Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY -  z kulturního dění - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
minulý měsíc byl opravdu aprílový - teplé
letní dny se střídaly s mrazivými rány
a sněhovými přeháňkami. Doufáme, že se
počasí již umoudří a sluníčko bude hřát.
Dobrovolní hasiči ve spolupráci s pracovníky Technických služeb vyčistili bělské
koupaliště a začíná se s přípravou na nadcházející sezonu. Započala oprava střech
na obytných domech v Husově ulici a další
naplánované akce. Probíhá čištění a úklid
města, běžné opravy majetku města.
Dále se pracuje na přípravách setkání měst

a obcí, které nesou ve svých názvech Bělá
– „Není Bělá jako Bělá“. Doufáme, že přijmou naše pozvání i nově oslovené obce
a naše souostroví se rozroste o další Běláky.
Jsou před námi krásné májové dny, tak si
je při některých z připravených kulturních
akcí příjemně prožijte a alespoň na chvíli
zapomeňte na uspěchaný čas.
Klidné dny Vám přejí
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.

květen
5/2017
41. ročník

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ:
Paličkovaná krajka
do 25. 5.
PŘIPRAVUJEME:
„Není Bělá jako Bělá“
Retrospektiva
3. – 29. 6.
Vstupné dobrovolné
Sobota 6. 5.
Figurky ze sena
Dílnička v IC na zámku
od 13 do 16 hod.
Vstupné: 20 Kč
Neděle 7. 5.
Šicí stroje - vernisáž výstavy
v IC na zámku od 15 hod.
Pondělí 8. 5.
Skautský dobrý skutek
14-16 hod. v parku na náměstí
Soutěže a hry pro děti
Pátek 12. 5.
Mše v kapli sv. Josefa
od 18 hod.
Sobota 13. 5.
S Máchou v patách do srdce
Českého ráje
v Záholicích u Turnova v 9.15
Sobota 20. 5.
Pohádka - O červené Karkulce
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Pátek 26. 5.
Mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře
od 18 hod.

foto: Jan Mittenhuber

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města

Hospodaření města za rok 2016

Rada města doporučila Zastupitelstvu
města Bělá pod Bezdězem:
- schválit účetní uzávěrku a závěrečný účet
města za rok 2016;
- dle § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních, projednat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Bělá pod Bezdězem za r. 2016;
- dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením s výsledkem:
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Rozpočtové výhledy příspěvkových
organizací

Rada města schválila střednědobé výhledy
příspěvkových organizací:
a) Základní škola Bělá pod Bezdězem,
příspěvková organizace,
b) Mateřská škola Bělá pod Bezdězem,
příspěvková organizace,
c) Městská kulturní zařízení Bělá pod
Bezdězem, příspěvková organizace, na
roky 2017 – 2019 dle předloženého
materiálu.

Hospodaření základní školy v r. 2016

Rada města dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů, v platném znění, schválila splnění
závazných ukazatelů stanovených starostkou města Bělá pod Bezdězem pro Základní školu Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, za rok 2016.
Schválila Účetní uzávěrku a hospodářský
výsledek Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, za rok 2016.
Rada města dále schválila rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, do fondů dle
§ 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, dofondu odměn2 482,00 Kč
a do rezervního fondu 9 929,24 Kč.

Plán odpadového hospodářství

Rada města při výkonu funkce Valné hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem,
s.r.o., a dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
schválila zprávu o hospodaření společnosti
Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok 2016
v předloženém znění a dosažený zisk ve výši
5 862,94 Kč.
Dále rada města při výkonu funkce Valné
hromady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., schválila rozdělení zisku společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok
2016 v celkové výši 5 862,94 Kč takto:
- rezervní fond … 293,15 Kč
- fond odměn…… 3 000,00 Kč
- nerozdělený zisk…… 2 569,79 Kč.

Hospodaření společnosti Lesy
Bělá pod Bezdězem

Rada města odsouhlasila posunutí termínu
realizace díla „Přerušení vozovky a obnovení příkopu komunikace k areálu Vazačka“
z důvodu objížďky silnice I/38.

Rada města schválila „Plán odpadového
hospodářství Města Bělá pod Bezdězem“
pro období 2017-2021 v předloženém znění.

Rada města schválila poskytnutí účelového
finančního daru na služby pojízdné prodejny pro místní části Bělé pod Bezdězem:
papírny, Šubrtov, Hlínoviště - zastávka a Březinka na rok 2017 pro p. Antonína Kloce, se
sídlem: Zámezí 18, 507 13 Železnice.

Chodník v Tyršově ulici

Rada města navrhuje Zastupitelstvu města
Bělá pod Bezdězem schválit uzavření
smlouvy o právu provést stavbu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako vlastníkem
pozemku a Městem Bělá pod Bezdězem
jako stavebníkem stavby „Bělá pod Bezdězem, chodník ulice Tyršova – II. etapa“
v předloženém znění.

Energie pro občany
Vážení spoluobčané,
opět se u Vašich dveří objevují agenti různých energetických firem nabízejících prodej elektrické energie nebo zemního plynu
a odkazují se na to, že od nich nakupuje tyto
komodity také Město Bělá pod Bezdězem,
a odvolávají se i na funkcionáře Města.
Upozorňuji, že tyto osoby porušují Nařízení
Města Bělá pod Bezdězem č. 1/2015 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje.
Město Bělá pod Bezdězem a jím vlastněné
organizace soutěží dodavatele výše uvedených energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Pro rok 2017
je dodavatelem elektrické energie společnost
EP ENERGY TRADING, a.s., dodavatelem
zemního plynu pro velkoodběr společnost
CENTROPOL ENERGY, a.s., a maloodběr
společnost Pražská plynárenská, a.s.
Pro občany Bělé pod Bezdězem zabezpečovala soutěž na společnou dodávku elektrické
energie a zemního plynu na 2 roky společnost Terra Group Investment, a.s., projektem „Obec občanům“, kdy byly vysoutěženy:
společnost EP ENERGY TRADING, a.s.,

Hospodaření společnosti Lesy
Bělá pod Bezdězem

Příjezd na Vazačku

Odvodnění nádvoří zámku – projektová
dokumentace

Rada města dle čl. IV odst. 2 Směrnice
města č. 1/2014, v platném znění, schválila
vypracování projektové dokumentace na
akci: „Zámek Bělá pod Bezdězem – odvedení dešťových vod z nádvoří, obnova kanalizace“, firmě Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.,
Bělohradská 199/70, 120 00 Praha 2, s cenovou nabídkou 62.600,- Kč bez DPH.
Bc. Zdeněk Krenický
tajemník úřadu

POZVÁNKA

společnost CENTROPOL ENERGY, a.s.,
společnost X ENERGIE, s.r.o.
Tyto společnosti se zavázaly, že nebudou
provádět individuální podomní prodej.
Koordinátor výše uvedené společnosti přislíbil, že i letos bude umožněno dalším občanům Bělé se zapojit do projektu „Obec
občanům“ oficiálně, a nikoliv podomním
prodejem.
Pro Město Bělá pod Bezdězem a jím vlastněné organizace zabezpečuji na základě
plné moci komunikaci se společnostmi dodávajícími výše uvedené energie a byl jsem
poradcem vedení Města i pro projekt „Obec
občanům“, protože mám zkušenosti s nákupem energií ze svého bývalého zaměstnání.
Ing. Rudolf Kouba, zastupitel
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Zveme vás na veřejné
jednání Zastupitelstva města Bělá
pod Bezdězem, které se koná
17. 5. od 17 hod.
v klubu Základní školy
v Máchově ulici.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Mateřská škola Bělá pod Bez. oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne dne

10. 05. 2017

od 8:00 do 16:00 hodin
v ulici Velenského 112,
Pražská 863 a v Březince 75.
Veškeré dokumenty jsou k dispozici
na webových stránkách školy
a k vyzvednutí v mateřské škole.
V tento den proběhne i Den otevřených dveří.

DĚNÍ VE MĚSTĚ  a ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
V úterý 28. 3. se dva žáci naší školy zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se uskutečnilo na Gymnáziu Kladno.
Do krajského kola si zajistila postup Nela
Cankařová, a to vítězstvím okresního kola
v Mladé Boleslavi. Druhým žákem byl Jáchym Trávník, který se kvůli několikaletému pobytu v zahraničí nemohl zúčastnit okresního kola v Mladé Boleslavi. Pro
žáky žijící déle než dva roky v zahraničí
je v krajském kole speciální kategorie. Jáchym soutěžil se staršími žáky, jelikož tato
kategorie je pouze pro žáky osmých a devátých ročníků.
Chtěli bychom poděkovat oběma žákům
za vzornou reprezentaci školy a Nele
pogratulovat k vynikajícímu prvnímu
místu a postupu do ústředního kola, které
je naplánováno na 3. 5. v Praze.
BcA. Iva Coelho

Pozvánka na Férovou snídani
Druhou květnovou sobotu se na celém
světě slaví Světový den pro fair trade. I my
v Bělé ho oslavíme společným happeningem – Férovou snídaní.
Naše druhá snídaně proběhne opět na
zahradě sboru Bratrské jednoty baptistů
na Masarykově náměstí (kde se tradičně
koná i Vánoční dvoreček). Sejdeme se tedy
13. 5. v 9.30 za účelem podpory dobré věci
na pikniku.

A co s sebou na snídani? Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními.
Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního
včelaře a vajíček od souseda a k tomu si
uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu.
Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí
chleba namazaný marmeládou z jahod
z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem od místního
farmáře. Deka, hrníček, talíře,
ubrousky, nože ani lžičky by ve
vašem košíku neměly chybět!
Loni snídalo v ČR 6500 lidí
na 161 místech, v Bělé se sešlo
40 lidí. Chcete nám pomoci to
překonat? Pak přijďte, budete
vítáni!
Ing. Pavlína Cankařová

Liga CO2 jede!
Naši žáci se v soutěži o změnách klimatu
dostali už do předposledního kola, které
se týká energie, její výroby, spotřeby a případného šetření.
Nejprve se zapojili do akce Hodina Země.
V této celosvětové akci šlo o symbolické
zhasnutí světel. Naši soutěžící vyrobili
velký plakát, se kterým obešli všechny
třídy naší základní školy a vyzvali ostatní
žáky, aby se k nám přidali. V tomto úsilí
jim moc pomohly krásné plakáty, které
pro nás zdarma profesionálně připravil
pan Brzobohatý, za což mu patří náš dík.
V další části aktivity si sami vyzkoušeli,
jak náročná je výroba energie. Běháním
do schodů si ověřili, že vyrobit energii na
1 minutu provozu počítače vlastními silami opravdu není snadné. Užili si při tom
však hodně legrace a trochu se rozhýbali.
Také oslovili žáky s anonymní anketou
o využívání elektrospotřebičů v domácnostech a s výpočtem uhlíkové stopy.
Se všemi získanými daty i praktickými návody na snížení uhlíkové stopy i množství
energie pak seznámili žáky formou plakátů vyvěšených na chodbách školy. Pro
rodiče připravili krátkou prezentaci s informacemi, kterou přednesli na třídních
schůzkách 25. 4.
Všem, kteří se zapojili do našich akcí,
zhasli a odpověděli na naši anketu, velmi
děkujeme!
Ing. Pavlína Cankařová

Bělský sedmiboj – 2. ročník
Tak jsme se do toho opět pustili. V sobotu
18. 3. jsme zahájili druhý ročník Bělského
sedmiboje turnajem v bowlingu. Zúčastnilo se ho opět 6 týmů a věřím, že si to
všichni užili. Kouleli všichni statečně a srdnatě a hlavně si užili společný sportovní
výkon. Nutno poznamenat, že výkony byly
vyrovnanější než v prvním ročníku. Pořadí
v turnaji bylo následující:
1. Březinka		
619 b.
2. Výsluní		
612 b.
3. Sahara			
598 b.
4. Měšťáci		
596 b.
5. Osada			
545 b.
6. Bezdědice		
541 b.

Bělský sedmiboj bude pokračovat turnajem v šipkách a v kuličkách. Pro nejširší
veřejnost budou i letos otevřeny soutěže
pořádané v rámci Bělského sedmiboje, a to
Bělská regata (29. 7.) na koupališti a Bezdědický krpál (23. 9.) v Bezdědicích.
Ještě bych se chtěl zastavit u Bělské regaty.
Bude to závod unikátních plavidel, která si
postaví soutěžící sami, a dokonce budou
schopni s ním i něco uplavat. Závod je nejen
na čas, ale i na krásu a hlavně pro srandu.
Takže neváhejte a začněte připravovat plány
na stavbu plavidla a sežeňte lodníky, ať si to
užijete s námi nejen koukáním.
Milan Lomoz
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
S Máchou v patách do srdce Českého ráje
V dubnu jsme ve
dvou cestách kolem Českého ráje
pouze našlapovali,
v květnu se vydáme
přímo do jeho
středu, a sice projdeme si Klokočské
skály a ve fiktivních
stopách básníkových skončíme na
hradě Rotštejně.
V sobotu 13. 5. zahájíme máchovské putování v 9.15
v Záholicích u Turnova na parkovišti.
Vydáme se vedeni
K. H. Máchou a jeho přítelem Eduardem
Hindlem po červené značce na Klokočské
skály. Hřebenová cesta nabízí jedinečné
vyhlídky na dominanty Českého ráje.
V 10.30 se sejdeme zhruba v polovině trasy
se speleoarcheologem panem Jenčem, odborníkem na skalní rytiny, a nahlédneme
s ním do hlubin jeskyně Postojna. Je po-

třeba si vzít s sebou nějaké světlo, neb
v úzkém (16 x 18 m) jeskynním prostoru
panuje neproniknutelná tma. Upozorňujeme, že každý sestoupí do jeskyně na
vlastní nebezpečí. Kdo je klaustrofobik,
nechť to raději ani nezkouší.
Cestou k jeskyni Postojna projdeme tzv.
Klokočskými průchody. Je to 70 metrů
dlouhý průchod ve skalní stěně s kamennými schody mezi Klokočskými a Betlémskými skalami. Ve středověku touto
rozsedlinou vedla stará kupecká slezská
cesta. Ve skalách jsou dodnes patrné kupecké značky. Po hřebenové naučné stezce
Klokočskými skalami dojdeme na hrad
Rotštejn. Po jeho prohlídce sejdeme do
obce Klokočí, kde třetí máchovské putování končí.
Trasa dlouhá 9 km je středně náročná.
Autobus odjíždí z Bělé pod Bezdězem
od sportovní haly v 7.50. Turisté z Doks
přijedou veřejnou dopravou. Autobus
tzv. Zlatovánek odjíždí z autobusového
nádraží v 7.25, v Bělé je v 7.40. Startovné je 30 Kč, jízdné: 150 Kč.
Jako bonus jsme pro věrné poutníky při-

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Figurky ze sena
Sobota 6. května 13 – 16 hod.
Květnová dílnička
bude sloužit hlavně
těm, kteří by si
chtěli ještě doplnit
domácí jarní dekorace, nebo těm,
kteří se chtějí naučit vytvářet různé
postavičky a figurky ze sena.
Vázání dekoračních figurek ze sena je zábava i pro děti.
Seno je tvárný materiál, který nepíchá,
neřeže či nehrozí při jeho zpracování popálení. Metoda vázání je velmi jednoduchá. Pokud se vám výrobek přesto nepovede, jednoduše figurku rozvážete a seno
použijete znovu.
Vstupné: 20 Kč.

ŠICÍ STROJE aneb TEN POKROK!
KDE SE TO ZASTAVÍ?

pravili 14. a 15. 10. zájezd na Moravu do
Olomučan, kde se nachází monumentální Máchův památník.
Mohutný, víc než pětimetrový památník Karla Hynka Máchy stojí již od dob
první republiky v lesích nedaleko Olomučan na vápencovém návrší (508 m n.
m.). Památník byl vytvořen jako součást
Lesnického Slavína v roce 1936 podle
projektu prof. Josefa Opletala u příležitosti stého výročí básníkovy smrti a od
počátku byl zamýšlen nejen jako monument k uctění památky „pěvce Máje“,
ale také jako místo, které bude hojně
navštěvováno díky své krásné vyhlídce.
A to se také vyplnilo.
Přihlášky na zájezd přijímá horský
vůdce Jirka Bollard do 13. 5. na e-mailu:
turistibela@seznam.cz
Nenechte si ujít místa, která mohl K. H.
Mácha navštívit, kdyby… Když ne on, tak
tedy my. Těšíme se na všechny máchovské
romantiky.
Za pořadatele R. Mauserová

KOMORNÍ SÁL MKZ

POHÁDKA
O ČERVENÉ KARKULCE
Malé divadélko Praha
20. 5. od 15 hod.
Klasická pohádka o děvčátku s červeným
kloboučkem a pláštíkem, o nebezpečí
a pomoci, jak jinak, než s dobrým koncem.
Vstupné: 30 Kč

VÝSTAVNÍ SÁL

PALIČKOVANÁ KRAJKA

1. - 25. května
Jana Kaplanová a Dagmar Jelínková
Výstava v IC s expozicemi na bělském
zámku v Bělé pod Bezdězem.
7. května - 1. října.
Slavnostní zaháJení proběhne
v neděli 7. 5. od 15 hod.

První šicí stroj v Čechách, jak jinak než
značky Singer, byl v Praze k vidění před
155 lety v domě pana Vojty Náprstka
na Betlémském plácku. Přivezl jej své
manželce v roce 1862 z Londýna. Zájem
o šicí stroje byl v Čechách takový, že
si firma Singer po sedmi letech zřídila
v Praze prodejnu.
Srdečně zvou Městská kulturní zařízení
Bělá pod Bezdězem a Jan Mittenhuber.
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Vstupné: dobrovolné

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v květnu
Muzeum Podbezdězí je v květnu otevřeno
denně mimo pondělí, v době od 9 do 16 hod.
Kudy chodím, tudy fotím - pohled na svět okem „amatéra“
5. 5. - 4. 6.
Vernisáž 5. 5. od 17 hod.
Výstava prací mladé fotografky Terezy
Kašparové, která se věnuje především fotografování krajiny, architektury, flóry,
makro. Vernisáž proběhne 5. 5. od 17 hod.,
vystoupí hudební soubor zobcových fléten
„Bělské píšťalky“ ze ZUŠ Mladá Boleslav.
VÁLEČNÉ DĚTSTVÍ
18. 5. - 29. 10.
První světová válka zasáhla do života všech
obyvatel naší země bez
rozdílu věku, pohlaví či
společenského postavení.
Jak toto neklidné období
prožívaly děti, připomene drobná kapitola doplňující dlouhodobou výstavu 1. světová válka, kterou Muzeum Podbezdězí připomíná 100. výročí
tohoto válečného konfliktu.
HISTORICKÉ MOTOCYKLY
20. 4. - 29. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo lahůdku
pro milovníky historických motocyklů československé poválečné výroby ze sbírky
Pavla Dlaska a soukromých sběratelů. K vidění jsou například legendární Jawa 250
pérák, Čz 150 c, motokrosové speciály či
unikátní kapotovaná Jawa 50 Mustang určená pro vývoz do Anglie.

KOUZLO VĚJÍŘŮ
27. 4. - 6. 8.
Výstava představuje návštěvníkům výběr vějířů
ze sbírek Západočeského muzea
v Plzni od období
baroka až po padesátá léta 20. století. Připomíná historický
vývoj tohoto uměleckého artefaktu z různých materiálů a zajímavých konstrukcí,
s rozličnými zdobnými technikami i náměty na listech. Návštěvníci si mohou
prohlédnout vějíře francouzské, rakouské
i české provenience.
„Uvolněná šedesátá“
21. 4. - 29. 10.
Výstavou „Uvolněná šedesátá…“ vás
chceme přesunout
v čase do 60. let 20.
století. Můžete zavzpomínat na tehdejší
módní trendy, užitý design, literaturu
či každodenní život v této době. Stranou nezůstalo toto období ani v Bělé pod
Bezdězem.
1. SVĚTOVÁ VÁLKA
21. 4. - 29. 10.
Také v letošním roce
můžete zhlédnout
dlouhodobou výstavu
věnovanou 100. výročí
1. světové války, která
zásadně ovlivnila i život obyvatel našeho kraje.

MŠE V KAPLI SV. JOSEFA
Pátek 12. 5. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé pod Bezdězem se uskuteční
v pátek 12. 5. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 26. 5. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B.
bude sloužena v pátek 26. 5. od 18 hod.
Bohumil Dejmek: Revoluční
události v květnu 1945 v Bělé
pod Bezdězem
U příležitosti
70. výročí konce
2. světové války
vydalo Muzeum
Podbezdězí autentické vzpomínky
učitele Bohumila
Dejmka (1898
– 1979) na průběh konce války
v Bělé pod
Bezdězem Zakoupit je můžete na pokladně Muzea 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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
„Kdo znal, vzpomene; kdo měl rád,
nezapomene.“
Dne 11. 5. uplyne 18 let, co nás opustil milovaný manžel a tatínek, pan Josef
Novák.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Hana, děti
s rodinami a švagrová Maru.
Dne 15. 5. tomu bude 10 let, co nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Fiedler. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 19. 5. tomu bude 10 let, co nás
navždy opustil pan Josef Pelc.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka
s rodinou.
Dne 26. 5. uplyne 10 let od úmrtí pana
Jiřího Smejkala. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkuje manželka Anuna, syn Jiří
s manželkou, vnuci Jiří, Josef a bratr
Karel s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Mgr. Daniele Pastorkové
(Vernerové) a paní starostce Jitce Tošovské
za zprostředkování uložení ostatků p. Karla
Pokorného na hřbitově Bělá pod Bezdězem.
Karlovi přátelé z Domu seniorů Mladá
Boleslav, Olbrachtova ulice

Gratulace
Dne 6. 5. 2017 oslaví můj manžel, pan Josef
Beer, své 89. narozeniny. Moc a moc zdraví,
štěstí a pohody do dalších let mu ze srdce přeje manželka Hana, dcera Katka a dcera Jana
s rodinou.
Dne 22. 5. oslaví náš tatínek, pan Emil Bartoš
osmdesáté narozeniny. Vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti přejí synové Petr
a Emil s rodinami.
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bronz z MS v šermu 2017
Fantastického výsledku dosáhla první
dubnovou sobotu na světovém šampionátu kadetů (U17) v Plovdivu šermířka
1. FC Bělá pod Bezdězem a reprezentantka ČR Anna Coufalová, když vyšermovala bronzovou medaili! Po základním
kole přitom nastupovala do eliminace až
z 63. pozice. Postupně ale porazila Kazašku Khamraeva 15:5, druhou nasazenou
Italku Rossatti 15:7, Rumunku Leonte
15:10, Estonku Skoblov 15:11 a v zápase
o medaili si poradila s Maďarkou Muhari
15:11. Podlehla až v boji o finále další Maďarce Gnam 9:15.
Bronzová medaile z kadetského mistrovství světa je po jejím třetím místě ze SP
juniorek, které Anna vyšermovala koncem roku 2016 v Bratislavě, další výrazný
úspěch českého dívčího šermu na nejvyšší mezinárodní úrovni za několik posledních let. A postarala se o něj opět tato
mladá šermířka z Bělé pod Bezdězem!
Následující víkend se pak ve skvělém
světle představili bělští žáci a minižáci
na celostátním žebříčkovém turnaji Cena

sovy USK 2017 v pražských Letňanech. Ve
všech třech kategoriích měl náš klub zastoupení ve finálové osmičce!
V kategorii žáků přesvědčivým výkonem
zvítězil František Coufal. Adélka Šafránková vyšermovala mezi 38 minižačkami
stříbrnou medaili a Jakub Hradský obsadil v kategorii minižáků 6. místo.
Rozhodně se zde ale neztratili ani další
bělští šermíři. V silné konkurenci více jak
60 žáků se umístili: Matyáš Landovský
12., Ondřej Procházka 13., Martin Novák
24. a David Cihelník na 31.
místě.
Mezi
nebývale vysokým počtem
63 minižáků
dále obsadil
Patrik Bryknar
krásné
9. místo.
Foto: Augusto Bizzi
Více na: www.serm-bela.webnode.cz
MC

Postup gymnastek na republikovou soutěž ASPV
Již 9. ročníku gymnastické soutěže Bělský
jarní čtyřboj se v neděli 26. 3. zúčastnilo
89 děvčat a 12 chlapců z Prahy, ze Středočeského, Královéhradeckého a Ústeckého
kraje.
Domácí Klub gymnastiky Bělá pod Bezdězem reprezentovalo 21 děvčat a 1 chlapec. V kategorii nejmladší děti (ročník 2011 a mladší) skončila Viktorka
Borovičková na 5. a Maruška Horáčková na
7. místě. V kategorii nejmladší žákyně získala Anetka Marešová stříbrnou a Karolínka Tyrychtrová bronzovou medaili. 4.,

5. a 8. místo pak získaly Bára Matoušková,
Lucka Šárogová a Johanka Linglerová.
Jáchym Vltavský soutěžil v kategorii mladších žáků I a obsadil 6. místo.
V kategorii mladší žákyně I, roč. nar. 2009,
skončila Magdaléna Dürrová na 4. a Pavla
Beranová na 11. místě. V silně obsazené
kategorii mladší žákyně II., roč. nar. 2007,
obsadily pěkná umístění – 5. a 6. místo Kateřina Bradáčová a Hana Vaňoučková; nováček Eliška Landyšová 11. místo. Ve stejné

kategorii, roč. nar. 2006, skončila Lucie Kolocová devátá.
V kategorii starší žákyně III se umístila Iva
Roztočilová na 4., Denisa Femiaková, Mariana Dürrová a Štěpánka Grégrová pak na
12., 13. a 16. místě.
V kategorii starších žákyň IV získala zlatou
medaili Soňa Řehořková.
V kategorii dorostenky a ženy jsme měli
trojí zastoupení. Tereza Dvořáková zvítězila, stříbrná byla Kamila Heřmanová
a bronzovou medaili získala Antonie Nešporová. Celá soutěž proběhla ve velice
pěkné atmosféře díky aktivní pomoci rodičů bělských gymnastů a gymnastek.
Dne 8. 4. se konal v Benešově krajský přebor ASPV ve sportovní gymnastice, kterého se zúčastnilo 18 členů Klubu gymnastiky Bělá pod Bezdězem. Svými výkony
si 6 děvčat vybojovalo postup na republikovou soutěž. V kategorii mladší žákyně
I obsadila Magdaléna Dürrová 3. místo.
Další postupující je Iva Roztočilová, jež se
stala přebornicí kraje v kategorii starší žákyně III.
V kategorii IV máme dvojí zastoupení
díky Soně Řehořkové a Nikole Brzobohaté,
které získaly zlatou a bronzovou medaili.
Kategorii dorostenky vyhrála Tereza Dvořáková, náhradnicí je z pátého místa Antonie Nešporová a z žen byla nejlepší Kamila
Heřmanová.
Republiková soutěž se koná tradičně
v Doubí u Třeboně a věříme, že děvčata budou vzorně reprezentovat Středočeský kraj.
Mgr. Yvona Řehořková
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TAJEMSTVÍ
Květen turistika jarní nebo letní,
ale určitě máchovská

Pátek 19. 5.
Schůze TPD na základně U Koupaliště
od 17 hod.
Vaření v přírodě, akce mimo plán, info
o letních akcích, „Není Bělá jako Bělá“,
info z turistiky a jiné, info o zájezdu
do Tater.
Výběr záloh: Šumava. Hosté vítáni.
VÍCEDENNÍ ZÁJEZDY
Pátek 5. 5. - pondělí 8. 5.
Zadumaná krása: Chřiby
Odjezdy: Bělá, Městská sportovní hala: 5.45,
Mladá Boleslav, rolnická škola: 6.20.
Zámek, zahrady, památky UNESCO - Kroměříž, státní hrad Buchlov, zámek Buchlovice, poutní místo Velehrad.
Pěší turistika: rozhledna Brdo, Komínkovské skály, Vylízaná skála, zřícenina hradu
Cimburk, Buchlovské kameny, ranč Kostelany, pozůstatek Baťovy dálnice v lesích. Turistika dle výběru tras i pro rodiny s dětmi.
Ubytování: lesní penzion Na Bunči.
Středa 5. 7. - neděle 9. 7.
Zaniklé obce VVP Boletice – rakouská
Šumava
Holašovice, Knížecí stolec, Vyšší Brod - vodopády sv. Wolfganga, Menší Vltavice, Vyklestilka, rašeliniště Jasánky, Vítkův kámen,
Lipno – stezka korunami stromů.
Ubytování - VVP Boletice (Olšina): Hotel
Michala - 2-3 lůžkové pokoje. Cena: 3500 Kč.
Zděné chatky s příslušenstvím: 2x 2 lůžka.
Cena: 3000 Kč – ubytování s polopenzí
a dopravou.
Možnost vlastního programu: cca 1,5 km
zastávka ČD (Volary - Č. Krumlov).
Sobota 13. 5.
S Máchou do ráje – Klokočské skály
Zahájení na parkovišti v obci Záholice
u Turnova v 9.15.
Odjezdy: Mladá Boleslav, Bondy: 7.30, Bělá,
Městská sportovní hala: 7.50. Doksy přijedou Zlatovánkem.
14. - 15. 10. Z Českého do Moravského
ráje aneb Za největším pomníkem Máchy
na Moravě
Olomučany – pomník Máchy, Lesnický Slavín, klášter Křtiny, Rudice - větrák, krasové
propadání.
Ubytování: Jedovnice, penzion Niké.
Cena: 800 Kč (autobus, noc, snídaně), možnost večeře.
Přihlášky do 13. 5. na máchovských akcích,
nebo na e-mailu: turistibela@seznam.cz.
Horský vůdce

INZERCE
ZÁPASY HÁZENÉ - KVĚTEN

V MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALE

2. liga ženy:
sobota 6. 5. od 11 hod. – FK Cheb
Interliga muži:
Sobota 6. 5. od 17 hod. – Česká Lípa
Sobota 20. 5. od 17 hod. – HBC Jičín C
2. liga mladší dorost:
sobota 6. 5. od 13 hod. – Sokol Úvaly
2. liga starší dorost:
sobota 6. 5. od 15 hod. – Handball Liberec
Mladší žáci:
Neděle 21. 5. od 9 hod.
Turnaj (kemp) Středočeského kraje

Jaroslav Čermák
revizní technik spalinových cest

OSLAVY 90. LET HÁZENÉ

V BĚLÉ POD BEZDĚZEM

•

REVIZE

•

ČIŠTĚNÍ

•

KONTROLY

•

FRÉZOVÁNÍ A VLOŽKOVÁNÍ

•

PRODEJ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

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

SOB OTA
24. 6. 2017

Více na: www.kominictvi-cermak.cz

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PROGRAM
V SOKOLOVNĚ A SPORTOVNÍ HALE

• NOVINKA V OBCHODĚ -

ELEKTROKOLA ZNAČEK
A
Téměř po půlročním vyjednávání o termínu (města a kapely) se nám
podařilo dojít k dohodě a minifestival uspořádáme 20. 5. v areálu
místního koupaliště.

• KOLA 2017 SKLADEM,

Odpoledne bude věnováno pamětníkům skupiny

VÝPRODEJ MODELŮ 2016

TUPLÁK a PAVLA BUREŠE

Večer zahrají legendární a dříve často v Bělé hrající kapely

• KOLOBĚŽKY,

EX O5, LUBOŠ ODHÁNĚL, SEVEN, GENERACE
Pořadí a časy budou upřesněny později.

DĚTSKÁ KOLA,

ODRÁŽEDLA

ZAHÁJENÍ VE 14.00, ODPOLEDNÍ PROGRAM OD 19.30
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

VSTUPNÉ:

celodenní:
předprodej:
odpolední:
předprodej:

300 Kč
250 Kč
130 Kč
100 Kč

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Informace k předprodeji

tel. č. 603 894 426

cyklo-kafka.cz
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603 859 835

INZERCE

I VY NAUČTE SVOJI TELEVIZI
NOVÝM KOUSKŮM!
„TELEVIZE
I NA MOBILU“

Jedině od nás po optické síti

Vlastníte
TV SAMSUNG?*
UŠETŘÍTE 1.850 Kč

u!

am
Přeskoč rekl

za set top box

Dívej se
48 hodin
zpětně!
Zastav si obraz!

PŘIPOJENÍ K INTERNETU + TELEVIZE:

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Internet 50/50Mbps
+ Kuki Menší
30 programů
500

Internet 50/50Mbps

Internet 50/50Mbps
+ Kuki Větší
60 programů
650

Kč

Internet 100/100Mbps
+ Kuki Menší
30 programů
600

Kč

Internet 100/100Mbps
+ Kuki Větší
60 programů
750

Kč

Internet 100/100Mbps
Internet 200/200Mbps

Kč

390 Kč
490 Kč
690 Kč

Ke službě KUKI je třeba zakoupit set top box za
1.850 Kč, neplatí pro majitele TV Samsung.*

Při přechodu od konkurence po dobu 6 měsíců dvojnásobná rychlost za stejnou cenu – platí pro tarify 50/50Mbps.
* podle typu smart televize

Volejte zdarma na

obchod@metronet.cz

800 801 901

www.metronet.cz
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