
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA - MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA - DĚNÍ 
VE MĚSTĚ - Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI 

Výstavní sál MKZ
UMĚNÍ BEZ HRANIC

do 22. 11.

Sobota 4. 11.
DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA

Divadlo Dokola
od 15 hod. v Komorním sále MKZ

Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 9. 11. 
KALENDÁŘ 2018

Vernisáž výstavy fotografi í 
v IC na zámku, od 17 hod. 

Pátek 24. 11. 
FRIDA K.

Žižkovské divadlo 3D Company
od 19.30 v Komorním sále MKZ 

Vstupné: 60 Kč

Sobota 25. 11.
RUKODĚLNÁ DÍLNA 

Vánoční dekorace s Blankou
od 13 do 16 hod. v IC na zámku

Vstupné: 20 Kč 

VÁLKA ROSEOVÝCH
Malé divadlo Kolín

od 19.30 v Komorním sále MKZ
Vstupné: 60 Kč

Neděle 3. 12.
BETLÉMY II. – vernisáž

od 16.30 ve Výstavním sále MKZ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
od 17 hod. na Masarykově 

náměstí

PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT 
Bělská farní schola

od 17.30

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
listopad
11/2017
41. ročník

podzim pomalu plyne a  s  ním probíhají 
nebo jsou dokončeny některé akce.
Základní škola v Tyršově ulici získala nová 
okna i  nový „kabát“. V  Bezdědicích byla 
opravena komunikace vedoucí kolem kos-
tela. Byla ukončena opakovaná výběrová 
řízení. Začne se se zateplováním zadní 
a  boční části domu čp. 25, kde jsou obsa-
zeny všechny byty, které tam vznikly při re-
konstrukci, a  měla by začít výstavba části 
chodníku v  Tyršově ulici vedoucí k  nově 
otevřenému PENNY marketu. Další etapa 
výstavby bude probíhat v příštím roce.
Byla dokončena oprava opěrné zdi ve For-
tenské ulici, probíhaly a  budou probíhat 
opravy bytů, které se městu vrátí od nájem-
níků; po opravě je znovu nabídneme ob-
čanům. Probíhá podzimní údržba města, 
úklid shrabaného listí, prořezávky keřů, se-
kání, příprava na zimu. Při této příležitosti 
bychom vás chtěli požádat o  ohleduplnost 
v  rámci dobrých sousedských vztahů, kdy 
se nám množí stížnosti na hluk ve dnech 
pracovního klidu - například řezání dříví, 
sekání trávníků a další udržovací práce ko-
lem rodinných domů, a to hlavně v brzkých 
ranních hodinách, v době nedělního oběda 
či nedělního odpoledne.

Také bychom vás chtěli seznámit s  vý-
sledky ankety ohledně Všesportovního 
areálu s  bydlením na Vrchbělé. Hlasovalo 
se elektronicky a  byly odevzdány také an-
ketní lístky, které byly součástí Zpravodaje. 
V elektronické podobě se hlasovalo tak, že 
by si tento areál dokázalo představit celkem 
669 občanů, proti tomuto záměru hlasovalo 
665 občanů. Do hlasovací urny, která byla 
umístěna na Městském úřadě ve vestibulu, 
bylo vhozeno celkem 17 anketních lístků. 
12 občanů se vyjádřilo kladně pro tento 
záměr a  5 občanů záporně. Výsledky an-
kety jsou pouze informativní, není o tomto 
záměru rozhodnuto. Důležitá pro rozhodo-
vání budou vyjádření dotčených orgánů - 
posuzování vlivu na životní prostředí. Může 
se objevit i jiný záměr využití této lokality.
V tomto čase se také shání vánoční strom, 
který by se měl na začátku prosince slav-
nostně rozsvítit a naladit nás již na vánoční 
atmosféru. Určitě ke zlepšení nálady při-
spějí i připravené kulturní akce, kterých se 
můžeme zúčastnit. Bude probíhat již tra-
diční Tréglova Bělá, různé výstavy, ruko-
dělné dílničky a další.
Dobrou a pohodovou náladu vám přejí                        
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, vedení města.

foto: Arnošt Roller
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
s.r.o. a dle zákona o obcích v platném znění 
vzala na vědomí informaci o  dopadu ná-
vrhu zákazu provádět úmyslné těžby dřeva 
ve smrkových a borových porostech na spo-
lečnost Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.

Pronájem Věchýtku
Rada města schválila uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem areálu občerstvení 
„Věchýtek“ čp. 515, ulice Kuřívodská v Bělé 
pod Bezdězem (prostory sloužící pod-
nikání o  výměře 91 m², terasa o  výměře 
67 m² a pozemek o výměře 676 m²), za úče-
lem provozování občerstvení za nájemné 
ve výši 35.000,- Kč ročně s  platností od 
1. 4. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2019 se 
společností Dou Dou s.r.o., Česká Lípa.

Studie kanalizace
Rada města odsouhlasila provedení kame-
rových zkoušek kanalizace pro studii kana-
lizace a vodovodu průmyslového areálu Va-
začka před jejím dokončením.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Čerpání rozpočtu města
Rada města doporučila zastupitelstvu města 
schválit stav plnění rozpočtu města k 31. 8. 
2017. Plnění příjmů ve výši 62.827.823,- Kč 
a výdaje ve výši 55.829.094,- Kč. 

Pojízdná prodejna
Rada města schválila poskytnutí účelo-
vého � nančního daru ve výši 5.000,- Kč na 
generální opravu auta pojízdné prodejny 
TONDA, kterým je zajišťována služba po-
jízdné prodejny pro místní části Bělé pod 
Bezdězem: papírny, Šubrtov, Hlínoviště-za-
stávka a Březinka. 

Zákaz těžby dřeva
Rada města při výkonu funkce Valné hro-
mady společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem 

Letošní fotosoutěž, jejímž plodem je kalen-
dář města, se opravdu povedla. Co se týče 
doručených fotogra� í, porota konstato-
vala,  že přihlášení fotografové si dali zále-
žet. „Je vidět, že si vzali naše rady k srdci, za 
to jsem moc rád“, nechal se slyšet předseda 
hodnotící komise Bohumil Rosenkranz. 
A jak bude letošní kalendář vypadat? Bude 
to fešák! Však se přijďte podívat sami. Jeho 
křest se koná 9. listopadu od 17 hodin v In-
focentru na zámku v Bělé pod Bezdězem. 
Právě tady si budete moci prohlédnout 
všechny fotogra� e, které účastníci soutěže 
zaslali, ale budete také svědky slavnostního 
vyhlášení vítězů. Dojde i  na losování no-
vého tématu. Členové kulturní komise je 
vymýšleli s péčí, jaká jim přísluší. Máte se 
na co těšit.  Které z šesti připravených to ale 
nakonec bude, o tom rozhodne náhoda. 
Kalendář bude v prodeji od 10. 11. v IC 
na zámku, Knihovně Vl. Holana, knih-
kupectví paní Jiráskové a  v  hračkářství 
u Eichlerů, za cenu 159 Kč. 

Petra Ondráčková

V roce 2013 vydalo Ministerstvo ŽP no-
vou vyhlášku týkající se kácení dřevin 
na soukromých pozemcích. Pokud se 
jedná o ovocné dřeviny rostoucí na po-
zemcích v  zastavěném území evidova-
ných v  katastru nemovitostí jako druh 
pozemku zahrada, zastavěná plocha 
a nádvoří nebo ostatní plocha se způso-
bem využití pozemku zeleň, není třeba 
povolení ke kácení dřevin. U  všech 
ostatních dřevin o  velikosti nad 80 cm 
obvodu kmene, měřeného ve 130cm nad 
zemí, je třeba zažádat o povolení kácení 
u Městského úřadu Bělá pod Bezdězem, 
odboru výstavby a životního prostředí.

REVITALIZACE POROSTŮ SPRAVO-
VANÝCH MĚSTEM
Co se týče porostů veřejných ve správě 
Města Bělá pod Bezdězem, dojde v  le-
tošním roce k  revitalizaci dvou vý-
znamných lokalit. První z  nich je Zá-
mecký příkop II. etapa. Řešená plocha 
se nachází severně od zámku v Bělé pod 
Bezdězem podél ulice Fortenská a  Zá-
mecký příkop. V  ulici Zámecký příkop 
se jedná o  oboustranné, nyní již me-
zernaté mimořádně vzrostlé historické 
lipové stromořadí s  příměsí jednoho 
javoru klenu a  jírovce maďalu. Toto 
stromořadí rostoucí v nezpevněné trav-
naté ploše je v  poměrně dobrém zdra-
votním stavu, avšak vyžaduje odborné 
stabilizační arboristické zásahy a  u  ně-
kterých jedinců i  stabilizaci korun vaz-
bou. V  rámci navrženého zásahu bude 

odstraněna pouze jedna dřevina – ná-
letový javor klen rostoucí v  konfliktu 
s ohradní historickou zdí.
V této části řešeného území bude mimo 
stabilizace stávajících dřevin provedena 
i  žádoucí dosadba stromořadí – 7 kusů 
lípy srdčité. 
V  ulici Fortenská se jedná o  zapojený, 
z převážné části náletový porost lesního 
charakteru v příkrém svahu mezi komu-
nikací k rybníku Slon a přilehlými sou-
kromými majetky. Zde bylo vytipováno 
několik hodnotných vzrostlých jedinců, 
kteří budou z důvodu stabilizace a pro-
dloužení perspektivy růstu na stanovišti 
ošetřeni arboristickým řezem. Odumřelé
či provozu nebezpečné dřeviny budou 
pokáceny.
Druhou řešenou lokalitou je Táborová 
ulice směrem od koupaliště k  rybníku 
Slon. Stávající dřeviny v  této části tvoří 
liniový doprovod komunikace a  čás-
tečně i  solitérní a  skupinovou výsadbu 
v travnaté ploše podél rybníka Slon. Do 
návrhu pěstebních opatření nebyli za-
hrnuti pouze jedinci rostoucí přímo na 
břehu rybníka. Celkem bylo v  dané lo-
kalitě inventarizováno 53 solitérních 
dřevin, z toho 33 ks bylo určeno k ošet-
ření, 8 ks ke kácení a 12 bylo ponecháno 
bez ošetření.
Oba projekty jsou realizovány během 
října a listopadu a investováno zde bude 
zhruba 460.000,-Kč.

Veronika Blažková, DiS.

KALENDÁŘ PRO ROK 2018 Životní prostředí města Bělá pod Bezdězem

Zveme vás na 
veřejné jednání Zastupitelstva 
města Bělá pod Bezdězem, 

které se koná 
ve čtvrtek 2. 11. od 17 hod. 

v klubu Základní školy 
v Máchově ulici.

Zveme vás na veřejné 
jednání Zastupitelstva města Bělá 

pod Bezdězem, které se koná 
8. 11. od 17 hod. 

v klubu Základní školy 
v Máchově ulici.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Přijměte srdečné pozvání na 
adventní koncert bělské 

farní scholy
Uskuteční se na první neděli adventní, 
tedy 3. 12., v kostele Povýšení sv. Kříže 
od 17.30. Během necelé třičtvrtěho-
dinky uslyšíte jak adventní vokální 
skladby, tak varhanní improvizaci i do-
provodné adventní slovo z Bible. Vá-
noční koledy si necháme až na Vánoce.

P. Kamil Škoda, bělský farář
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Jednoho dne se nám ve školní družině obje-
vily dvě osamocené dýně. Nejprve jsme pro-
zkoumávali jejich obří těla a poté jsme začali 
přemýšlet, co s nimi uděláme.
Rozhodli jsme se, že je vydlabeme a  vyře-
žeme do nich veselé či strašidelné obličeje. 
Dýně jsme postavili na stolek, paní učitelka 
si předkreslila nezbytné obrysy a začali jsme 

vydlabávat. Nakonec jsme vyřízli oči, nos 
a pusu a celé dílo bylo na světě. Děti si při této 
činnosti vedly na výbornou a  ještě si užily 
spoustu legrace.
Nyní nás tyto krásné dýně vítají u vstupu do 
školní družiny.

Michaela Kverková, 
vychovatelka školní družiny

Již v minulém školním roce se naše škola 
zapojila do projektu Didaktika – Člověk 
a příroda A. Tento projekt je aktivitou Zá-
padočeské Univerzity v  Plzni, partnery 
jsou i Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, Univerzita Palackého v Olomouci 
a Univerzita v Hradci Králové.
Jakožto fakultní škola Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého jsme byli oslo-
veni i  my, abychom se tohoto projektu 
zúčastnili. Tuto výzvu přijali Ing. Pavlína 
Cankařová za chemii a  Ing. Zdeněk Ga-
letka za fyziku.
Cílem je rozvoj kompetencí vzdělávání ve 
vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a pří-
roda, a  to prostřednictvím pravidelné 
a  dlouhodobé spolupráce akademiků, 
pedagogů a  odborníků ze science center 
v oblasti inovace oborových didaktik. Za-
střešujícím tématem konference jsou kri-
tická místa kurikula fyziky, chemie, biolo-
gie a geogra� e na základní škole. 
A  o  co tedy ve skutečnosti jde? Hlavně 
o  spolupráci učitelů přírodovědných 
předmětů základních škol a  pedagogů 
a  odborníků ze škol vysokých. Odbor-
níci na vysokých školách totiž potřebují 
vědět, která oblast ve vzdělávání přírodo-
vědných předmětů činí žákům problémy, 
a  pak mohou navrhnout, jak tyto pro-
blémy řešit. Součástí projektu je i  setká-
vání učitelů jednotlivých předmětů, aby si 

mohli vyměnit dobré i špatné zkušenosti 
s výukou jednotlivých témat, a tak se na-
vzájem podpořit.
První setkání učitelů chemie proběhlo 
v  Plzni ve dnech 6. a  7. 10. I  naše škola 
měla na této konferenci své zastoupení 
a přispěla svou troškou do mlýna. Využití 
limeriků, známé jako „běhání básniček“, 
ostatní zaujalo a  vyvolalo vášnivou dis-
kuzi. Další setkání účastníků projektu Di-
daktika bylo naplánováno opět do Plzně, 
tentokráte 26. a 27. 10.

Ing. Pavlína Cankařová

Na houby do Bělé pod Bezdězem jsme 
z Mladé Boleslavi jezdili s bráchou už jako 
malí kluci.
Ujal se nás strýc, vášnivý houbař, a už se 
jelo časným ranním vlakem. Vystoupili 
jsme na zastávce Bělá-papírny a čekali, až 
se trochu rozední, a ještě za šera, abychom 
byli v  lese první, jsme hledali oblíbené 
„podborováky“.
Vrchbělá tehdy ještě byla ve vojenském 
prostoru „spřátelených vojsk“, a  tak jsme 
jen obdivovali na nádraží při zpáteční 
cestě odvážlivce, kteří tam na tajno vlezli 
a chlubili se plným košem křemeňáků, ko-
záků a pravých hřibů. Od té doby ovšem 
uběhlo už víc jak čtvrt století a  dnes již 
jezdím do bělských lesů nejen jako běžný 
houbař, ale i  jako obdivovatel vzácných 
druhů české i evropské myko� óry.
Lokalita Vrchbělá si mě získala už od 
první náhodné návštěvy, kdy jsem ob-
jevil několik vysněných druhů nebo ne-
známých druhů hub, které jsem později 
za pomoci odborníků určil jako neběžné 
nebo vzácné druhy jen s  několika málo 
nálezy v  České republice. Zjistil jsem, že 
zdejší složení lesů na písčitém podkladě, 
ač nepestré (převažuje bříza a  borovice, 

jen výjimečně se objeví osika, vrba či dub) 
nabízí obrovskou druhovou rozmanitost 
hub.
Později jsem se v literatuře i na internetu 
seznámil s  pojmem „Česká tajga“, který 
pro tento zachovalý krajinný celek ra-
zili mnozí vědci. I když se ve středověku 

panovníci pokoušeli tuto krajinu koloni-
zovat a postavit zde města, nikdy zde ci-
vilizace nezískala navrch nad přírodou. 
Krásně to vyjádřil v jednom článku arche-

olog Petr Meduna: „Stručně řečeno, kra-
jina zvítězila, udržela si svou nedotknutel-
nost.“
Lokalita Vrchbělá se vyznačuje nejen 
mladým březovo-borovým porostem, ale 
i  rozsáhlými travnatými plochami. Na 
těchto nehnojených trávnících jsem na-
lezl mimo jiné i  nenápadnou houbičku 
z  čeledi boltcovitkovitých (Auricularia-
ceae), která trošku připomíná zmenšené 
losí parohy, plošnatku hlízovitou, o které 
se v Ottově encyklopedii hub od Ladislava 
Hagary píše, že se vyskytuje vzácně v ní-
žinném až vysokohorském vegetačním 
stupni, nicméně v  Červeném seznamu 
je zařazena mezi nezvěstné (pravděpo-
dobně vyhynulé) druhy. Ve stejné knize je 
vyobrazen jediný nález Jiřího Polčáka ze 
Vsetínska z 23. 8. 2010.
Můj nález z 21. 9. 2014 potvrzený mikro-
skopicky Oldřichem Jindřichem je tedy 
pravděpodobně druhým nálezem této 
vzácné houbičky pro Českou republiku 
a bude se asi v Červeném seznamu přepi-
sovat z nezvěstného na kriticky ohrožený 
:-)

Stanislav Tutka

Dýňové radovánkyZapojení školy do projektu Didaktika – Člověk a příroda A

Na houby do České tajgy
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

TRÉGLOVA BĚLÁ – program 2017

MODRÉ Z NEBE – DS TYL BAKOV 
NAD JIZEROU 
Pátek 3. 11.
od 19.30 v Komorním sále MKZ, 
vstupné 60 Kč

Další poklidná komedie vykouzlí divákovi 
úsměv na líci, polechtá bránici a při od-
chodu z divadla ho přiměje chvilku pře-
mýšlet o krásách života.
Rodina Suttnových je rodina zámožná, po-
klidná, milující. Žijí svůj život v krásném 
domě, žijí tak, aby byli šťastni, a svůj šťastný 
život si nenechají narušit ničím. Návrat 
syna z dlouhé cesty jejich štěstí dovršuje, 
navíc přijíždí se snoubenkou, kterou na 
svých cestách poznal. Může být něco víc?
Může…

DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA KUKA 
– DIVADLO DOKOLA 
Sobota 4. 11.
od 15 hod. v Komorním sále MKZ, 
vstupné 30 Kč

„Rád bych se vám představil. Jsem malý 
lesní skřítek, šibal všech šibalů a věčný ne-
poseda. Protože jsem se narodil ze ztrace-
ného kukaččího vajíčka, dostal jsem jméno 
Kuk.“
A není to skřítek ledajaký, na své první 

cestě potká spoustu kamarádů, kterým 
vždycky rád pomůže. I když je malý, od-
vahy má za tři a dobré srdce k tomu.

ONO TO STOJÍ – DS VĚTRY, MLADÁ 
BOLESLAV 
Sobota 4.11. 
od 19.30 v Komorním sále MKZ, 
vstupné 60 Kč

Fraška z pracovního prostředí průmyslo-
vého gigantu. Vystresovaní zaměstnanci na-
jdou útočiště na psychiatrickém oddělení, 
kde jim zdánlivě nehrozí žádné nebezpečí, 
ale je tomu opravdu tak? 

NEBOŽKA PANINA MATKA & JEŠTĚ 
JSME NEKAKALI – DIVADÝLKO NA 
DLANI, MLADÁ BOLESLAV
Sobota 11. 11. 
od 19.30 v Komorním sále MKZ, 
vstupné 60 Kč

Manželské soužití přináší řadu situací, které 
viděny z venku onoho vztahu mohou být 
zdrojem obecného veselí. Francouzský ko-
mediograf přelomu 19. a 20. století Geor-
ges Feydeau svým ostrým brkem některé 
z nich zachytil ve svém cyklu „Od svatby 
k rozvodu“. Dvě z nich vám předkládáme 
v divadýlkovském balení.

FRIDA K. – ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO 3D 
COMPANY
SÓLOVÝ DIALOG PRO JEDNU HE-
REČKU
Pátek 24. 11.
od 19.30 v Komorním sále MKZ, 
vstupné 60 Kč
Hra australské dramatičky Glorie Montero 
má zajímavou strukturu a je výsostně herec-
kou záležitostí. Text sám o sobě otevírá řadu 
otázek. Kdy Frida lže a kdy mluví pravdu? 
Kterou ze svých rolí právě hraje? Měla druhé 

já? Podívejme se na jeden z jejích nejslavněj-
ších obrazů, možná tam najdeme odpověď.

VÁLKA ROSEOVÝCH – MALÉ DIVA-
DLO KOLÍN
Sobota 25. 11.
od 19.30 v Komorním sále MKZ, 
vstupné 60 Kč
Rozvodovou válku manželského páru 
Barbary a Olivera z knihy The War of 
the Roses není asi nutno příliš předsta-
vovat. Filmoví nadšenci mají v paměti 
skvělý snímek s M. Douglasem a K. Tur-
nerovou, divadelníci pak dvojí zpracování 
s jedinečným M. Dlouhým v hlavní roli, 
které je stále a úspěšně uváděno na čes-
kých jevištích. Nás téma rozpadu jednoho 
partnerského vztahu samozřejmě zaujalo 
už dávno, protože neveselá životní realita 
je tu nazírána černohumornou optikou, 
což nás baví. Tak snad pobavíme i vás 
nepříliš úsměvným tématem…

P. S.: Dnes prosím nečekejte slavnou 
lustrovou scénu. I amatérské divadlo do-
stihly finanční škrty, a  tak slavný brou-
šený klenot musel nakonec zůstat odpo-
čívat v Jablonci.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

V listopadu ještě ne všichni přemýšlejí 
o  Vánocích a  adventním čase. Ale na 
konci měsíce je již nejvyšší čas začít 
chystat adventní výzdobu našich do-
movů, vždyť v neděli 3. 12. je již první 
adventní neděle. Proto jsme pro vás 
připravili na poslední listopadovou 
sobotu rukodělnou dílničku s Blankou 
Bajerovou z Květinky, při které si bu-

dete moci vyrobit adventní věneček. 
V  rámci vstupného obdržíte korpus 
– věnec, materiál na ozdobu a bodce. 
Svíčky si můžete přinést své vlastní 
či zakoupit na místě. Děti budou mít 
možnost vyrobit si jednodušší svícen. 

Vstupné: 20 Kč. 

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI NA ZÁMKU 
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DEKORACE

SOBOTA 25. 11.: 13 – 16 HOD.

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

PŘEDNÁŠKA: VYSTĚHOVALECTVÍ 
DO BRAZÍLIE
Sobota 11. 11. od 15 hod., vstupné 20 Kč
Marie Leopol-
dina Habsbursko-
-Lotrinská byla 
portugalská krá-
lovna a  brazilská 
císařovna. Letos si 
připomínáme vý-
znamné jubileum 
220 let od jejího 
narození a 200 let 
od jejího odplutí 
do Brazílie.
Přednáška Ing. Petra Polakoviče, zakla-
datele Muzea vystěhovalectví do Brazílie 
v Náhlově na Liberecku, bude věnovaná 
významnému vystěhovalectví do Brazílie 
v 19. století z českých zemí, které zanechalo 
v Brazílii výrazné stopy.

PŘEDNÁŠKA: PŘÍRODNÍ REZERVACE 
MILOVICE
Úterý 21. 11. od 17 hod., vstupné 20 Kč
Unikátní projekt 
společnosti Česká 
krajina využívá 
k ochraně ohrože-
ných druhů kvě-

tin, motýlů a dalších organismů původní 
druhy velkých kopytníků – divoké koně, 
zubry a zpětně šlechtěné pratury. Společ-
nost Česká krajina přivezla první stádo 
zvířat do rezervace v bývalém vojenském 
prostoru Milovice v lednu roku 2015. Loka-
lita se stala prvním místem na světě, kde se 
vyskytují v rámci jedné rezervace všechny 
tři klíčové druhy velkých kopytníků Evropy.
O vzniku tohoto projektu a jeho úspěchu se 
dozvíme na přednášce Mgr. Dalibora Do-
stála ze společnosti Česká krajina.

BABIČČIN BLEŠÁČEK
Středa 15. 11., 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. 

MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ KAPLI SV. 
JOSEFA
Pátek 10. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Jo-
sefa bude sloužena v pátek 10. 11. od 16.30.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 24. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá 
v kostele sv. Václava 
při augustiniánském 
klášteře v  Bělé bude 
sloužena v  pátek 
24. 11. od 16.30.

BOHUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM
U  příležitosti 
70. výročí konce 
2. světové války 
vydalo Muzeum 
Podbezdězí au-
tentické vzpo-
mínky uči-
tele Bohumila 
Dejmka (1898 
– 1979) na prů-
běh konce války 
v  Bělé pod 
Bezdězem Za-
koupit 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

Muzeum Podbezdězí v listopadu 

Mikulášské putování
V sobotu 2. 12. jsme pro vás a vaše děti 
připravili putování za adventními lido-
vými zvyky  a postavami. Děti a rodiče se 
setkají například s Barborami, Luciemi, 
Ambrožem a samozřejmě nebudou chybět 
čerti ani svatý Mikuláš s andělem. Opět se 
sejdeme v prostorách Informačního cen-
tra na zámku v časech 16, 17 a 18 hod. 
Vstupné 50 Kč. Kapacita 40 osob v jedné 
skupině.

Vstupenky zakoupíte již nyní v Informač-
ním centru na zámku, samozřejmě je i mož-
nost rezervace míst na www.mkzbela.cz.
Prosíme všechny rodiče:
balíčky pro své děti odevzdávejte čitelně 
podepsané (uvádějte celé jméno) v Infor-
mačním centru na zámku, a to ve čtvrtek 
30. 11. či v pátek 1. 12. nebo přímo u po-
kladny těsně před akcí.

K. Oklešťková, MKZ
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Sobota 18. 11.
Zveme vás k návštěvě patricijského pa-
láce rodu Šlechtů v Lomnici nad Popel-
kou, kde uvidíte památník rodu Šlechtů 
(modrý pokoj, rytířský sál).
Výstavy: 
- expozice myslivosti a  loveckých 
 trofejí,
- interiér podkrkonošské usedlosti, 
 mytická hora Tábor,
- fenomén Lomnické suchary – 
 možnost nákupu.
Muzejní kavárna.
Vycházka do areálu skokanských můstků 
(netradiční rozhledna).
Občerstvení zajištěno.
Odjezd: Bělá p. B., Městská sportovní 
hala, 8 hod., MB 8.20, cena i se vstupem: 
150 Kč.

Pátek 24. 11.
Schůze TPD od 17 hod. na základně.
- výběr příspěvků na rok 2018,
- představení akcí advent, Vánoce 
 v TPD 2017,
- info z  turistiky, turistické besedy 
 a jiné.

PŘIPRAVUJEME 
Neděle 3. 12.
Advent na zámku Kačina.
Vrátíme se včas, abychom stihli rozsvě-
cení vánočního stromu v Bělé.

Těšíme se na setkání.
Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

Listopad - turistika 

Turnaje: 
Neděle 5. 11. od 9 hod. – turnaj mladších žáků

2. liga mladší dorost 
Sobota 11. 11. od 15 hod. – Loko Louny
Sobota 25. 11. od 15 hod. - Sokol Úvaly

2. liga mladší dorostenky: 
Sobota 11. 11. od 13 hod. – Sokol Kobylisy

Franta Šindelář

TJ Sokol Bělá - házená

V  říjnu začaly pravidelné schůzky i  pro 
členy Svornosti. Zůstává středa 16.30-18 
hod. pro holky i kluky 6-15 let, tak se ještě 
můžete přidat.
Dospěláci pokračují i ve svém vzdělávání 
– Jeřabinka, Jerry a  Maňas se zúčastnili 
vzdělávacího kurzu pro vedoucí světlu-
šek a  vlčat. Všichni tři absolvovali ho-
tový „maraton“ přednášek a  workshopů 
na téma psychologie a  pedagogika dětí 
ve věku 6-11 let, rukodělné činnosti pro 
děti, jak připravit celotáborovou hru 
i třeba jak přemýšlet o věcech kolem nás 
a  nepřejímat bezmyšlenkově všechny 
zprávy, co na nás útočí z  nejrůznějších 
médií.
Jeřabinka a Arpinka nadále plní studijní 

povinnosti v  rámci čekatelského kurzu, 
Jerry ve vůdcovském.
Ještě si dovolím malé ohlédnutí za tábo-
rem – rádi bychom touto cestou poděko-
vali za podporu Městu Bělá pod Bezdě-
zem a společnosti Jaroslav Cankař a syn 
ATMOS. Díky � nanční podpoře obou 
subjektů si Svornost pořídila kvalitní 
velký stan Hangár s  nástavcem, který 
jsme otestovali letos na táboře v ostrém 
provozu. Do stanu se pohodlně vešla 
táborová kuchyně a  4 sady zahradních 
stolů. Hned z  počátku tábora jsme měli 
možnost stan otestovat po stránce nepro-
mokavosti i z hlediska odolnosti vůči sil-
nému větru. Naštěstí odolal  :)

Jerry

Na svatého Václava se konal 2. ročník tra-
dičního trojboje mezi bělskými seniory, 
které proběhlo v soutěžích bowlingu, tenisu 
a ve stolním tenisu. Celkem se zúčastnilo 12 
borců ve věkovém rozmezí od 40 do 70 let.
Vše proběhlo ve sportovním duchu a s pl-
nou zarputilostí. Po první disciplíně bohu-
žel opustil soutěž jeden borec pro napros-
tou vyčerpanost a  špatnou psychickou 
odolnost a  též se u něj projevily známky 
motolice. Byl proto nahrazen svěžím se-
dmdesátníkem, který soutěž dokončil.
Touto cestou přeje Senior klub panu dok-
toru Zelenému brzké uzdravení a kolektiv 
restaurace Bowling Bělá děkuje za reno-
vaci toalet a nového nábytku.

Senior klub Bělá

JUNÁCI NA PODZIM

Trojboj

Zápasy ve Sportovní hale

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 21. 10. to bylo deset let, co nás navždy opustila 
naše maminka, babička a  prababička, paní Zdeňka 
Čermáková, a dne 19. 11. tomu bude 17 let, co odešel 
náš tatínek, dědeček a kamarád, pan Zdeněk Čermák. 
Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 6. 11. uplyne 11 smutných let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila má 
manželka, maminka a  babička, Jana 
Kudláčková. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím s námi. 

S láskou vzpomínají manžel Miloslav a děti 
s rodinami.

Dne 10. 11. uplyne dlouhých 11 let od úmrtí pana 
Vratislava Hanče.
Stále vzpomínají maminka, manželka a děti s rodinami.

Dne 14. 11. by se dožil 82 let Karel Saitl. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou manželka, synové Petr a Pavel, vnoučata 
Kristýnka, Martínek a Míša.

Dne 15. 11 uplyne smutných sedm let, co nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan 
František Kamler, a dne 2. 12 uplynou další smutné 
čtyři roky od úmrtí naší milované maminky a ba-
bičky, paní Aleny Kamlerové.

S láskou vzpomínají děti s rodinami

V  letošním roce, 16. 11., uplyne již 10 let, co nás 
opustil manžel, tatínek a  dědeček, pan Vasil 
Andrejko. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka Věra, dcery Petra, Jitka 

a syn Luboš s rodinami.

Dne 20. 11. uplyne již 13 let, co zemřel můj drahý 
strýc, pan Karel Hrubý.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím se 
mnou.

Stále vzpomíná neteř Jarmila Dušičková.

Dne 25. 11. uplyne 5 let od úmrtí maminky, babičky 
a prababičky, paní Boženy Attlové. 

Stále vzpomínají dcery Ilona a Petra s rodinami, 
synové František a Radim a druh Václav.

Dne 27. 11. to bude již 9 let, co nás navždy opustil 
pan František Kastner.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

VZPOMÍNKY

pan František Kastner.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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INZERCE

rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
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.

rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
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.

rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
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.

rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
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.

rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
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.

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

Promo kód: Kamelot Hradiště

Promo kód: Zpravodaj Benátecka

Promo kód: Zpravodaj Bělá

Promo kód: Zpravodaj Bakovsko

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

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

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

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

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

Kontakt:
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Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.
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rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
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.

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

•	 PRODEJ	KONDENZAČNÍCH	KOTLŮ

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

Více na: www.kominictvi-cermak.cz

kontakty:kontakty:

JaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslavJaroslav ČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermákČermák
reviznírevizníreviznírevizníreviznírevizníreviznírevizní techniktechniktechniktechniktechniktechniktechniktechnik spalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinovýchspalinových cestcestcestcestcest

•	 REVIZEREVIZE

•	 ČIŠTĚNÍČIŠTĚNÍ

•	 KONTROLYKONTROLY

•	 FRÉZOVÁNÍ	A	VLOŽKOVÁNÍ	

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Masarykovo náměs� 
18.00 hodin

3. 12. 2017


