
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU  - DĚNÍ VE MĚSTĚ  -  ZE  ZáKlADNÍ 
šKOly - Z KUlTUrNÍHO DĚNÍ - ZE SpOrTU A SpOlKOVÉ čiNNOSTi 

Výstavní sál MKZ 
FENOMÉN MERKUR 

do 25. 6.

Sobota 7. května 
MÁCHOVI V PATÁCH 
Putování po Doksku

Sobota 7. května 
RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ LNU - výstava

Vernisáž ve 14 hod. 
PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ

PhDr. Vlastimil Havlík - ve 14.30
IC s expozicemi na zámku 

Vstupné na přednášku dobrovolné

Neděle 8. května 
RUKODĚLNÉ DÍLNY - zpracování lnu 

IC s expozicemi od 13 hod. 
Vstupné dobrovolné 

Úterý 10. května 
UVOLNĚNÁ ŠEDESÁTÁ

Vernisáž výstavy v 17 hod.
Muzeum Podbezdězí

Úterý 17. května
CASTELLA VIDISTIS

České, moravské a světové 
památky 

v naivních kresbách Jana 
Evangelisty Konopase 

Vernisáž výstavy v 17 hod.
Muzeum Podbezdězí

Sobota 28. května 
DOKTORSKÁ POHÁDKA

Nezávislé divadlo P. Šimůnka 
Komorní sál MKZ v 15 hod. 

Vstupné: 30 Kč

Sobota 4. června 
RUKODĚLNÉ DÍLNY – filcování 
IC s expozicemi od 13 hod. 

Vstupné dobrovolné

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz 

VÁžENÍ SPOLUObČANÉ,
květen
5/2016

40. ročník

čas nám plyne velmi rychle, máme tu již 
pátý měsíc tohoto roku.
Na  dubnovém zasedání zastupitelstva 
města byl zvolen sedmý člen rady města, 
zvolena byla paní Jaromíra Límanová. 
Rada města je tak ucelena dle odsouhlase-
ných pravidel o počtech členů.
Na  tomto zasedání byl též schválen závě-
rečný účet města za rok 2015, s kterým jste 
se mohli seznámit na úřední desce, kde byl 
vyvěšen. Dále byly schváleny dotace pro 
sportovní kluby a  spolky, které v  našem 
městě působí. Všem, kteří zajišťují chod 
organizací, patří můj dík za  jejich práci, 
které si velmi vážím, a přeji mnoho úspě-
chů a radosti z dosažených výsledků.
Na podporu cestovního ruchu byla schvá-
lena spolupráce mezi naším městem a měs-
tem Mšeno, která se týká provozu cyklo-
busů v  období letních dnů. Jízdní řád 
bude k  dispozici na  dostupných místech 
pro všechny občany našeho města, abyste 
mohli tyto cyklobusy využívat při svých 
toulkách přírodou.
Byla dokončena oprava břehu rybníka Slon, 
na které se v příštím roce bude pokračovat, 

a také byla dokončena revitalizace stromů 
Zámeckého příkopu. Obyvatelé Zámku č. 1 
ze severního křídla byli přestěhováni. Do-
šlo k rozšíření kamerového systému o dvě 
kamery umístěné na vodojemu a v lokalitě 
U Koníčka. Nadále pokračuje rekonstrukce 
bytů na Masarykově náměstí čp. 25.
Jinak probíhají jarní úklidové práce, které 
by měly vést ke zlepšení hezkého prostředí 
v našem městě, ale stále nás trápí nepořá-
dek kolem sběrových míst. Proto apeluji 
na všechny obyvatele města, aby využívali 
sběrový dvůr k likvidaci starých lednic, te-
levizorů, sedaček a dalších produktů. Pra-
covníci TS nacházejí na  těchto místech 
stále velký nepořádek a do kontejnerů ur-
čených na  tříděný odpad občané vhazují 
různý odpad.
I  v  tomto měsíci jsou pro vás připraveny 
akce pro pobavení a  potěšení, ke  zlepšení 
pozitivních nálad, které zajistí úsměvy 
na tvářích nás všech.
Krásné květnové dny vám přeje 

Jitka Tošovská,
starostka města

foto Jiřina Knížková
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 

420/2004 Sb. vyjádřit souhlas s  celoroč-
ním hospodařením s  výsledkem: „Byly 
zjištěny nedostatky“. 

Oprava střech
Rada města odsouhlasila realizaci oprav 
střech na bytových domech čp. 485 a 486 
v Husově ulici v předložené variantě č. 2, 
opravu obou střech a ukládá finančnímu 
odboru připravit návrh rozpočtového 
opatření k financování opravy. 

Dotace spolkům
Rada města schválila poskytnutí dotací 
dle programů č. 1, 2, 3 schválených pro 
rok 2016 dle předloženého návrhu a po-
věřuje starostku města podpisem veřej-
noprávních smluv se zástupci jednotli-
vých žadatelů o dotaci.
Dále rada města schválila poskytnutí do-
tací na základě podaných individuálních 
žádostí pro rok 2016 dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostku města pod-
pisem veřejnoprávních smluv se zástupci 
jednotlivých žadatelů o dotaci.

Rozpočty příspěvkových organizací na r. 2016
Rada města dle § 28 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, schválila roz-
počet příspěvkové organizace Mateřská 
škola Bělá pod Bezdězem na  rok 2016, 
rozpočet příspěvkové organizace Měst-
ská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 
na  rok 2016 a  rozpočet příspěvkové or-
ganizace Základní škola Bělá pod Bezdě-
zem na rok 2016. 

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ
Rada města dle čl. VII. bodu 5. Směrnice 
města č. 1/2014, Zásady a  postupy při 
zadávání veřejných zakázek, rozhodla 
o přímém zadání projektových prací pro 
investiční akci „Snížení energetické ná-
ročnosti budovy ZŠ Tyršova 20, Bělá pod 
Bezdězem“ firmě ANITAS s.r.o., Tur-
novská 21, Mnichovo Hradiště za  cenu 
206.200,- Kč bez DPH. O přímém zadání 
se rozhoduje z důvodu časových návaz-
ností na  podání žádosti o  dotaci do  19. 
výzvy Ministerstva životního prostředí 
v  rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 s termínem podání 
do 15. 4. 2016.

Plán odpadového hospodářství
Rada města rozhodla, že nejvhodnější 
nabídkou na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Zpracování plánu od-
padového hospodářství Bělá pod Bezdě-
zem“ je nabídka společnosti Institut pro 
udržitelný rozvoj měst a  obcí, o.p.s., 
5. května 1640/65, Praha 4, za  cenu 
29.500,- Kč bez DPH a schválila uzavření 
smlouvy s tímto uchazečem.

Účetní závěrka a závěrečný účet města
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit účetní 
uzávěrku a  závěrečný účet města za  rok 
2015. 
Dle § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. 
o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města projednat zprávu o  vý-
sledku přezkoumání hospodaření města 
Bělá pod Bezdězem za  r. 2015 a  dle § 
10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 
Sb. a dle § 10 odst. 3, písm. c) zákona č. 

Současně rada města doporučila zastu-
pitelstvu města schválení poskytnutí do-
tací nad 50 tisíc s uvedenými žadateli dle 
programů č. 1 a  3 schválených pro rok 
2016.

Rozpočtové opatření
Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opat-
ření č. 2/2016 – příjmová část roz-
počtu se navyšuje o  7.328.581,00 Kč 
na  88.429.175,67 Kč, výdajová část roz-
počtu se navyšuje o  6.298.112,00 Kč 
na 96.687.112,00 Kč. Financování z vlast-
ních zdrojů je ve výši 8.257.936,33 Kč.

Podpora cestovního ruchu
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit uzavření smlouvy o  spo-
lupráci na  podporu rozvoje cestovního 
ruchu mezi městem Bělá pod Bezdězem 
a městem Mšeno, která se týká provozu 
cyklobusů.

Bc. Zdeněk Krenický, tajemník úřadu

Celorepublikový projekt Obec Občanům konečně dorazil i do Bělé pod 
Bezdězem    

Vážení občané, naše obec se zapojila do projektu Obec Občanům, který pomáhá získat 
domácnostem, firmám i spolkům nové prostředky pro budoucí rozvoj. V první fázi projektu jsme pro 
naše občany vyjednali prostřednictvím obecní energetické soutěže exkluzivní cenové a férové 
smluvní podmínky za elektřinu a plyn. Více informací naleznete v přiloženém materiálu nebo v 
letáčku ve vaší schránce.  

Využijte možnosti získat další volné prostředky pro vaši domácnost a přidejte se k více než 53 000 
domácností, které již prostřednictvím projektu Obec Občanům ušetřili. Na 
www.belapodbezdezem.obecobcanum.cz najdete další doplňující informace, anebo se rovnou 
můžete přihlásit on-line.  
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”DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ” – školní zahrady v MŠ březinka

rovací stroj za 60 tis. Kč, dále byl proveden 
upgrade programu spisové služby za 62 tis. 
Kč a do nového Územního plánu města bylo 
investováno 273 tis. Kč. 
Běžné výdaje představovaly za  rok 2015 
částku ve výši 67.518 tis. Kč. Jednalo se o vý-
daje na platy a odvody sociálního a zdravot-
ního pojištění, nákup materiálu, drobného 
hmotného majetku, energie (elektrická 
energie, plyn, voda), výdaje na  služby, 
opravy a udržování, telefonní poplatky a po-
honné hmoty. Na opravy a udržování v ka-
pitole Komunikace bylo vynaloženo celkem 
240 tis. Kč. Na  opravy a  udržování pamá-
tek v městské památkové zóně bylo celkem 
čerpáno 5.075 tis. Kč, přičemž od Minister-
stva kultury ČR jsme obdrželi částku ve výši 
1.000 tis. Kč. Příspěvky vlastním příspěvko-
vým organizacím (Základní škola, Mateřská 
škola, Městská kulturní zařízení) představo-
valy částku ve výši 18.103 tis. Kč. Příspěvek 
na  provoz pečovatelské služby, kterou pro 
nás provozuje Pečovatelská služba Mladá 
Boleslav, byl poskytnut ve výši 969 tis. Kč. 
Výdaje na dobrovolné hasiče představovaly 
celkem částku 258 tis. Kč. Další finanční 
prostředky byly vynaloženy na  podporu 
sportovních a  zájmových spolků působí-
cích na území města, údržbu a provoz Měst-
ské sportovní haly, hřišť a herních prostor, 
na provoz Technických služeb, které zajišťují 
péči o  veřejnou zeleň, hřbitovy, odpadové 
hospodářství a další služby.
Výsledek hospodaření města je celkem 
+9.913 tis. Kč. Tento kladný hospodářský 
výsledek bude využit k  financování roz-
počtů města v následujících letech.
Město vlastní 261 bytových jednotek a dále 
42 nebytových prostor. Hospodářský výsle-
dek z  hospodářské činnosti k  31. 12. 2015 
je +2.928.217,33 Kč. V této částce jsou zahr-
nuty i finanční prostředky ze záloh nájem-
níků na energie a vodu, které podléhají vy-
účtování v 1. pololetí 2016.

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem 
schválilo na  svém řádném zasedání dne  
6. 4. 2016 materiály, které předkládal Finanční 
odbor MěÚ Bělá pod Bezdězem (FO).
Nejdůležitějším materiálem bylo schválení 
účetní závěrky města Bělá pod Bezdězem 
a Závěrečného účtu města Bělá pod Bezdě-
zem za rok 2015.
V příjmové části v roce 2015 obdrželo město 
daňové příjmy ve výši 71.833 tis. Kč, dále ne-
daňové příjmy představovaly částku ve výši 
7.492 tis. Kč, kapitálové příjmy 1.343 tis. Kč 
a příjmy z transferů (dotace na stání správu 
a  účelové dotace) ve  výši 14.611 tis. Kč. 
Příjmy celkem tedy představovaly částku 
ve výši 95.730 tis. Kč.
Výdaje roku 2015 byly čerpány v  celkové 
výši 85.817 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 
(investiční výdaje) ve  výši 18.299 tis. Kč. 
V této částce jsou zahrnuty tyto realizované 
investiční akce: počáteční práce na  plyno-
fikaci ulice Lidová 90 tis. Kč, komunikace 
Tyršova ul. 26 tis. Kč, komunikace Ješkova 
ul. 755 tis. Kč, kanalizace Fortenská ul. 381 
tis. Kč, komunikace Mělnická celkem 9 747 
tis. Kč (financováno úvěrem), výměna oken 
v  ZŠ Tyršova I. etapa 1.864 tis. Kč, street 
workoutové hřiště 388 tis. Kč, výměna po-
vrchu na hřišti u ZŠ 414 tis. Kč. Dále byla 
provedena rekonstrukce brouzdaliště 
za 1.321 tis. Kč, vystavěna byla deponie kon-
tejnerů u zámku v částce 77 tis. Kč, byla pro-
vedena revitalizace zahrady MŠ Březinka 
v  částce 1.759 tis. Kč, byly pořízeny herní 
prvky v ul. Tyršově ul. za 55 tis. Kč, byl poří-
zen velkoobjemový kontejner do Sběrného 
dvora v částce 120 tis. Kč. Pro potřeby Tech-
nických služeb byl pořízen sekací traktor 
Stiga za 216 tis. Kč, osobní automobil Ford 
za 366 tis. Kč a hasičské auto za 251 tis. Kč 
pro potřeby dobrovolných hasičů. Dále byla 
pořízena socha za 40 tis. Kč a do výkupu po-
zemků město investovalo částku ve výši 34 
tis. Kč. Na Správní odbor byl pořízen kopí-

Hospodaření města za rok 2015 bylo před-
mětem kontroly Krajského úřadu Středo-
českého kraje. Kontrola proběhla ve dnech 
29. 10. 2015 a dále pak 10. - 11. 2. 2016. Vý-
sledkem kontroly byl pouze jeden nedosta-
tek. Zastupitelstvo města, v rámci schválení 
závěrečného účtu města za rok 2015, přijalo 
opatření, aby se tento nedostatek již neopa-
koval. 
Rada města a zastupitelé města schválili do-
tace pro spolky a sportovní organizace pů-
sobící v  Bělé pod Bezdězem. Těmto orga-
nizacím byla z  rozpočtu města poskytnuta 
částka v celkové výši 1.414 tis. Kč. 

Hospodaření města za  1-2/2016: převaha 
příjmů nad výdaji za toto období představo-
vala částku ve výši 2.324.285 Kč.
Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Občané si mohli zažádat o půjčku z Fondu 
rozvoje bydlení na  opravy svých domů 
v souladu se schválenými podmínkami pro 
poskytování půjček z  tohoto fondu. Došla 
pouze jedna žádost o půjčku, takže v prů-
běhu měsíce května bude vypsáno 2. kolo 
výběrového řízení na  poskytování půjček 
z tohoto fondu.

Za FO MěÚ Bělá pod Bezdězem
Viliam Matoušek 

Vedoucí odboru

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU, DĚNÍ VE MĚSTĚ

Dne 19. 5. od  16 hod. bude otevřena ve-
řejnosti školní zahrada při MŠ Březinka, 
která byla na podzim roku 2015 díky dotaci 
z  Operačního programu životní prostředí 
2007 - 2014 v  rámci projektu „Přeměna 
okolí MŠ Březinka na  přírodní zahradu“ 
kompletně zrekonstruována.
V případě příznivého počasí možnost opé-
kání vuřtů  (vuřty s sebou).

Těší se na Vás
kolektiv MŠ Březinka

Pozvánka
Zveme vás na veřejné jednání
Zastupitelstva města bělá pod 

bezdězem,
které se koná dne

18. 05. 2016 od 17 hod.
v klubu Základní školy  

v Máchově ulici.

Informace z Finančního odboru MěÚ bělá pod bezdězem

FOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2017

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2016
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ZE ZáKlADNÍ A MATEŘSKÉ šKOly, DĚNÍ VE MĚSTĚ

Ve dnech 6. a 7. 4. se konalo v prostorách 
DDM Kolín krajské kolo Dětské scény. 

Recitační přehlídky se zúčastnilo 87 žáků 
z celého Středočeského kraje. Díky svému 
vítězství v  okresním kole se tohoto klání 
zúčastnil i  David Durdis z  bělské školy. 
Ve své kategorii se mu podařilo v konku-
renci 20 vybraných opět zazářit. Tříčlenná 
porota ocenila Davidovu reprodukci po-
etických textů pomyslnou zlatou medailí. 
David se tudíž zúčastní celostátního kola 
Dětské scény, které proběhne ve dnech 10. 
– 16. 6. ve Svitavách. Pro Davida je to ne-
bývalý úspěch, stejně tak pro školu, pro-
tože ještě žádný žák se v recitační soutěži 
neprobojoval tak vysoko.

Mgr. Zuzana Kleinová

V tomto školním roce probíhá již 8. roč-
ník výměnného pobytu s  žáky švýcarské 
základní školy v Mosnangu. První část se 
uskutečnila na  podzim 2015. Bělští žáci 
objevovali během pěti dnů krásy Švýcar-
ska. Nyní se pomalu blíží druhá část této 
již zavedené akce. Ve  dnech 23. – 27. 5. 
přivítáme naše nové kamarády v Bělé pod 
Bezdězem. Přípravy jsou tedy v  plném 
proudu. Žáci pilně trénují a rozšiřují svou 
slovní zásobu, ve  svých domovech pak 
spolu se svými rodiči začínají připravovat 
své pokojíčky na  tak vzácnou návštěvu. 
Všichni se chtějí ukázat v  tom nejlepším 
světle.
Ani ve  škole nezůstáváme s  přípravami 
pozadu. V  pátek 8. 4. se účastníci vý-
měnného pobytu sešli v  odpoledních 
hodinách ve  třídě č. 14, aby tu společně 

vytvořili nástěnku týkající se jejich pod-
zimní návštěvy Švýcarska. Ve  velmi pří-
jemné a přátelské atmosféře si tak chlapci 
a dívky připomněli krásné a často veselé 
okamžiky z  pobytu, ve  kterém si někteří 
poprvé vyzkoušeli vycestovat do cizí země 
sami, bez svých rodičů. Tváře všech pří-
tomných prozrazovaly, že se na své nové 
přátele už všichni těší.

Mgr. Libuše Coufalová

Zveme Vás na Férovou snídani! Jedná se 
o akci učitelů a žáků naší základní školy, 
která proběhne v sobotu 14. května 2016 
na zahradě roubenky BJB na Masarykově 
náměstí 85. Vítáme každého, kdo sám při-
nese alespoň drobnost vyrobenou doma či 
koupenou z Fair Trade surovin. 

Od 8 do 10 hodin se 
může připojit každý, 
kdo má zájem ochut-
nat „fairtradeové“ 
snídaňové dobroty 
a  dozvědět se více 
o Fair Trade. Jedná se 

hlavně o kávu, čaj, kakao a čokoládu vypro-
dukované bez nucené dětské práce. Přijďte 
se dozvědět víc, ochutnat a trochu pomoci 
proti novodobému otrokářství. 

Mgr. Petra Kuchařová, Mgr. Lucie Veselá 
a Ing. Pavlína Cankařová

Vážení rodiče, ale i další přátelé naší ma-
teřské školy, zveme vás tímto na  DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v  pondělí 16. 
5. od 8 do 12 hod. Přijďte se podívat, jak 
s dětmi pracujeme. Váháte, do které školky 
zapsat své děti? Budete-li mít tedy čas, na-
vštivte všechna naše pracoviště – v  ulici 
Velenského, v  ulici Pražská a  příměstské 
obci Březinka. Prohlédněte si prostředí 
tříd i  zahrady, kde budou vaši nejmenší 
trávit spoustu času.
Pokud vám daný termín nevyhovuje, lze 
se v mateřské škole domluvit individuálně 
na  telefonním čísle: 731 495 473. Těšíme 
se na vás i vaše děti.

Za všechny zaměstnance mateřské školy 
Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Bělá 
pod Bezdězem, příspěvkové organizace, se 
bude konat 6. 6. 2016 od 8 do 17 hod. v ulici 
Velenského, Pražská a  v  Březince. Veškeré 
informace a  dokumenty týkající se zápisu 
jsou přístupné na webových stránkách www.
msbela.cz. Těšíme se na vaše děti.
Již od roku 2012 se zřizovatel mateřské školy, 
kterým je město Bělá pod Bezdězem, snaží 
vyhovět poptávce po místech ve školce. Díky 
tomu byly zřízeny dvě menší třídy, přistaven 
nový pavilon a kapacita mateřské školy na-
výšena na současných 189 dětí. Město každý 
rok financuje provoz mateřské školy značně 
velkou částkou. Byla bych velice ráda, pokud 
by se podařilo umístit všechny děti z  Bělé 
pod Bezdězem, kterým budou do  konce 
srpna 2016 tři roky. Bohužel se nedá předem 
odhadnout, kolik dětí k zápisu přijde.
O přijetí dětí se rozhoduje podle jasně da-
ných pravidel, která jsou dána zákony a ne-
lze je v  žádném případě obejít. Přednost 
mají děti, které mají odklad školní docházky, 
a  děti, které jsou ve  školce poslední rok, 
a chystají se tak k nástupu do základní školy 
– a to bez ohledu na trvalé bydliště dětí. Po-
tom jsou přijímány děti podle věku, které 
mají trvalé bydliště v  Bělé pod Bezdězem 
nebo v příměstských obcích – přednost má 
starší dítě, potom mohou být přijaty děti z ji-
ných obcí – také podle věku, kdy přednost 
má starší dítě. Podrobnější informace jsou 
k dispozici ve směrnici mateřské školy o při-
jímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
Velká část rodičů bohužel odmítá umístění 
dětí v  mateřské škole v  ulici Pražská nebo 
v  příměstské obci Březinka, což je velká 
škoda – obě mateřské školy s  dětmi pra-
cují velmi pěkně. V Březince nyní mají děti 
k dispozici novou krásnou zahradu. 
Ráda bych ještě vysvětlila, proč se zápis 
v  naší školce koná až začátkem června - 
podle § 37, odst. 1 zákona o  předškolním, 
základním, středním, vyšším a jiném vzdě-
lávání (Školský zákon) v platném znění, se 
mohou rodiče dětí, které dovrší do  konce 
srpna šesti let, rozhodnout o odkladu školní 
docházky do 31. května. Tyto děti pak mají 
přednostní nárok na místo v mateřské škole. 
Není tedy možné počítat striktně s  tím, že 
všichni předškoláci odejdou do školy. Vím, 
že se zápis koná v posledním možném ter-
mínu, a děkuji touto cestou všem rodičům 
za pochopení.
Pokud budete potřebovat jakékoliv infor-
mace týkající se naší mateřské školy nebo 
zápisu, lze se na mě obrátit buď mailem: re-
ditelka@msbela.cz, nebo na telefonním čísle 
731 495 473.

Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ

Krajské kolo dětské scény v Kolíně - David opět zazářil

Základní škola se připravuje na návštěvu ze Švýcarska

Snídaně v trávě Den otevřených dveří
v mateřské škole

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY bĚLÁ P.b.
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bROUČKOVA ŠKOLIČKA
Pravidelně každé úterý probíhá v  Ma-
teřské škole ve  Velenského ulici kroužek 
„Broučkova školička“. Pod vedením učite-
lek se nejmenší děti z Bělé, které ještě ne-
navštěvují mateřskou školu, v doprovodu
rodičů seznamují s  prostředím a  aktivi-
tami naší školy. Díky tomu se děti připra-
vují na lepší adaptaci při nástupu.

ČTEME DĚTEM
Ráda bych poděkovala maminkám z třídy
Motýlků, které se zúčastnily projektu 
„Čteme dětem“. Děti si díky připraveným 
aktivitám osvojovaly některé poznatky 
a  dovednosti, které předcházejí čtení 
i  psaní. Maminky si vyzkoušely činnost 
se skupinou dětí v předškolním prostředí. 
Tato setkání byla přínosná pro děti i  ro-
diče.

Za MŠ Dana Neumannová

JARO U LIŠTIČE K MŠ PRAžSKÁ
Děti z Mateřské školy v Pražské ulici vítaly
jaro sázením květin, bylinek, zeleniny 
a  prací na  školní zahradě. Pěstování je 
velmi oblíbenou činností dětí. Ve  třídě 
jsme nejprve zaseli semínka, zalévali je 
a  pozorovali, jak rostou. Společně jsme 
připravili záhonek na sázení a vzrostlé sa-
zenice rajčat, paprik, cuket, salátu a dýní 
přesadili. Každý si domů také odnesl rost-
linku rajčete, kterou si dopěstuje doma 
a  po  prázdninách se pochlubí úrodou. 
Děti se také podílely na vyhrabávání tráv-
níku.

Snažíme se o vytváření pozitivního a vře-
lého vztahu k přírodě. Svět přírody přibli-
žujeme dětem různými činnostmi ve třídě
i  venku. Těšíme se na  společnou oslavu 
Dne Země, kdy si zahrajeme na ochránce 
přírody, a  ještě víc než kdy jindy se bu-
deme snažit té naší Zemi pomáhat a chrá-
nit ji. Při jarních procházkách do přírody
s sebou nosíme lupy a encyklopedii, a tak
poznáváme jednotlivé květiny, stromy, 
keře a  vše živé prakticky a  s  láskou. Zís-
kané vědomosti děti realizují právě v péči
o školní zahradu.

Krásné jaro všem přejí Lištičky z MŠ Pražská 
a paní učitelky.

DĚTI A KNIHOVNA
Březen je měsíc knihy a  tak jsme se 
s dětmi ze třídy Broučků a Myšek vydali 
do  Městské knihovny Bělá pod Bezdě-
zem. Knihovnice paní Stará nás sezná-
mila se spoustou zajímavých publikací, 
děti si knihy mohly prohlédnout. Některé 

se nám líbily to-
lik, že jsme si je 
zapůjčili a  nyní 
si je čteme před 
spaním. Chtěli 
bychom velmi 
poděkovat paní 
Staré za  její 
ochotu věnovat 
se našim dětem.

Učitelky a děti ze třídy Broučků a Myšek.

Se správnými lidmi, na  správném místě, 
ve správný čas…
Poprvé jsme myšlenku venkovní posilovny 
diskutovali v květnu 2015 v rámci zasedání 
komise pořádku a  bezpečnosti ve  městě. 
Hledali jsme možnosti jak zlepšit protidro-
govou prevenci, jak efektivně oslovit naši 
cílovou skupinu - dospívající mládež. 
Na  zářijovém zastupitelstvu jsem v  rámci 
projednávání rozpočtového opatření podal 
protinávrh, aby finanční prostředky byly 
použity na  stavbu workout parku – ven-
kovní posilovny. Argumentoval jsem při-
tom, že jsme schopni celou stavbu realizo-
vat do konce roku a zastupitelé dali stavbě 
workoutu zelenou. 

Dne 30. 9. 2015 jsem radě města prezento-
val návrh venkovního hřiště a znovu jsem 
upozornil na  možnost realizace stavby 
do  konce roku. Rada města schválila vy-
psání výběrového řízení a  pověřila mě, 
abych spolupracoval na jeho přípravě. 
Během měsíce října se nám podařilo najít 
vhodné místo pro stavbu, připravit projek-
tovou dokumentaci, absolvovat stavební ří-
zení, připravit výběrové řízení na dodava-
tele stavby a vybrat dodavatele. 
V  měsíci listopadu byla celá akce zre-
alizována a  rada města mohla 27. 11. 
2015 schválit provozní řád fitness parku, 
a umožnit vám tak jeho používání. V rámci 
slavnostního otevření parku v  sobotu  
14. 5. 2016 ve 14 hod. uvidíte ukázku cvi-
čení týmu Workout Mělník. 
Děkuji tímto všem těm, kteří umožnili 
myšlenku workout parku - venkovní po-
silovny v  Bělé pod Bezdězem zrealizovat. 
Především těm, co se na projektu aktivně 
podíleli, těm, co nás podporovali, i těm, co 
nám „jen“ drželi palce. 

Bc. Radek Fejfar

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jak jsme stavěli workout park

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Slavnostní otevření parku v sobotu 14. 5. 2016 ve 14 hod.

Hasičský záchranný sbor Středočeského 
kraje, stanice Bělá pod Bezdězem, a jednotka 
požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů 
Bělá pod Bezdězem si vás dovolují pozvat 
dne 6. 5. od  9 do  15 hod. na  DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ na  stanici HZS Bělá 
pod Bezdězem při příležitosti oslav svátku  
sv. Floriána, patrona hasičů.

Na tenisových kurtech Na Výsluní holdovali 
borkyně a borci úplně jinému sportu než te-
nisu – a to šipkám. V rámci Bělského sedmi-
boje zde proběhl 9. 4. turnaj v šipkách. Týmy 
volily různou taktiku. Za některé nastoupila 
sestava téměř stejná jako na  bowling, další 
pak vyslali sestavu úplně jinou. Všichni si to 
však báječně užili.
Hráli jsme hru „301“ s tím, že pokud někdo 
„dohodil“ do 0, sčítaly se zbylé body (tr. b.) 
každému týmu. 

Výsledek byl:
1. Lidovky  682 tr. b.
2. Bezdědice  862 tr. b.
3. Březinka  1036 tr. b.
4. Sahara   1220 tr. b.
5. Měšťáci  1264 tr. b.
6. Výsluní  1696 tr. b.

 
 

Tým Lidovky – vítěz šipek 

Celkově je stav Bělského sedmiboje vyrov-
naný. Těsně vede Sahara, o  druhé místo se 
zatím dělí Březinka a Bezdědice.
Další soutěž zařazenou do Bělského sedmi-
boje budou kuličky. Tato soutěž bude ale ote-
vřena široké veřejnosti. Zveme proto všechny 
na Turnaj v kuličkách pro všechny který se 
bude konat v sobotu 7. 5., na hřišti v Lidové 
ulici před „Novými domy“ za  Tiberinou. 
Registrace hráčů proběhne od 14 do 14.30. 
Kromě kuliček bude zajištěno i občerstvení 
a bude možno si i buřta opéct. Tak neváhejte, 
vyhrazte si čas a  začněte trénovat. Hrát se 
bude se skleněnkami.
A závěrem chci připomenout Bělskou regatu 
netradičních plavidel (30. 7.) a  Bezdědický 
krpál (17. 9.). O tom ale podrobněji až příště.

Milan Lomoz

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ HSZ bĚLÁ

bělský sedmiboj II.
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Z KUlTUrNÍHO DĚNÍ

DOKTORSKÁ POHÁDKA
Nezávislé divadlo P. Šimůnka 
Sobota 28. května od 15 hod. 
Doktoři pomáhají nemocným lidem, pře-
depisují léky, lázně a radí, jak se nemoci 
vyhnout. Ale jak si pan doktor poradí, když 
ho v ordinaci navštíví třeba vodník, kterého 
trápí revma, nebo hejkal, co ztratil hlas? 
A jak se asi léčí zlomená noha takové lesní 
víle? Musí kouzelné bytosti škodit lidem, 
nebo se nakonec napraví?
Jestli se to chcete dozvědět, přijďte se po-
dívat na pohádku plnou strašidel do Ko-
morního sálu MKZ. Budeme se na vás těšit. 

Vstupné: 30 Kč

Třetí putování po vald-
štejnském panství 
proběhne v  sobotu  
7. května a  bude věno-
váno Doksku, kdy se 
podíváme na Valdštejny 
jako na nositele kultury 
a vzdělanosti.
Zahájení se uskuteční 
v  sobotu 7. května  
v 9 hod. v Doksech v zá-
meckém parku, kde se se-
tkáme s hrabětem Valdštejnem a s K. H. 
Máchou v krátké divadelní skeči v podání 
Divadýlka na dlani. Poté se vydáme po Jar-
milině stezce k hotelu Port a pak méně 
známou cestou přes tzv. Pancířovo pole 
do Selské rokle. Projdeme Černou roklí 
a vystoupáme k tzv. Černé louži nebo také 
Čertovu jezírku s velmi zajímavou pověstí. 
Od oné malé vodní plochy půjdeme nezna-
čenou cestou tajuplným údolím s bizarními 
skalními útvary k rozcestí nad Černou roklí 
a odsud přes Vůbčářskou rokli do Starých 
Splavů, kde je cíl našeho putování. Cestou 
nás čekají zajímavé výhledy, hluboké lesy 
a nejedna čertovská pověst. I na této cestě 
si připomeneme nejen 650 let od založení 
Máchova jezera, ale také 180 let od prvního 
vydání Máchova Máje.
Vybíráme pouze startovné 30 Kč. Dopravu 
vlakem si hradí každý účastník individu-
álně.

PhDr. R. Mauserová

V KOMORNÍM SÁLE MKZ

Potřetí Máchovi v patách 
po valdštejnském panství

ZÁJEZD DO žIžKOVSKÉHO 
DIVADLA JÁRY CIMRMANA

NĚMÝ bObEŠ
Středa 11. května

Městská kulturní zařízení Bělá pod 
Bezdězem pořádají zájezd do Divadla 
Járy Cimrmana na divadelní představení 
Němý Bobeš.
Autobus odjíždí v 16.30 od kapličky se 
zastávkami na běžných stanovištích au-
tobusů. 
Vstupenky v ceně 360 a 330 Kč + 100 Kč 
doprava si můžete zakoupit v Knihovně 
Vladimíra Holana. 
Majitelé abonmá hradí pouze dopravu. 
Vstupenky bez dopravy jsou neprodejné. 

Pondělí: příležitostně 
Výtvarné dílničky pro MŠ a ZŠ

Středa: 8 – 13 h
Herničky pro nejmenší děti
Výtvarné aktivity

Čtvrtek: 12 – 17 h
Výtvarné odpoledne pro děti z MŠ, ZŠ  
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé – pokročilí

Pátek: 8 – 13 h
Herničky pro nejmenší děti
Hudebně-pohybové aktivity

Těšíme se na vás v ZŠ Tyršova ul.
I. Křivánková (p. Kaštánková) - bližší informace 

na tel. čísle 606 174 564

RODIČOVSKÉ  
CENTRUM 
KAŠTAN 

ZAHÁJENÍ LETOŠNÍ TURISTICKÉ 
SEZONY NA ZÁMKU V bĚLÉ

Městská kulturní zařízení Bělá pod 
Bezdězem, Uměleckoprůmyslové mu-
zeum – Muzeum textilu v České Skalici 
a Tajemství z. s. si vás dovolují pozvat 
na výstavu Ruční zpracování lnu, která 
zahájí turistickou sezonu na bělském 
zámku v IC s expozicemi vernisáží dne 
7. 5. od 14 hod. Program bude pokra-
čovat od 14.30 přednáškou PhDr. Vlas-
timila Havlíka, ředitele Muzea textilu 
v České Skalici, na dané téma.

RUKODĚLNÉ DÍLNIČKY
ZPRACOVÁNÍ LNU

K ručnímu zpracování lnu se vrátíme 
také v neděli 8. 5. „dílničkami“ od 13 
hod. Děti i dospělí si budou moci vy-
zkoušet vochlovat len, příst, tkát nebo si 
látku potisknout za pomoci zkušených 
lektorů z Tkalcovského muzea Dům 
pod jasanem z Trutnova. Na oba dny je 
vstupné dobrovolné.
Dva návštěvnické okruhy na bělském 
zámku budou zpřístupněny v rámci tu-
ristické sezony již od neděle 1. 5. Ukon-
čení výstavy Ruční zpracování lnu dne 
30. 9. nám zároveň uzavře i letošní tu-
ristickou sezonu. 

RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA
 FILCOVÁNÍ

V sobotu 4. 6. se od 13 do 16 hod. při 
další „dílničce“ budeme věnovat násled-
nému zpracování ovčí vlny, a to formou 
mokrého plstění, tzv. filcováním. Spolu 
s lektorkou z Tkalcovského muzea Dům 
pod jasanem z Trutnova si vyrobíme 
obal na knihu, mobil, taštičku či jiné 
předměty. Vstupné je dobrovolné. 

J. Müller

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 
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SpOlEčENSKá rUBriKA
PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKAGRATULACE

Právě před rokem nás navždy opusti-
la paní Mgr. Milena Holečková, která 

 nás seznamovala s krásami české kla-
sické hudby i s historií naší obce. 

Vzpomeňme s láskou.
Rodina a nejbližší

„To, že čas rány zahojí, je jen zdání. 
Stále je v srdci bolest a vzpomínání.“ 
Dne 11. května uplyne již 17 let, co nás 
opustil pan Josef Novák. 
Stále vzpomíná manželka Hana, děti 

Jarka a Alena s rodinami, švagrová Maru. 

Dne 11. května tomu bude již pět let, co nás navždy 
opustila paní Marie Masáková.
Na maminku, babičku a prababičku stále vzpomí-

nají dcery s rodinami.  

Dne 16. května uplynulo již dlouhých 
30 let, kdy nás navždy opustil náš dě-
deček pan Václav Kočí, bývalý poštovní 
doručovatel. Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku. 

Syn Václav s rodinou

Rád bych poděkoval Městskému úřadu 
v Bělé pod Bezdězem za milou návštěvu, bla-
hopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Jaroslav Peška

Srdečně děkuji vedení města za  projevené 
blahopřání a  věcné dary k  mému životní-
mu jubileu. Za totéž upřímně děkuji Svazu 
zdravotně postiženým, spolku baráčníků, 
odborům KOVO MB,  pojišťovně Škoda 
a mé rodině, přátelům a známým.

Jiřina Tomanová

život a hudba Jaroslava Ježka 
Koncert vokálního souboru 

Carillon ke Dni matek 

NEDĚLE 15. 5. OD 17 HODIN

VESTIBUL RADNICE
Vstupné dobrovolné

Dne 6. května se dožívá můj manžel pan 
Josef Beer 88 let.
Moc a  moc zdravíčka 
do  dalších let přeje man-
želka Hana, dcera Jarča 
a  dcera Katka s  přítelem 
Honzou.

Dne 16. května oslaví životní jubileum 90 
let maminka, babička a prababička, paní 
Ludmila Bittnerová.
Ze srdce jí přejeme hodně štěstí, spokoje-
nosti a hlavně pevné zdraví do dalších let.
Za celou rodinu snacha Hana Pitlounová.

VZPOMÍNKY

Z KUlTUrNÍHO DĚNÍ

Muzeum Podbezdězí, sídlící v 1. patře běl-
ského zámku, zahajuje svoji hlavní sezonu 
v neděli 1. května 2016. 
Návštěvníci se v květnu mohou těšit na tyto 
výstavy:

Dagmar Formánková: 
KERAMIKA PRO RADOST
1. května až 15. května 2016
Vernisáž 2. května v 17 hod.
Výstava autorské keramiky bělské výtvar-
nice Dagmar Formánkové doplněná fo-
tografiemi Oldřicha Jelena bude k vidění 
v prostorách muzea od 1. května. Vernisáž 
k této výstavě proběhne v pondělí 2. května 
v 17 hod.

„Uvolněná šedesátá“ 
10. května až 30. října 2016
Vernisáž 10. května v 17 hod. 
Výstavou „Uvolněná šedesátá…“ vás 
chceme přesunout v čase do 60. let 20. sto-

letí, kdy můžete zavzpomínat na tehdejší 
módní trendy, užitý design, literaturu či 
každodenní život v této době. Stranou ne-
zůstala ani 60. léta v Bělé pod Bezdězem, 
zde se můžete dozvědět, jak se rozvíjel kul-
turní a společenský život v Bělé, a třeba při-
dat i své vlastní vzpomínky. Výstava bude 
zahájena vernisáží v úterý 10. 5. v 17 hod.

CASTELLA VIDISTIS: 
České, moravské a světové památky v naiv-
ních kresbách Jana Evangelisty Konopase
17. května až 26. června 2016
Vernisáž 17. května v 17 hod.
Interaktivní výstava kreseb tuzemských 
i  světových památek, které jedinečným 
způsobem zachytil písmák a sběratel Jan 
Evangelista Konopas (1833 – 1909).
Výstavu zahájí PhDr.  Marcela Týfová 
na vernisáži, která se uskuteční v úterý 
17. 5. v 17 hod. v prostorách Muzea Pod-
bezdězí v Bělé pod Bezdězem.

„UBER PLYN!“, 
Legendární angličáci, a nejen oni
1. května až 30. října 2016 
Výstava soukromé sbírky modelů aut a au-
tíček pana Antonína Maciolka se rozrůstá 
každým měsícem. V současné době obsa-
huje již na 1600 jednotlivých modelů, které 

můžete zhlédnout na dlouhodobé výstavě 
v Muzeu Podbezdězí.

1. SVĚTOVÁ VÁLKA
1. května až 30. října 2016 
Dlouhodobá výstava věnovaná zajímavým 
souvislostem jednoho z největších váleč-
ných konfliktů 20. století. Kromě řady do-
bových artefaktů či archivních a fotografic-
kých dokumentů je součástí výstavy také 
pamětní deska padlých z Podbezdězí nebo 
model pomníku Na stráž!

 

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea 
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro), 

Bělá p. B.    tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz 

muzeumbela@gmail.com

Muzeum Podbezdězí v květnu 2016
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Z KUlTUrNÍHO DĚNÍ

V letošním roce si připomínáme významné 
výročí, a sice 700 let od narození císaře Karla 
IV., který ze zanedbaných a zpustošených 
Čech vytvořil během své vlády pro-
sperující zemi v srdci Svaté říše řím-
ské. Na území dnešního Libereckého 
kraje se nejvýrazněji otiskla zaklada-
telská ruka Karlova na Českolipsku, 
a to v Doksech u Máchova jezera. 
Když v roce 1366 dal Karel IV. pokyn 
k založení Velkého rybníka u nevý-
znamné osady Hirschberg (Doksy) 
pod hradem Bezdězem, možná tímto 
velkorysým činem chtěl oslavit své 
padesátiny. Zároveň udělil Doksům 
významná městská privilegia, čímž 
povýšil malou osadu na město a po-
ložil tak základy dnešních Doks. Dále 
ustanovil, aby byl hrad Bezděz zařazen 
mezi hrady královské. 
A tak v sobotu 21. května zavítá Karel IV. 
opět na královský hrad Bezděz a ke svému 
Máchovu jezeru, aby se podíval, jak pro-
speruje jeho dílo.
V podhradí Bezdězu císaře Karla IV. uvítá 
starosta obce v 10.30 hod., v 11.30 pro-

běhne na hradě rytířský turnaj na Karlovu 
počest. Ve 12.30 bude zajištěna doprava 
historickým autobusem a vlakem do Doks, 

neboť ve 13.45 bude slavnostním průvodem 
císaře Karla IV., který vyjde od loděnice, za-
hájen odpolední program na Hlavní pláži 
Máchova jezera. Ve 14 hod. proběhne slav-
nostní ceremoniál předávání listin, před-
stavení se jednotlivých dokských spolků 
a organizací. V 15 hod. vystoupí Bohuš 
Matuš s muzikálovými melodiemi, poté 

sehraje MŠ Staré Splavy divadelní hru Jana 
Wericha O lakomé Barce. Svým hudebním 
vystoupením v dobových kostýmech jistě 

potěší dětský houslový soubor Fidula 
při ZUŠ Doksy. V 16.30 Míša Doli-
nová v hodinové dětské show rozdo-
vádí nejen děti, ale na své si přijdou 
i jejich rodiče. V pozdním odpoledni 
se představí ženský pěvecký sbor Ba-
bíny di Doksy, taneční škola Enliven 
Centre a ženy z SK 3D. Slavnostní od-
poledne zakončí svým téměř dvouho-
dinovým vystoupením kapela Turbo. 
Regata Máchovo jezero zajistí po celé 
odpoledne okružní jízdy na  lodi 
s hudebním doprovodem za snížené 
jízdné. Pro návštěvníky za Starých 
Splavů je zajištěna doprava lodí. Od-

jezd lodi ze Starých Splavů je ve 13.15 hod. 
Kulturní program bude doplněn atrakcemi 
pro děti a stánkovým prodejem. 
Vstupné na oslavy je samozřejmě zdarma. 
Přijďte se pobavit a zavzpomínat si….

PhDr. R. Mauserová
www.mksdoksy.cz

REPORTÁž PSANÁ NA bANÁNU
Ve dnech 18. -20. 3. se sedm nejmlad-
ších kluků ze skautského střediska Svor-
nost (v Junáku se jim říká vlčata) ocitlo 
v džungli. V pátek totiž vyjeli i se svými 
vedoucími Maňasem a Jerry do Bosko-
vic (33 km od Brna), kde se konala akce 
Víkend v džungli určená právě vlčatům, 
která úzce souvisí s Knihou džunglí.
Po 4hodinové jízdě vlakem až na  jižní 

Moravu byla vlčata přivítána v  jedné 
z tamních škol, kde všichni účastníci (cca 
200 chlapců + doprovod) získali zázemí 
po celý víkend, ale uvnitř se příliš neo-
hřáli. Jako správní skauti se pohybovali 
převážně venku, pokud nepočítáme pá-
teční diskotéku a čas jídla. Jinak byli po-
řád někde na nohách – ve volných chví-
lích stihli navštívit radniční věž i dvě 
muzea (obzvlášť je zaujala rozsáhlá sbírka 
zemědělských strojů), prohlédli si bývalé 

židovské město i okolí zámku.
Během připraveného programu ovšem 
došlo k „nehodě“ – omylem byla otevřena 
Kniha džunglí a z ní utekli někteří z jejích 
obyvatel: opice Bandaři, tygr ŠérChán, 
medvěd Balú a vlčice Rakša. Jenže tyto 
postavy nepatří do  lidského světa a vl-
čata dostala za úkol vrátit je zpátky. Kluci 
museli plnit spoustu náročných úkolů, 
např. během noční bojovky u boskovic-
kého hradu ukořistit poklad, který hlídaly 
opice. Při tom bělská sedmička málem při-
šla o nejmenšího člena družiny Méďu, na-
štěstí se Jerry podařilo ho vyrvat zlé opici, 
která Méďu už už odnášela do pralesa.
Dále si kluci lámali hlavu nad šiframi, bě-
hali po městě a doplňovali kvíz, v neděli 
dováděli v bazénu a na závěr navštívili 
i kino, kde zhlédli animovaný film.
Nakonec se vlčatům podařilo vrátit 
všechna zvířata zpátky do jejich příběhu, 
a vše dobře dopadlo.
Na zpáteční cestě vlakem kluci jeden přes 
druhého vyprávěli svoje zážitky a po-
střehy a někteří následně usnuli. Nebylo 
divu, vždyť měli za sebou perný víkend 
a už teď se těší na další, který se bude 
konat za dva roky.

Jerry

V našem junáckém středisku se stále něco děje.
V dubnu jsme i přes typické aprílové po-
časí (pršelo, nepršelo) symbolicky ode-
mkli Březinskou studánku; ve stejný den 

proběhla brigáda v našem středisku (dě-
kujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili 
a významně nám pomohli) a po ní tábo-
rák (skoro jsme nezmokli…).
Vyšlo první vydání oddílového časopisu 
KáPéZetka. Rádcům Pištovi a Kukuřici 
se podařilo úspěšně dokončit rádcovský 
kurz Alkyone – blahopřejeme.
V nejbližší době plánujeme stavbu nové 
kůlny a bude se opravovat strop ve vl-
čácké klubovně.
Dne 29. 5. se zúčastníme coby spolupořa-
datelé Dětského dne se Slonem. Akce začne 
ve 13.30 a srdečně zveme děti i dospělé.

Máchovo jezero oslaví 21. května své 650. narozeniny

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SVORNOST bĚLÁ NOVINKY ZE SVORNOSTI

SpOrT A SpOlKOVá čiNNOST
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ODDÍL TURISTIKY
Květen a turistika s TPD,
Máchovským putováním,
Kaštánkem a KČT Dolní
Poustevna

Zveme vás
Sobota 7. 5. 
Máchovské putování (Doksy) - podrobné 
info v jiném článku. Turisté z Bělé: sraz 
v 7.50 u České brány; odjezd vlaku z ČD 
Bělá, město v 8.19 do Doks. Trochu peněz, 
svačinu a dobrou náladu s sebou.

Neděle 8. 5. 
Den řemesel a starých časů v Kryštofově 
údolí aneb Klobouková neděle (Dámy 
na cestách)
10 hod.: prohlídka muzea odívání (20-30 let)
promenáda údolím, návštěva akce Den ře-
mesel, společný oběd, orloj
od 13 h kapela Střapec (folk, country). Další 
aktivity dle domluvy.
Turistická část: odpoledne se připojíme 
k akci v údolí.
Pohodáři: Křižanské sedlo, sv. Kryštof – 
Kryštofovo údolí – 5 km.
Turisti: Křižanské sedlo – Tetřeví sedlo – 
Rozsocha – Karlovské bučiny – Kryštofovo 
údolí (středně náročné: 12 km).
Dobové oblečení vítáno (klobouky, oble-
čení, věci z turistiky aj.).
Odjezd busu: 8 hod. MB, Bondy; 8.20 Bělá, 
sportovní hala; 8.40 Doksy.
Cena: 170 Kč. Přihlášky míst v busu a oběd 
do 22. 4. na schůzi TPD nebo 
e-mail TPD, případně na tel.: 720 584 360.
 
Sobota 14. 5. 
Pochod Severní stopou – KČT Dolní Pous-
tevna 
Trasy v Českosaském Švýcarsku od 3-25 km. 
Vhodné pro zdatné turisty i rodiny s dětmi. 
Mimo jiné navštívíte Waldhaus (rozhledna) 
Wachberg, výhledová místa v Německu 
(trasa 25 km), rozhledna Tanečnice. Indi-
viduálně např. Urzeitpark – pravěký svět. 
Více na www.severnistopou.cz.
Odjezd busu: 7.20 MB, Bondy; 8.45 Bělá, 
sportovní hala; 8 hod. Doksy.
Cena: 170-200 Kč. Přihlášky: e-mail TPD 
nebo tel.: 720 584 360.

Pátek 27. 5. 
Schůze na základně TPD od 17 hod.
Program: Provodínská štrapanda, Ještědské 
terasy a jiné akce.
Hosté vítáni.

Horský vůdce 

SpOrT A SpOlKOVá čiNNOST

TAJEMSTVÍ
Dne 20. 3. letošního roku proběhla výroční 
členská schůze ZO včelařů v  Bělé pod 
Bezdězem, za přítomnosti hostů z měst-
ského úřadu – paní starostky Jitky Tošov-
ské a pana místostarosty Lukáše Volemana. 
Organizace má v současné době 24 členů, 
kteří pečují o 234 včelstev. Vzhledem k roz-
sáhlosti území, které naše organizace spra-
vuje a kde má své členy (Čistá, Plužná, Bře-
zinka, Březovice, Bezdědice, Hlínoviště 
a celá Bělá p. B.), se i přes velké vzdálenosti 
daří udržovat kontakt a plnit všechny pod-
mínky pro udržení chovu včel v dané oblasti. 
V letošním roce se nám podařilo, při zodpo-
vědném přístupu včelařů k nařízením Vete-
rinární správy, omezit výskyt roztoče Varroa 
(destruktor, který oslabuje a likviduje včel-
stva na minimální hodnoty). Tento roztoč 
nemá vliv na kvalitu medu, ale na množství, 
které je oslabené včelstvo schopno přinést. 
Členové ZO důrazně odsuzují protizákonný 

postup distributora medu (Včelpa), který 
smícháním medu dovezeného s medem do-
mácím tvrdě poškodil dobré jméno nás, čes-
kých včelařů. Pro české včelaře zákon pod 
přísnými sankcemi vězení zakazuje používat 
ve včelstvech léčiva, která neodsouhlasí Vý-
zkumný ústav včelařský a veterinární správa 
spolu s ministerstvem zdravotnictví. Výbor 
ZO vám za všechny své členy ručí, že med 
od našich včelařů neobsahuje žádné zaká-
zané látky. Proč? Žádný z nás nesmí použít 
takové látky. Pokud neukáznění zemědělci 
provádějí postřiky nedovolenými jedy, včely 
při kontaktu s nimi uhynou, aniž by stačily 
med přinést. 
Závěrem jen malá vzpomínka. V tomto 
roce se naše ZO dožívá 105. výročí zalo-
žení. Vzhledem k nedostatku financí nejsou 
v plánu žádné oslavy. 

Za výbor ZO ČSV Bělá pod Bezdězem Luděk Kovář 

Historie baráčníků sahá až do r. 1873. Název 
dostal od baráčku - domku, kde se členové 
nově vzniklého spolku scházeli. Brzy vzni-
kají další baráčnické obce v Čechách. Mezi 
oblasti, kde baráčnické spolky vznikaly, pa-
třilo i Pojizeří.
Baráčníci z Bělé pod Bezdězem se významně 
podílejí na kulturním dění města. Zástupci 
obce se pravidelně scházejí na svých seze-
ních na V. župě Václava Budovce z Budova 
v Mladé Boleslavi, ale i každý měsíc v Domě 
s pečovatelskou službou v Bělé pod Bezdě-
zem. Pravidelně pořádáme kulturní akce. 
Začínáme plesem v Březovicích, pořádáme 
výlety, oslavy významných svátků, navště-
vujeme starší občany při jejich životním 
jubileu. V červenci jsme se již poněkolikáté 
zúčastnili Pojizerského folklorního festi-

valu v Bakově nad Jizerou. Koncem roku se 
scházíme na hodnotících zasedáních okol-
ních obcí.
Dobře se nám daří spolupracovat s Měst-
ským úřadem v Bělé pod Bezdězem. Naše 
tetičky jsou zvány na vítání nových občánků. 
Na akci „Není Bělá jako Bělá“ spojenou se 
setkáním rodáků z Bělé pod Bezdězem naše 
tetičky prodávaly výborné koláče. Vystoupil 
také dětský soubor Kominíček pod vedením 
tetičky Čapkové z Malé Bělé. Bohužel počet 
členů naší obce klesá, bylo by potřeba roz-
šířit členskou základnu o mladší generaci. 
V dnešní uspěchané době kdo jiný by měl 
vést naše členy k lásce k národu, jeho jazyku 
a české zemi?

Eva Vávrová 

Český svaz včelařů – ZO bělá pod bezdězem

baráčníci z bělé pod bezdězem nezahálejí

Na jezdecké závody do Páterova
Jezdecký klub Vacek všechny srdečně zve na jezdecké závody.

Závody se konají ve dnech 7. - 8. května  2016 v areálu Páterov Bělá pod Bezdězem.
Začátek soutěží je v 8 hod. (po celý den).
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V neděli 20. 3. se uskutečnil v tělocvičně 
ZŠ již 8. ročník gymnastické soutěže Běl-
ský jarní čtyřboj. Letos se zúčastnilo 101 
děvčat a 7 chlapců z 11 oddílů Středočes-
kého, Královéhradeckého a Ústeckého 
kraje.
Domácí Klub gymnastiky Bělá pod 
Bezdězem, z. s., reprezentovalo 20 dívek 
a 1 chlapec a získali i nejcennější kovy. 
V kategorii nejmladší děti (roč. nar. 2010 
a mladší) jsme měli zastoupení 7 dětí. 
Nejúspěšnější byla Anetka Marešová na 
6. a Lucie Šárogová na 8. místě. Své první 
závody pak absolvovali Viktorka Boro-
vičková, Johanka Linglerová, Jáchym Vl-
tavský, Maruška Horáčková a Adrianka 
Marešová.
Při své premiéře obsadila Tereza Volková 
v kategorii nejmladší žákyně 5. místo. V 
nejpočetnější kategorii mladší žákyně I, 
roč. nar. 2008, zvítězila po výborném vý-
konu Magdaléna Dürrová, její oddílové 
kolegyně obsadily v roč. nar. 2007 Hana 
Vaňoučková 10. a Kateřina Bradáčová 
14. místo.
Zlatou medaili a skleněný pohár jako 
v loňském roce, tentokrát v kategorii 

nejmladší žákyně II., vybojovala bez-
chybným cvičením na všech nářadích 
Eliška Tondrová. V této kategorii se 
umístila na 9. Tereza Femiaková, na 11. 
-12. místě Denisa Femiaková společně s 
Marianou Dürrovou, na 18. a 19. místě 
pak Lucie Kolocová a Štěpánka Gré-
grová.
V kategorii starších žákyň III. získala 
stříbrnou medaili Soňa Řehořková před 
svou kamarádkou Ivou Roztočilovou, 
páté místo pak patřilo Veronice Kuch-
tové. Páté místo obsadila i Antonie Ne-
šporová v kategorii starší žákyně IV. V 
kategorii dorostenky a ženy jsme měli 
dvojí zastoupení. Tereza Dvořáková 
získala stříbrnou a Kamila Heřmanová 
bronzovou medaili.
Většinu soutěže sledovala i paní sta-
rostka Jitka Tošovská, která tak potvr-
dila podporu města sportující mládeži. 
Přes rekordní počet závodníků proběhla 
celá soutěž ve velice pěkné atmosféře 
díky aktivní pomoci všech rodičů běl-
ských gymnastek. 

Mgr. Yvona Řehořková

Ve dnech 17. - 21. 3. 2016 se v polské Wroc-
lawi uskutečnil již 39. ročník největšího 
světového turnaje pro šermíře do 15 let 
„Challenge Wratislavia 2016“. Turnaj byl, 
jak je již tradicí, velmi dobře obsazen. Le-
tos se ho mezi více jak dvěma tisícovkami 
šermířů ze zemí celého světa zúčastnilo i 7 
reprezentantů bělského klubu šermu.
Vynikajícího úspě-
chu zde mezi 157 
šermíři z  12 zemí 
dosáhl František 
Coufal v  katego-
rii šermu kordem 
chlapců do  13 let 
(2003-2004), když 
během celé soutěže 
nenašel přemožitele 
a  suverénně zvítě-
zil. Ve  stejné kate-
gorii obsadil pěkné 
35. místo Vojtěch 
Veselý. 
Odvážně si vedla 
i naše nejmladší zá-
vodnice Adélka Šafránková, která se mezi 
86 nejmladšími děvčaty (2005 a mladší) 
prošermovala až na  pěkné 15. místo. 
V dané kategorii tak byla nejlepší z ČR.
Již podruhé měl bělský klub také zastou-
pení na vrcholném světovém kadetském 
podniku. V prvním dubnovém týdnu re-

prezentovala ČR na kadetském MS 2016 
ve francouzském Bourges Anna Coufalová. 
Mezi 113 šermířkami z celého světa se eli-
minačním sítem probojovala až na skvělé 
11. místo. 
Mezinárodní vrcholy sezony mají bělští šer-
míři již letos úspěšně za sebou, ale čekají je 
finálové turnaje MČR v jednotlivých kate-

goriích. Ve dnech 21. a 22. května se v běl-
ské sportovní hale uskuteční finále MČR 
v šermu kordem mladších žáků a mladších 
žaček, na které srdečně zveme bělské příz-
nivce sportu a šermu zvláště.

MC

Tak jako loni, i letos pořádá Myslivecký 
spolek Sahara Bělá pod Bezdězem 
dne 4. 6. 2016 od  10 hodin Dětský 
den s  programem pro děti i  dospělé. 
Můžete se těšit na soutěž v poznávání 
lesní zvěře, rostlin, šišek a jiné aktivity 
pro děti včetně střelnice na  prasátka. 
Ukázka loveckých psů, dravců, mys-
liveckých trubačských signálů i  poli-
cejní a hasičské techniky. Pro děti jsou 
připraveny medaile za  účast a  různé 
ceny. Děti dostanou dále pohoštění - 
limonáda a  buřtík - zdarma. Pro ro-
diče je připraveno pohoštění a  odpo-
lední posezení s  tombolou a hudbou. 
Srdečně vás zveme a těšíme se na vás.

Osmý ročník gymnastické soutěže v tělocvičně ZŠ

bělští šermíři na světových planších Dětský den  
v bažantnici
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SpOrT A SpOlKOVá čiNNOST

Spolek amatérských cyklistů (SAC) Bělá 
pod Bezdězem pořádá 15. 5. již sedmnáctý 
ročník Bělské vteřiny – cyklistického zá-
vodu silničních kol, který je zařazen do se-
riálu závodů UAC (Unie amatérských cyk-
listů). Letos se tento závod pojede jako 
Mistrovství UAC v  časovce jednotlivců 
a zároveň je součástí Českolipského silnič-
ního poháru. Závod se pořádá za podpory 
Města Bělá pod Bezdězem a firmy ATMOS 
Bělá pod Bezdězem.

Místo: prezentace - Restaurace Beránek, 
start - křižovatka za koupalištěm
Start prvního závodníka: 11 hod.
Trasa: Bělá pod Bezdězem - Kuřívody - Bělá 
pod Bezdězem 
Délka závodu: celkem 17,4 km

Zajímavosti z minulých ročníků
1. ročník – na startu bylo 73 závodníků
4. ročník – 9. ročník trasa závodu pro 
špatný stav vozovky do Kuřívod změněna 
na Bělá pod Bezdězem, nádraží – Plužná 
– Březinka – Březovice – Bezděz, nádraží 
a zpět
Od 10. ročníku opět návrat ke klasické trase 
na silnici do Kuřívod
Rekordní účast byla v roce 2013 - na start se 
postavilo 176 závodníků (průměrná účast 
120 závodníků)
Jako jeden ze závodů si tuto časovku vybí-
rají i hendikepovaní cyklisté (asi nejzná-
mější paralympionik Jiří Ježek)

Radek Loukotka
SAC Bělá pod Bezdězem

Také v roce 2016 se ná-
vštěvníci koupaliště 
v  Bělé pod Bezdězem 
mohou těšit na meziná-
rodní turnaj v  plážové 
házené. V areálu přírod-
ního koupaliště se ode-
hraje již 11. ročník tur-

naje pod názvem Schmolz+Bickenbach 
Bělá Cup 2016. Stejně jako loni se jej zú-
častní celkem 56 týmů (32 mužských celků 
a 24 ženských družstev), přestože zájem 
o turnaj převyšoval jeho kapacitu. Pro le-
tošní rok byla účastnická místa rozebrána 
v rekordně krátkém čase několika týdnů 
a již na konci února tak byly přihlášky pro 
týmy uzavřeny. Celkem se do turnaje ne-
vešlo dalších 11 týmů, což svědčí o obrov-
ském zájmu hráčů a hráček nejen z České 
republiky. 
Na  turnaji se letos vedle českých týmů 
představí také 9 zahraničních celků z Pol-
ska, Německa nebo Slovenska. I jedenáctý 
ročník turnaje nabídne bohatý dopro-
vodný program, z již zveřejněného pro-
gramu můžeme zmínit tradiční ohňostroj 
nebo sobotní večerní koncert severočeské 
skupiny Layla. Pořadatelé přislíbili po loň-
ském úspěšném vystoupení účast prestiž-

ního pražského kadeřnického salónu i další 
osvědčené atrakce pro účastníky i návštěv-
níky akce. Turnaj začne v pátek 1. července 
již v dopoledních hodinách a na třech pís-
kových hřištích se bude hrát až do neděl-
ního odpoledne 3. července. 

Zapomínat se ani letos nebude na chari-
tativní projekty nebo podporu místní zá-
kladní školy. 
Organizátoři srdečně zvou k účasti všechny 
fanoušky sportu, léta, zábavy a pohody! 
Přijďte se podívat na ty nejlepší beach han-
dballové týmy a pobavit se společně s námi. 
Vstup na  koupaliště bude samozřejmě 
po celou dobu konání turnaje zdarma pro 
všechny návštěvníky. 

Program turnaje: 
Pátek 1. července 2016 
10.30 – 20 hod. Jednotlivá utkání ve skupinách 
21 hod. Večerní program pro účastníky turnaje 

Sobota 2. července 2016 
8- 20 hod. Jednotlivá utkání ve skupinách 
21.30 Vystoupení hudební skupiny Layla 
23 hod. Ohňostroj Schmolz + Bickenbach 
Bělá Cup 2016 

Neděle 3. července 2016 
8- 14 hod. Jednotlivá utkání o umístění 
a finálová utkání 
14.30 Vyhlášení výsledků turnaje a jeho 
zakončení

Lucie Kantůrková

Mistrovství UA C v časovce jednotlivců SAC bělá pod bezdězem 
ve spolupráci se ZŠ
bělá pod bezdězem

pořádá:
11. ročník SAC Dětský pohár MTB

TERMÍNY 2016
6. 5. pátek 20. 5. pátek 3. 6. pátek

Areál ZŠ Bělá pod Bezdězem, Máchova ul.
PREZENTACE na místě vždy od 16.30

SK bělá - házená
St. dorost: sobota 7. 5. od 11:00 hod. 
Sokol Úvaly
Ženy: sobota 7. 5. od 13:00 hod. - TJ Turnov
Mladší dorost: sobota 7. 5. 2016 od 15:00 
hod. - Sokol Úvaly

Muži: 7. 5. od 17:00 hod. - TJ Kolín
Turnaj mini 4+1 neděle 22. 5. - sportovní 
hala od 8:30 hod.

F. Šindelář

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace, pořádá 
pro děti i dospělé u rybníku 

Slon v bělé p. b.

neděle 29. 5. 2016
 „Dětské rybářské závody“

(Veřejné* rybářské závody pro děti do 
15 let věku)

Od 6 hod. prezentace, od 8 hod. začátek.
Poznámka: *závodit mohou i nerybáři.

 
Po ukončení „Dětského rybářského zá-

vodu“ proběhne od 13.30 hodin
„Dětský den se Slonem“

Budou připravené různé soutěže pro děti.
A můžete se těšit na lukostřelbu  

z reflexních luků, které zajistí
skautské středisko Svornost Bělá pod B.
Více se dozvíte na www.rybaribpb.cz.

Schmolz + bickenbach bělá Cup 2016 
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VÝPRODEJ asfaltových 
pásů a šindelů

9.5.-14.5.2016

Dne 9.5.-13.5.2016 od 800 do 1700 hodin a 14.5.2016 od 800 do 1400 hodin 
proběhne výprodej skladových zásob vybraných asfaltových pásů a šindelů 

v areálu závodu DEHTOCHEMA-TN, a.s v Bělé pod Bezdězem.

Při nákupu 6 a více rolí 
drobné občerstvení zdarma.

DEHTOCHEMA-TN, a.s, 
Pražská 870, Bělá pod Bezdězem

informace na tel.: 737 226 112 

p
vv areáv

p
ezdězem.

iNZErCE

HLÁSÍ VÁM SATELIT KONEC VYSÍLÁNÍ 
V SD ROZLIŠENÍ?  V SD ROZLIŠENÍ?  

PŘELAĎTE NA HD

CENY OD 1490 Kč

prodej satelitních přijímačů pro Váš televizor
více než 10 druhů pro každý televizor
samozřejmostí je instalace u Vás doma

Robert Filip, Táborová 570 Bělá pod Bezdězem 
Tel.: 606 288 237

Dozvíte se o možnostech a rozdílech poskytování služeb 
porodní asistentky a duly v těhotenství, při porodu 
a po něm. Načerpat inspiraci můžete nejen od vyhledávané 
a uznávané porodní asistentky Ivany Konigsmarkové 
a od zkušené duly Šárky Seifertové, ale i z autentických 
porodních příběhů několika maminek. 

www.ekocentrumbrniste.cz


