
Z  JEDNÁNÍ  RADY  MĚSTA  -  ŘÍJNOVÉ  VOLBY  -  DĚNÍ  V  NAŠEM 
MĚSTĚ - Z kuLTuRNÍhO DĚNÍ - ZE SpORTu A SpOLkOVÉ čiNNOSTi 

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ:
BĚLSKÉ HŘBITOVY

do 26.10.
Připravujeme: 

UMĚNÍ BEZ HRANIC

Čtvrtek 5. 10.
TITANIK 

Přednáška v Komorním sále MKZ 
od 17 hod.

Vstup zdarma 

Sobota 14. 10. 
O SLUNCI A KRÁLI HAMOUNOVI

Divadýlko Trumpeta
v Komorním sále MKZ

od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč

Pondělí 16. 10.
SETKÁNÍ OBČANŮ

v Komorním sále MKZ
od 17 hod.

Pátek – sobota 20. – 21. 10. 
VOLBY DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Pátek: 14 – 22 hod.
Sobota: 8 – 14 hod.

Listopad
TRÉGLOVA BĚLÁ

Pátek 3. 11.

Modré z nebe - DS Bakov n. J.
V Komorním sále MKZ od 19,30

Vstupné 60 Kč

Sobota 4. 11. 
Dobrodružství skřítka Kuka
od 15 hod, vstupné: 30 Kč

Stojí to - DS Větry MB
V Komorním sále MKZ od 19,30

Vstupné 60 Kč

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁžENÍ SPOLUOBČANÉ,
říjen

10/2017
41. ročník

tak nám podzim ukázal razantní nástup, 
ale nedá se nic dělat a musíme jenom dou-
fat, že sluníčko se občas ještě ukáže.
V těchto dnech by se měly dokončovat práce 
na budově základní školy v Tyršově ulici. Za-
čalo se pracovat na studii centralizace školy, 
ve školní družině se změnil systém vytápění. 
Použily se zde plynové kotle z mateřské školy, 
které byly nahrazeny tepelným čerpadlem. 
Takže bude školní družina vytápěna plynem 
a zmizí nežádoucí zápach z komína této bu-
dovy.
Na zámku pokračují zabezpečovací práce. 
Projektují se některé ulice našeho města  
Bezdězská, Valdštejnská, Jenečská a další na-
vazující ulice. Údržba města probíhá v pod-
zimním režimu: úklid letních květin ze zá-

honů, sekání zelených ploch, zazimování 
koupaliště. Určitě nezapomeňte navštívit 
i kulturní akce, které jsou pro vás připraveny.
V  tomto měsíci také budou probíhat se-
tkání s občany; doufáme, že se s některými 
z vás setkáme. Měsíc říjen je též měsícem 
volebním. Každý z nás by měl zodpovědně 
uvažovat, jaký volební lístek do připrave-
ných volebních uren vhodí. Volíme svoji 
budoucnost a nestačí o tom jenom povídat, 
ale hlavně do volebních místností přijít. 
Tak ať je to ten správný krok.
Krásné podzimní dny vám přejí 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.

foto: Jan Mittenhuber
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Z MĚSTA A MĚSTSkÉhO úŘADu 

Z jednání  rady města 
o  3 místa, ze současných 189 dětí na 186 
dětí. Rada města dle školského zákona 
v  platném znění projednala a  povolila vý-
jimku z nejvyššího povoleného počtu dětí ve 
třídách mateřské školy takto: 2. třída 28 dětí, 
7. třída 26 dětí a třída v MŠ Pražská 25 dětí.

Badminton ve sportovní hale
Rada města schválila pronájem Městské 
sportovní haly dne 4. 11. 2017 v  době od  
8 do 18 hod. pro pořádání turnaje v  bad-
mintonu panu Ing. Milanovi Lomozovi, by-
tem Bezdědice. 

Rekonstrukce ulice Bezdězská
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější na-
bídkou na veřejnou zakázku „Projektová 
dokumentace – ul. Bezdězská a okolí“, zadá-
vanou ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení, je nabídka uchazeče Laboro ateliér s. r. 
o., z Chocně, IČO: 03706940, s nabídkovou 
cenou 428 000 Kč bez DPH, a zároveň rada 
města odsouhlasila znění smlouvy o  dílo 
na zakázku „Projektová dokumentace – ul. 
Bezdězská a okolí“.

Půjčka finančních prostředků
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit záměr poskytnutí půjčky (zápůjčky) 
finančních prostředků ve výši 500.000 Kč 
na opravu střechy sokolovny. Zajištění za-
půjčené půjčky bude pozemky stp. č. 2998, 
stp. č. 2999 a p. č. 113/1 ve prospěch města 
Bělá pod Bezdězem. Splatnost 10 let, roční 
splátka 50.000 Kč, úrok 3 % splatný při pod-
pisu smlouvy.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Příprava rozpočtu na rok 2018
Rada města vzala na vědomí přípravné 
práce rozpočtu města Bělá pod Bezdězem 
na rok 2018 a rozpis směrných čísel pro pří-
kazce operací města Bělá pod Bezdězem 
pro rok 2018.

Ukončení pronájmu
Rada města odsouhlasila ukončení nájemní 
smlouvy uzavřené dne 1. 3. 2010 na prostor 
sloužící podnikání v objektu autobusové za-
stávky s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro po-
rušení čl. V odst. 1 platné smlouvy.

Starty horkovzdušných balónů
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy 
o  výpůjčce Spolku Sky Ballon Team, z.s., 
za účelem startů horkovzdušných balónů 
na částech pozemků p. č. 921, 917 a  914 
mimo hrací plochu a  souhlasí s  vjezdem 
doprovodného vozidla s  přívěsem na tyto 
pozemky. Souhlas byl udělen od 1. 9. 2017 
na dobu neurčitou s  možností kdykoliv 
smlouvu o výpůjčce písemně zrušit.

Z mateřské školy
Rada města schválila čerpání rozpočtu  
k  30. 6. 2017 příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Bělá pod Bezdězem. Dále rada 
města projednala a  vzala na vědomí, že 
kapacita Mateřské školy Bělá pod Bezdě-
zem bude s platností od 1. 9. 2017 snížena  

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:

9. 10. v 17 hodin v klubovně Pejřaváku 
pro občany Březinky a Bezdědic,

11. 10. v 17 hodin v hostinci „Šantán 
u Houbaře“ pro občany Hlínoviště,

18. 10. v  17 hodin v  MŠ na Pražské 
ulici pro občany Šubrtova, Výsluní 
a nádraží.

23. 10. 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

V tomto měsíci nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
 které se budou konat

v pátek 20. 10. od 14 do 22 hod.
a v sobotu 21. 10. od 8 do 14 hod.

V Bělé pod Bezdězem budeme opět volit v celkem 5 volebních okrscích, a to:
Volební okrsek č. 1.: Základní škola, Máchova 1110,
Volební okrsek č. 2.: Městská kulturní zařízení, Masarykovo náměstí 140,
Volební okrsek č. 3.: Správní budova společnosti Tiberina Automotive Bělá, Mladoboleslavská 719,
Volební okrsek č. 4.: Mateřská škola, Pražská 863, 
Volební okrsek č. 5.: Spolek Pejřavák, Březinka 42. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky jedním z těchto dokladů: platný 
občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Upozornění:
Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

VOLBY 2017 



3

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Světový den za důstojnou práci se blíží. 
A stejně jako loni i letos chce naše škola 
přispět svou troškou. Proto znovu pořá-
dáme pod záštitou organizace NaZemi 
výstavu na stromech, tentokrát na téma 

„Příběh ba-
nánu“.
Banány jsou 
třetím nej-
o b l í b e n ě j -
ším ovocem 
českých zá-
kazníků. Na-
padlo vás ně-
kdy, proč je 
toto exotické 
ovoce dová-
žené z  da-
leké Panamy 
či Kostariky 
levnější než 

jablka z EU? Pokud chcete získat odpo-
věď na tuto otázku, přijďte se podívat 
do parku na Masarykově náměstí, a  to 
ve dnech od 7. do 14. října. Žáci zdejší 
školy pro vás připraví výstavu plakátů 
s fotografiemi a informacemi o pracov-
ních a  životních podmínkách pěstitelů 
banánů.
Přijďte se i vy podívat, jak to s těmi ba-
nány vlastně je.

Ing. Pavlína Cankařová

V letošním roce dojde k revitalizaci dvou 
lokalit. První je Zámecký příkop, II. etapa. 
Řešená plocha severně od zámku podél 
ulice Fortenská a Zámecký příkop. V ulici 
Zámecký příkop jde o  oboustranné, his-
torické lipové stromořadí s  příměsí jed-
noho javoru klenu a jírovce maďalu. Toto 
stromořadí je v  poměrně dobrém zdra-
votním stavu. V  rámci navrženého zá-
sahu bude odstraněna pouze jedna dře-
vina, náletový javor rostoucí v  konfliktu 
s  ohradní historickou zdí. Mimo stabi-
lizace dřevin bude provedena i  dosadba  
7 kusů lípy srdčité. V ulici Fortenská bylo 
vytipováno několik hodnotných vzrost-
lých jedinců, kteří budou ošetřeni arbo-
ristickým řezem. Odumřelé či provozu 
nebezpečné dřeviny budou pokáceny.
Druhou řešenou lokalitou je Táborová 
ulice směrem od koupaliště k  rybníku 
Slon. Celkem bylo v dané lokalitě inven-
tarizováno 53 solitérních dřevin, z  toho  
33 ks bylo určeno k ošetření, 8 ks ke ká-
cení a 12 bylo ponecháno bez ošetření.
Oba projekty budou realizovány během 
měsíců října a listopadu a investováno zde 
bude zhruba 460.000,-Kč.

Už jste si toho 
určitě všimli. 
V  Tyršově ulici 
se v  posledních 

měsících usilovně stavělo a nainstalované 
logo dává vědět, že v Bělé pod Bezdězem 
bude nově možné nakupovat v  PENNY. 
Jeden z  největších obchodních řetězců 
v zemi otevře svou prodejnu už na začátku 
října. Své první zákazníky přivítá ochut-
návkami.

Společnost Penny Market vstoupila na 
český trh přesně před dvaceti lety a  od 
počátku se zaměřuje hlavně na rozvoj no-
vých prodejen v regionech a na podporu 
českých potravin a  výrobců. Ve větších 
i  menších městech už dnes společnost 
provozuje 368 prodejen.

„Spolupracujeme s našimi lokálními pěs-

titeli, naše pečivo pečou místní pekaři, 
maso a  uzeniny pocházejí především od 
českých řezníků, nabízíme piva malých 
regionálních pivovarů. Sedm z deseti po-

travinářských výrobků je u  nás českých. 
A na tom nebudeme nic měnit ani v Bělé 
pod Bezdězem,“ uvedla manažerka stra-
tegického marketingu společnosti Penny 
Market Zlata Ulrichová.

Nový Penny Market v Bělé pod Bezdězem 
se slavnostně otevře již začátkem října. 
Pro zákazníky budou připravené ochut-
návky produktů privátních značek BONI, 
KARLOVA KORUNA, ŘEZNÍKŮV TA-
LÍŘ nebo PENNY, pečivo od regionálních 
pekařů i  ovoce z  projektu Neobyčejné 
kousky, kterým PENNY do prodeje za 
zvýhodněnou cenu vrací výpěstky ovoce 
a  zeleniny nestandardních tvarů a  veli-
kostí. 

Podrobnosti o  slavnostním otevření 
PENNY najdete na letácích ve svých 
schránkách.

Česká potravina je prostě naše. Pochází z naší země a spl-
ňuje ta nejpřísnější kritéria. V PENNY najdete až 70 % po-
travinářských výrobků, které splňují kritéria pro označení 
Česká potravina nebo Vyrobeno v  České republice. Jako 

Česká potravina jsou označeny nezpracované potraviny, 
jako jsou maso, ovoce, zelenina, které mají 100% původ 
v České republice, a zpracované potraviny, u kterých musí 
z České republiky pocházet minimálně 75 % složek a které 

byly vyrobeny v ČR. Jako Vyrobeno v České republice jsou 
označeny potraviny, pokud jejich výroba proběhla na území 
České republiky. Naši zákazníci si tak mohou být jisti, že na-
koupí hezky česky. 

Příběh banánu 
v našem parku

životní prostředí města  
Bělá pod Bezdězem

V Tyršově ulici hlásí hotovo. V říjnu se otevírá PENNY

Oznámení občanům 
Březinky, Bezdědic, 

Hlínoviště a Šubrtova 
V  sobotu dne 29. 10. firma Compag 
Mladá Boleslav s.r.o. provede svoz nebez-
pečných složek komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity:
200127 plechovky od barev
200133 akumulátory   
    
Zpětný odběr:
Televizory, lednice, mrazničky, zá-
řivky, monitory, rádia, vysavače 
apod.; zařízení musí být kompletní.
Olej a nádoby s olejem musí být uzaví-
ratelné.

JINÉ DRUHY ODPADU
NEBUDOU ODVEZENY!

Přibližná hodina svozu:
8.00   –  Šubrtov, u papíren - parkoviště 
 za obchodem
8.30   –  Hlínoviště, u nádob na tříděný 
 odpad 
9.00   –  Bezdědice, náves
10.00 – Březinka, před MŠ

Celá akce se týká pouze občanů,  
nikoliv podnikatelů.
Odpad musí být shromážděn  
předem na  jednom místě. V  urče-
nou hodinu bude provedena pouze  
nakládka odpadu.
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Na přání pravidelných účastníků našich 
rukodělných dílniček se po půl roce vra-
címe ke zpracování sena. Po jarní výrobě 
srdíček a sluníček si vyrobíme podzimní 
sovy. 
Přijďte si tedy s námi a Janou Císařovou 
vytvořit krásnou výzdobu svého domova. 
Tvoření postaviček a  výrobků ze sena 
není nijak náročné a zvládnou je za po-
moci rodičů či doprovodu i větší děti. 

Vstupné: 20 Kč.

INFORMAČNÍ CENTRUM 
S ExPOZICEMI 

NA ZÁMKU 

NENECHTE SI UJÍT

PřEDNáškA O TITANIkU 
Čtvrtek 5. 10. od 17 hod.
Poutavé vyprávění, které poskytne nový 
pohled na nejznámější lodní tragédii.

Vstup v rámci Týdne knihoven zdarma

 
 

 

O SlUNCI A kRálI 
HAmOUNOVI 
Sobota 14. 10. od 15 hod.
Hraje: Tomáš Dokoupil
Režie, scénář, hudba: Michal Vaněk
Tech. spolupráce: Pavel Marian Šťastný
Loutky, dekorace: Zuzka Nováková 
a Michal Vaněk

Pohádkový příběh o  tom, že kdo chce 
stále víc a  víc, nakonec nemusí mít vůbec 
nic. Král Hamoun vládne svému okolí, ale 
chce být ještě mocnější. Tak mocný, že do-
stane ten nejhloupější nápad, jaký může 
král dostat. Rozhodne se, že bude vlád-
nout i Slunci... - a to nemůže skončit dobře. 
Ještě že to v pohádkách vždycky dobře do-
padne! Že by se tedy král Hamoun na-
konec polepšil? Přijďte se přesvědčit do  
Komorního sálu MKZ. 

Vstupné: 30 Kč

PřIPRAVUJEmE

KOMORNÍ SÁL MKZ 

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

Máme sice v kalendáři teprve druhý pod-
zimní měsíc – tedy říjen – ale rád bych 
vaše myšlenky i kroky nasměroval k akci, 
která se k  nám pravidelně vrací v  měsíci 
listopadu. Ano, hádáte správně, je jím fes-
tival amatérských divadel Tréglova Bělá. 
V  letošním roce máme možnost setkat 
se divadlem v osmi víkendových listopa-
dových večerech. V  současné době jsou 
ještě smlouvy s  většinou divadel před 
podpisem, termíny se dolaďují, ale přesto 
alespoň několik titulů na ochutnání.  

Na „Tréglovku“ se nám po několika letech 
odmlky vrací mladoboleslavský soubor 
Větry s novou inscenací STOJÍ TO. Název 
slibuje řadu výkladů, od běžného hodno-
cení, za co to všechno stojí, přes hodno-
cení balanční až po zdravotně-erotické. 
Ale nechme se překvapit. Představení uvi-
díte hned v  počátku festivalu, a  to v  so-
botu 4. 11. od 19.30. Ten den budou odpo-
lední hodiny od 15 patřit dětem, které jistě 
navštíví pohádku divadla Dokola – DOB-
RODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA.
Zcela jistě se v  Komorním sále objeví 
i Divadýlko na dlani s představením Ge-
orge Feydeaua - NEBOŽKA PANINA 
MATKA & JEŠTě JSME NEKAKALI. 
Dalším zajímavým titulem bude nepo-
chybně představení Nového divadla Kolín 
VÁLKA ROSEOVÝCH v sobotu 25. 11.
Stejně jako v  předešlých letech bychom 
rádi i  letos přivezli představení profesio-
nálního divadla, abyste si přišli ochutnat 
onu pomyslnou třešničku na dort. V jed-
nání je opět několik souborů, ale kvůli  
vytíženosti protagonistů čekáme na vyjá-

Z kuLTuRNÍhO DĚNÍ

Tréglova Bělá 2017

SOVY ZE SENA
NEDĚLE 15. 10. 13 – 16 HOD.
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Vás zve na výstavu prací klientů 
Zařízení pro zajištění cizinců 

Bělá - Jezová

Vernisáž výstavy 31. 10. od 14 hod.

Výstavní sál MKZ 
Bělá pod Bezdězem

Masarykovo nám. 140

Výstava potrvá do 22. 11. 2017

TRÉGLOVA
BĚLÁ 
2017

3.  -  25. listopadu 
4T

dření produkcí.
Kromě tohoto úvodního článku můžete 
sledovat postupně se plnící program na 
našich stránkách www.mkzbela.cz, a  to 
buď v  kulturním kalendáři, anebo v  no-
vinkách, kde budeme avizovat jednotlivé 
„přírůstky“, tak abychom ve vás vzbudili 
neodolatelnou chuť navštívit náš kulturní 
stánek.

P. Matoušek, ředitel MKZ
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Z kuLTuRNÍhO DĚNÍ

Muzeum Podbezdězí je v říjnu otevřeno 
každou sobotu a neděli v době od 9 do 
16 hodin.

TRADIČNÍ VěJÍřE ASIJSkÉHO
 kONTINENTU 
Čtvrtek 5. 10. od 15.30
U příležitosti za-
končení výstavy 
„Tradiční vějíře 
asijského konti-
nentu“ proběhne 
komentovaná pro-
hlídka s kurátorkou Uměleckoprůmyslo-
vého oddělení ZČM v Plzni Mgr. Ludmilou 
Kotorovou, která nás seznámí s různými 
typy vějířů: uchiwa, ógi, pien – mien,  
pankhā a s jejich uměleckým zpracováním.

PřEDNáškA: CIVIlIZAČNÍ 
CHOROBY
Čtvrtek 12. 10. od 17 hod., vstupné 20 Kč
Ve čtvrtek 12. 10. se v Muzeu Podbezdězí 
uskuteční přednáška Jakuba Šimona o ci-
vilizačních nemocech. Dozvíme se nejen 
o problematice vysokého krevního tlaku, 
cholesterolu a cukrovce a o jejich prevenci, 
ale také zboříme mýty ohledně diet, které 
zakazují cukr. Zájemci si mohou nechat 
změřit krevní tlak. 

BABIČČIN BlEšáČEk
Čtvrtek 19. 10. 13 – 18 hod.
Přines všechno, 
co léta schováváš,
že zhubneš, tu naději,
už nemáš.
Šaty, svetry, botky,
ba i nějaké tretky.
Posedíme, kávičku si dáme
a den příjemný si uděláme.
Bělské ženy vás zvou do 
Muzea Podbezdězí na Ba-
biččin blešáček, kam každá může přinést 
nepotřebné oblečení, které doma schovává, 
nebo naopak si nějaký ten kousek odnést. 

DAVID BONGO: UkáZkA UmělEC-
kýCH PRACÍ – kOVORYTECTVÍ, 
BRONZOVÉ PlASTIkY, kRESBY
5. 9. – 29. 10.
Výstava prací mla-
doboleslavského 
uměleckého ře-
meslníka Davida 
Bonga představí 
výběr z jeho realizací z posledních let.

TRADIČNÍ VěJÍřE ASIJSkÉHO kON-
TINENTU
9. 7. – 29. 10.
Výstava vějířů vyskytujících se na asijském 

kontinentu od 
konce 19. až 
po 21. století 
reprezentuje 
nejtradičnější 
výrobní tech-
nologie, mate-
riály i náměty 
používané 
v Číně, Japon-
sku, Indii, In-
donésii a  Srí 
Lance. 
Asijské vě-
jíře ze sbírky 
Západočeského muzea v Plzni doplněné 
o několik ukázek ze soukromých sbírek 
jsou představeny veřejnosti poprvé.  Vzhle-
dem k citlivosti použitých materiálů je tato 
výstava ojedinělou a krátkodobou mož-
ností pro návštěvníky zhlédnout vějířovou 
tvorbu z uvedených zemí.

kVěTINA JAkO SYmBOl
9. 6. – 29. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo v zámecké 
kapli sv. Josefa výstavu věnovanou rostlinné 
výzdobě v církvi. Výstava, která je součástí 
prohlídky Muzea Podbezdězí, bude ote-
vřena až do 29. 10.

VálEČNÉ DěTSTVÍ
18. 5. – 29. 10.
Jak za první svě-
tové války proží-
valy toto období 
děti, připomene 
drobná kapitola 
doplňující dlou-
hodobou vý-
stavu „1. světová 
válka“.

HISTORICkÉ mOTOCYklY
20. 4. – 29. 10.
Muzeum Pod-
bezdězí připra-
vilo lahůdku 
pro milovníky 
historických 
motocyklů čes-
koslovenské 
poválečné vý-
roby ze sbírky 
Pavla Dlaska 
a  soukromých 
sběratelů. K vidění jsou například legen-
dární Jawa 250 „Pérák“, Čz 150 c, motokro-
sové speciály či unikátní kapotovaná Jawa 
50 „Mustang“ určená pro vývoz do Anglie.

„UVOlNěNá šEDESáTá“ 
21. 4. – 29. 10.
Výstavou „Uvol-
něná šedesátá…“ 
vás chceme pře-
sunout v čase do 
60. let 20. století. 
Můžete zavzpo-
mínat na tehdejší 
módní trendy, užitý design, literaturu či 
každodenní život v této době. Stranou ne-
zůstalo toto období ani v Bělé.

1. SVěTOVá VálkA
21. 4. – 29. 10.
Dlouhodobá vý-
stava věnovaná 
zajímavým sou-
vislostem jed-
noho z největších 
válečných kon-
fliktů 20. století. 
Kromě řady dobových artefaktů či archiv-
ních a fotografických dokumentů je sou-
částí výstavy také pamětní deska padlých 
z Podbezdězí, model pomníku „Na stráž!“ 
či nově objevený obraz s medailonky pad-
lých z Kuřívod a okolních vesnic.

mšE SVATá V kOSTElE SV. VáClAVA
Pátek 27. 10. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 27. 10. od 18 hod.

BOHUmIl DEJmEk: REVOlUČNÍ 
UDálOSTI V kVěTNU 1945 V BělÉ 
POD BEZDěZEm
U  příležitosti 
70.  výročí 
konce 2. svě-
tové války vy-
dalo Muzeum 
Po db e zdě z í 
a u t e n t i c k é 
v z p o m í n k y 
učitele Bohu-
mila Dejmka 
(1898 – 1979) 
na průběh 
konce války 
v  Bělé pod 
Bezdězem. Za-
koupit je můžete na pokladně Muzea Pod-
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

Muzeum Podbezdězí v říjnu 
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ZE SpORTu A SpOLkOVÉ čiNNOSTi

Sobota 14. 10. Zbiroh - zámek tří císařů 
(karel IV., Zikmund lucemburský, Ru-
dolf II.)
Nej, která objevíte na Zbirohu:
- postaven na nejtvrdší jaspisové skále 
- hradní studna (163 m - nejhlubší  
 v Evropě)
- nejtajnější špionážní pracoviště  
 v Československu
- největší krajinářský park na Rokycansku 
Speciální prohlídka jenom pro naši sku-
pinu. Přihlášky již nyní.
Pěší trasa - naučná stezka okolo zámku 
(pro pohodáře). Turistická trasa na Čer-
tovu skálu a zpět. 
Odjezd: sobota 14. 10. od sportovní haly 
v 7 hod. (Bělá), Doksy přijedou rychlíkem.
Cena: cca 300 Kč.
Občerstvení zajištěno.

Pátek 20.10. 
Schůze turistů od 17 hod. na základně
Program: informace z  turistiky, pod-
zimní akce, rezervace na turistický po-
tlach, možnost registrace na vícedenní 
zájezdy 2018.

Sobota 28. 10. 
Již tradiční turistický potlach od 18 hod. 
na naší základně. Rezervace nutná.

Hosté vítáni.
Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

Říjen - turistika 
ve spadaném listí 

Turnaje: 
sobota 1. 10.  od 9:00 hod. – turnaj přípravky 
neděle 8. 10.  od 9:00 hod. – turnaj minižáků  
  4+1

2. liga mladší dorost 
sobota 7. 10. od 15:00 hod. – Kovo Ledeč
sobota 28. 10. od 15:00 hod. – ELP Jablonec 

Interliga muži: 
sobota 7. 10. od 17:00 hodin – HBC Jičín C

2. liga mladší dorostenky: 
sobota 14. 10. od 13:00 hodin – Sokol Písek
sobota 28. 10. od 13:00hodin – FK Hvězda  
  Cheb

Franta Šindelář

TJ Sokol Bělá - házená

S novým školním rokem začal i ten skaut-
ský. Jistě bude opět zábavný, dobrodružný, 
plný nových zážitků a  nových přátelství. 
Skauting nabízí dětem rozmanitý pro-
gram, ve kterém si každý najde „to své“. 
Skauti dělají vše, co je baví: hrají hry, 
kreslí, zkoušejí vyrábět zajímavé věci, po-
znávají přírodu a při tom zažívají spoustu 
legrace. Několikrát za rok vyrážejí na ví-
kendové výpravy, kde podnikají výlety po 
okolí. Vyvrcholením celoroční skautské 
práce je tábor a všichni si zde můžou vy-
zkoušet, co se na schůzkách a výpravách 
naučili. 
Oddílové aktivity jsou přizpůsobeny jak 
věku dětí, tak i  jejich individuálním po-
třebám. Při nich holky i  kluci poznávají 
své slabé a silné stránky, učí se hrát férově, 
spolupracovat, vzájemně se podporovat, 
přejímat odpovědnost za sebe i  druhé. 

Získávají mnoho zkušeností, praktických 
dovedností a stávají se samostatnějšími.
Doufáme, že i letos se k nám přidají další 
nováčci. Budeme se na ně těšit na schůz-
kách světlušek, vlčat, skautů a  skau-
tek každou středu od 16.30 do 18 hod. 
v  klubovně „na Střeláku“, kromě svátků 
a prázdnin. Začínáme 4. 10. 2017.
Rádi přivítáme nové tváře i z řad dospě-
lých. Takže, pokud vás baví práce s dětmi, 
rádi poznáváte nové věci, máte rádi 
legraci a  chcete být členem prima party, 
neváhejte a přijďte k nám.
Věřím, že se na společné schůzky těším 
nejen já, ale i ostatní členové skautského 
střediska Svornost Bělá pod Bezdězem.
Info a  kontakty na: www.svornost.unas.
cz, případně tel.: 602 711 568 (Michal Ho-
ráček, vedoucí střediska).

Jeřabinka

V  sobotu 2. 9. se uskutečnil jubilejní,  
25. ročník závodu ve sportovní kynologii, 
který je už tradičně zařazený do Středo-
české kynologické ligy.

Obavy z deštivého počasí se naštěstí ráno 
rozplynuly. Závod byl zahájen v  8.30 za 

přítomnosti paní starostky Jitky Tošov-
ské. Soutěžilo se podle Národního zkušeb-
ního řádu v kategoriích ZZO, ZM, ZVV1 
a  ZVV2 v  plném rozsahu (stopa, posluš-
nost, obrana) a ve volné disciplíně – kon-
trolní výkon (tj. zadržení figuranta na  
100 metrů).
Bělští kynologové získali dvě druhá místa, 
a  to v  kategoriích ZM (H. Sekničková) 
a ZVV1 (J. K. Nešpor). Ve vyrovnané ka-
tegorii ZZO, kde na 2. - 4. místě byl stejný 
počet bodů, rozhodl los o  4. místě pro  
L. Karbanovou.
Závod se konal za podpory Města Bělá pod 
Bezdězem a  sponzorů K+B Progres, Tom 
Bohemia Crystal, Weber - mlýn, Candy, 
s.r.o., a Prominent.

Nový skautský rok právě začal i v Bělé

25. ročník závodu O pohár hradu Bezděz

Zápasy ve Sportovní hale

SpOLEčENSkÁ RuBRikA

Letos 10. 10. uplyne již 20 let, co jsme se navždy 
rozloučili s  tatínkem, panem Josefem Masákem. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi. 

S láskou dcery s rodinami

Dne 11. 10. to bude již pět let, kdy nás opusti-
la naše maminka, paní Marie Kůtková. Kdo jste  
ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají dcera Marie a syn Jaroslav 
s rodinami. 

„Dny plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka 
v srdci trvá a nedá zapomenout.“
Dne 16. 10. tomu bude již 11 let, co zemřela moje 
drahá maminka, paní Ludmila Dušičková.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, 
se mnou.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera 
Jarmila.

Dne 23. 10. uplyne již sedm let od tragické smr-
ti Jaroslava Šedy; 3. 11. tomu bude 15 let, co nás 
navždy opustil Alois Šeda, a  29. 11. to bude již  
21 let od smrti paní Jarmily Šedové.

Stále vzpomínají Karel, Pavel, Petr a Jana 
s rodinou. 

Dne 28. 10. uplyne již 12 let od úmrtí našeho  
tatínka a dědečka, pana Jana Tošovského.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají dcera Blanka a syn Jarda 
s rodinou.

VZPOMÍNKY
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zpracování účetních dokladů a kompletní vedení účetnictví,
vyřízení daňových povinnos� včetně řešení op�malizace,
zpracování mezd Vašich pracovníků a povinné výkaznictví,
konzultace v oblas� účetního, daňového i pracovního práva,
zavedení účetního systému přímo ve Vaší společnos� včetně 
zaškolení účetní, asistence při správě EET a další doplňkové služby.
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vyřízení daňových povinnos� včetně řešení op�malizace,
zpracování mezd Vašich pracovníků a povinné výkaznictví,
konzultace v oblas� účetního, daňového i pracovního práva,
zavedení účetního systému přímo ve Vaší společnos� včetně 
zaškolení účetní, asistence při správě EET a další doplňkové služby.

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

Promo kód: Boleslavan 
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234
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ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA PERUT 
s n a d n á  c e s t a  d o  m ě s t a  i  n a  h o u b y

OVLÁDÁNÍ PLYNEM        LZE DOKOUPIT SEDLO
BATERIE SAMSUNG        ČESKÝ VÝROBCE

JAROSLAV PEK   OKNA 25

Nabízím odměnu od 3 000 Kč 
za kontakt na majitele starého 
traktoru, nebo pásáčku 
(i nepojízdného).
Prosíme neposílejte kontakty 
z inzerátů. 

T R A K T O R Y 
PRO DALŠÍ GENERACE

Tel.: 777 154 614

Pomozte nám, budujeme 
nové muzeum 

starých traktorů.

iNZERCE

FILIP HLEDÁ PARŤÁKA

Stravenky 
zdarma

Čtvrtletní 
bonusy

5 týdnů
dovolené

Odpolední 
příplatek

PRIMA PR ÁCE PR ÁVĚ  PRO VÁS
VOLEJTE: 727 981 161   PIŠTE: nabor@filipa.cz   ČTĚTE: www.filipa.cz

JUNIOR IT 
TECHNIK
30 000 Kč

ŘIDIČ 
VZV

25 000 Kč

VEDOUCÍ 
SMĚNY

35 000 Kč

ÚDRŽBÁŘ /
SEŘIZOVAČ

36 000 Kč

KONTROLOR
KVALITY
30 000 Kč

OPERÁTOR
 SKLADU
23 000 Kč

OPERÁTOR 
VÝROBY

23 000 Kč

Nástup říjen 2017 – leden 2018
Uvedená mzda je před započtením přesčasů , příplatků a bonusů

OBSAZOVANÉ POZICE

Pracoviště: D+D Park Kosmonosy, Průmyslová 1260, Kosmonosy

186 x 115mmInzerce Bělá p. B.indd   1 14.9.2017   11:50:37

•	 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	

VOLBY DO 
POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY 

PARLAMENTU 
ČR 

20. A 21. ŘÍJNA.


