod.
A do třetice (23. května) se vydáme za Pře-
myslem Oráčem do  Stadic. Projdeme si 

Stadice, podíváme se k pomníku Přemysla 
Oráče z  roku 1841 a  pak přejedeme au-
tobusem do  Dubice, odkud vystoupáme 
do kopců, abychom se jdouce podél Mora-
vanského potoka kochali úžasnými výhledy 

do údolí Labe. Trasa měří 7 km.
Vy, kteří s Máchou putujete již nějaký ten 
pátek, si nezapomeňte vzít svou putovní 
knížku, ostatní ji dostanou při registraci. 
Opět budete sbírat putovní razítka, obdr-
žíte pamětní listy a  máchovský, poněkud 
specifický suvenýr. 
Protože je kapacita autobusů taková, jaká 
je, je nutno si místo rezervovat u  hor-
ského vůdce Jiřího Bollarda na  telefonu 
720 584 360 nebo na e-mailu: turistibela@
seznam.cz.

Tento již 11. ročník pořádají MěKS Doksy, 
MKZ Bělá pod Bezdězem a  bělští turisté 
pod záštitou Svazku obcí Máchův kraj.

R. Mauserová

Máchovi v patách po stopách Starých pověstí českých

z KUltUrníHO Dění

SVAZEK OBCÍ MÁCHŮV KRAJ,  
MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ BĚLÁ POD BEZDĚZEM A MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY 

SPOLU SE SVÝMI PARTNERY VÁS ZVOU NA KULTURNĚ - TURISTICKO - DIDAKTICKÉ PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH BÁSNÍKOVÝCH

M
ÁC

HOVI V PATÁCH

ROČNÍK
XII

S T A D I C E
23. 5. 2015

VÍCE NA WWW.MKZBELA.CZ &  WWW.MKSDOKSY.CZ
MĚSTO  

BĚLÁ POD BEZDĚZEM
MĚSTO  DOKSY

KURORT  OYBIN

M
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é kulturní středisko

DOKSY
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é kulturní středisko

DOKSY
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DOKSY
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DOKSY
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DOKSY
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é kulturní středisko

DOKSY

TAJEMSTVÍ

A R C A N U M

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
BĚLÁ POD BEZDĚZEM

ŘÍP - HORA PLNÁ MÝTŮ

OLDŘICH A BOŽENA 

PŘEMYSL ORÁČ

MÁCHOVI V PATÁCH

11. 4. 2015

P E R U C
25. 4. 2015

2015STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
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Oddíl turistiky TPD Známe výsledky ankety 
Sportovec roku 2014

Házená zápasy  
v dubnu 

sportovní hala

Připravujeme:
Ne 5. 4. Zájezd: Selská velikonoční jízda v Miku-
lášovicích – obnovená tradice Velikonoc spojená 
s účastí v průvodu, poté turistika v Českosaském 
Švýcarsku (mimo jiné návštěva Křížového vrchu 
Brtníky). Odj. busu: v 8 h z Bělé p. B., z Doks 8.15, 
návrat do 18 h. Cena: 200 Kč.

Poslední volná místa Máchovi v patách 2015 – 
motto: Slovanské starožitnosti aneb Po stopách 
Starých pověstí českých

So 11. 4. Po stopách praotce Čecha na Říp: trasa 
Krabčice – Rovné (zde návštěva prodejny lidové 
tvořivosti: kraslice, kukuřičné šustí, nekynuté 
pečivo aj.), hora Říp (návštěva rotundy, indivi-
duální jednotlivé vyhlídky: Ctiněves), zakončení 
v rodinném pivovaru. Odj. busu: MB Bondy 7.30, 
Bělá od kapličky 7.45, Doksy 8 h. Cena: 150 Kč.

So 25. 4. Peruc: návštěva muzea české ves-
nice, Boženina studánka, Oldřichův dub. Na-
učná stezka 12,5 km, kde mimo jiné dojdeme 
na Krásnou vyhlídku, po další cestě možnost 
odbočit na rozhlednu Stradonku (lze dohlédnout 
až ke Krušným horám). Pěší trasu lze zkrátit a je 
okružní. Odj. busu: 7.30 MB Bondy, Bělá od kap-
ličky 7.45, Doksy 8 h. Cena: 150 Kč.
Třetí putování připravujeme na so 23. 5. Stadice 
– České středohoří (nejkrásnější vyhlídky).

Pá 24. 4. Schůze TPD na základně: máchovské 
putování, další akce, info o vícedenních zájez-
dech, příprava na letní akce. Přihlášky na e-mailu 
TPD a na známém tel. čísle.

Změna programu možná.
Přijďte se toulat.

Horský vůdce, Renata, Petr

Ke konci března bylo ukončeno hlasování 
v anketě Sportovec města Bělá roku 2014. 
Jsou známy výsledky hlasování a chtěli by-
chom vás pozvat na  slavnostní vyhlášení 
těchto výsledků. Slavnostní večer se uskuteční 
ve čtvrtek 2. 4. 2015 od 17 hodin ve Sportovní 
hale. Je pro vás připraven program, ve kterém 
se představí sportovci, ale i děti a dospělí 
ze zájmových kroužků působících v našem 
městě a předvedou své umění. Jste všichni 
srdečně zváni.

Jitka Tošovská - místostarostka

Sobota 11. 4. 
Dorost – od 15 hodin: TJ Náchod
Muži – od 17 hodin: SK Praha 4

Sobota 18. 4. – turnaj st. žaček 
Neděle 19. 4. – turnaj ml. žáků

Sobota 25. 4. 
Dorost – od 13 hodin: HK Most
Muži – od 17 hodin: Město Lovosice B
Ženy – od 15 hodin: TJ Turnov

Franta Šindelář

Měsíc turistiky, duben, časy mění a turistika vám 
dává možnost putovat až ke kořenům naší historie! 

spOlečensKá rUBriKa

spOrt a spOlKOvá činnOst

VZPOMÍNKY
Dne 11. dubna 2015 vzpomínáme 4. výročí úmrtí 
pana Jaroslava Kůtka.

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

„Byl jsi plný života, Tvá mysl plná sně-
ní, a nikdo z nás se nenadál, jak rychle 
se vše změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, 
ale Tvůj obraz zůstává v nás.“
Dne 11. dubna 2015 uplyne druhý smut-

ný rok, kdy nás navždy opustil pan Jan Novák z Bělé 
pod Bezdězem. 
Stále vzpomínají manželka Marie a  dcera a  syn 
s rodinami.

Cokoliv jsme na Tobě milovali a čemukoliv jsme se 
obdivovali, trvá a potrvá v srdcích všech a ve věč-
nosti časů (Tacitus).
Dne 12. 4. 2015 uplynou dva smutné roky, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná maminka a 

babička, paní Marie Tošovská. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Jaroslav s rodinou

Dne 20. dubna 2015 uplyne již rok, 
co nás navždy opustila naše drahá 
manželka a  maminka, paní Zdena 
Svárovská. Kdo jste ji znali a  měli 
rádi, věnujte jí společně s námi tichou 

vzpomínku. 
Manžel Václav a synové Václav a Zdeněk s rodinami 

Dne 22. dubna 2015 vzpomeneme již 10. výročí 
úmrtí Anny Křížové. 

Za vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Dne 22. dubna 2015 uplyne druhý rok, kdy je naše ma-
minka, paní Eva Chrtková, s námi již jen ve vzpomín-
kách.    S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dne 25. dubna 2015 to bude rok, 
co zemřel bělský rodák, pan Václav 
Pešán. Kdo jste ho měli rádi, věnujte 
mu, prosím, tichou vzpomínku. 
Děkuje přítelkyně Jitka a celá rodina.

Poděkování
Dne 2. února 2015 oslavila paní Růžena 
Bělonožníková 100. narozeniny. Za  milou 
návštěvu, blahopřání a dárky srdečně děku-
jeme představitelům města, zástupcům ZP 
Škoda a zástupcům OSSZ.

Rodina Bělonožníkova a Suchých

Srdečně děkuji Svazu zdravotně postiže-
ných za milou gratulaci a dárky k mým 75. 
narozeninám.

Olga Suchá

DIVADLO VÁS HLEDÁ
Víte, že v Bělé pod Bezdězem a v Doksech vzniká 
nový divadelní soubor? Možná, že se bude jmenovat
Divadlo U V+W, protože bychom si chtěli přisvo-
jit inteligentní a tvořivý pohled na život i s jeho 
peripetiemi legendárních V+W. Ale i z jednoho 
dalšího, velmi zajímavého důvodu, o kterém vás, 
pokud se tak budeme jmenovat, nezapomeneme 
informovat a který by nás určitě k použití jmen 
Voskovce a Wericha opravňoval. Soubor proza-
tím (protože se určitě v průběhu času najde někdo 
vhodnější) povede zkušený profesionální herec 
a režisér Vladimír Kulhavý, který slíbil, že pomůže 
novému souboru dosáhnout na co nejvyšší příčku 
umělecké úrovně, což je důležité jak pro divadelní 

tvůrce, tak pro jejich diváky. 
Takže pokud nemáte pocit, že nejlépe strávený 
volný čas je u počítače či v nákupním středisku, 
chybí vám pravidelný styk se zajímavými a vníma-
vými lidmi, přidejte se k nám!
Hledáme herce a herečky, zpěváky a zpěvačky, hu-
debníky, techniky a vůbec dobré lidi, kteří by se 
na chodu divadla chtěli podílet.
Informativní schůzku plánujeme na  středu  
8. dubna 2015 v 19 hodin v Informačním a kul-
turním středisku na náměstí v Bělé pod Bezdězem.
Informace jsou dispozici od Jany Klímové na tele-
fonním čísle 733 763 948 nebo od Vladimíra Kul-
havého na 603 442 143. Těšíme se na vás!
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Šermíři 1. FC Bělá pod Bezdězem srdečně zvou všechny 
příznivce sportovního šermu.

Přijďte podpořit mladé bělské šermíře na domácí planše! Finálové zápasy v obou dnech od 15 hod.

Ve dnech 5. – 8. února 2015 se konal v Bu-
dapešti 20. mezinárodní turnaj ve  stolním 
tenisu za účasti 275 hráčů ze 17 zemí.

Českou republiku reprezentovala desítka 
hráčů, mezi kterými byl také hráč TTC Bělá 
pod Bezdězem Matěj Stach.
Turnaj se hrál ve  třech kategoriích: mladší 
žáci, starší žáci a dorost. Na každou kategorii 
byl vyčleněn jeden hrací den. Hrací systém 
byl skupinový, následně vyřazovací.

Výsledky jednotlivých kategorií
Mladší žáci (ročník 2003 = současná katego-
rie Matěje Stacha)
1. místo ve skupině a následný postup do os-
mifinále
Výhra 3:0 (Karniel – Izrael)
Prohra o postup do čtvrtfinále 1:3 (Borovn-
jak – Chorvatsko)
Umístění na konečném 6. místě

Matěj Stach

Starší žáci (ročník 2002)
1. místo ve skupině
Výhra 3:0 (Ujvárim - Maďarsko)
Prohra 0:3 (Ócsai – Maďarsko), nasazený 
jako č. 5
Celkové umístění 17. – 32.
Dorost (ročník 2001)
2. místo ve skupině
Prohra 0:3 (Timonth – Anglie)
Konečné umístění 33. – 48.

V hodnocení jednotlivých hráčů České republiky 
se Matěj umístil nejlépe.
Předvedl velice kvalitní výsledky; také zkušenosti 
z minulých účastí na mezinárodních turnajích 
se projevily.
Jediné minus celého turnaje byl fakt, že se neče-
kaně hrálo s míčky plastovými, které mají jiné 
vlastnosti. Na tyto se bude v celé České republice 
přecházet od nové sezony. O to více jsou však 
výsledky Stacha kvalitnější.
Matěj dostal možnost se zúčastnit dalšího mezi-
národního turnaje Junior & Cadet Open v ital-
ském Lignanu (začátek března).

Závěrem bych chtěl poděkovat Matějovi 
za skvělé výsledky, vynikající reprezentaci klubu, 
školy, města Bělá pod Bezdězem a samozřejmě 
České republiky.                                

Karel Brožík

spOrt

04.04. 16:30 SO Bělá "A" - Židněves 04.04. 10:00 SO P.Mělník - Bělá "Ž"
05.04. 16:30 NE Bělá "B" - Branžež 05.04. 10:15 NE O.Voda - Bělá "D"
11.04. 10:00 SO Bělá "D" - FC Mělník 11.04. 16:30 SO Kosořice "B" - Bělá "B"
12.04. 10:15 NE Bělá "Ž" - SKP Boleslav 12.04. 16:30 NE Kosořice "A" - Bělá "A"
18.04. 17:00 SO Bělá "A" - PŘEDMĚŘICE 18.04. 10:30 SO Chotětov - Bělá "D"
19.04. 17:00 NE Bělá "B" - Katusice 19.04. 09:30 NE Lysá - Bělá "Ž"
25.04. 10:00 SO Bělá "D" - Hovorčovice 25.04. 17:00 SO Čejetice - Bělá "A"
26.04. 10:15 NE Bělá "Ž" - Benátky 26.04. 17:00 NE Luštěnice "B" - Bělá "B"
02.05. 17:00 SO Bělá "A" - K.Vrutice "A" 02.05. 10:15 SO Mšeno - Bělá "D"
03.05. 17:00 NE Bělá "B" - K.Vrutice "B" 03.05. 09:00 NE Bakov - Bělá "Ž"
09.05. 10:00 SO Bělá "D" - V.Borek 09.05. 17:00 SO AKUMA MB - Bělá "A"
10.05. 10:15 NE Bělá "Ž" - Dobrovice 10.05. 15:00 NE Chotětov "B" - Bělá "B"

SK Bělá pod Bezdězem - oddíl kopané - zveme Vás na zápasy

A - muži                 B - muži             D - dorost              Ž - žáci      mini -žáci

Mezinárodní turnaj  
ve stolním tenisu

KAM ZA FOTBALEM
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