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Výstavní sál MKZ 
„Živá fotografie II. - Jiří Ulrych“

do 27. 4.
Vstupné dobrovolné

Středa 5. 4.
BIG-TRIP.CZ - cestopisná projekce 
V Komorním sále MKZ od 18 hod.

Vstupné: 50 Kč

Pátek 7. 4.
Kupci - Kladina Kladno 
Divadelní představení

V Komorním sále MKZ od 19.30
Vstupné: 60 Kč

Sobota 8. 4.
VELIKONOCE NA ZÁMKU
Tvořivé dílny i pohádka 

V IC na zámku od 13 do 16 hod.

Pátek 28. 4.
Filmový klub – dokument

#chicagoGirl 
V Komorním sále MKZ od 19 hod.

Vstup volný

Sobota 29. 4.
Pohádka - Kašpárek a ježibaba

V Komorním sále MKZ  od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč

Pondělí 1. 5.
Paličkovaná krajka

Ve Výstavním sále MKZ od 13.30 hod.
Poetický piknik

Čtení a zpívání s duem Štross
V parku na Masarykově náměstí 

od 14 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁŽENí SPOLUOBČANé,

 13.00 – 16.00

VELIKONOČNÍ SETKÁVÁNÍ
Info centrum

na zámku v Bělé  

SOBOTA 8. DUBNA 2017

duben
4/2017

41. ročník

ani v  tomto jarním měsíci se nepřestává 
pracovat na investičních záměrech města, 
ať jsou již započaté, nebo se chystají.
Začíná se také s jarním úklidem - snad nás 
paní Zima pro letošek opustila - a je třeba 
naše město vyčistit od nečistot, které se 
v tomto období nahromadily.
Chtěli bychom požádat majitele psích mi-
láčků, aby uklízeli právě po svých miláčcích 
vzniklý nepořádek. Je smutné, když občané 
nebo návštěvníci našeho města musí klič-
kovat po chodnících, aby nešlápli do psích 
exkrementů.
Bylo by také dobré využívat více Sběrový 
dvůr, aby se nepotřebné věci neobjevovaly 
v tak velkém množství u sběrových míst na 
tříděný odpad. Určitě si všichni přejeme 
mít hezké a čisté město.

Začne se s opravami místních komunikací, 
na kterých se projevily následky letošní 
mrazivé zimy.
V  tomto měsíci budou probíhat setkání 
s  občany na obvyklých místech a  je opět 
připraveno několik kulturních akcí.
Čekají nás Velikonoce, krásné jarní svátky, 
kdy vše začíná kvést, pučet a probouzet se 
a nám dovolte, abychom vám všem popřáli 
krásné prožití těchto velikonočních dní, 
děvčatům pořádné vyšupání, aby nám ne-
uschla, a  dětem bohatou koledu, mnoho 
pestrých mašlí na velikonočních pomláz-
kách a všem ostatním klid a pohodu. 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.
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Z jednání  rady města 
Hospodaření příspěvkových organizací

Rada města zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, schválila roz-
počet Mateřské školy Bělá pod Bezdě-
zem, příspěvkové organizace, na rok 
2017 dle předloženého návrhu a  rozpo-
čet Základní školy Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace, na rok 2017 dle 
předloženého návrhu. Dále schválila roz-
počet Městských kulturních zařízení Bělá 
pod Bezdězem, příspěvkové organizace, 
na rok 2017 dle předloženého návrhu 
a  účetní závěrku včetně hospodářského 
výsledku Městských kulturních zařízení 
Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organi-
zace, za rok 2016.

Hudební festival
Rada města schválila krátkodobý proná-
jem areálu koupaliště pro pořádání hudeb-
ního minifestivalu „Setkání legend“ od 20. 
5. 2017 do 21. 5. 2017 za nájemné ve výši 
2.000,- Kč, vratnou kauci ve výši 20.000,- Kč 
a úhradu energií. 

Financování oprav majetku
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit úvěro-
vou smlouvu reg. č. 99016980776 od Ko-
merční banky na částku 10 mil. Kč na re-
konstrukce a  opravy majetku Města Bělá 
pod Bezdězem v roce 2017.

Rozpočet města
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit roz-
počtové opatření č. 1/2017 - příjmová 
část rozpočtu se navyšuje o  69.400,- Kč 
na 81.527.400,- Kč, výdajová část roz-
počtu se nemění a je ve výši 110.785.000,- 
Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 
29.257.600,- Kč.

Rekonstrukce silnice I/38
Rada města vydala kladné stanovisko k re-
konstrukci silnice I/38 dle žádosti, s  vý-
jimkou etapy č. 1, a to s ohledem na přeru-
šení vozovky z I/38 k areálu Vazačka. Toto 
přerušení proběhne v měsíci květnu 2017. 
Proto bude možno tuto cestu využít jako 
objízdnou trasu nejdéle do 30. 4. 2017.

Poskytování informací
Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu 
za rok 2016 o činnosti v oblasti informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k  informacím, v  platném znění, 
a doporučuje předložit Zastupitelstvu města 
Bělá pod Bezdězem.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Setkání s občany města 
Bělá pod Bezdězem 
a příměstských částí

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vás pozvat na setkání 
vedení města s  občany jednotlivých 
částí našeho města. 
Další setkání v  roce 2017 proběhnou 
v následujících termínech:

5. 4. v 17 hodin v klubovně Pejřaváku 
pro občany Březinky a Bezdědic,

12. 4. v  17 hodin v  hostinci „Šantán 
u Houbaře“ pro občany Hlínoviště,

19. 4. v 17 hodin v MŠ na Pražské ulici 
pro občany Šubrtova, Výsluní a  ná-
draží.

26. 4. v  17 hodin v  Komorním sále 
MKZ, Masarykovo nám., pro občany 
města.

Využijte možnosti dozvědět se o  ak-
tuálním dění ve městě a prostoru pro 
svoje podněty a připomínky. 

Na vaši účast se těší

Jitka Tošovská,
starostka města Bělá pod Bezdězem

Dne 27. 4. v jídelně ZŠ 
v Máchově ulici od 15.30

Město ve spolupráci s  MKZ zve všechny 
seniory na maškarní odpoledne s hudbou. 
Programovým a  hudebním garantem od-
poledne je skupina OLD STARS MB.

Odvoz pro příměstské části bude zajištěn 
následovně:
Hlínoviště 14.30
Bezdědice 14.40
Březinka  14.50

Prosíme zájemce o zajištění dopravy z částí 
Hlínoviště, Bezdědice a Březinka, hlaste se 
na tel. čísle 326 700 924.

Vstup zdarma

Gaudi – veselí, jak stojí v křesťanském kalen-
dáři - je již za námi. Popeleční středa a po-
tom do svátků velikonočních nastává 40 dní, 
doba postní. A potom veselí opět může po-
kračovat. Tedy i pro opozdilce, kteří jej letos 
ještě nestihli. Pro ty bude ve školní jídelně 
hrát k tanci i poslechu skupina Old Stars MB 
se svými sólisty Markétou Amirighi, stálou 
členkou doprovodu Lucie Bílé, a Janem Zu-
bákem, sólistou operety Ostravského divadla 
v. v. Třetím, rovněž významným sólistou bude 
bývalý člen kvarteta z Prahy František Hej-
nák. V jeho podání uslyšíte Montiho csardas, 
Toseliho serenádu a jiné skladby, které též za-
ručují hezký zážitek.
Během odpoledne proběhne také soutěž 
o nejlepší masku, která bude i patřičně ho-
norována. Takže čas na přípravu ještě máte, 
ale i ten se rychle krátí. Čím více masek, tím 
lepší merenda, při které nemusí zůstat jen 
u poslechu, ale těšíme se, že dojde i na tanec. 

L. Itze

Aprílový maškarní koncert pro seniory
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Nově lze v  Bělé pod Bezdězem likvidovat 
použité jedlé oleje. Ve spolupráci se spo-
lečností Černohlávek oil vznikla 2 sběrná 
místa, kam je možno jedlé oleje odložit. 
Jedlý olej musejí občané slévat do PET láhví, 
které dobře uzavřené odloží do popelnic 
k tomu určených. Jedno místo je v Máchově 
ulici u  sběrného místa na tříděný odpad 
a druhé v zadní části Sběrného dvora. 

Děkujeme, že třídíte odpad.

Od 1. 3. je Sběrný dvůr Bělá pod Bezdě-
zem v Mělnické ulici otevřen v režimu let-
ního času, tedy:

Pondělí, středa a pátek
od 10.00 do 17.00 hod
Sobota
od 9.00 do 12.00 hod.
tel.: 606 844 354

Těmito slovy Matuš Lukáč v  masce pána 
Pronobuse vítal u základní školy v Tyršově 
ulici průvod maškar. Do masopustního 
scénáře byla použita jak léty prověřená ří-
kadla, tak i několik zcela nových.

Děti převlečené do masek se s vervou pus-
tily do přednesu tak, že zapomněly i na pů-
vodní trému, kterou měli především dru-
háčci. Ti předvedli svůj taneček na píseň 
Kalamajka ve vlastnoručně ušitých komi-
nických čepičkách. Vystoupení bylo oproti 
jiným letům obohaceno o scénku „Loučení 

se s basou“ a koblížky, které nasmažily děti 
z  kroužku vaření pod vedením paní uči-
telky Markéty Medviďové. Slunečné po-
časí, nadšení dětí, pochvalný obdiv rodičů 
a ostatních lidí přispěly k celkovému veselí 

a pohodové náladě letošního vystoupení.
„Domluvu takovou mít budeme, že dlouho 
odtud nejdeme, že za rok se tu sejdeme!“ 
těmito slovy se všichni na rok rozloučili.

Mgr. Lenka Hojková a Blanka Řepková

I  tento rok se v  Bělé konal masopustní 
průvod, který tentokrát připadl na sobotu  
25. 2. Již poněkolikáté se do příprav těchto 
únorových oslav rádi zapojili i  žáci zá-
kladní školy. 
Letos se přidalo i 7 žáků z druhého stupně. 
Společně se domluvili, že by v  rámci 
kroužku vaření mohli připravit nějakou 
klasickou masopustní pochutinu, která by 
byla nabídnuta při sobotním programu. 
Proto se sešli v  pátek 24. 2. a  odpoledne 
společnými silami nasmažili výborné tva-
rohové minikoblížky obalené ve skořico-
vém cukru.
Masopust se velmi vydařil. Koblížky se žá-
kům povedly natolik, že žádný nezbyl a jen 
se po nich zaprášilo.

Mgr. Markéta Medviďová

Novinky z životního prostředí

Škola se každoročně účastní masopustního veselí

Sběr použitého 
kuchyňského oleje

„Hola, hola, já, pán Pronobus, vinšuji šťastný a veselý
masopust, abyste dobře hodovali…“

Žáci ze základní školy
podpořili masopust

Jarní úklid v plném proudu

Je to prosté.

Sběrem přepáleného oleje, jeho následným zpracováním a dalším 
použitím se můžeme všichni podílet na ochraně našeho společného 
vzácného bohatství — ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

Přepálené oleje patří mezi nejodolnější nečistoty jak v kanalizacích, 
tak i po jejich úniku do volné přírody. 

Vaše důležitá role spočívá v odevzdání odpadového oleje do sběr-
ných nádob umístěných ve vaší obci. Další kro-
ky jsou už na nás.

Pojďte s námi pomáhat přírodě. 
Černohlávek Oil

PROJEKT ochrany životního prostředí

STOP LHOSTEJNOSTI
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Pod tímto názvem se skrývá prožitkový 
program, díky kterému mohli žáci osmých 
tříd odhalit globální souvislosti pěstování 
a  výroby kakaa a  čokolády. Ve dvou blo-
cích se zajímavým způsobem pomocí her, 
lidského binga i  skupinové práce dozvě-
děli, co vše si kupujeme s čokoládou – dět-
skou práci, bídu lidí i  zamořenou půdu. 
Znovu si připomněli princip férového ob-
chodu a zjistili, co může ovlivnit každý z nás. 

Z  tohoto programu, jehož autorem je or-
ganizace „NaZemi“, je asi nejvíce zaujala 
aktivita, při které se měli vtělit do dětí 
z různých koutů Země a podle toho, jak se 
jim daří, postupovat kupředu. Dvě žákyně 
zůstaly na původním místě – „jejich“ děti 
totiž nemají ani vlastní postel, možnost 
vzdělání, ba ani - a to je nejhorší - žádnou 
budoucnost.
Touto aktivitou se připravujeme na blížící 
se Férovou snídani, která je jedním z pří-
jemných způsobů, jak můžeme pomoci. Pro-
gram se líbil o to víc, že pro VIII. A byl od-
měnou za loňskou výhru v soutěži DDM 
Mladá Boleslav.

Ing. Pavlína Cankařová

Již podruhé se s  žáky zapojíme do orga-
nizace Férové snídaně, která příjemným 
způsobem pomůže oslavit Světový den 
pro fair trade a zároveň pomůže tuto myš-
lenku podpořit.
Letos připadne tato akce na sobotu 13. 
května a u nás v Bělé proběhne opět na za-
hradě sboru BJB na Masarykově náměstí 

od 9.30 hodin. Těšíme se na každého, kdo 
chce pomoci podpořit dobrou věc – ať 
už boj proti dětské práci, boj za poctivé 
a  bezpečné pracovní podmínky dělníků 
nebo snahu o ekologické zemědělství. Ať 
už přinesete biovýrobek, vlastní výrobek 
třeba s čokoládou FairTrade či lokální po-
travinu, jste vítáni.

Nemáte čas upéct, ale 
chcete akci podpořit? 
Nevadí, přijďte, jídla 
bude dost pro všechny 
a každý se počítá. I letos 
si pro vás žáci připra-
vili plakáty a  výzdobu, 
která vám umožní na-
kouknout pod pokličku. 
Takže deky, hrnky, vid-
ličky a  dobrou náladu 
s sebou. Všichni jste sr-
dečně zváni!

Ing. Pavlína Cankařová

Hořká chuť čokolády

Férová snídaně se blíží

Základní škola Bělá pod Bezdězem,
příspěvková organizace

Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem,  
tel. 326701496, 326702295

E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz

Ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem vyhlašuje na základě
zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,

na dny 5. 04. 2017 a 6. 04. 2017

Zápis žáků do prvních tříd.

Zápis se uskuteční v budově školy v Máchově ulici 1110, po oba uvedené 
dny v době od 14:00 do 17:30 hod. Rodiče se dostaví se svým dítětem dle 
písemné pozvánky, kterou obdrží poštou. Vezmou s sebou svůj občanský 
průkaz, rodný list dítěte, 36 Kč na razítko a vyplněnou žádost k přijetí do 
školy (žádost je k dispozici na webových stránkách školy: www.zsbela.cz).

Pokud se čas uvedený na pozvánce nehodí, domluví si rodič náhradní
termín v sekretariátu školy na tel. čísle 326701496, 
nebo e-mailem sekretariat@ zsbela.cz.

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

V Bělé pod Bezdězem 20. 03. 2017
Mgr. Jiří Šíma

ředitel školy

FOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2018

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2017
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Druhý výlet s Máchou v patách již vede na 
okraj dnešního Českého ráje. V sobotu 22. 4. 
se vydáme na vrch Veliš nedaleko Jičína, je-
hož návštěvu si Karel Hynek Mácha naplá-
noval ve své cestě do Krkonoš, kterou usku-
tečnil v srpnu 1833.
Ve svém Zápisníku si poznamenal: „5. So-
bota. 24tého. Ve čtyry hodiny ráno zpět přes 
Trosky do Jičína, zde pobudeme do devíti 
a  o  desáté hodině budeme v  Radimi. Jestli 
však se půjdeme podívati na Veliš, tehdy ne-
přijdeme do Radimi, léč až o jedné hodině.“
Naše putování na Veliš začíná v 9.30 ve vsi 
Veliš na pěkně upravené velké návsi, kde nás 
přivítá starostka obce Naďa Bíšková. Poté 
se vydáme po žluté turistické značce kolem 
hrobky Schliků, vystoupáme na vrch Veliš, 
kde stával hrad, prvně připomínaný ve 14. 
stol. Po třicetileté válce byl opuštěn, až nako-
nec posloužil jako stavební materiál na jiné 
objekty v okolí.
Z  Veliše půjdeme k  barokní kapli Loreta 
z  roku 1694, která je zařazena mezi kul-
turní památky. Stočíme se kolem rybníku 
Jikavec a  po červené turistické značce do-
jdeme do obce Nadslav, kde se můžeme 

podívat na zachovalou dřevěnou zvo-
nici. Odsud nás autobus převeze do obce 
Bukvice, kde se občerstvíme ve stylové 
restauraci Kovárna. Trasa je dlouhá cca  
10 km, jediné prudší stoupání je na vrch 
Veliš. Účastníci z  Doks přijedou linko-
vým autobusem do Bělé, odkud se odjíždí  
od Městské sportovní haly v 7.50 hod. 
Místo v  autobuse je potřeba si rezervo-
vat u  horského vůdce Jiřího Bollarda na  
tel.: 720 584 360. Jízdné 
je 150 Kč, startovné 30 Kč.
Dne 13. května budeme 
přímo v  srdci Českého 
ráje, neboť půjdeme 
Klokočskými ska-
lami na hrad Rotštejn. 
A v říjnu se vydáme za 
Karlem Hynkem Má-
chou až na Moravu do 
Olomučan, kde se na-
chází nový Máchův po-
mník.

Za pořadatele R. Mauserová

Svět se dělí na pejskaře a  nepejskaře. Já 
sama patřím ke skupině pejskařů, a proto 
mě velmi mrzí, když vidím na chodnících 
a  ostatních veřejných plochách v  centru 
i mimo něj pozůstatky po našich miláčcích.
Chápete správně, že je to hlavně o uklízení 
(či spíše neuklízení) psích exkrementů, 
čili hovínek. Vy, kdo máte svého pejska od 
štěňátka, jistě znáte situaci, kdy vám váš 
pejsek udělal to nadělení třeba v obýváku. 
Co jste učinili? Okamžitě vše uklidili. 
Co však uděláte venku - na chodníku, 
v trávě, na sněhu? Uklidíte to také tak au-
tomaticky? Je běžné a  slušné uklízet po 

svém čtyřnohém příteli. Nebaví vás to 
nebo je vám to nepříjemné? Pak nechte 
svého psa udělat potřebu doma. Ostatní 
totiž nebaví a  je jim nepříjemné vyhýbat 
se všem těm hromádkám a umývat boty, 
kočárky a někdy i celé děti, když upadnou.
Že to má uklidit obec, když vybírá za psy 
poplatky? Možná to může udělat jed-
nou za rok, ale proč má utrácet další pe-
níze nás všech z obecní pokladny za úklid 
chodníků znečistěných bezohlednými 
jednotlivci? Každý, kdo zaplatí poplatek za 
svého psa, dostane od obce balíček sáčků 
pro tento účel určených. 

A proto se obracím na všechny pejskaře: 
zamysleme se nad svým chováním a uklí-
zejme vždy po svém pejskovi, ať už nás 
někdo zrovna vidí nebo ne. Přece chceme 
všichni mít své město čisté a krásné.
A  vy nepejskaři - když uvidíte někoho, 
kdo zapomněl nebo si nevšiml, že jeho 
pes zanechal za sebou nevábnou hro-
mádku, nebojte se upozornit slušně kaž-
dého na tuto skutečnost. Určitě se zastydí 
a chybu napraví. 

Dagmar Femiaková st.

14. - 17. 4.
Dny památek 
Na Bezdězu bude mimořádně otevřen 
ochoz v  kapli a  prezentovány výjevy 
z bezdězské křížové cesty.

16. 4. ve 12 hod. 
Odhalení a představení nově restaurovaných 
dřevořezeb 
Hraje Pe&Pe classical music (Petra Fabiá-
nová a Petr Ježek) 

27. 5. 
Noc hradních kaplí aneb Ve stínu májové noci
Šermíři Bibus spiritus uvádějí představení 
„Černá rota“, příběh z doby po husitských 
válkách.
V noci ohnivá show - plivač ohně, ohnivé 
vějíře…

Hudební skupina TRIJO – irská a  česko-
moravská hudba - vás bude provázet celým 
večerem v purkrabství.
Program: 19 – 22.30 hod. 
Kaple nasvícená svíčkami, výhled z věže do 
večerní a noční krajiny.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti do 18 let 60 
Kč. Baterky s sebou!

3. - 4. 6. 
Den dětí na Bezdězu
Jedna země, jeden král - šermířský víkend 
pro děti 
Účinkuje historická skupina Pancharti, 
začátky vystoupení: 11 hod.; 12.30 hod.;  
14  hod.; 15.30 hod.

E-mail: bezdez@liberec.npu.cz
Telefon: 606 649 807 (kastelán), 

723 774 904 (pokladna)

Letošní školní rok probíhají zápisy do 
1. tříd ZŠ v  posunutém termínu - místo 
v  lednu až v  průběhu dubna. Je to pro 
všechny malé předškoláky velký den. My 
se na něj společně připravujeme už delší 
dobu. Děti mají své pracovní sešity, kde 
s  nadšením plní zadané úkoly. Trénují si 
znalost geometrických tvarů, barev, pro-
storovou orientaci, číselnou řadu, sou-
středěnost, pozornost, pečlivost při plnění 
úkolů a všechno to, co potřebuje budoucí 
školák vědět a znát.
Tak všem malým budoucím školáčkům 
držíme palce, ať se to u zápisu povede!

Za pilné VČELIČKY
 p. uč. Monika Bartošová

Dubnové putování Máchovi v patách

Výzva pejskařům! (i nepejskařům)

Těšíme se do školy

Jarní kulturní přehled na hradě Bezděz
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Ano, je tomu tak, letošní rok opět uvítáme 
v Bělé pod Bezdězem setkání reprezentací 
našeho slavného Bělského souostroví. Ne-
zapomeňte si v  kalendáři zaškrtnout data 
mezi 9. a 11. červnem, kdy k nám dorazí 
obyvatelé dalších Bělých.
Připravili jsme pro vás ohlédnutí za minu-
lými léty, tak abyste se naladili a těšili stejně, 
jako se těšíme my. Pátý rok setkání má své 

vlastní téma stejně jako ročníky předešlé 
– LETEM 20. STOLETÍM ANEB LETOS 
RETRO. Jen pro pořádek uvádím témata 
předešlých ročníků: 1. ročník sportovní 
klání, 2. ročník Hry bez hranic (na koupa-
lišti), 3. ročník Vaříme po bělsku a v roce 
2016 jsme navštívili Bělou pod Pradědem, 
kde tématem byly, jak jinak, hory. 
Tentokrát si společně zavzpomínáme na 

20. století, plné ideologií, konfliktů, ale také 
krásných období, kdy vznikala fantastická 
umělecká díla, nosily se krinolíny, hrál jazz 
a tančil rock and roll. Století, které zrodilo 
Hitlera a  Stalina, ale také Hrabala, Weri-
cha, Corbusieura a další.
Zkrátka, vraťme se deseti dekádami minu-
lými, abychom nepromarnili ty své.

-Mat

NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ

Pátý ročník Bělých se vrací zpět do svého rodiště

2013 Bělá p. B. - Sportovní klání - ostrovní království založeno

2015 Bělá p. B. - Vaříme po bělsku - gurmánské zážitky

2014 Bělá p. B. - Hry bez hranic - zábavný víceboj

2016 Bělá pod Pradědem - hory
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Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

V Komorním sále MKZ

Big-Trip.CZ
 „Život se musí užít, ne přežít“ 
Cestopisná projekce s Láďou Bezdě-
kem a Káťou Dvořákovou
5. 4. od 18 hod.

Živé a vášnivé vyprávění o nejdelší české 
cestě kolem světa v osobním autě. O více 
jak 2 letech kolem zeměkoule ve ško-
dovce, botaskách a s rybičkou v kapse.

Vstupné: 50 Kč

KupCi 
Divadlo Kladina Kladno 
7. 4. od 19.30
Chemnitz, nebo Karl-Marx-Stadt?
A je to vůbec důležité, pokud nevíte, vedle 
koho žijete?

Intimní pohlede do jedné (ne)obyčejné 
východoněmecké domácnosti na prahu 
znovusjednoceného Německa, jejíž chod 
je fatálně narušen tajemnou návštěvou 
ze Západu. (Podtitul: Nemilostný příběh 
z Karl-Marx-Stadtu)

Vstupné: 60 Kč, v předprodeji: 50 Kč

Filmový KluB 
#chicago Girl 
USA / Sýrie | 2013 | 74 minut
28. 4. od 19 hod.

Devatenáctiletá Ala a  Basatneh by měla 
mít běžné starosti jako její američtí vrstev-
níci: školu, lásky, módu, hudbu. Jenže na 
nic z toho studentka z Chicaga nemá čas 
– prostřednictvím svého notebooku totiž 
organizuje revoluci v  Sýrii. Pomáhá ko-
ordinovat protesty, šíří fotky a videa nebo 
informuje demonstranty o  aktuálním 
dění. Její přátelé Bassel, Aous a Omar jsou 
přitom v samotném ohnisku dění, v zemi, 
kde už tři roky trvá občanská válka. Do-
kumentují zločiny Assadova režimu a sa-
mozřejmě bojují. Vyměnili však zbraně za 
fotoaparát, mobil a internet. Film sleduje 
úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fe-

nomén sociálních sítí, který se stal zásad-
ním hybatelem vlny arabského jara.

Vstup volný

pohádKa
KašpáreK a ježiBaBa
Nezávislé divadlo Holé Vrchy
29. 4. od 15 hod.
Pan král onemocněl, a  proto kašpárek 
Vendelín běží za ježibabou Ethel Koštěto-
vou z Krkavcova, aby uvařila lektvar a po-
mohla. Jenomže ta je stará a  zapomněla 
recept. A  tak kašpárek hledá v knize, ale 
pochopitelně se několikrát splete a čaruje, 
aniž by věděl, co ho může potkat.

Vstupné: 30 Kč

Rezervace na www.mkzbela.cz, předpro-
dej v Knihovně Vl. Holana

Velikonoční dílničky  

Zveme vás na tradiční velikonoční setká-
vání na zámku. V sobotu 8. 4. (týden před 
Velikonocemi) se opět sejdeme v  prosto-
rách Informačního centra na zámku, kde 
si po celé odpoledne budete moci vytvořit 
výrobky s tematikou Velikonoc a jara. Na-
příklad ozdobit vajíčko barevným voskem, 
a vytvořit si tak kraslici, uplést si z papíro-
vých ruliček zajíčka či vajíčko, uplést po-
mlázku či si s Blankou z Květinky u zámku 
vyrobíte květinová a velikonoční aranžmá, 

ozdoby... Pro nejmenší bude přichystaná 
malá výtvarná dílnička. S  pomocí rodičů 
však zvládnou děti i ostatní dílničky. 

Pohádky zahradníčka Pepina
Od 14 hod. budou ve sklepě přichystaní 
herci z  nezávislého divadla Holé Vrchy 
s pohádkovým představením jako stvo-
řeným pro přivítání jara. Sklep bude 
lehce vyhřátý, přesto doporučujeme 
bundy a deky či podsedáky s sebou. 

Vstupné na samotné dílničky je dob-
rovolné. Na pohádku je vstupné 30 Kč, 
možnost rezervace na www.mkzbela.cz, 
počet míst bude omezen. 

K. Oklešťková, MKZ

INFORMAČNí CENTRUM S ExPOZICEMI NA ZÁMKU 
VELIKONOCE NA ZÁMKU

SOBOTA 8. DUBNA 13.00 – 16.00
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Muzeum Podbezdězí, sídlící v 1. patře běl-
ského zámku, bude pro veřejnost pravidelně 
otevřeno od měsíce dubna. Aktuální výstavy 
tak můžete navštívit od pátku 21. 4. denně 
mimo pondělí v době od 9 do 16 hodin.

hiSToriCKÉ moToCYKlY
20. 4. až 29.10.
Vernisáž ve čt 20. 4. od 17 hod.
Muzeum Pod-
bezdězí připravuje 
lahůdku pro milov-
níky historických 
motocyklů českoslo-
venské poválečné výroby. Vystaví kolekci 
motocyklů ze sbírky Pavla Dlaska a sou-
kromých sběratelů. K vidění bude napří-
klad legendární Jawa 250 „Pérák“, Čz 150 
c, motokrosové speciály či unikátní kapo-
tovaná Jawa 50 Mustang určená pro vývoz 
do Anglie. 
Výstava bude zahájena vernisáží 20. 4.  
v 17 hod., kde budou návštěvníci sezná-
meni s historií a vývojem obou českoslo-
venských motocyklových závodů Jawa 
a ČZ. Představen bude unikátní projekt 
motoexpedice Česko - Singapur 2017, který 
se pojede na historických strojích značky 
Jawa/ČZ 250 z let 1960-1968.

KouZlo vĚjÍŘŮ 
27. 4. až 6. 8.
Vernisáž ve čt 27. 4. od 17 hod.
Dávné časy, kdy dámy cudně skrývaly svou 
tvář za vějířem, připomene výstava nazvaná 
Kouzlo vějířů. 
Výstava představí návštěvníkům výběr vě-
jířů ze sbírek Západočeského muzea v Plzni 
od období baroka až po 50. léta 20. století. 
Připomene historický vývoj tohoto umělec-

kého artefaktu z různých materiálů a zají-
mavých konstrukcí, s rozličnými zdobnými 
technikami i náměty na listech. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout vějíře francouzské, 
rakouské i české provenience. Seznámí se 

s tajnou mluvou, kterou je možné prostřed-
nictvím tohoto módního i praktického do-
plňku uskutečňovat.
Vernisáž výstavy zahájí Mgr. Ludmila Ko-
torová, kurátorka Uměleckoprůmyslového 
oddělení ZČM v Plzni, komentovanou pro-
hlídkou o historii, vývoji vějířů a jejich po-
užívání ve společnosti, která se uskuteční 
ve čtvrtek 27. 4. od 17 hod.

„uvolnĚná šedeSáTá“ 
21. 4. až 29. 10.
Výstavou „Uvolněná šedesátá…“ vás 
chceme přesunout v čase do 60. let 20. 
století, kde si můžete zavzpomínat na 
tehdejší módní trendy, užitý design, li-
teraturu či každodenní život v této době. 
Stranou nezůstala ani 60. léta v našem 
městě - zde se můžete dozvědět, jak se 
rozvíjel kulturní a  společenský život 
v Bělé, a třeba přidat i své vlastní vzpo-
mínky. I v letošním roce se můžete těšit 
na doprovodné programy, které jsme na-
zvali „Čaje o páté“.

1. SvĚTová válKa
21. 4. až 29. 10.
Dlouhodobá výstava věnovaná zajímavým 
souvislostem jednoho z největších váleč-
ných konfliktů 20. století. Kromě řady 
dobových artefaktů, či archivních a foto-
grafických dokumentů je součástí výstavy 
také pamětní deska padlých z Podbezdězí, 
model pomníku „Na stráž!“ či nově obje-
vený obraz s medailonky padlých z Kuřívod 
a okolních vesnic.

mše SvaTá v KoSTele Sv. váClava
28. 4. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. 
bude sloužena v pátek 28. 4. od 18 hod.

Bohumil dejmeK: revolučnÍ 
událoSTi v KvĚTnu 1945 v BĚlÉ 
pod BeZdĚZem
U  pří ležitost i 
70. výročí konce  
2. světové války 
vydalo Muzeum 
Podbezdězí au-
tentické vzpo-
mínky učitele Bo-
humila Dejmka 
(1898 – 1979) 
na průběh konce 
války v Bělé p. B. 
Zakoupit je mů-
žete na pokladně 
Mu z e a  Po d -
bezdězí 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

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

Májový program na bělském náměstí
Pondělí 1. května

Máte rádi oslavy prvního máje? Nemyslíme 
průvody, projevy a pokládání věnců. Máme 
na mysli krásný jarní den plný slunce, kdy 
kvetou ovocné stromy, vzduch plní jejich 
vůně a bzučení včel, takový den přímo stvo-
řený pro procházky a dobrou náladu. My se 
vám pracovní volno pokusíme zpestřit na-
bídkou menšího kulturního programu. 

Ve 13.30 bude ve Výstavním sále MKZ slav-
nostně zahájena výstava 

„Paličkovaná krajka“. 
Obrázky pocházejí ze zručných rukou paní 
Kaplanové a budete mít šanci si je prohléd-
nout až do 25. kvštna. 

Od 14 hod. je připraven v hudebním altánu 
v parku 

„Poetický piknik“, 
program s  písničkářem Pepou Štrossem 
a  jeho synem, který bude doplňovat čtení 
básní více či méně známých autorů.

Pokud nám nebude nakloněno počasí, pro-
gram se neruší, ale přesune se do Komor-
ního sálu MKZ. 

Vstupné je v obou případech volné.

Muzeum Podbezdězí v dubnu
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SpOLEčENSKÁ rUBriKA

Velké jubileum házené v Bělé 

Opožděná gratulace 
Kristova létaV neděli 12. 2. 2017 nás navždy opustil milovaný 

tatínek, dědeček a kolega, Zdeněk Kreidl. Rodina 
děkuje všem, kteří se s  ním přišli rozloučit, a  za 
projevenou soustrast.

Jsou na světě lidé, kteří už jen svou přítomností 
přinášejí radost a povzbuzení druhým. 
My jsme měli to štěstí, že jsme je znali. 

kolektiv MKZ

Čas plyne jako voda, 10. 4. si připomínáme již 30. 
výročí tragické nehody Jiřího Kittela.

Vzpomíná bratr s rodinou.

„Člověk jde dál, ale vzpomínky 
zůstávají“
Dne 10. 4. si připomínáme nedožité 89. 
narozeniny pana Františka Kopčana. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.

 S láskou vzpomínají manželka  
a synové  s rodinami. 

Dne 11. 4. vzpomeneme šestého výročí úmrtí naše-
ho tatínka, pana Jaroslava Kůtka. Kdo jste ho zna-
li, vzpomeňte s námi. 

Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami.
Dne 12. 4. uplynou již 4 roky, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, paní 
Marie Tošovská.

S láskou vzpomínají dcera Blanka  
a syn Jarda  s rodinou.

Dne 15. 4. uplyne 15 let od úmrtí naší milova-
né maminky, babičky a  prababičky, paní Anny 
Daňhelové. 

Vzpomínají dcera Radka Bártová  
a syn Milan Daňhel s rodinami.

Dne 22. 4 uplynou čtyři roky, kdy je s  námi 
naše maminka, paní Eva Chrtková, již jen ve 
vzpomínkách.

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

VZPOMíNKY

Děkuji organizaci Svazu postižených  
civilizačními chorobami, jmenovitě paní 
Průškové, za milou návštěvu a  blahopřání 
k mému životnímu jubileu.

Jana Kadlecová 

PODĚKOVÁNí

Koncem února (27. 2.) oslavil své malé 
jubileum - 33 let - náš pan farář Kamil 
Škoda. Bylo by zatěžko zde psát o  jeho 
náročné službě, jak se s veškerou důstoj-
ností stará nejen o bělskou, ale i o dalších 
šest opuštěných farností, kde je kostel, 
fara, ale chybí katolický kněz!
A protože je pan farář, dovolím si ho po-
jmenovat „náš malý Mozart“, který do-
káže zakoncertovat na varhany, klavír, 
ale i  kytaru umí vzít do ruky, dohodli 
se farníci na vhodném dárku: klavír-pi-
anino. Sbírkou se vybralo, důstojný pán 
Kamil Škoda byl si jej osobně vybrat 
v Benátkách - zn. Petrof, který mu ještě 
ten samý den dovezli na faru do Bělé. 
Nezbývá, než k přání zdraví také popřát 
hodně radosti, kterou mu jistě ten náš 
dárek udělá. 
Pane faráři, ŽIVIJÓ a MULTI ANNO.
Váš semper fidelis

Doc. MVDr. Lubomír Itze, CSc.

Letos v  červnu slaví oddíl házené SO-
KOL Bělá pod Bezdězem 90 let své exis-
tence. Jaké byly začátky sportu, kterému 
se v Bělé daří, asi málokdo zná. Pokud 
budu psát v  první osobě jednotného 
čísla, (ač nerad) pamatuji ještě tu první 
házenou, Českou. Ta dělala domácímu 
publiku zvláště za Protektorátu Čechy 
a Morava také hodně radosti.
Přišel květen 1945, konec války, a vše za-
čalo být trochu jinak. Pro hráče nastala 
vojenská povinnost a ti starší z Bělé od-
cházeli a  výsledky na hřišti také začaly 
se měnit. V  České házené, když nebyl 
střelec s tvrdou ranou, nemohly být vý-
hry. Myslím, že to byly právě dvě velké 
porážky v Turnově a Hejnicích, kdy od-
díl nacházel se ante finem.
Mezi několika málo nadšenci byl ale 
jeden, který vynikal – Jirka Cehák. To 
byl motor, který v  jedné osobě byl tre-
nér, jednatel, předseda oddílu, správce 
majetku, který mimo modrých a bílých 
dresů tvořily v  tom čase asi dva míče, 
dvě sítě na bránu… k  tomu ještě pytel 
vápna, aby se dalo hřiště namalovat, 
a  doma necky a  prášek na praní, aby 
hráči v neděli mohli mít opět čisté dresy. 
A  jako hráč? Také byl tou duší, která 
uměla přihrát na gól, ač sám jich moc 
nedával. Byly to vždy takové upatlané 
góly, ale vždycky moc důležité.
Pamatuji, jak Jirka u nás v zámku zazvo-
nil a říká: „Luboši, přijď dnes na hřiště 
do sokolovny, zkusíme mezinárodní há-
zenou!“ To znělo báječně, protože v tom 
čase, r. 1950 v dubnu, dostat se za hra-
nice ČSSR bylo vyloučené. Kde leží An-
glie, jsme znali jen málo, co jsme po-
chytili při výuce zeměpisu. Bylo nás šest 
až sedm a účast ještě přislíbili Matějka, 

Bartoš, Venclák, a já. Kamler, toho času 
na vojně, přišel později.
V Deltě nám udělali se souhlasem pana 
ing. Bígla, ředitele závodu, dvě brány 
a my se stali oddílem DELTA Bělá pod 
Bezdězem. Po prvních zápasech, kdy 
jsme ještě zápasili s  jinou technikou 
a  pravidly, začali jsme vyhrávat. No, 
a  protože celé ústředí dostávalo novou 
tvář, rozhodčí také byli novici, zařadili 
nás do druhé celostátní ligy, což pro Bě-
lou po předcházejících štacích Bakov, 
Bukovno, Podlázky… bylo velké oce-
nění. 

Každé pro má ale i své proti. Byly to ve-
liké vzdálenosti, kam jsme v neděli za-
jížděli na otevřené korbě náklaďáku, 
nebo jeden rozhodčí, který se také ještě 
jen učil. Pamatuji na takzvaného bran-
kového rozhodčího Vávru, jak vehe-
mentně protestoval, když útočník z Nu-
slí doskočil na dva až tři metry před 
brankáře, tedy doskok hodně v  bran-
kovišti. Samozřejmě ani publikum pra-
vidla moc neznalo a  podle toho také 
vypadaly hráčské tresty, kdy za dnes 
běžné fauly se vylučovalo, a  když do-

šlo po zápase k nějaké strkanici, také se 
podobně trestalo. Po jedné zasloužené 
facce přišel absurdní zákaz a hřiště bylo 
zavřeno na půl roku, dva diváci zákaz 
všech sportovních událostí na dva roky 
v ČSSR, Mirek trest na rok, a  já na de-
vatenáct let vyloučen z řad sportovců na 
doživotí! To vše přebolelo, Mirek dostal 
za pár měsíců milost, hřiště opět bylo 
otevřené, já odešel studovat a sportovat 
na Slovensko do Košic.
A jak to vypadá s bělskou házenou dnes, 
to již víte. Je zde hala, hrají konečně 
zase ženy, muži, dorost, žáci… Zápasy 
rozhodují dva rozhodčí, zcela jiná tech-
nika, jiné míče, menší a bez šněrování… 
A určitě nebudu daleko od pravdy, když 
napíšu, že za tu dobu 90 let obléklo jistě 
přes tisíc sportovců dres, někteří s vět-
ším zápalem, třeba se dostali až do ná-
roďáku anebo coby profihráči do zahra-
ničí.
A tím, kdo za to vše může, byl pan Jiří 
Cehák st. Ač jsme byli velmi dobří přá-
telé, již z posledního skautského tábora 
na Želivce (1939), já spolužák manželky 
Aničky, rozené Grusové, nikdy se mně 
nesvěřil, proč se rozhodl právě pro tento 
sport, na rozdíl od České házené, která 
má i dnes své solidní postavení v národ-
ním sportu. Přitom nebyla TV, nebyla 
odborná literatura, nebylo ani pořádné 
ústředí v Praze. A přece jeho rozhodnutí 
bylo tím nejlepším, které mohl předat 
dalším, dnes již páté generaci.
Nezbývá mi víc, než Jirkovi za to po-
děkovat, a  existuje-li nějaké ocenění in 
memoriam, potom se přimlouvám, aby 
dostal to nejvyšší. 

Luboš Itze - 2017
redakčně neupravováno   
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ZE SpOrTU A SpOLKOVÉ čiNNOSTi

Zápasy házené v Městské sportovní 
hale - duben 2017

2. liga ženy:
sobota 1. 4. od 11 hod. – České Budějovice
sobota 22. 4. od 11 hod. – Sokol Vršovice B

interliga muži:
sobota 8. 4. od 17 hod. – Železný Brod
sobota 22. 4. od 17 hod. - Turnov

2. liga mladší dorost:
sobota 1. 4. od 13 hod. – Pardubice
sobota 22. 4. od 13 hod. – Sp. Kutná Hora 

2. liga starší dorost:
sobota 1. 4. od 15 hod. – Pardubice
sobota 22. 4. od 15 hod. – Ledeč n. S.

TJ Sokol Bělá - házená

Svornost v předjaří

Oslavy 90. let házené
v Bělé pod Bezdězem

sobota 24. 6. 2017

Sportovní a kulturní program
v sokolovně a sportovní hale

So 22. 4. veliš
Začínáme v 9.30h ve Veliši na krásně upra-
vené návsi.
Úvodní slovo: paní starostka Bíšková.
Poté po žluté turistické značce kolem 
hrobky Schliků vystoupáme na vrch Veliš, 
kde stával hrad, a rozhlédneme se. Pokra-
čujeme ke kapli Loreta, na rozcestí U Štidel 
a dále k rybníku Jikavec po červené značce 
do obce Nadslav (dřevěná zvonice). Zde 
bus a přejezd do obce Bukvice - stylová re-
staurace Kovárna.
Odjezdy busu: Doksy přijedou Zlatován-
kem; Bělá p. B., sportovní hala: 7.50; MB, 
rolnická škola: 8.10. 

So 13. 5. Klokočské skály
Zahájíme v obci Záholice u Turnova na 
parkovišti v 9.15. Pak začneme stoupat po 
červené značce směrem ke Klokočským 
skalám. Přicházíme k odbočce ke Zden-
čině vyhlídce. Jsme na vrcholu - cesta po 
hřebeni s množstvím vyhlídek směrem ke 
Kozákovu (pozor, vyhlídky nejsou zabezpe-
čeny). Dojdeme k rozcestí Klokočské skály. 
Zde se v 10.30 sejdeme s P. Jenčem, speleo-
archeologem, odborníkem na skalní rytiny. 
Společně s průvodcem můžeme navštívit 
jeskyni Postojná - úzký vstup, poté prostora 
16 x 18 m. Svítilny s sebou! Každý se účastní 
na vlastní nebezpečí.
Vracíme se zpět a zastavíme se v Klokoč-
ských průchodech. Poté dojdeme k hradu 
Rotštejn -společná prohlídka.
Sestoupíme pod hrad (občerstvení), po 
modré značce k rozcestí Fialník a následně 
vlevo do obce Klokočí (bus). V nohách 
máme 7 km, s odbočkou k jeskyni 9 km.

14. - 15. 10. Z českého do moravského 
ráje aneb Za největším pomníkem  
máchy na moravě
Olomučany - pomník Máchy, lesnický Sla-
vín, klášter Křtiny, Rudice - větrák, krasové 
propadání.
Ubytování - Jedovnice (penzion Niké).
Cena: 800 Kč (bus, noc, snídaně); možnost 
večeře.
Přihlášky: do 13.5. - na máchovských akcích 
nebo e-mail: turistibela@seznam.cz.

Horský vůdce

Ač bylo jaro stále v nedohlednu, junáci ze 
Svornosti rozhodně neseděli doma za pecí, 
respektive jen u počítačů a mobilů…
V únoru jsme podnikli se staršími dětmi 
Operaci Anthropoid týkající se výročí aten-
tátu na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Protože stateční vý-
sadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš uskutečnili 
tuto akci v Praze, vydali jsme se do našeho 
hlavního města po jejich stopách. Skauti 
a skautky se zkusili převtělit do rolí odbo-
jářů, kteří v přísném utajení musí zvlád-
nout nejrůznější nástrahy a najít pomoc, 
aby mohli zlikvidovat nejvýše postave-
ného Němce v Protektorátu Čechy a Mo-
rava. Operace se vydařila, navštívili jsme 
i kryptu, kde hrdinní atentátníci zemřeli, 
a obdivovali jejich odvahu.
Dále jsme uspořádali turnaj v deskových 
hrách, s čímž nám velmi pomohl Ing. Miloš 
Tresa –za herní odpoledne děkujeme nejen 
jemu, ale i sboru BJB v Bělé.
Mladší kluci – vlčata (6-11 let) – se pod 

vedením Jerry zúčastnili vlčácké výpravy 
do Benátek, kde si také zahráli spoustu her, 
tentokrát ve stylu Pevnost Boyard. Na pří-
pravě se výrazně podíleli benátečtí skauti 
v čele s vůdcem svého střediska Límou. 
Díky!
Na jaro se chystá celostředisková výprava 
určená všem členům Svornosti, dále vý-
prava světlušek (dívky 6-11 let) a Svojsí-
kův závod, který je pro skautky a skauty 
(od 11 let výše).

Jerry

TAJEMSTVí

Duben a květen
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iNZErCE

Přines velikonoční kraslici 
a vyhraj LEGO, TABLET nebo 
wellness víkend v Krkonoších! 

Rychlost             Měsíční platba
až 4Mbps 200 Kč
až 8Mbps  350 Kč
až 15Mbps 400 Kč
až 30Mbps 450 Kč
až 45Mbps 540 Kč
Při smlouvě na 24 měsíců je instalace a router ZDARMA, 
neplatí pro tarif až 4Mbps, kdy je instalační poplatek 
2.500 Kč při smlouvě na dobu neurčitou.

více info na www.metronet.cz/velikonoce

nejlevnější a nejrychlejší 
internet v regionu

Měsíční platba
200 Kč
350 Kč
400 Kč
450 Kč
540 Kč
instalace a router ZDARMA, 

neplatí pro tarif až 4Mbps, kdy je instalační poplatek 
2.500 Kč při smlouvě na dobu neurčitou.

!SOUTĚŽ!

KONTAKTUJTE NÁS

800 801 901
obchod@metronet.cz

www.metronet.cz
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kadeřnictví
Na Pískách

Nikola Tomová
tel .: 606 862 567
na Pískách 746
Bělá pod Bezdězem
web: http://kadernictvi792.webnode.cz
facebook: Kadeřnictví Na Pískách

iNZErCE

•	 PRODEJ	KONDENZAČNÍCH	KOTLŮ

Tel.:	608	313	326	
E-mail:	info@kominictvi-cermak.cz

Více	na:	www.kominictvi-cermak.cz

kontakty:

Jaroslav	Čermák	
revizní	technik	spalinových	cest

•	 REVIZE	

•	 ČIŠTĚNÍ	

•	 KONTROLY	

•	 FRÉZOVÁNÍ	A	VLOŽKOVÁNÍ	

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 BÁSNÍKOVÝCHM
ÁC

HOVI V PATÁCH

ROČNÍK
XIV

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

BĚLÁ POD BEZDĚZEM
MĚSTO  DOKSY

TAJEMSTVÍ

A R C A N U M

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
BĚLÁ POD BEZDĚZEM

ROČNÍK

S MÁCHOU DO RÁJES MÁCHOU DO RÁJE
2017

DOPRAVA TAM...PROGRAM

A ZASE ZPĚT...

Bělá pod Bezdězem, u Sportovní haly 
Doksy – dorazí do Bělé Zlatovánkem 
Mladá Boleslav, Bondy centrum

ZAHÁJENÍ – Veliš – náves obce
hrobka Schliků, vrch Veliš, kaple 
Loreta, rybník Jíkavec, Nadslav
odjezd z Nadsavi do Bukvice
RESTAURACE KOVÁRNA
Odjezd zpět domů Odjezd z Bukvice v 15.30

7.50

8.10

9.30
10.00

13.30

15.30
STARTOVNÉ 30 Kč

JÍZDNÉ 150 Kč

Délka 10 km 

VELIŠ – VRCH VELIŠ – LORETA – RYBNÍK JÍKAVEC – NADSLAV
22. 4. 2017

NA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠNA VELIŠ

S MÁCHOU DO RÁJE
ANEB PO STOPÁCH ČESKÉHO RÁJE

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

A1_nabor_07_26_2016_pasmo_0.indd   1 26.07.16   11:50

Chcete mít práci za rohem? Staňte se naším 
kolegou! V současnosti hledáme pro prodejnu 

v Bělé pod Bezdězem pracovníky na tyto pozice:

 NABÍZÍME:
•	 týden dovolené navíc ihned od nástupu
•	 pracovní poměr na dobu neurčitou 
 i na zkrácený úvazek
•	 stravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

ZÁSTUPCE
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
23 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

17 500 Kč (40 h/týden)

KONTAKTUJTE NÁS:
Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel.: 606 777 515 
www.penny.jobs.cz


