Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA -  DĚNÍ Ve MĚSTĚ -  ÚSPĚCHY V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE - z kulturního dění  - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
jaro nám začíná klepat na dveře, na zahrádkách nás vítají sněženky, krokusy, napučené jarní keře, zkrátka, příroda se začíná
probouzet ze zimního spánku.
V parku probíhá údržba laviček, kdy dřevo
prochází nátěrovou lázní, aby byly připraveny na jarní počasí, které nás bude lákat
k posezení a odpočinku. Pokračují stavební
práce na chodníku k Penny marketu. Zároveň chceme požádat občany o shovívavost, porozumění při projíždění kolem
této stavby, ale i procházející občany, aby
byli opatrní, aby zde nedošlo k úrazu. Určitě tento chodník po dokončení přispěje
k větší bezpečnosti nás všech.
V ulici Valdštýnské byly vyměněny nové
zářivky a kryty veřejného osvětlení. Probíhají prořezy i kácení některých stromů,
úpravy alejí a běžná údržba našeho města.

Na základě schválení usnesení zastupitelstva města bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na akci „Centralizace
ZŠ I. etapa – družina“, abychom mohli zapracovat do rozpočtu města potřebný obnos peněz na výstavbu tohoto objektu.
Byly podepsány smlouvy na poslední etapu
opravy břehu rybníka Slon, na zadláždění
části dvora mezi budovami městského
úřadu a spustí se další naplánované akce.
V tomto měsíci nás čekají svátky jara, Velikonoce a mnoho připravených kulturních
akcí. My se těšíme na setkání s vámi.
Přejeme vám jarní náladu, úsměvy na tvářích a vše dobré.
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.

březen
3/2018
42. ročník

Výstavní sál MKZ
CESTA DO AFRIKY
Výstava žáků ZUŠ
12. 3. - 26. 4.
Čtvrtek 15. 3.
Cesta do Afriky
Vernisáž výstavy
od 16.30 ve Výstavním sále MKZ
Sobota 17. 3.
Velikonoční odpoledne na zámku
od 13 hod. v IC s expozicemi
Vstupné volné
Čtvrtek 22. 3.
MUZEJNÍ KAVÁRNA
Velikonoční inspirace – Madeirová
kraslice
v Muzeu Podbezdězí na zámku od
17 hod.
Vstupné 30 Kč
Pátek 23. 3.
Noc s Andersenem
v Knihovně Vl. Holana
Sobota 24. 3.
POHÁDKA
Minimax a mravenec
Divadlo KAKÁ
v Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné 30 Kč
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Světlo v obrazech
Studenti Univerzity III. věku
v IC s expozicemi na zámku
od 16 hod.
Sobota 7. 4.
POHÁDKA
O Palečkovi – Divadýlko Mrak
v Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné 30 Kč

foto: Arnošt Roller

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání rady města
účelem provozování sportovní, lektorské
a jiné činnosti motorovými vozidly s možností využití přilehlé komunikace za minimální cenu za pronájem 840.000,- Kč/rok
bez DPH a podání žádosti v uzavřených
obálkách označených názvem „Pronájem
pozemků na Vrchbělé“ do 29. 3. 2018.

Rozpočtové opatření

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 1/2018 příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 335.720,- Kč na
89.899.720,- Kč, výdajová část rozpočtu se
navyšuje o částku ve výši 2.706.620,- Kč
na 129.638.620,- Kč. Převaha výdajů nad
příjmy je ve výši 39.738.900,- Kč.

Služby pojízdné prodejny

Rada města schválila poskytnutí účelového finančního daru ve výši 9.000,- Kč
na služby pojízdné prodejny pro místní
části Bělé pod Bezdězem: papírny, Šubrtov, Hlínoviště zastávka, Bezdědice a Březinka na rok 2018 pro p. Antonína Kloce,
se sídlem Zámezí 18.

Záměr pronájmu pozemků na Vrchbělé

Rada města schválila zveřejnění záměru
města pronajmout městské pozemky
p. č. 514/1 o výměře 14 778 m2, pp. č.
514/10 o výměře 1 555 m2, pp. č. 514/8
o výměře 182 m2, pp. č. 514/2 o výměře 13
677 m2, pp. č. 514/7 o výměře 43 m2, pp. č.
514/4 o výměře 201 m2, pp. č. 514/3 o výměře 122 m2, pp. č. 525/26 o výměře 525
m2 se stavbou, p. č. 525/45 o výměře 13 819
m2 a p. č. 525/1 – část o výměře 3000 m2,
to vše v k. ú. Vrchbělá dle zákresu v KM za

Úpravy malé garáže JSDH

Rada města odsouhlasila zpracování stavebního návrhu a cenové kalkulace zamýšleného díla rozšíření a stavební úpravy
malé garáže JSDH v Bělé pod Bezdězem.

Podzemní kontejnery na odpad

Rada města v souladu se Směrnicí města
č. 1/2017, Zásady a postupy při zadávání
veřejných zakázek, rozhodla o přímém
zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace „Podzemní kontejnery
města Bělá pod Bezdězem“ společností
ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00
Praha 6.

Studie využití zámku

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit studii využití zámku zpracovanou
Projektovým ateliérem pro architekturu
a pozemní stavby, společnost s.r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, v červenci 2017.

Centralizace ZŠ

Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice
č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu schválila udělení výjimky
ze směrnice z důvodu návaznosti na zpracovanou studii a souhlasí s cenovou nabídkou 1.380.000,- Kč bez DPH a zadává
vypracování projektové dokumentace na

Trápí vás závislost? Ve městě je možnost, jak ji řešit
Vážení občané, připravili jsme si pro vás sérii několika krátkých článků z oblasti drogové
problematiky, které budeme postupně zveřejňovat, a přinášet tak informace nejen těm,
kteří mají se závislostí vlastní zkušenost, ale
nabídneme pomoc také jejich blízkým. Tématem prvního článku je tzv. terénní program, který se zaměřuje zejména na aktivní
uživatele drog, ale díky svému záběru významně chrání i veřejné zdraví.
Již od roku 2007 poskytuje v Bělé pod Bezdězem své služby nestátní nezisková organizace
Semiramis z. ú. Díky podpoře města nabízí
pomoc lidem, kteří se potýkají se závislostmi.
Terénní pracovníci, tzv. streetworkeři, nabízejí pomoc přímo v ulicích Bělé. Sbírají odhozené injekční stříkačky a kontaktují uživatele drog, kterým pomáhají řešit především
zdravotní a sociální potíže. Díky terénnímu
programu je ve městě téměř eliminován výskyt odhozených injekčních stříkaček.
„Lidé, kteří jsou do programu zapojeni, totiž pravidelně odevzdávají použité stříkačky
k odborné likvidaci, dostávají za ně sterilní

a jsou proto více motivováni k bezpečnějšímu chování. V roce 2017 využilo služeb tohoto programu 71 lidí a bezpečně jsme zlikvidovali přes 17 tisíc použitých injekčních
stříkaček,“ říká Ondřej Šulc, vedoucí programu. „Tím, že stříkačky měníme, výrazně
snižujeme riziko šíření infekčních chorob
a zamezíme také výskytu použitých stříkaček
a jehel v ulicích,“ popisuje Šulc. Na případný
výskyt odhozených stříkaček můžete upozornit policii nebo terénní pracovníky, jejichž telefonní číslo naleznete v závěru textu.
Cílem programu ale není jen sběr a distribuce jehel. Kontakt pracovníků s uživateli
drog umožňuje významně ovlivnit i to, jakou cestou se budou životy závislých ubírat.
„Díky pravidelnému kontaktu můžeme snížit
míru zdravotního a sociálního propadu, motivovat klienty k méně rizikovým způsobům
braní drog a také je ve vhodnou chvíli podpořit na cestě k léčbě a abstinenci. Jednoduše
řečeno, čím lépe na tom budou, tím méně
potíží bude třeba řešit a zvětší se šance na
úspěšnost jejich léčby. Znamená to vlastně, že
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akci „Centralizace ZŠ I. etapa - družina“,
společnosti Rh-arch s.r.o., Nekázanka 9,
110 00 Praha 1.
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 2018 proběhnou
v následujících termínech:
4. 4. 2018 v 17 hodin v klubovně Pejřaváku pro občany Březinky a Bezdědic,
11. 4. 2018 v 17 hodin v hostinci „Šantán u Houbaře“ pro občany Hlínoviště,
16. 4. 2018 v 17 hodin v MŠ na Pražské ulici pro občany Šubrtova, Výsluní
a nádraží,
18. 4. 2018 v 17 hodin v Komorním
sále MKZ Masarykovo nám., pro občany města.
Využijte možnosti dozvědět se o aktuálním dění ve městě a prostoru pro
svoje podněty a připomínky.
Na vaši účast se těší
Jitka Tošovská,
starostka města Bělá pod Bezdězem

POZVÁNKA
Zveme vás na veřejné
jednání Zastupitelstva města Bělá
pod Bezdězem, které se koná
28. 3. 2018 od 17 hod.
v klubu Základní školy
v Máchově ulici.
ve finále ušetříme peníze za léčbu infekčních
nemocí, závislostí a mnohdy i za řešení důsledků trestné činnosti, která s drogami často
souvisí,“ dodává Šulc.
Terénní pracovníci Semiramis dojíždějí do Bělé pod Bezdězem každé pondělí
a z důvodu co největší dostupnosti poskytují služby zdarma a anonymně. Pokud by
vás zajímalo nějaké konkrétní téma z oblasti drogové problematiky, obraťte se na
telefonní číslo +420 728 245 196 nebo e-mail streetwork@os-semiramis.cz. Pro on-line poradenství se můžete obrátit také na
http://www.os-semiramis.cz/.
O. Šulc, DiS., Semiramis, z. ú.
M. Krejčíková, referent správního odboru

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Žáci bělské školy reprezentovali Středočeský kraj na Olympiádě dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže se koná ve spolupráci krajů České republiky a Českého
olympijského výboru od roku 2003. Od
té doby se pravidelně v ročních intervalech střídají letní a zimní olympiády. Jedním z hlavních cílů je vytvářet pro sportovce prostředí s jedinečnou atmosférou,
která by se podobala „velké“ olympiádě.
I dětské soupeření má v mladých sportovcích podporovat ušlechtilé hodnoty –
přátelství, respekt a sebezdokonalování.

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskutečnily od
28. 1. do 1. 2. na sportovištích v Pardubickém kraji s olympijským centrem
v Litomyšli. Pořadatelé vypsali 11 sportovních soutěží (alpské lyžování, běžecké
lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, taneční
soutěž a šachy).
V předchozích letech byli naši žáci členy

Nela Cankařová je borec!
Základní škola v Bělé pod Bezdězem se
může pochlubit dalším obrovským úspěchem Nely Cankařové, žákyně 9. ročníku.

Dne 29. 1. se Nele podařilo nevídané!
Tato mimořádně nadaná a aktivní dívka
vyhrála Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2017/2018, kterou pořádá Ná-

rodní institut pro další vzdělávání MŠMT.
To, jak je náš mateřský jazyk krásný, a zároveň těžký, si na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi
vyzkoušelo dohromady 32 mladých řešitelů, mezi kterými se velmi dobře umístila také naše druhá reprezentantka Šárka
Škodová z 8. ročníku. Body z gramatické
a slohové části ji nakonec vynesly na
krásné 15. místo. Oběma dívkám moc
gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Nele Cankařové navíc
přejeme mnoho zdaru v krajském kole.
V dubnu jí budeme všichni držet palce!

Honba za diamantem
pokračuje
Hlavní cenou pro vítěze republikového kola
Geologické olympiády je diamant a výlet do
Muzea diamantů v Amsterdamu. I tato informace pomohla motivovat žáky k intenzivnějšímu studiu geologie a paleontologie při
přípravě na okresní kolo, které proběhlo ve
středu 24. 1.

Mgr. Libuše Coufalová

Páteční výlet školní družiny
V den pololetních prázdnin, 2. 2., navštívili žáci školní družiny se svými vychovatelkami Škoda Muzeum v Mladé
Boleslavi. Zde se seznámili s historií i současností známé automobilové
značky.
Během prohlídky žáci plnili úkoly z pracovního listu, který na začátku obdrželi.
Prohlídka byla zakončena „restaurací“.
Nikoli však takovou, kde bychom si objednali nějaké jídlo, ale restaurací historických vozů. Slečna průvodkyně nás
zasvětila do celého restaurátorského procesu, kdy se během cca 3,5 let ze starého
rezavého a zničeného vraku stane „nový“
nablýskaný krasavec. Těm, kteří vlastní
turistický deník, přibyla turistická vizitka Škoda Muzea s právě takovým krásným historickým vozem.
Poté jsme pokračovali do Brick by Brick,

reprezentačních
týmů v kolektivních
sportech (např. v házené). Letos tři bělští žáci reprezentovali Středočeský kraj
v
individuálních
soutěžích. V krasobruslařské soutěži
soutěžila v barvách
Středočeského kraje
v Litomyšli Soňa
Řehořková;Viktorie Kabátníková a Mikuláš Kabátník jeli svou soutěž v obřím
slalomu v alpském lyžování v Ski areálu
Buková hora v Čenkovicích.
Děkujeme našim třem reprezentantům za vzornou reprezentaci naší školy
a kraje.
Mgr. Jiří Šíma

centra kreativního vzdělávání, kde mizí
hranice mezi hrou a učením. Žáci celou dobu stavěli dle připravených plánků
„ruské kolo“ z kostek lega. Přitom se
o této oblíbené atrakci dozvěděli mnoho
zajímavého – například kde najdeme největší ruská kola a jaký mají průměr. Tato
místa pak hledali na globusu a říkali si
další zajímavosti z těchto míst. Návštěva
centra byla zajímavá, zábavná a poučná.
Na Radouči jsme prošli syslí kolonií až
na velké dětské hřiště se spoustou herních prvků, kterým vévodila obrovská loď. Sysly jsme bohužel neviděli, ale
hřiště jsme si užili náramně.
Cesta domů všem rychle utekla a nebyla
nouze o vzájemné sdělování zážitků.
Renata Jeřábková,
vychovatelka školní družiny
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Žáci již v tomto kole nevybírali z nabízených
odpovědí, ale museli odpovídat aktivně sami.
To v kombinaci s nutností orientovat se v geologických nákresech a krátkým časovým
limitem velmi ztížilo soutěžícím cestu k vítězství. Přesto se tímto nelehkým úkolem nenechali zaskočit a bojovali ze všech sil. O tom,
že nebojovali marně, svědčí jejich výsledky.
Na třetím místě okresního kola se umístil
Martin Kolomazník z IX. B. Stejným počtem
bodů, ale získaných v kratším čase, si pro sebe
druhé místo zabrala Lenka Andrejková ze
třídy IX. A. Nejlépe se se zadáním a časovým
tlakem vyrovnala Nela Cankařová z IX. B,
která tak nejen obsadila první místo, ale zároveň si vydobyla postup do kola krajského.
Toto kolo je už prezenční, bude ho organizovat Česká geologická služba a kromě znalostí
teoretických bude prověřovat i ty praktické.
Všem vítězům gratulujeme a Nele přejeme
hodně štěstí v její další cestě za diamantem.
Ing. Pavlína Cankařová

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Něco pro tělo, něco pro duši
V lednu letošního roku jsme dostali do redakce děkovný dopis (otiskujeme ho níže), který napsala skupina bělských žen své kamarádce a cvičitelce, paní Stanislavě Šámalové. Charakter dopisu nám přišel sice velmi milý, ale bez znalosti souvislostí pro další čtenáře poněkud nejasný.
Proto jsme se rozhodli k němu připravit rozhovor s paní Šámalovou, abychom objasnili důvody, proč byl napsán. Zároveň vám představíme
osobu, která má energie doslova na rozdávání a pro niž je pohyb přirozenou součástí života. Sešli jsme se v polovině února a u kávy probrali
všechno, co by vás mohlo zajímat.
Paní Šámalová, co
vás přivedlo k cvičení?
Byl to kupodivu úraz.
Já pocházím od Kolína a na tamním letišti jsem za svého
mládí skákala padákem. A tenhle sport
mi byl osudný hned
dvakrát. Jednak jsem tam potkala svého manžela, který také skákal, a pak jsem si kvůli seskokům přerazila obratel v páteři. No, a od té
doby cvičím. Tedy nejdříve jsem rehabilitovala, a když jsem zjistila, že pohyb a cvičení
mi přináší úlevu i potěšení, stalo se kondiční
cvičení pravidelnou součástí mého života.
Takže pocházíte od Kolína. Jak jste se ocitla
v Bělé pod Bezdězem?
Já jsem od Kolína, ale manžel je bělský rodák,
takže jsem se v roce 1975 přistěhovala do Bělé.
A začala jste cvičit i tady?
Přesně tak. Nejprve jsem cvičila v Sokole jako
řadový člen, pak jsem cvičení vedla pod Sokolem, později ČSTV a pak, když už tyhle
organizace nefungovaly, jsem ve cvičení pokračovala jako soukromá osoba.
Kolik vás je a jak často se setkáváte?
Mám toho trošku víc (smích). Ta základní
skupina čítá asi 30 žen a setkáváme se dvakrát týdně.
A s většinou z nich cvičíme od počátků. Poslední dva roky ještě cvičíme jednou týdně se
členy Svazu postižených civilizačními chorobami a jednou týdně jezdím do Mladé Boleslavi. Ono to možná vypadá strašně zaměstnaně, ale já bez toho nemůžu být. Teď jsem
byla pár týdnů doma s nohou, uklouzla jsem
na ledu, a bylo to k nevydržení. Musím poděkovat paní Janě Urbanové, která za mě vede
cvičení, když jsem nemocná, takže cvičenky
o nic nepřijdou, ani když, třeba jako letos,
upadnu jako koledník na ledu.
A to ještě pořádáte letní zájezdy?
Ano, ale to je velká radost. Mě to baví. Jezdíme od roku 2001 do Itálie. Jednou jsme
byli v Chorvatsku, ale tam se nám moc nelíbilo. Z počátku jsme cvičili i u moře, ale
v posledních letech občas dámy stávkují. Ale
to nevadí. Užíváme si to zase jinak. Děláme
ještě společná setkání 3x do roka, po vánočních svátcích, na MDŽ a na konec sezony,
před prázdninami. To se nás vždycky sejde
spousta, i ty, které už dávno necvičí, a probereme všechno důležité (smích). Víte, ať už je
to po cvičení, nebo po nějaké naší vydařené
akci - největší odměna je pro mě, když vidím
okolo sebe spokojené tváře.

A jak je to, když máte náhodou volno?
Tak to mě najdete od jara do podzimu na
zahrádce. Tam si opravdu odpočinu. A ne jenom sedět a slunit se, ale pracovat. Záhonky,
kytičky. Zeleninu pěstuji u maminky u Kolína, je jí devadesát čtyři let, tak už sama moc
nemůže. Ale trávu u nás doma sekám výhradně já. To si nenechám vzít. Manžel je
velice šikovný, pracovitý, ne, že by mi nechtěl
ulevit, ale zahrada je moje. Dělám to moc
ráda. Před třiceti lety manžel postavil karavan, který stále vylepšuje, rádi jezdíme po
České republice, poznávat nové kraje.
Ještě mi dovolte zeptat se na vaši rodinu.
Všichni máte sport a pohyb jako koníčka,
nebo jste výjimka – „černá ovce rodiny“?
Tak manžel a syn oba skákali, ale teď už spíš
jen létají na motorovém rogalu. Nejdříve měli
svahový padák, ale pak se jim nechtělo chodit do kopce (smích), a tak si postavili jednomístné a posléze dvoumístné motorové
rogalo. Dcera v dětství dělala karate a teď se
věnuje boxerce Bimce, se kterou chodí do
přírody. Obě vnučky i vnuk hrají ping-pong.
Matěj (vnuk Matěj Stach) ho hraje dokonce
v Praze, na mistrovské úrovni. Jsou všichni
moc šikovní.
Podle dopisu, který přikládáme k tomuhle
rozhovoru, vás, paní Šámalová, vaše svěřenkyně z cvičení mají pravdu rády.
My vám přejeme do dalších let mnoho
úspěchů jak sportovních, tak organizačních
i hodně spokojených tváří okolo sebe.
Děkuji za rozhovor.
-mat-

BŘEZEN – MDŽ
Tak se opět rok s rokem sešel a máme tu
MDŽ! I letos jsme se rozhodli navázat na
tradici a uspořádat malou oslavu k svátku
ženám všech věkových kategorií, případně
i jejich mužskému doprovodu.
Srdečně vás všechny zveme v pátek 9. 3.
v 15 hod. do jídelny Základní školy v Máchově ulici ke společné oslavě svátku žen.
Kytička pro každou příchozí ženu a malé
občerstvení včetně hudby k tanci a poslechu s Pavlem Burešem je samozřejmostí.
I letos jsme pozvali několik zajímavých
hostů k popovídání.
Akce se koná pod záštitou předsedy ČSSD Jana Hamáčka a senátora
PhDr. Jaromíra Jermáře.
Za MO ČSSD Bělá p. B. a SDŽ Mladá
Boleslav
Dagmar Femiaková st.
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Ve zdravém těle
zdravý duch

Rčení, které ze sportovního a tělovýchovného prostředí je známé desítky
let. I v Bělé jej vnímá početná skupina
žen různých věkových kategorií. Jakým
způsobem je u nás naplňováno? Strůjcem je dáma, jejíž ochota veřejný zájem realizuje. Pomáhá jí příznivý věk,
nadšení a zázemí. Obklopila ji početná
skupina žen, kterým věnuje po dvou
hodinách dvakrát v týdnu. Obdivem je
skutečnost jejích sil. Nemá vedle sebe
žádného pomocníka ani organizaci,
která by morálně i jinak přispěla. Cvičitelku vykonává dobrovolně, zdarma.
Cvičenky přispívají na pronájem tělocvičny ve škole. Činnost vážené dámy
může být inspirací pro vedení místní
TJ Sokol, aby se stala její záštitou.
Vedle skupiny dlouholetých cvičenek
přibyly též ženy s civilizačními chorobami. Tolik během roku. Pro období
volna a dovolených organizuje zájezdy
do Itálie a Chorvatska. Za velikého zájmu připravuje ozdravný pobyt do Janských Lázní. Příležitostně se scházíme
i mimo tělocvičnu. Za obětavou celoroční práci přišel naší vážené a milé
cvičitelce paní Stanislavě Šámalové na
sezení poděkovat zástup cvičenek.
Ctěná a milá Stáňo, za vše naše velké
poděkování.
Cvičenky

Ples baráčníků
Plesová sezona je v plném proudu a ani bělští baráčníci nezůstali pozadu. Ples se konal 27. 1. v Kulturním domě v Březovicích.
Po zahájení plesu vystoupila taneční skupina dětí pod vedením Kateřiny Kabátníkové a Radka Ježka. Návštěvnost vzhledem
k chřipkové epidemii nebyla velká, ale i tak
jsme se dobře bavili. Během plesu naše tetičky prodávaly tombolu, každý návštěvník
si nějakou z cen odnášel. Děkujeme tímto
sponzorům za podporu plesu, jmenovitě
panu Cankařovi z firmy Atmos za peněžitý
dar a věcné ceny, firmě Tiberina, panu Tomovi z místní sklárny, řeznictví Krkovička
a paní Eichlerové z papírnictví za věcné ceny.
Plesem naše činnost nekončí. Naše tetičky
v maskách podpořily svou účastí masopustní
průvod. Dne 10. 3. se v KD v Mladé Boleslavi od 20 hod. koná Staročeský bál, na
který vás srdečně zveme. V květnu oslavíme
Den matek, připravujeme opět oblíbený zájezd. Hlavní akce bude slavnostní zasedání
naší obce k 105. výročí založení (22. 6. 1903).
Doufáme, že svou účastí naše akce podpoříte,
a jak říkáme my baráčníci: „Přijděte pobejt.“
Eva Vávrová

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
KOMORNÍ SÁL MKZ
POHÁDKA
Minimax a mravenec
Sobota 24. 3. od 15 hod.
Vstupné 30 Kč
Loutkové představení od JIŘÍHO DVOŘÁKA
Napadlo vás
někdy, jaké by
to bylo, kdybyste byli na
jeden den maličcí jako mravenci? Co byste
si chtěli užít?
Na co byste asi museli dávat pozor? Přežili byste vůbec jeden jediný den?
Pohádka Minimax a mravenec vám právě
jeden takový den jednoho neobyčejného
chlapce ukáže. Loutkové představení od
moderního autora ze světa hmyzu, plné
napínavých momentů a přírodovědeckých
poznatků, vám přináší Divadlo KAKÁ.
O Palečkovi
Sobota 7. 4. od 15 hod.
Vstupné 30 Kč
Divadýlko Mrak

V rodině chalupníka se
jednoho dne
narodil chlapeček, nebyl
o nic větší než
palec u ruky,
a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce
tatínkovi „dostrkal“ oběd v košíku přímo
na pole…a tam začíná naše pohádka.

Vlajka pro Tibet
Vlajka pro Tibet je každoroční mezinárodní
kampaň konaná vždy 10. března na výročí
Tibetského národního povstání*, jejímž cílem je poukázat na porušování lidských práv
v Tibetu formou vyvěšení tibetské vlajky.
Celosvětová akce vznikla v západní Evropě
v polovině devadesátých let 20. století.
V roce 1996 se poprvé připojila také čtyři
česká města (např. Praha 3).V ČR kampaň
koordinuje spolek Lungta. Stejně jako v předešlých letech, i letos vyvěsíme na budově
MKZ vlajku Tibetu. Rada Města Bělá pod
Bezdězem odsouhlasila připojení ke kampani na svém jednání dne 12. 2. 2018.
*Tibetské národní povstání započalo

10. března1959, kdy v hlavním městě Tibetu
– Lhase – propukla revolta odpůrců čínského
komunistického režimu. Kořeny povstání sahají do rozmezí let 1950–1951, kdy Čínská lidově osvobozenecká armáda vnikla na tibetské
území a zabrala jej. Zvláště po neblaze proslulé
návštěvě čínského prezidenta v České republice a následné represivní akci proti českým
občanům nejen z řad čínských „návštěvníků“,
tak i protiprávní akce části policie (posvěcené
prezidentem Zemanem) je právě v dnešní
době opravdu důležité připomínat si chování
státu, který toto území drží protiprávně více
jak 60 let.
Petr Matoušek

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Velikonoční dílničky
Sobota 17. 3. od 13 – 16 hod.
Závěr měsíce března patří letos velikonočním svátkům. S jejich přípravami a výzdobou ale začínáme již mnohem dříve.
My vás tedy zveme
na tradiční předvelikonoční setkání na
zámku, kde po celé
odpoledne můžete
vytvářet
výrobky
s jarní a velikonoční
tematikou, nebo se nechat jen inspirovat.
Můžete se těšit na možnost upletení klasické pomlázky, vytvoření kraslic pomocí
barevného vosku či zdobení perníčků
s velikonočním a jarním motivem. Samozřejmě nebude chybět Blanka Bajerová
z Květinky, se kterou si vyrobíte různé
jarní dekorace. Pro naše nejmenší bude
připravena malá výtvarná dílnička.
Vstupné je tentokrát zdarma.
-Kateřina Oklešťková-

SVĚTLO V OBRAZECH
Městská kulturní
zařízení Bělá pod
Bezdězem si vás
dovolují pozvat na
výstavu děl posluchačů 6. semestru
Mladoboleslavské
univerzity třetího věku a vzdělávání seniorů, obor Kreslení, malba a jiné malířské
techniky. Své práce představí Helena Burešová, Lenka Michalová, Soňa Zálešáková, Svatopluk Beneš, Václav Lang, Ota
Pavlík a Jiří Suchánek.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu
24. 3. v 16 hod. v IC s expozicemi na bělském zámku (v přízemí pod věží). Jako
součást programu je hodinová prohlídka
bělského zámku s průvodcem od 15 hod.
Vycházíme z průjezdu zámku.
Výstavu si můžete prohlédnout ve všední
dny od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
do 30. dubna.

100 let založení Československé republiky
BRESTLITEVSKÝ MÍR
Ústřední mocnosti kapitulaci Ruska přijaly
a 22. 11. 1917 byla zahájena jednání o mírové
smlouvě. Bolševická vláda nakonec podepsala
3. 3.1918 v Brestu brestlitevský mír. Rusko
se vzdalo Finska, pobaltských států, Polska
a Ukrajiny, zavázalo se zaplatit náhradu za
znárodněné podniky, v nichž byl německý kapitál, celkem šest miliard marek, odevzdat Německu 245 564 kilogramů zlata, vojenské základny na východ od řeky Bereziny. Tím bylo
i Rumunsko donuceno podepsat mír a východní fronta přestala existovat. Všechna pozornost se soustředila na frontu západní, kam
Německo přesouvalo své divize z východu,
a částečně i na italskou frontu, kam zase přesunulo své síly Rakousko-Uhersko. Pro čs. odboj měl tento mír negativní následky, protože
se objevila možnost, že Rakousko-Uhersko
a Německo vyhrají válku, a protože čs. vojsko
v Rusku ztrácelo svůj význam.

ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA
4. BŘEZEN 1918
Španělská chřipka je označení celosvětové
chřipkové pandemie, která probíhala v letech 1918-1920. Počet obětí se udává mezi 50
a 100 miliony. Počátek choroby se podle posledních výzkumů posunuje už do roku1916
nebo 1917, místo počátku infekce možná
Čína nebo v obřím francouzském vojenském
táboře ETAPLES. Původci byli patrně ptáci
nebo prasata. Nicméně prozatím platí tento
obecně přijímaný scénář: počátek nové smrtelné pandemie byl zaznamenán 4. 3. 1918
v americkém vojenském táboře Fort Riely
v americkém Kansasu, kde se vojáci připravovali na vylodění do Evropy. Dnešní výzkum řadí mezi příčiny vysoké úmrtnosti
a neobvyklého věkového profilu obětí efekt
„cytokinové bouře“ – virus zhoršil příznaky,
zvýšil úmrtnost a způsobil přehnanou reakci
imunitního systému. Tudíž více umírali lidé
5

se silnějším imunitním systémem, především
dospělí mezi 20 a 40 lety.
Mezi dalšími oběťmi byli malíři Egon Schiele,
Bohumil Kubišta a Jan Autengruber, básník
Guillaume Apollinaire, dramatik Edmond
Rostand aj.
LUDENDORFFOVA OFENZÍVA
21. BŘEZEN
Generál Erich Ludendorff chtěl ofenzívu
spustit před tím, než dorazí avizované posily
amerických vojáků. Přisunul 70 divizí z východní fronty. Útok byl plánován na frontě
dlouhé přes 80 km od Arrasu po St. Quentin
a la Fère. Přestože mělo císařské Německo
převahu v divizích a při útoku byla ve velmi
krátké době takřka zničena 5. britská armáda
generála sira Roberta Gougha, operace Michael se postupně zadrhla a nevedla ke kýženému vítězství německého císařství.
-mat-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v březnu
Přednáška: Jak sestavit
rodokmen
Čtvrtek 8. 3. od 17 hod., vstupné 30 Kč
Mgr. Marcela Freimuthová z Krajské vědecké
knihovny v Liberci nás
v Muzeu Podbezdězí seznámí s tím, jak se začíná a postupuje při
tvorbě rodokmenu, jaké doklady a prameny potřebujeme, co nabízejí archivy,
případně internetová fóra a další elektronické zdroje.
Muzejní Kavárna: Velikonoční
inspirace – Madeirové kraslice
Čtvrtek 22. 3. od 17 hod., vstupné 30 Kč
Přijďte si s Mgr. Ivanou Sýkorovou vyrobit děrované kraslice, jejichž název je
odvozen od typické
„madeirové“ výšivky,
kterou kraslice touto
výzdobou připomínají.
PROSBA O SPOLUPRÁCI
V letošním roce připravujeme v Muzeu
Podbezdězí výstavu o okupaci 21. srpna
1968. Materiálů z Bělé pod Bezdězem

a okolí máme jen velmi málo, proto se
na vás obracíme s prosbou o spolupráci.
Vlastníte nějaké fotografie či jiné materiály z té doby? Vzpomenete si, co jste
d ě l a l i v on ě c h p o h nut ý c h d n e c h ?
Po k u d
nám chcete
přispět na
výstavu
svými fotografiemi
a vzp omínkami, zavolejte nám na číslo 326 701
618, nebo 606 070 910.
Děkujeme.
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 p. B. Zakoupit je
můžete na pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

MŠE V KAPLI SV. JOSEFA
Pátek 9.3. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé pod Bezdězem bude sloužena v pátek 9. 3. od 16.30.
Poutní mše v zámecké kapli
sv. Josefa
Pondělí 19. 3. od 16.30
Poutní mše
svatá u příležitosti slavnosti svátku
sv. Josefa Pěstouna v zámecké kapli
s v.
Josefa
bude sloužena v pondělí
19. 3. od 16.30.
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
Dne 5. 2. tomu bylo již 5 let, co nás navždy
opustila paní Yvona Bittnerová.
Stále s láskou vzpomíná manžel a děti
s rodinami.
Dne 5. 3. tomu bude 33 let, co nás
navždy opustil manžel a tatínek, pan
Hostimil Pábel z Bělé pod Bezdězem.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu, prosím, tichou vzpomínku.
Děkuje vám manželka a dcery s rodinami.
Dne 14. 3. tomu budou 3 roky, kdy nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička
a prababička, paní Věra Drašnarová.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Dne 19. 3. uplyne dlouhých 10 let, kdy nás opustil náš tatínek, pan Jaroslav Novák.
Stále vzpomínají syn Viktor a jeho rodina.
Dne 28. 3. to budou čtyři roky, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, paní Marie
Machačová.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Helena a synové Josef a Jiří s rodinami.

Poděkování
Děkuji zástupcům města, paní Jitce Tošovské
a panu Lukáši Volemanovi, dále Svazu postižených civilizačními chorobami, celé své rodině a přátelům za milou návštěvu, blahopřání
i dárky k mému životnímu jubileu.
Bohumila Tyšerová
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se 26. 1. 2018 přišli naposledy rozloučit
s naší maminkou, paní Věrou Šebkovou, za
květinové dary i projevy soustrasti.
Poděkování patří také Spolku zahrádkářů
a Svazu postižených civilizačními chorobami.
V neposlední řadě děkujeme také personálu hotelu Relax za připravenou smuteční hostinu.
Zarmoucená rodina
Dne 2. 2. 2018 oslavila paní Růžena
Bělonožníková své 103. narozeniny.
Za milou návštěvu, gratulace, dárky a květiny
děkujeme paní starostce Jitce Tošovské a zástupkyni ZP Škoda. Rovněž srdečně děkujeme
za krásné a upřímné blahopřání manželům
Dlouhým.
Rodina Bělonožníkova a Suchých
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V sobotu 16. 12. 2017 pořádal obecní úřad adventní zpívání v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Katusicích. Po několikaleté pauze jsme
mezi námi uvítali pěvecký soubor Carillon
z Bělé pod Bezdězem. Chtěla bych poděkovat
členkám sboru a jeho vedení paní Mgr. Marcele
Nigrínové za krásné vystoupení. Svým milým
přístupem, elegancí a profesionalitou dokážou
navázat úzký kontakt s diváky, které strhnou
k nadšenému zpěvu, dokonce i ty, kterým se
hudebního nadání nedostává. Atmosféra byla
prostě báječná a spolu s nadaným mladým varhaníkem Davidem Coufalem a našimi dětmi
ze základní školy splnily naše představy předvánočního českého koncertu. Přejeme souboru
Carillon mnoho spokojených posluchačů a těšíme se na další setkání.
Eva Ulmanová, starostka

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Šermíři startují jarní část sezony
Ve skvělé formě se na začátku jarní části
šermířské sezony představili mladí šermíři
1. FC Bělá pod Bezdězem na celostátním
žebříčkovém turnaji Jizerský kord, který
se konal 20. a 21. 1. v Liberci. Ondřej Procházka opět potvrdil, že je velkým talentem
českého šermu, když zvítězil nejen ve své
kategorii ml. žáků, ale vítězství zaslouženě
slavil i mezi žáky.
Do finálové osmičky žákovského turnaje ho
navíc doprovodili i další dva bělští šermíři
– Matyáš Landovský 6., Martin Novák – 8.
místo. Finálová osmička ml. žáků jen těsně
unikla dalším dvěma našim – Patrik Bryknar
11., Jakub Hradský – 13. místo. V kategorii
žaček pak vybojovala Dominika Nováčková
pěkné 5. místo. Na turnaji nestartovala česká
žákovská jednička František Coufal, který
se v tu dobu spolu se svou sestrou Annou
účastnil tréninkového kempu české reprezentace, kde se připravovali na březnové
kadetské a juniorské ME v Soči, kam se oba
svými výkony nominovali.

TAJEMSTVÍ
Turistika v měsíci březnu

Pátek 16. 3.
Schůze turistů na základně od 17 hod.
Program: máchovské putování, jarní a velikonoční akce, výběr zálohy - Krušné hory
- a další informace z turistiky.
Hosté vítáni.

Další výsledky bělských šermířů v lednu
a únoru:
Cena USK, Praha – kadeti: Coufal
– 2., Procházka – 12.,
SP Udine (ITA) – juniorky: A. Coufalová
– 36. místo.
Více na: www.serm-bela.webnode.cz
MC

Úplné výsledky ankety
„Sportovec města Bělá p. B. za rok 2017“
JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ:
1. Tomáš DLASK, SK Bělá p. B. -fotbal, 79 hl.
2. Václav RENZA, TJ Sokol Bělá p. B.
- házená, 70 hl.
3. David KUBÍČEK, TJ Sokol Bělá p. B.
- házená, 61 hl.
4. Jindřich HANIBAL, SK Bělá p. B.
- fotbal, 46 hl.
5. Roland BALOG, TTC Bělá p. B., 31 hl.
6. Michal VILD, Spolek Amatérských
Cyklistů, 19 hl.
7. Milan LOUKOTKA, Spolek Amatérských
Cyklistů, 17 hl.
8. Jan MYŠÁK, TJ Sokol Bělá p. B. - házená,
12 hl.
JEDNOTLIVCI – DĚTI A MLÁDEŽ:
1. Lukáš VÍTEK, TJ Sokol Bělá p. B.
- házená, 105 hl.
2. Soňa ŘEHOŘKOVÁ, Klub gymnastiky
Bělá p. B., 72 hl.
3. Anna COUFALOVÁ, 1. FC Bělá p. B.
-šerm, 61 hl.
4. Veronika VACKOVÁ, Jezdecký klub
Vacek, 60 hl.
5. Matěj HODBOĎ, SK Bělá p. B. - fotbal,
59 hl.
6. Adéla ŠAFRÁNKOVÁ, 1. FC Bělá p. B.
- šerm, 42 hl.
7. Ondřej PROCHÁZKA, 1. FC Bělá p. B.
- šerm, 35 hl.
8. Jakub FRIEDRICH, SK Bělá p. B. - fotbal,
17 hl.
9. Vendula KODRIKOVÁ, TJ Sokol Bělá
p. B. - házená, 13 hl.
10. Ondřej VEJTRUBA, TJ Sokol Bělá p. B.
- házená, 8 hl.
11. Tereza DVOŘÁKOVÁ, Klub gymnastiky
Bělá p. B., 6 hl.

KOLEKTIVY:
1. DRUŽSTVO ML. ŽÁKŮ, 1. FC Bělá
p. B. - šerm, 75 hl.
2. DOROST SK BĚLÁ, SK Bělá p. B. - fotbal,
64 hl.
3. PŘÍPRAVKA, TJ Sokol Bělá p. B. –
házená, 19 hl.
4. DRUŽSTVO MUŽŮ „A“, TTC Bělá p. B.,
10 hl.
5. SAC, Spolek Amatérských Cyklistů, 3 hl.
TALENT ROKU:
1. Kateřina TYAPUSOVÁ, SK Bělá p. B.
- fotbal, 88 hl.
2. Jakub HRADSKÝ, 1. FC Bělá p. B.- šerm,
42 hl.
3. Lukáš KUBIŠTA, SK Bělá p. B. - fotbal,
25 hl.
4. Adam HRADISKÝ, TJ Sokol Bělá p. B.
– házená, 16 hl.
TRENÉR:
1. Jan TOMAN, SK Bělá p. B. - fotbal,
120 hl.
2. Martin COUFAL, 1. FC Bělá p. B. - šerm,
46 hl.
3. Jaromír BALCAR, TTC Bělá p. B., 25 hl.
4. Yvona ŘEHOŘKOVÁ, Klub gymnastiky
Bělá p. B., 24 hl.
5. Ivan HRÍB, TJ Sokol Bělá p. B. – házená,
17 hl.
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ:
Jan TOMAN,SK Bělá p. B. - fotbal, 120 hl.
SÍŇ SLÁVY:
Lubomír ITZE, TJ Sokol Bělá p. B. – házená
V letošní anketě bylo odevzdáno 261platných hlasovacích lístků a 1 neplatný hlasovací lístek.
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Sobota 17. 3.
Vítání jara se zubry
Odj. busu: Bělá, městská sportovní hala:
8 hod.; MB, rolnická škola: 8.20.
Cena: 150 Kč.
Program: Horky n. J. - loučení se zimou,
Benátky n. J. - obora se zubry s výkladem.
Pěší trasa přes bývalý vojenský prostor
Mladá k N. S. Pozorovatelna a dále obora
s pratury (cca 8 km) nebo přejezd autobusem. Mordova rokle - záložácké menu
(ešusy, lžíce, půllitry s sebou vítány). Možnost návštěvy velitelského bunkru sovětské armády.
Přihlášky: e-mailem, telefonem, osobně na
schůzi.
Pátek 30. 3.
Velikonoce na zámku Ploskovice spojené
s prohlídkou zámku
Program: Probouzení medvědů po zimním spánku. Výstava plyšových medvědů
ze soukromé sbírky. Návštěva Vísecké
rychty v Kravařích. Pěší trasa cca 6 km:
Stvolínky - Holanské rybníky, nebo přejezd busem do Holan.
Odjezd busu: MB, Bondy: 8 hod.; Bělá,
hala: 8.20, Doksy: 8.40.
Cena: 150 Kč.
Občerstvení bude.
Připravujeme
Středa 4. 4. Beseda s P. Říhovou - Obrázky
z cest: Jižní Afrika
Sledujte stránky TPD, vývěsky.
Těšíme se na setkání.

Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená

Zápasy ve Sportovní hale

2. liga mladší dorostenky:
Sobota 3. 3. od 13:00 hodin – VŠ Plzeň
Sobota 10. 3. - turnaj přípravky 4+1
2. liga starší dorost:
sobota 17. 3. od 15:00 hodin – 1. HK Dvůr
Králové
Franta Šindelář

INZERCE

Město Bělá pod Bezdězem

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

technik správy Bytů
Bližší informace najdete na úřední desce
a webových stránkách města
www.mubela.cz

Bělský sedmiboj – Bowling
Je tu již 3. ročník Bělského sedmiboje. Tento ročník
ale bude trochu jiný než ročníky minulé. Hlavními
změnami bude to, že každý turnaj bude otevřený všem
(znamená to, že je možné se zúčastnit jen některých
soutěží), další je snížení počtu členů družstva (na 4)
a turnaj v kuličkách bude nahrazen turnajem v plážovém volejbalu. Takže vyhlašujeme první turnaj v rámci
Bělského sedmiboje, a to

Turnaj v bowlingu
pro 4členná smíšená družstva
Konat se bude 24. března 2018 od 14:00 v bělském
bowlingu. Účastnit se může 4členné družstvo, kde bude
alespoň 1 žena a alespoň 1 muž bez rozdílu věku (může
se zúčastnit kompletně rodinný tým). Přihlásit se je
možné do 17. 3. 2018 buď na telefonním čísle 603 226
500, na e-mailové adrese belskysedmiboj@gmail.com
nebo přímo na bowlingu v Bělé. Tak neváhejte. Volejte, mailujte nebo si rovnou skočte na bowling a při
tréninku se přihlaste.

Otvírání Březinské studánky

v sobotu 17. 3. sraz v 9 hodin u České brány
s sebou:
pracovní rukavice, hrábě, pití,
vuřty a chleba na opékání
na sebe:
pořádné (teplé) oblečení
a pevné obutí.
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