
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY -  Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI 

Ve Výstavním sále můžete navštívit
„KRESBY JANA KAPOUNA“ 

do 30. března 
Vstupné dobrovolné

Pátek 10. března
Filmový klub - dokument
EPICENTRUM + SHITCREDIT

V Komorním sále MKZ od 19 hod.
Vstupné dobrovolné 

Čtvrtek 16. března
VZPOMÍNKA NA BOHUMILA 

BENONIHO
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.

Vstupné: 70 Kč

Středa 22. března
TENKRÁT NA ZÁPADĚ 

cestopisná beseda s manželi 
Špillarovými

V Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstup zdarma 

Sobota 25. března
RUKODĚLNÁ TISKAŘSKÁ DÍLNA

V IC na zámku od 13 do 16 hod.
Vstupné: 20 Kč

Čtvrtek 30. března
JIZERA – TENTOKRÁT PROTI PROUDU
přednáška RNDr. Václava Petříčka

V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 20 Kč

Sobota 1. dubna
MÁCHOVI V PATÁCH 

Apríl na Opičím hrádku 
(Helfenburk)

Jízdné: 100 Kč, startovné: 30 Kč

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
březen
3/2017

41. ročník
pomalu se tento měsíc budeme loučit se zi-
mou a očekáváme příznivé klimatické pod-
mínky, abychom mohli zahájit další inves-
tiční naplánované akce. A to je druhá etapa 
oprav břehů rybníka Slon, přerušení od-
bočky na Vazačku ze silnice 1/38 z důvodů 
bezpečnosti.
Dále by měla začít oprava střech na byto-
vých domech v Husově ulici. Pokračují za-
počaté rekonstrukce bytů na Masarykově 
náměstí čp. 25, rekonstrukce kuchyně MŠ.
Proběhlo setkání s  občany nad strategic-
kým plánem, sešla se i  pracovní skupina, 
kde se posuzovala analytická část tohoto 
vznikajícího dokumentu. Vše probíhá 

podle harmonogramu. I  na tento měsíc 
jsou pro vás připraveny kulturní akce, které 
určitě zaujmou vaši pozornost, a při jejich 
návštěvě alespoň na chvíli zastavíte každo-
denní uspěchaný kolotoč.
Bude též probíhat úklid města po letošní 
pořádné zimě, kdy mnohdy sníh ukryl 
„poklady“, které se tam nyní stále nachá-
zejí. Snad se nám i  více ukáže sluníčko 
a  bude nás nabíjet energií do další práce, 
tak ať se všem občanům našeho města daří 
v nadcházejících jarních dnech. 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.

Upozornění pro platbu místního poplatku za komunální 
odpad a místního poplatku ze psů 

Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 31. března 2017.

Městský úřad Bělá pod Bezdězem, ekonomický odbor, upozorňuje občany na sku-
tečnost, že od roku 2017 se již nebudou rozesílat oznámení o výši místního poplatku 
za psa a místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.
V případě nejasností se můžete informovat na tel. č.: 326 700 928.

foto: Jindřich Žák
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
Nákup herního prvku

Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích v  platném znění, a  dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění schvá-
lila převod � nančních prostředků z rezerv-
ního fondu do fondu investičního na nákup 
herního prvku pro děti na zahradu Mateř-
ské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace, ve výši 66 371,- Kč.

Síň slávy
Rada města schválila uvedení do Síně slávy 
bělského sportu pro rok 2016 pana Miro-
slava Šandu (r. 1922) - in memoriam.

Pojízdná prodejna
Rada města schválila poskytnutí účelového 
� nančního daru na služby pojízdné pro-
dejny pro místní části Bělé pod Bezdězem: 
papírny, Šubrtov, Hlínoviště - zastávka a Bře-
zinka na rok 2017 pro p. Antonína Kloce, se 
sídlem: Zámezí 18, 507 13 Železnice.

Chodník v Tyršově ulici
Rada města navrhuje Zastupitelstvu města 

Odpadové hospodářství
Rada města odsouhlasila prodeje pytlů na 
komunální odpad za cenu 40,- Kč + DPH 
i  pro občany, nad příděl dle usnesení RM 
č. 559/2016 z  12. 12. 2016, ve Sběrném 
dvoře Bělá pod Bezdězem.
Rada města odsouhlasila uzavření 
„Smlouvy o  poskytnutí služeb“ na sběr 
a likvidaci použitých jedlých olejů z domác-
ností s � rmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 
285 33 Církvice. 

Oprava a zateplení střechy
Rada města schválila realizaci zateplení půd-
ních vestaveb včetně nové krytiny BD Hu-
sova čp. 485 a 486 � rmou STAV – AGENCY 
s.r.o, která podala na základě stanovených 
kritérií ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Zveme vás na veřejné 
jednání Zastupitelstva města Bělá 

pod Bezdězem, které se koná 
29. 3. od 17 hod. 

v klubu Základní školy 
v Máchově ulici.

POZVÁNKA

FOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2018

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2017

Bělá pod Bezdězem schválit uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu mezi Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR jako vlastníkem 
pozemku a  Městem Bělá pod Bezdězem 
jako stavebníkem stavby „Bělá pod Bezdě-
zem, chodník ulice Tyršova – II. etapa“ 
v předloženém znění.

Záměr správy bytů
Rada města schválila záměr Správy bytů 
přestěhovat nájemníky ze zámku č. 1 ve 
dvou etapách, přípravu projektu na připo-
jení zbývajících bytů v  zámku č. 2 ke stá-
vající plynové kotelně a vypsat poptávkové 
řízení na dodávku 185 ks vodoměrů do 
městských bytů a objektů.

Provoz MŠ v letních měsících
Rada města vzala na vědomí informaci o za-
jištění nepřerušeného provozu v letních mě-
sících Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace, dle předloženého 
materiálu.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Dne 8. 2. se v  budově Základní školy 
v  Máchově ulici v  Bělé pod Bezdězem 
konalo veřejné projednání analytické 
části Strategického plánu rozvoje města 
Bělá pod Bezdězem.
Účastníci projednání byli v  úvodu se-
známeni s  aktuálním stavem tvorby 
strategického plánu. Následně byly ob-
čanům představeny klíčové závěry ana-
lytické části (vč. SWOT analýzy), které 
vyplynuly jak z analýzy dostupných dat 
a  informací, tak z  dat získaných pro-
střednictvím vlastního šetření ve městě 
(tj. dotazníkového šetření, vstupních se-
minářů, rozhovorů s  klíčovými aktéry 
rozvoje města) a  doplněných ze strany 
členů pracovní skupiny.
V  druhé části setkání byla účastníkům 
prezentována pracovní verze návrhové 
části, v  níž byly zohledněny všechny 
skutečnosti, které vyplynuly z provede-
ných analýz. Účastníci jednání se zto-
tožnili s výsledky analýz a zmínili řadu 
návrhů, které by mohly vést k řešení ně-
kterých problémů. Všechny návrhy byly 
zpracovatelem strategie zaznamenány 
a budou ve spolupráci s  členy pracovní 
skupiny pro tvorbu strategického plánu 
rozvoje města reflektovány v  návrhové 
části strategického plánu. 
V  závěru jednání měli účastníci mož-
nost se zapojit do tvorby vize strategic-

kého plánu města, která by měla popi-
sovat budoucí stav, kterého chce město 
dosáhnout. Vize byla formována ve  
skupinách utvořených z  účastníků ve-
řejného projednání Strategického plánu 
rozvoje města. Všechny vydefinované 
vize byly projednány s  členy pracovní 
skupiny. 
Obyvatelé města mají možnost vyjádřit 
své připomínky a náměty ke zvolené vizi 
na webových stránkách města do konce 
března 2017.

Za realizační tým
Lukáš Voleman,

místostarosta

Veřejné projednání analytické části Strategického 
plánu rozvoje města Bělá pod Bezdězem

ŽIVÁ FOTOGRAFIE
Z MĚST A PŘÍRODY

1. - 27. DUBNA
VE VÝSTAVNÍM SÁLE MKZ

Jiří  Ulr ych

vernisáž 2. 4. od 16 hod. 
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V  úterý 31. 1. proběhlo ve školním 
klubu školní kolo recitační soutěže žáků 
2. stupně naší školy. Odpoledne se tu se-
šlo celkem 22 recitátorů a  tři učitelky 
českého jazyka, které jejich výkony hod-
notily.
I  přes trému a  částečnou nejistotu ně-
kterých účastníků tu vládla velmi pří-
jemná atmosféra. Recitátoři své texty 
velmi dobře zvládli a všichni si užili pří-
jemnou hodinu mezi lidmi, které do-
káže oslovit poezie.
Ve III. kategorii své síly na poli reci-
tace poměřilo letos pouze šest žáků. 
Jako nejlepší byl vybrán a  oceněn Da-
niel Křístek z  VI. A. Na druhém místě 
se umístila Soňa Řehořková ze VII. B; 

o bronzovou příčku se podělily Patricie 
Vnenková ze VII. B a Miroslava Dimit-
rová z VI. B.
IV. kategorie již byla početnější. Své 
texty předneslo 16 žáků. Porotu se svým 
pojetím básně Kocourek nejvíce oslo-
vila Šarlota Trabalíková z IX. B. Stříbro 
získal David Durdis z VIII. A a na třetí 
místo s  přednesem prozaického textu 
dosáhla Nela Cankařová z VIII. B.
Všichni výherci byli odměněni sbírkou 
básní. Tito žáci budou naši školu repre-
zentovat v  okresním kole soutěže Dět-
ská scéna v Mladé Boleslavi.

Mgr. Zuzana Kleinová

Již tradičně se konalo školní kolo Bio-
logické olympiády, ve které si žáci bez 
ohledu na probíranou látku mo-
hou rozšířit své přírodovědné 
znalosti.
Letošní téma „Detektivem v pří-
rodě“ se zaměřilo na pobytové 
stopy zvířat v přírodě. Žáci, kteří 
chtěli soutěžit, již v  říjnu do-
stali rozsáhlý text na dané téma 
k  prostudování. Nyní, ve středu 
8. 2., došlo na testování znalostí, 
které přečtením textu získali. 
Školní kolo bylo jako obvykle 
rozděleno do třech částí – labo-
ratorní, poznávací a testové.
Letošní laboratorní část se všem 
velmi líbila, neboť šlo o  pokus 
s rozpouštěním v kyselině. V této 
části žáci také získali nebývale 
vysoké počty bodů. Oproti tomu 

poznávací část je vždy nejméně oblíbená. 
V testové části, rozdělené podle věku žáků 

na kategorii C a D, pak žáci kroužkováním 
označovali správné odpovědi, podle toho, 

co si doma nastudovali.
Se všemi nástrahami se nejlépe po-
prala v kategorii C Nela Cankařová 
z VIII. B, hned za ní na místě dru-
hém skončila Pavla Červová taktéž 
z VIII. B a třetí příčku obsadila Si-
mona Larišová ze třídy IX. B.
V  kategorii D se na prvním místě 
umístila Denisa Márová a na místě 
druhém Agáta Gregorová, obě ze 
VII. A.
Všechny vítězky byly odměněny 
diplomem a  fairtradovými slad-
kostmi. Gratulujeme a  přejeme 
hodně štěstí v  okresním kole na 
Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře, které 
proběhne v dubnu.

Ing. Pavlína Cankařová

Ve čtvrtek 26. 1. se v sokolovně v Bakově 
nad Jizerou konal závod ve víceboji osmi-
členných družstev složených ze žáků prv-
ního stupně. Víceboj se skládal z osmi dis-
ciplín: skok z  místa, člunkový běh, šplh, 
přeskok přes švihadlo, hod medicinba-
lem, výstup na bednu, hod míčem o stěnu 
a  sedy-lehy. Body získané v  každé disci-
plíně se sčítaly a rozhodovaly o konečném 
pořadí závodníků.

Děti ze Základní školy Bělá pod Bezdězem 
se v konkurenci svých vrstevníků z dalších 
5 základních škol neztratily. Viktorka a Mi-
kuláš Kabátníkovi se z  našeho družstva 
s disciplínami poprali nejlépe. Viktorka ve 
své kategorii obsadila krásné druhé místo, 
Mikuláš dokonce svou kategorii vyhrál.
Celkově se celé družstvo (Vanesa Pe-
cová, Simona Matoušková, Viktorka Ka-
bátníková, Adéla Šafránková, Patrik Lou-
kotka, Tadeáš Cibulka, Mikuláš Kabátník 
a Matyáš Heinsch) umístilo na výborném 
3. místě a  postoupilo do okresního kola. 
Všem závodníkům gratuluji k dosaženým 
výsledkům a děkuji jim za vzornou repre-
zentaci ZŠ a města Bělá pod Bezdězem.

Jakub Tošovský

Biologická olympiáda

Zimní víceboj Školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň
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Maminka, paní Blažková, jejíž dítě na-
vštěvuje třídu Berušek v  naší MŠ, při-
pravila pro děti pestrý program ve zdejší 
knihovně. Děti zabavila svým představe-
ním, ve kterém přiblížila, co vše je v kni-
hách pro ně zajímavé. Také děti seznámila 
s tím, že si mohou knížky z knihovny za-
půjčit. Dále jsme měli možnost zhléd-
nout několik pohádek, a tak jsme odchá-
zeli nadšeni. Děti si vyprávěly své zážitky 
hned cestou, i po návratu do školky.                       
Paní Monice Blažkové a  paní knihov-
nici Ivetě Staré bychom rády touto ces-
tou moc poděkovaly.

Učitelky z třídy Berušek

Od ledna 2017 opět probíhá kroužek pro 
děti ve věku 2-3 roky, které ještě nenavště-
vují mateřskou školu, a pro jejich rodiče. 
Každé úterní odpoledne v  „Broučkově 
školičce“ trávíme společné chvíle. Pod ve-
dením učitelek se děti seznamují s  pro-
středím a děním ve školce. Kromě hraní 
se děti seznamují s jednoduchými výtvar-

Tak jako každý rok jsme uspořádali 
28. 1. 2017 tradiční ples v Březovicích, 
včetně bohaté tomboly, o kterou se po-
staral místorychtář soused Mitteis. Na 
plese vystoupily s  taneční ukázkou 
děti z taneční školy Bela Dance! z Bělé 
pod Bezdězem pod vedením sl. Kate-
řiny Kabátníkové a  Radka Ježka. Toto 
taneční vystoupení mělo velký úspěch 
a  všem se moc líbilo. Zveřejněním 
v  tomto článku bychom jim chtěli ve-
řejně poděkovat.
Návštěvnost na tomto našem plese 
i přes vysokou nemocnost (chřipkovou 
epidemii) byla dobrá. Celý ples se vy-
dařil, a to i díky kapele LH SONG pod 
vedením pana Hrubého.

Tetičky, sousedé a  ostatní příznivci 
baráčníků se na plese dobře poba-
vili. Oproti jiným předchozím letům 
bylo občerstvení v  restauraci na dobré 
úrovni.
Do soutěže o  ceny jsme díky sponzo-
rům a podnikatelům získali velmi hod-
notné ceny. 
Chceme touto veřejnou formou po-
děkovat alespoň některým, např. p. 
J. Cankařovi, p. Tomovi, p. Ing. Ver-
nerovi, p. Vrabcovi, MěÚ Bělá p. B. 
a ostatním, kteří nám přispěli.
Těšíme se na příští rok, kdy bychom 
ples chtěli znovu uspořádat.

Ludvík Bernard - švandymistr

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Knihovna

Zprávičky z mateřské školičky

„Broučkova školička“

PLES BARÁČNÍKŮ SE VYDAŘIL

Tak rok se s rokem sešel a máme tu zase 
MDŽ! I letos jsme se rozhodli navázat na 
tradici a uspořádat malou oslavu k svátku 
ženám všech věkových kategorií, pří-
padně i jejich mužskému doprovodu.
Srdečně vás tedy všechny zveme ve středu 
8. března 2017 v 15 hodin do jídelny Zá-
kladní školy v Máchově ulici ke společné 
oslavě svátku žen.
Kytička pro každou příchozí ženu a malé 
občerstvení včetně hudby k tanci a posle-
chu s Pavlem Burešem je samozřejmostí.
Akce se koná pod záštitou předsedy Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana 
Hamáčka a  senátora PhDr. Jaromíra Jer-
máře. 
Za MO ČSSD Bělá p. B. a SDŽ Mladá Bo-
leslav 

Dagmar Femiaková st.

Ať je teplo, nebo zima, ve školce je stále 
prima! Tak to je i  v  zimě, kterou jsme si 
náramně s dětmi užívali, jak při bobování, 
tak i  různými vzdělávacími aktivitami. 
Venku na zahradě jsme stavěli sněhuláky, 
ledové bábovky, malovalo se i  do sněhu. 
Počátkem února se děti zúčastnily výtvar-
ných soutěží pod názvy: „Zelenina plná 
vitaminů“ a „ Školka plná dětí“.
Nejvíce se vždy těšíme na tradiční maš-
karní karneval, který pořádá každá třída 
naší školky. Tak navazujeme na tra-
diční masopust v  Bělé pod Bezdězem. 

Během skotačení a dovádění si děti zasou-
těží o cukrovinky a drobné dárečky. A čas 
tak rychle plyne a  my budeme brzy vítat 
jaro a na zimu jen vzpomínat.

Za děti a mateřskou školu
Dana Neumannová

BŘEZEN – MDŽ
Dění v naší školce

Vyhlašujeme 2. ročník

Bělského sedmiboje
smíšených družstev

Disciplíny:

1. Bowling
2. Šipky
3. Kuličky
4. Nohejbal
5. Bělská regata
6. Bezdědický krpál
7. Badminton

Soutěžit mohou minimálně šestičlenná družstva, 
jejímiž členy jsou alespoň dvě ženy a dva muži. 
Členové družstva by měli mít vztah k Bělé a jejím 
částem – např. trvalé bydliště či nemovitost. 
Odměnou bude skvělá zábava a pro vítěze je 
připraven putovní pohár.
Pokud se chcete pobavit a zasoutěžit si, přihlašte 
svůj tým na belskysedmiboj@gmail.com nebo na 
telefonu 603 226 500.
Dále neváhejte, protože Bělský sedmiboj začíná již

18. března 2017

nými činnostmi, říkadly a  pohybovými 
hrami. Děkujeme rodičům za aktivní 
účast v průběhu našeho kroužku.

Za malé Broučky Dana Neumannová
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Měsíc březen je už více jak šedesát let 
spojován s knihou a většinu knih nám 
zdobí obrázky. Ilustrace je výtvarným do-
provodem příběhu. Má text oživit a uči-
nit jej srozumitelnější. Počátky ilustrace 
sahají až do dob starověku. My si v Infor-
mačním centru na bělském zámku opět 
vyzkoušíme náš tiskařský lis. 
V sobotu 25. 3. od 13 hod. si můžete 
přijít vytisknout linoryt České brány 
od Františky Jelenové, další z generace 
výtvarníků Jelenových. Dílničkou nás 
povede spolu s dcerou Františkou, stu-
dentkou umělecké školy, její maminka - 
akademická malířka Veronika Jelenová.

Vstupné: 20 Kč, na dílničku můžete 
chodit v průběhu celého odpoledne.

K.Oklešťková

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

TISKNEME SI ČESKOU BRÁNU

EPICENTRUM 
Režie: Petr Jančárek 
Česká republika, 1993 
Produkce Člověka v tísni 
Pátek 10. 3. od 19 hod.
Jak vypadaly začátky největší humanitární 
organizace ve střední a východní Evropě? 
Několik nadšenců namačkaných v  jedné 
malé místnosti v  redakci Lidových novin 
a  ochotných nasadit vlastní život proto, 
aby někomu pomohli, to všechno bez 
nároku na jakoukoli odměnu nebo plat. 
Film Petra Jančárka z roku 1993 ukazuje, 
že žádný válečný novinář nemůže být ne-
stranný, a vysvětluje tím unikátní partner-
ství válečných korespondentů a  humani-
tárních pracovníků, kteří stáli za vznikem 
Člověka v tísni. 

ŠITKREDIT 
Režie: Martin Řezníček 
Česká republika, 2010 
Porušování lidských práv  
Sociální vyloučení a zločiny z nenávisti  
Pátek 10. 3. od 19 hod.

„Chtějí po mně 300 000 
za jeden podpis a  za 
to, že jsem si od nich 
žádný peníze nevzala,“ 

zpovídá se v  dokumentu Šitkredit žena, 
kterou, stejně jako mnoho dalších, zlákala 
možnost snadné a  rychlé půjčky. Martin 
Řezníček ve snímku Šitkredit divákům 
a  divačkám přibližuje neetické praktiky 
těchto � rem a jejich dopady na osudy kon-
krétních dlužníků, většinou lidí s nízkými 
příjmy. Dokument produkovaný společ-
ností Člověk v tísni dává kromě hlavního 
tématu - novodobé lichvy - nahlédnout 
i  do problematiky chudoby a  sociálního 
vyloučení.

Již 14 let každoročně pořádá MěKS Doksy 
ve spolupráci s MKZ Bělá zábavné, trošku 
poučné, ale hlavně zajímavé etapové puto-
vání ve stopách básníkových. Vždy se se-
tkáme s  K. H. Máchou, který bývá často 
doprovázen svým kamarádem ze studií 
Eduardem Hindlem, nezřídka i svým prv-
ním propagátorem a životopiscem Karlem 
Sabinou. O zábavné a odlehčené skeče ze 
života básníka se starají herci z Divadýlka 
na dlani.
V roce 2017 budeme putovat do ráje, tedy 
nejen dnešního Českého, jak o tom svědčí 
hned první trasa, která vede na tajuplný 
hrad Helfenburk v  blízkosti Úštěku. Pů-
vodně byla totiž českým rájem označena 
oblast dnešního Českého středohoří, ze-
jména Litoměřicko a Teplicko. V 17. století 
Jaroslav Balbín ve svých Rozmanitostech 
z  historie Království českého (Miscella-
nea historica regni Bohemiae) označil li-
toměřickou krajinu rájem Čech, neboť vše 
jest zde tak úrodné a utěšené. S rozvojem 
turismu v  19. století přišli čeští Němci 
s označením Český ráj právě pro Litomě-
řicko. Srdcem tehdejšího Českého ráje 
byla Milešovka, někdy také hrad Střekov. 
Protože se ve 2. polovině 19. století vyhro-
tily mezi Čechy a  Němci nacionalistické 
vášně, přesunuli si nakonec Češi ráj z ně-
meckého Litoměřicka do oblasti Jičínska 
a  Turnovska. S  odsunem Němců v  roce 
1945 se na původní umístění Českého ráje 
v Českém středohoří zcela zapomnělo.  
Naše první putování začíná 1. dubna na 
apríla, ale vězte, není to apríl. Vydáme 
se na hrad Helfenburk, který navštívil 
ve 30. letech 19. století také Karel Hynek 
Mácha a zanesl ho do svých Hradů spat-
řených. Jméno hradu se ve své historii 
dočkalo vtipného zkomolení. Lidová tvo-
řivost jej časem přeměnila na A� enburk, 
tedy opičí hrad. Zmiňuje se o  tom opět 
Bohuslav Balbín ve svých „Rozmanitos-
tech“. Prý na hradě pobýval pár opic, který 
utekl jednomu šlechtici. Postupně se opice 
rozmnožily, až začaly obtěžovat obyva-
tele v okolních vsích. Lidé však tehdy ještě 
opice neznali, a tak se postupně šířily dě-
suplné zkazky o bloudících čertech. Nako-
nec opice pobilo přivolané vojsko. Tolik 
pověst.
Odjez autobusu je z  Bělé pod B. u  spor-
tovní haly v  8.30, z  Doks autobusového 
nádraží v 8.45 hod. Zahájení je v 9.30 na 
návsi v Ostrém u Úštěku. V Ostrém si pro-
hlédneme obnovenou Kalvárii z 18. století 
a  poté se vydáme po červené značce na 
hrad Helfenburk. Prohlídka hradu bude 
zpestřena úžasným výhledem z věže hradu 
a možností opéci si na ohni špekáček. Ne-
zapomeňte se tedy vybavit špekáčky a dal-
šími pochutinami. Z  hradu přejdeme do 
Úštěka. Předpokládaný odjezd je v  15.30 
hod. Jízdné autobusem je 100 Kč, star-
tovné 30 Kč. Místo v autobuse je potřeba 
si rezervovat u horského vůdce Jirky Bol-
larda na tel. 720 584 360.
Druhý výlet je naplánován na 22. dubna, 
kdy se vydáme z obce Veliš na vrch Veliš 

V  rámci měsíce knihy pro vás Knihovna 
Vl. Holana připravila: 

„TENKRÁT NA ZÁPADĚ“
Středa 22. března 
Cestopisná beseda s Lenkou a Václavem 
Špillarovými
V Komorním sále MKZ od 17 hod., 
vstup volný
Putování divočinou Spojených států ame-
rických
Příroda Spojených států je neobyčejně roz-
lehlá, rozmanitá a velmi působivá. Zahrnuje 
nejen více jak 300 krásných a  často velmi 
věhlasných národních parků, ale ještě mno-
honásobně více úžasných míst, o jejichž exis-
tenci má povědomí neporovnatelně menší 
množství lidí. 

„NOC S ANDERSENEM“
Pátek 31. března 
Našim dětským čtenářům nabízíme již tra-
dičně možnost strávit odpoledne a noc mezi 
knižními regály naší knihovny. Ale nebudete 
tu jen spát. Knihovnice si pro vás připravily 
program plný her, poznání a zábavy. 

Akce je určena čtenářům od 7 do 10 let. Při-
hlášky a  bližší informace získáte v  dětské 
knihovně. 

Filmový klub

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

S Máchou v patách do ráje
nedaleko Jičína. I  tento kopec Karel Hy-
nek Mácha na svých cestách navštívil. 
A to již také vstoupíme do bran dnešního 
Českého ráje.
13. května budeme přímo v srdci Českého 
ráje, neboť půjdeme Klokočskými skalami 
na hrad Rotštejn. A  v  říjnu se vydáme 
za Karlem Hynkem Máchou až na Mo-
ravu do Olomučan, kde se nachází nový 
Máchův pomník. 

Za pořadatele R. Mauserová

 SOBOTA 25. 3. 13 – 16 HOD.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 5. 3. tomu bude 32 let, co nás 
navždy opustil manžel a  tatínek, pan 
Hostimil Pábel z  Bělé pod Bezdězem. 
Kdo jste ho znali a  měli rádi, věnujte 
mu, prosím, tichou vzpomínku.

Děkuje vám manželka a dcery 
s rodinami.

Dne 14. 3. tomu budou 2 roky, kdy nás opusti-
la naše milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička, paní Věra Drašnarová. 

S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 20. 3. uplyne deset let od úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní Marie Zbudilové. 
Kdo jste ji znali a  měli rádi, vzpomeňte, prosím, 
s námi. 

Vzpomínají děti s rodinami.

Dne 22. 3. to bude již 18 let, co nás navždy opus-
tila naše maminka, babička a  prababička, paní 
Dagmar Martincová. Kdo jste ji znali, věnujte jí, 
prosím, tichou vzpomínku. 

Děkují dcery Monika a Denisa s rodinami. 
 
Dne 25. 3. uplyne již 10 dlouhých let, co nás 
navždy opustil pan Alfonz Ihnát.

Stále vzpomínají manželka, děti s rodinami 
a vnoučata.

Dne 28. 3. to bude již dvacet let, co nás 
navždy opustila naše maminka a  ba-
bička, paní Marie Lohinová. 

Stále vzpomíná syn Zdeněk s manžel-
kou a vnuci s rodinami.

VZPOMÍNKY

VZPOMÍNKA NA BOHUMILA BENO-
NIHO 
(*25. 2. 1862 V CHRUDIMI - †10. 2. 1942 
V BĚLÉ POD BEZDĚZEM)
Čtvrtek 16. 3. od 17 hod, vstupné 70 Kč
Bohumil Benoni zpíval již 
v 21 letech v Národním di-
vadle Valentina v Gouno-
dově Faustovi, v roce 1888 
se stal prvním barytonistou 
souboru. Jako vůbec první 
český umělec dostal v roce 
1892 nabídku na půlroční účinkování v Me-
tropolitní opeře v New Yorku, kterou však 
odmítl, protože se chtěl věnovat českému di-
vadlu. V Národním divadle působil do roku 
1912, poté založil vlastní pěveckou školu a vě-
noval se pedagogické činnosti a psaní knih. 

Vzpomínkový večer na slavného barytonistu 
Národního divadla se uskuteční v Muzeu 
Podbezdězí ve čtvrtek 16. 3. Večerem nás 
budou provázet slovem a zpěvem Jiří Bar-
toš Sturz, člen operního sboru Divadla F. X. 
Šaldy v Liberci, a četbou z Benoniho knihy 
„Moje vzpomínky a dojmy“ dlouholetý ře-
ditel Městského divadla v Mladé Boleslavi 
František Skřípek.
Součástí večera bude také malá výstava 
předmětů a fotogra� í z pozůstalosti Bohu-
mila Benoniho.

PŘEDNÁŠKA: JIZERA – TENTOKRÁT 
PROTI PROUDU
Čtvrtek 30. 3. od 17 hod., vstupné 20 Kč

Každá řeka, přímo nebo nepřímo, vtéká do 
moře. I každý z nás tam někdy „dopluje“, 
jak se zpívá v krásné písni (V+W+J). Ti 
s více křížky na hřbetě zas tak k moři ne-
pospíchají, a proto zkusíme jít proti času, 
k našemu mládí a zrození – k pramenům.
Na přednášce RNDr. Václava Petříčka 
z Muzejního spolku v Kosmonosech se vy-
dáme podél toku řeky, která je osou našeho 
kraje a zná ji určitě každý z jeho obyvatel. 
Isar, Iser, Isére, ale i Jizera, několik různých 
řek v Evropě, které v češtině odpovídají 
slovu „bystřice“.
Virtuálně projdeme 163 kilometrů této řeky 
a odbočíme k několika přítokům. Pozor-
nost budeme věnovat nejen přírodním krá-
sám a zajímavostem, ale také architektonic-
kým památkám.

MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ KAPLI 
SV. JOSEFA
Pátek 10. 3. od 16.30 hod.
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli 
sv. Josefa bude sloužena v  pátek 10. 3. 
od 16.30 hod.

POUTNÍ MŠE V  ZÁMECKÉ KAPLI 
SV. JOSEFA
Neděle 19. 3. od 8 hod.
Poutní mše svatá u příležitosti slavnosti 
svátku sv. Josefa Pěstouna v zámecké 
kapli sv. Josefa bude sloužena v neděli 
19. 3. od 8 hod.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 31. 3. od 16.30 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. 
bude sloužena v pátek 31. 3. od 16.30 hod.

BOHUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum Podbezdězí auten-
tické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka 
(1898 – 1979) na průběh konce války v Bělé 
p. B. Zakoupit je můžete na pokladně Mu-
zea Podbezdězí za 60 Kč.

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 březnu

Dne 25. 3. oslaví své 95. narozeniny bělský 
rodák, pan Jaroslav Hyka. Do dalších let 
hlavně hodně zdraví přeje rodina.

Dne 2. 2. oslavila naše maminka, paní 
Růžena Bělonožníková, své 102. narozeniny. 
Za milou návštěvu, blahopřání a  dárky sr-
dečně děkujeme paní starostce Jitce Tošovské 
a zástupcům ZP Škoda MB. 

Olga a Petr

Gratulace

PODĚKOVÁNÍ

Zápasy ve Sportovní hale
2. liga ženy 
sobota 4. 3. od 11 hod – Sokol Písek B

2. liga mladší dorost 
sobota 11. 3. od 13 hod – TJ Náchod

2. liga starší dorost
sobota 11. 3. od 15 hod – TJ Náchod

TJ Sokol Bělá - házená

Oslavy 90. let házené
v Bělé pod Bezdězem

sobota 24. 6. 2017

Sportovní a kulturní program
v sokolovně a sportovní hale
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Sobota 4. 3.
Loučení se zimou aneb První grilování 
Program - Muzeum karnevalových masek, 
Zákupy - prohlídka.
Dále zastavíme v nejhezčí obci Českolipska 
– Velenice, údolí Svitávky – zřícenina hradu 
Výrov, Medvědí camp.
Občerstvení: mařenická hospůdka.
Grilujeme, na co přijdeme, kotlíkový guláš, 
svařák, zákusky.
Odjezd busu: Bělá p. B., sportovní hala - 
8.30, Doksy 8.45.
Cena: 150 Kč. 

Pátek 17. 3. 
Schůze turistů na základně v 17 hod.
Informace: Mácha 2017- přihlášky, veliko-
noční zájezd, předprodej vstupenek na be-
sedu 5. 4., výběr zálohy - Tatry, informace 
z turistiky. 

Sobota 18. 3. 
Vítání jara - zámek Svijany 
Program - společná prohlídka nově otevře-
ného zámku, pěší trasa i s utopením Zimy - 
příšovická jezera - Ploukonice (řeka Jizera) 
- Všen - jezírko Vústra - Podhájí. Zdatnější 
mají možnost výstupu ke zřícenině Kozlov 
(cca 7 - 10 km pohodové cesty). Olešnice - 
společný oběd, geopark, chaloupky.
Možná přiletí ptáček. 
Odjezd busu: Bělá p. B., sportovní hala 
8 hod.,  Doksy přijedou Zlatovánkem.
Cena: 150 Kč.

Připravujeme
CESTA KOLEM SVĚTA
Středa 5. 4. od 18 hod. v Komorním sále 
MKZ 
Beseda s L. Bezděkem a K. Dvořákovou 
z jejich dvouleté cesty v osobním autě a s ry-
bičkou v kapse.
Vstupné: 50 Kč.

Horský vůdce

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SVORNOST BĚLÁ P. B.

TAJEMSTVÍ

Březen - jarní, nebo zimní
turistika?

Úplné výsledky ankety
„Sportovec města Bělá p. B. za rok 2016“

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ:
1. Jaroslav MACOUN, TJ Sokol Bělá 
p. B. - házená, 83 hl.
2. Michal VILD, Spolek Amatérských 
Cyklistů, 71 hl.
3. Milan JÍLEK, Spolek Amatérských 
Cyklistů, 70 hl.
4. Zdeněk UBRAL, Freeride Racing 
Team, 66 hl.
5. Anna REJNARTOVÁ, TJ Sokol Bělá 
p. B. - házená, 60 hl.
6. Václav KREJČÍK, SK Bělá p. B. - fot-
bal, 35 hl.
7. Jaroslav MIKA, TJ Sokol Bělá p. B. - 
házená, 24 hl.
8. Tomáš ZEJVAL, Taekwon-Do, 20 hl.
9. Roland BALOG, TTC Bělá p. B., 19 hl.
JEDNOTLIVCI – DĚTI A MLÁDEŽ:
1. Anna COUFALOVÁ, 1. FC Bělá p. B. - 
šerm, 77 hl.
2. Anežka VÍTKOVÁ, TJ Sokol Bělá p. B. 
- házená, 76 hl.
3. František COUFAL, 1. FC Bělá p. B. - 
šerm, 71 hl.
4. Kateřina TYAPUSOVÁ, SK Bělá p. B. - 
fotbal, 70 hl.
5. Vanesa PECOVÁ, TJ Sokol Bělá p. B. - 
házená, 66 hl.
6. Šárka LOHINOVÁ, TJ Sokol Bělá p. B. 
- házená, 58 hl.
Patrik LOUKOTKA, Spolek Amatérských 
Cyklistů, 58 hl.
7. Ondřej PROCHÁZKA, 1. FC Bělá p. 
B. - šerm, 51 hl.
8. Tereza DVOŘÁKOVÁ, Klub gym-

nastiky Bělá p. B., 38 hl.
9. Stanislav PITLOUN, SK Bělá p. B. - 
fotbal, 29 hl.
10. Eliška VAVRUŠKOVÁ, Taekwon-Do, 
9 hl. 
11. Veronika VACKOVÁ, Jezdecký klub 
Vacek, 8 hl.
12. Soňa ŘEHOŘKOVÁ, Klub gym-
nastiky Bělá p. B., 6 hl.
13. Iva ROZTOČILOVÁ, Klub gym-
nastiky Bělá p. B., 4 hl.
14. Jiří KOS, Freeride Racing Team, 1 hl. 
KOLEKTIVY:
1. MLADŠÍ DOROST, TJ Sokol Bělá p. 
B. - házená, 76 hl.
2. SAC, Spolek Amatérských Cyklistů, 62 hl. 
3. DRUŽSTVO ML. ŽÁKŮ, 1. FC Bělá p. 
B. - šerm, 61 hl.
4. TÝM TAEKWON-DO, Taekwon-Do, 
40 hl.
5. DOROST SK BĚLÁ, SK Bělá p. B. - 
fotbal, 30 hl.
6. DRUŽSTVO MUŽŮ „A“, TTC Bělá p. 
B., 3 hl. 
TALENT ROKU:
1. Patrik LOUKOTKA, Spolek Amatér-
ských Cyklistů, 98 hl.
2. Adéla ŠAFRÁNKOVÁ, 1. FC Bělá p. B. 
- šerm, 67 hl.
3. Marek FIALA, TJ Sokol Bělá p. B. - há-
zená, 16 hl.
TRENÉR:
1. Zuzana ZUMROVÁ, TJ Sokol Bělá p. 
B. - házená, 83 hl.
2. Jaromír BALCAR, TTC Bělá p. B., 82 hl.

3. Karel VRABEC, SK Bělá p. B. - fotbal, 
36 hl.
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ:
 Patrik LOUKOTKA, Spolek Amatérských 
Cyklistů, 98 hl.
SÍŇ SLÁVY:
 Miroslav ŠANDA st., TJ Sokol Bělá p. B. 
– házená 
(in memoriam) 

V letošní anketě bylo odevzdáno 287 plat-
ných hlasovacích lístků a 4 neplatné hlaso-
vací lístky.

JUNÁCI V ZIMĚ
Některá zvířata celé zimní období prospí, 
řada lidí by je ráda napodobila, ovšem čle-
nové Svornosti rozhodně ne.
Kromě vánoční besídky, krmení lesní 
zvěře a  rozdávání betlémského světla 
v  prosinci proběhla středisková výprava 
do Mnichova Hradiště, samozřejmě s  té-
matikou Vánoc.
Zúčastnilo se 21 dětí, 2 roveři a  rangers 
(od 15 let výš) a 7 vedoucích.
Děti se staly pastýři, kterým se zjevil anděl 
a dovedl je k právě zrozenému Ježíškovi. 
Samozřejmě to nebylo tak jednoduché, 
tak to vypadá – všichni museli prokázat, 
že jsou skutečně hodni setkat se s Božím 
Synem, a navíc se vyhnout nebezpečným 
vojákům krále Heroda Velikého, který jak 
známo, malé děti neměl vůbec rád.
Jako první jsme lepili na záda ostatních 
štítky s  dobrými vlastnostmi a  jednou 
špatnou, protože jsme tak byli stvořeni. 
Dále bylo nutno rozluštit zašifrovanou 
zprávu.
A protože by byla ostuda přijít k Ježíškovi 

s prázdnou, vyráběli jsme dárečky: andě-
líčky z  těstovin, hvězdy a přáníčka k no-
vému roku (PF) i  něco na zub (klasický 
bramborový salát).
Na náměstí se právě konal vánoční jar-
mark, který jsme samozřejmě rádi navští-
vili a zazpívali si tam koledy.
Večer jsme dobývali Hradiště hlídané 
strážemi Heroda Velikého.
Poslední den jsme si nejdřív zopakovali 
zásady první pomoci (jak ošetřit odřeninu 
či bodnutí hmyzem; jak zavolat pomoc; 
kde vyhledat pomoc). Pak jsme sbírali 
hvězdy (žlutá kolečka). Na závěr zimní 
výpravy jsme si zahráli hru v  zámeckém 
parku, ovšem opět nás ohrožovali vojáci.

NOVINKY
Začali jsme už chystat tábor a také po-
kračujeme ve vzdělávání dospělých ve-
doucích: Jerry usilovně pracuje na zís-
kání vůdcovské zkoušky, Arpi a Renča 
se přihlásily na čekatelský kurz. Držte 
nám palce, ať všechny povinnosti 
zvládneme!

Jerry
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nově nabízí cisternový vůz (fekál) 
LIAZ o objemu 8 000 l. 
tel.:   736 602 879
e-mail:  plavecky.zp@seznam.cz

Firma Jakub Plavecký 
přípravné práce pro stavby

Rodinná firma s tradicí od roku 1996 rozšiřuje 
výrobu a hledá tyto nové spolupracovníky: 

Lakýrník

MIRLAND s.r.o. 
český výrobce kvalitního nábytku

Pomocný truhlář

více informací na: info@mirland.cz; tel. 777 619 777

LakýrníkLakýrník

Pomocný truhlář
Truhlář
Pomocný truhlář
Truhlář – vedoucí úseku

INZERCE

PRO MLADOBOLESLAVSKÝ 
A LIBERECKÝ KRAJ

Silver

REALITNÍ MAKLÉŘ

+420 775 724 211
eva.svobodova@re-max.cz

Ing.Eva Svobodová

PRO MLADOBOLESLAVSKÝ 
A LIBERECKÝ KRAJ

Silver

REALITNÍ MAKLÉŘ

+420 775 724 211
eva.svobodova@re-max.cz

Ing.Eva Svobodová

NOVĚ OTEVŘENO
PRODEJ – OPRAVY – MONTÁŽE

PRŮMYSLOVÉ PUMPY – VODÁRNY - ČERPADLA 
VÝVĚVY – TLAKOVÉ NÁDOBY

MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 414
mb@cerpadlavrchlabi.cz    www.cerpadlavrchlabi.cz

326 210 420, 733 747 736 

Zaváděcí akce !!!
Sleva 20% na vše !!!


