
Z města a městsKÉHO ÚŘaDU -  DěNÍ Ve městě -  ÚsPěCHY V ZÁKLaDNÍ 
ŠKOLe  -  Z  KULtUrNÍHO DěNÍ  -  Ze  sPOrtU  a  sPOLKOVÉ čiNNOsti 

Výstavní sál 
CESTA DO AFRIKY

ZUŠ Mladá Boleslav
do 26. 4.

Sobota 7. 4.
Pohádka o Palečkovi

Divadýlko Mrak 
od 15 hod. v Komorním sále MKZ 

Vstupné 30 Kč

Máchovi v patách I. 
Kokořínsko

Středa 18. 4. 
Setkání s občany

od 17 hod. v Komorním sále MKZ

Sobota 21. 4. 
Máchovi v patách II.
Oparno – Žernoseky

Sobota 28. 4.
Ošatky ze sena – dílnička
IC s expozicemi na zámku 

13 – 16 hod.
Vstupné 20 Kč

Pondělí 30. 4. 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

od 18 hod. na fotbalovém stadionu

Úterý 1. 5.
Vernisáž výstavy

KRAJINA V OBRAZECH A KRESBÁCH
od 13.30 ve Výstavním sále MKZ 

POETICKÝ PIKNIK
Zhudebněná poezie žáků  

bělské ZŠ
od 14 hod. v parku na náměstí 

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLuOBČANé,
duben
4/2018

42. ročník

zima se s námi nechtěla rozloučit, i v prv-
ních jarních dnech pořádně mrzlo, až praš-
tělo. Ale snad nás v nadcházejících dnech 
čeká opravdu jarní počasí a  více sluníčka 
nás bude obveselovat svými paprsky. 
A co se u nás děje? Na zámku se v  těchto 
dnech dokončuje statické zabezpečení se-
verního křídla a na tuto akci bude navazo-
vat další, při které se bude opravovat a bu-
dovat dešťová kanalizace, která je značně 
poničena a v některých místech nefunkční. 
Je potřeba tuto kanalizaci zprůchodnit, aby 
nedocházelo k  podmáčení objektu v  se-
verní části zámku. Doufáme, že tyto akce 
pomohou ke zvelebení této památky, aby 
bylo co ukazovat návštěvníkům našeho 
města. 
Proměnou také prochází zeleň na míst-
ním hřbitově. Vzrostlé túje budou nahra-

zeny menšími dřevinami, osadí se více lavi-
ček a budou provedeny další úpravy uvnitř 
hřbitova i vně. 
I nadále pokračují stavební práce na chod-
níku k Penny marketu. Pracuje se na růz-
ných projektových dokumentacích, pro-
bíhají všechny běžné udržovací práce 
v našem městě. Chtěli bychom znovu upo-
zornit pejskaře na povinnost uklízení ex-
krementů po svých psích miláčcích, aby 
ulice ani veřejná prostranství ve městě ne-
byly znečištěny a občané nemuseli kličko-
vat po chodnících a  bát se pustit děti na 
trávníky v parku.
Přejeme vám všem, ať přicházející jaro 
přinese radostné chvíle, svěží sílu, štěstí 
a dobrou náladu. 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.

foto: Arnošt Roller
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

Odpady z jarního úklidu patří do Sběrného dvora na Mělnické ulici v Bělé p. B.

Máte uhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu 
a poplatek za psa?

Není Bělá jako Bělá - tentokrát jedeme do Bělé nad Radbuzou

Blíží se doba jarního úklidu v domácnostech 
i na zahradách a s ní i každoroční problém, 
kam s odpadem ze zeleně nebo s nepotřeb-
nými starými věcmi. Na území města existuje 
sběrný dvůr, kde občané města a přilehlých 
částí mohou bezplatně odevzdat objemné 
a  nebezpečné odpady, dožilé elektrospotře-
biče i odpad ze zeleně. 
Cílem sběrného dvoru (SD) je zvýšit recyk-
laci odpadů a  zároveň snížit množství od-
padů ukládaných na skládky. Pracovníkům 
na SD značně pomůžete, budete-li vozit svůj 
odpad vytříděný.

Co můžeme odnést do sběrného dvora 
v Mělnické ulici?
•	 kovy: železný šrot, hliníkové předměty, 
 barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
•	 bioodpad: větve, listí, tráva, zbytky rostlin, 
 piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů  
 apod.
•	 objemné odpady: starý nábytek (křesla,  
 židle, skříně, válendy apod.), podlahové  

 krytiny (koberce, linolea), umyvadla,  
 toalety apod.
•	 elektrotechnika: televize, rádia, počítače,  
 mikrovlnné trouby, ledničky apod.
•	 stavební suť: cihly a  beton z  drobných  
 rekonstrukcí v bytě, která je zpoplatněná  
 1 kg = 1,20 Kč
•	 dřevo: dřevěné rámy oken bez skla,  
 dřevěné dveře bez kování, trámy, dřevěný  
 nábytek, dřevotříska apod.
•	 pneumatiky: bez většího poškození  
 a bez disků
• sklo
•	 papír
•	 plast
•	 nápojové	kartony
•	 baterie
•	 textil
•	 jedlý	olej: v uzavřených PET lahvích
•	 nebezpečné odpady: plechovky od barev,  
 vyjeté oleje apod.
•	 azbest: musí být neprodyšně zabalený  
 a utěsněný.

Otevírací doba Sběrného dvora, Měl-
nická	 ulice	 bez	 čp.,	 Bělá	 pod	 Bezdězem	 
(tel.	číslo	606	844	354):

letní:		 PO,	ST,	PÁ:	10	–	17	hod.;	
	 	 SO:	9	–	12	hod.

zimní:		 PO,	ST,	PÁ:	10	–	16	hod.;	
	 	 SO:	9	–	12	hod.

Veškeré odpady mohou občané Bělé pod 
Bezdězem a  příměstských částí odevzdávat 
do Sběrného dvora Mělnická ulice v Bělé pod 
Bezdězem bezplatně krom stavební suti - ta je 
zpoplatněná částkou 1 kg = 1,20 Kč.
Tyto odpady se odvážejí do příslušných 
recyklačních zařízení, kde dostávají novou 
podobu - a kdo ví, za jak dlouho se objeví 
znovu u vás doma ve své „staronové“ podobě.
Tříděním	odpadů	napomáháte	ke	snižování	
množství	odpadu	končícího	na	skládce.
Děkujeme,	že	třídíte	odpad.

Splatnost	těchto	poplatků	byla	31.	3.	2018.

Dle evidence nedoplatků je mnoho lidí, 
kteří nemají poplatky zaplacené ani za 
rok 2017. Ti mají poslední šanci uhradit 
poplatek, aniž by museli platit sankce za 
prodlení. Nedoplatek bude navýšen na 
trojnásobek.
Pokud nedojde k  úhradě poplatků, je 
přistupováno k  daňové exekuci dle da-
ňového řádu.
U  poplatků platí ohlašovací povinnost, 
kdy je poplatník povinen ohlásit správci 
poplatku vznik nebo zánik své poplat-
kové povinnosti. 
Tato povinnost se v  našem městě ne-
plní nejvíce u poplatku ze psů, kdy jsou 
mezi námi majitelé psů, kteří psa ne-
přihlásí. Pokud si osoba psa pořídí, má 

s ním určité náklady a v poměru k roč-
nímu poplatku za psa dle Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2011 nejsou tyto po-
platky pro majitele psa ohrožující jeho 
finanční situaci, proto upozorňujeme 
tyto majitele na zákonnou povinnost 
psa přihlásit.
Nejste si jisti, zda máte poplatek uhra-
zen? 
Na telefonním čísle 326 701 928, popř. 
e-mailu cachova@mubela.cz vám bude 
poskytnuta informace o  skutečnosti 
stavu vašeho poplatku.

Eva Cachová
referent finančního odboru - pokladní

PÁTEK	8.	6.	–	NEDĚLE	10.	6.
Milí Běláci, letos jsme v rámci akce Není 
Bělá jako Bělá zvaní do Bělé nad Rad-
buzou, kde pro tuto akci zvolili téma 
„BRANNÝ DEN“. Co tedy můžete oče-
kávat? 
V pátek se ubytujeme v Rekreačním stře-
disku Rybník a  okolí. Odtud bude jezdit 
městský autobus, který účastníky přepraví 
do Bělé nad Radbuzou. První setkání se 
uskuteční v bělském kulturním domě na 
náměstí. 
V sobotu 9. 6. se budeme celý den pohy-

bovat v  terénu, v  překrásném okolí Bělé 
nad Radbuzou. Branný závod proběhne 
za každého počasí, každá Bělá nominuje 
pro závod čtyřčlenné družstvo. Nesou-
těžící mohou doprovázet svoje závodní 
družstvo na trase, vyzkoušet nezávodně 
kuželky na kuželně v Újezdě Sv. Kříže, po-
sedět s  hudbou v  Medové kavárně, udě-
lat si individuální vycházku na nedalekou 
rozhlednu na Pohořelci nebo využít na-
bídky delší turistické vycházky s  dopro-
vodem. Od 20:00 hodin je přichystána 
taneční zábava s  kapelou Triangl Music 

v kulturním domě na náměstí. Vstupenky 
dostanete při pátečním setkání nebo si je 
budete moci vyzvednout během setkání 
guvernérů v  kulturním domě. Dopro-
vodný program - degustace medoviny.

Městská	kulturní	zařízení	vypravují	pro	
tuto	akci	zájezd.	Doprava	je	zdarma,	ná-
klady	na	ubytování	a stravování	si	hradí	
účastníci	sami.	Prosíme	zájemce,	aby	se	
do	26.	4.	hlásili	v Knihovně	Vl.	Holana,	
kde budou připraveny i podrobnější in-
formace.		

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:

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

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

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

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

Na vaši účast se těší
Jitka Tošovská,

starostka města Bělá pod Bezdězem
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Jazyková animace aneb „Němčina nekouše“ ani v Bělé pod Bezdězem

Ze ZÁKLaDNÍ ŠKOLY

V pátek 23. 2. se 19 žáků z 8. a 18 žáků 
z  9. ročníku zúčastnilo akce s  názvem 
„Němčina nekouše“. 
Ve dvou 45minutových blocích si mladí 
němčináři pod vedením sympatické ja-
zykové animátorky Markéty Razákové 
zopakovali základy německého jazyka 
a  prohloubili již získané jazykové zna-
losti. Hravou, zábavnou formou si tak 
nejen připomněli například abecedu, 
barvy, čísla, ale oprášili i  své zeměpisné 
vědomosti při opakování reálií německy 
mluvících zemí. Vrcholem se pro všechny 
zúčastněné staly pohybové aktivity, které 

dokázaly, že s  němčinou je opravdu zá-
bava. Srdečný smích, jenž se nesl jinak 

tichými prostorami základní školy, toho 
byl zářným důkazem.
Jazykové animace pořádá Koordinační 
centrum česko-německých výměn mlá-
deže Tandem, a  to jako projekt, který 
velmi úspěšně běží již sedmým rokem. 
Projekt „Němčina nekouše“ je finan-
cován Česko-německým fondem bu-
doucnosti a  německým velvyslanectvím 
v  Praze. Více o  jazykové animaci zde: 
http://www.tandem-org.cz/sekce/jazy-
kova-animace

Mgr. Libuše Coufalová

Dětem bylo přiblíženo téma třídění od-
padů. Začátkem všeho bylo uvědomění 
si, že vše začíná samotným nákupem, 
kdy máme již v obchodě možnost volby 
toho, co kupujeme. 
Dalším krokem byla otázka, zda jsou 
v každém městě stejné barvy kontejnerů 
a  jak důležité je číst nálepky, kterými 
jsou kontejnery označené. Dětem bylo 
sděleno, že odpad je nejdříve odvezen na 
další roztřídění, které probíhá na pásech. 
Až po roztřídění je odpad odvezen do to-
váren, kde se již recykluje. 
V průběhu akce si děti vyzkoušely zařa-
dit jednotlivě zapůjčené kartičky s obráz-
kem do správných kontejnerů a následně 

se vše zkontrolovalo a  vysvětlilo. Děti 
tato tematika zaujala už jen z  pouhého 
zamyšlení nad tím, že právě recyklací se 
šetří přírodní zdroje. 

Radka Svatušková

Měď, cín, zinek, železo a jejich sloučeniny. 
Takové bylo téma letošního ročníku Che-
mické olympiády, které se samozřejmě 
promítlo i  do okresního kola. To se ko-
nalo v pátek 2. 3. na Gymnáziu Dr. Josefa 
Pekaře v Mladé Boleslavi a naši školu tam 
zastupovali Petr Bartoš a Nela Cankařová, 
oba z IX. B. 
V  laboratorní práci si vyzkoušeli určení 
množství chloridu železitého v  nezná-
mém vzorku kolorimetrií – porovnáním 
barevnosti svého vzorku s barevnou šká-
lou. Pak šli změřit vědomosti s ostatními 
soutěžícími v náročném testu. Chemická 
olympiáda patří tradičně k těm nejtěžším, 
což potvrzuje i fakt, že se kromě obou os-
miletých gymnázií soutěže zúčastnily jen 
tři základní školy z  celého okresu. O  to 
více je pro nás potěšující, že se naši soutě-
žící v silné konkurenci neztratili. Petr Bar-
toš obsadil pěkné šestnácté místo, Nela 
Cankařová si hlavně díky výpočtové a vě-
domostní části testu vydobyla dokonce 
místo sedmé, za což si vysloužila certifikát 
úspěšného řešitele. 
Největší odměnou pro oba soutěžící byl 
ovšem zážitek z  dobře připravené sou-
těže a práce v krásně vybavené laboratoři. 

Oběma soutěžícím děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí 
v blížícím se přijímacím řízení.

Ing. Pavlína Cankařová

V úterý 27. 2. proběhla v naší škole sou-
těž v recitaci žáků 2. a 3. ročníku. Soutěže 
se zúčastnilo 21 nejlepších recitátorů vy-
braných ze všech druhých a třetích tříd.
Určit vítěze bylo opravdu složité, ale na-
konec zvítězila Karina Modrá ze III. C, 
na druhém místě se umístil Matěj Dole-
žal z  II. B a o  třetí místo se podělili Jan 
Urbánek ze III. A a Jan Cibrík ze III. B. 

Tyto děti obdržely diplom a  postupují 
do oblastního kola soutěže v Mladé Bo-
leslavi.
Všichni účinkující byli odměněni drob-
nou upomínkou. Úroveň soutěžících 
byla velmi dobrá, takže svými výkony za-
ujali i své spolužáky v obecenstvu.

Mgr. Marta Erbenová

Zápis žáků 
do prvních tříd

Třídění a recyklace obalových odpadů v V. B

Okresní kolo Chemické olympiády

Recitační soutěž

Ředitel Základní školy Bělá pod 
Bezdězem vyhlašuje na základě zá-
kona číslo 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v plat-
ném znění, 

na	dny	4.	4.	2018	a 5.	4.	2018

zápis žáků do prvních tříd. 

Zápis se uskuteční v  budově školy 
v Máchově ulici 1110 po oba uvedené 
dny v době od 14 do 17.30 hod.
Rodiče se dostaví se svým dítětem 
dle písemné pozvánky, kterou ob-
drží poštou. Vezmou s  sebou svůj 
občanský průkaz, rodný list dítěte, 
36 Kč na razítko a vyplněnou žádost 
k přijetí do školy (žádost je k dispo-
zici  na webových stránkách školy:  
www.zsbela.cz).
Pokud se čas uvedený na pozvánce 
nehodí, domluví si rodič náhradní 
termín v  sekretariátu školy na  
tel. čísle: 326 701 496,  nebo e-mai-
lem: sekretariat@zsbela.cz.
Rodiče, kteří pozvánku neobdrželi,  
si domluví den a hodinu v sekretari-
átu školy na uvedeném kontaktu.

  Mgr. Jiří Šíma
ředitel školy
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S výše uvedenou obavou 
se rodiče často obracejí na 
pracovníky k-center a dro-

gových poraden. Rádi by slyšeli nějaký uni-
verzální recept, jak v takovém případě postu-
povat, co ověřit, co nezanedbat, a především, 
jak dítěti pomoci.
Na úvod je třeba říci, že milující rodič má zá-
jem o své dítě a přirozenou součástí tohoto 
vztahu je i strach. Není nic špatného na faktu, 
že své podezření sděluje odborníkovi, že vy-
hledává informace a seznamuje se s mož-
nostmi nápravy nežádoucího stavu.
Naopak. Tento počin je vysoce chvályhodný 
a rozhodně nereflektuje zradu na dítěti či 
překročení hranic důvěry.

Jak	poznám,	že	moje	dítě	užívá	drogy?
Ne vždy se podaří zachytit signály včas. Spíše 
je běžné, že rodiče zaznamenají příznaky uží-
vání drog svého dítěte až po dlouhé době, 
např. po několikaměsíčním užívání. To proto, 
že většina činností spojených s narkomanií je 
dítětem tajena a probíhá mimo rodinu.
Drogy nejsou tak snadno rozpoznatelné jako 
alkohol, zvláště při užívání v nízkých či nára-
zových dávkách.

Mezi typické příznaky patří:
•	 nevysvětlitelné	změny	chování	a nálad	
 (například střídání depresí a euforického
 veselí)
•	 únava,	ospalost,	vyčerpanost	organismu
•	 slovní	 útoky,	 agrese,	 vyhledávání	 
 vyhraněné společnosti
•	 tajnůstkářství,	nedůtklivost,	samotářství
•	 paranoia,	 podezřívání	 okolí,	 ztráta	 
 koncentrace
•	 nechuť	k jídlu,	hubnutí
•	 celková	změna	životního	stylu	v krátké	 
 době
•	 ztráta	 původních	 zájmů,	 problémy	 
 ve škole
•	 prodej	věcí,	krádeže

Pokud se k vyjmenovanému přidají i fyzické 
projevy jako změna velikosti zorniček, čer-
vené bělmo, špatná pleť, modřiny, jizvy po 

vpichách aj., je podezření více než oprávněné.
Při nálezu injekčních stříkaček a „nádobí“ 
(lžička – nejčastěji ohořelá, popř. se zbytky 
prášku), příslušenství (alobal, dýmky, filtry, 
cigaretové papírky, brčko…) či drogy sa-
motné (psaníčka, tablety, igelitové sáčky s ob-
sahem prášku nebo rostlinné drti, napuštěné 
papírky, marihuanové cigarety…) používají 
děti často obrannou frázi, že nalezené věci 
nepatří jim, ale cizí osobě. To je samozřejmě 
možné, avšak v daných souvislostech málo 
pravděpodobné. I v takto závažné situaci 
by rodiče měli zůstat v klidu a nepanikařit. 
Např. tajnůstkářské dítě stranící se společ-
nosti může mít zcela jiný problém – šikanu aj.

Proč	moje	dítě	bere	drogy?
Člověk v pubertě prochází řadou změn. Tě-
lesný vývoj provází škála emocionálních a so-
ciálních podnětů. Dítě se zařazuje do spo-
lečnosti, hledá novou roli a místo v životě. 
Proces poznávání je často provázen snahou 
zkoušet nové a nepoznané, riskovat, experi-
mentovat a podléhat vzorům.
V období dospívání je pro dítě nejdůležitější 
vztah s kamarády a vrstevníky. Prostředkem 
začlenění se, vyniknutí atd. může být právě 
droga, ale často se jedná o spojitost s řešením 
nestabilní situace v rodině, osobních kom-
plexů, strachů aj. Důvodů existuje mnoho 
a nelze vyjmenovat všechny. 

Úskalí	toxikologického	testu
Někteří rodiče ve snaze potvrdit svá pode-
zření sáhnou k testům. Ty zakoupí v lékárně 
či obdrží od pracovníků k-center.
Je třeba uvědomit si dvě věci:
1. Test je pouze orientační. Doba prokazatel-
nosti jednotlivých drog se liší (v návaznosti 
na frekvenci užívání, dobu od posledního 
užití apod.). 
2. Test by neměl být zneužíván jakožto pro-
středek přehnané kontroly či represe. Rodi-
čům se doporučuje napřed s dítětem komu-
nikovat v rámci zachování vzájemné důvěry.

Podezření	se	potvrdilo,	co	dělat	dál?
Především nepanikařit. To, že dítě experi-

mentuje s drogou, ještě neznamená, že se 
stane pravidelným uživatelem, že se dostane 
do koloběhu shánění peněz a drog a že na 
svou závislost nakonec zemře.
Jak již bylo uvedeno, zkoušení nových věcí 
do jisté míry souvisí s věkem. Je potřeba s dí-
tětem mluvit. Vyptat se potomka například, 
proč s drogami začal, co od daného pokusu 
očekává, jaké pocity mu droga přináší atd. 
Nevyčítat, nekázat, a hlavně - naslouchat. Děti 
někdy vyjadřují důvody, které může dospělý 
považovat za malicherné. Avšak pro děti mo-
hou mít důležitost přímo zásadní. 
Dobře informovaný rodič bude konverzovat 
s přehledem, bez předsudků, a bude pro dítě 
rovnocenným partnerem v diskusi. Je dobré 
mít přehled o základních druzích drog, je-
jich účincích, způsobu aplikace, nemocech, 
vzhledu, cenách, našich zákonech aj.
Rodič má jedno výsadní právo – stanovuje 
hranice. Ať své názory vyjadřuje srozumitelně 
a jasně. Jestliže se mu něco nelíbí, je oprávněn 
vydat stanovisko. 
Zároveň však nesmí zapomínat na vlastní pří-
klad. Děti jsou velice citlivé na projevy pokry-
tectví a těžko přijímají neoprávněnou kritiku.
Jestliže potřebuje rodič s danou situací po-
moci, může se obrátit na odborníky (s dítě-
tem i bez). Ti navrhnou optimální způsob 
řešení, popř. předají kontakty na léčebná za-
řízení aj.
Podle statistik má více než třetina středo-
školáků v ČR drogovou zkušenost. Nejedná 
se o selhání rodiče a ani ta nejlepší výchova 
stoprocentně nezajistí, že zrovna naše dítě 
drogy minou.

Ozvat	se	nám	můžete	na	následujících	kon-
taktech:

Poradenství pro uživatele drog a  osoby 
blízké, sběr odhozených injekčních stříkaček,  
výměnný program
Centrum terénních programů Středočeského 
kraje
Tel.: +420 724 087 925
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
http://www.os-semiramis.cz/

DěNÍ Ve městě

Pomoc, moje dítě bere drogy!

Joker Beat křtí své nové album 
Music	Club	Sokolovna	13.	4.	od	20.30
Vstupné:	150	Kč,	prodej	na	místě

Kapela Joker Beat vznikla v roce 2014, kdy 
frontman kapely DoŽidlí Pavel Řezáč alias 
Řezy rozpustil toto seskupení po 28 letech. 
Na jaře roku 2016 natočila nová kapele ve 
složení: Pavel Řezáč (Řezy) – kytara, zpěv, 
Vráťa Šťastný (Heppy) – kytara, Martin 
Šlechta (Ranec) – basa a Luboš Kugler – bicí, 
první album s názvem „Jeden den“. V roce 
2017 se v kapele vystřídali bubeníci, nejprve 

Martin Vilím a poté Luboš Sobotka, který 
doplnil ustálené seskupení a výsledkem je 
právě nové album s názvem „Vzkazy v láhvi“ 
které pokřtí právě 13. 4. v Music Clubu So-
kolovna.
A co se týče žánrového zařazení, kapela je tak 
trochu mimo „šuplíky“. Jedná se o autorský 
rock, který v sobě nese prvky od rock and 
rollu, punku až po folkově laděné balady. 
Texty jsou příběhy, které se staly, mohly se 
stát, nebo se možná stanou… Každý v nich 
může najít svůj moment, obraz nebo udá-

lost ze života. Nečekejte žádné nukleární 
katastrofy, vykradené banky ani vesmírné 
scifi a přijďte si poslechnout a posoudit sami.

kapela
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Pondělí	30.	4.	od	18	do	22	hod.	
Letošní čarodějnice se slétnou přímo na 
fotbalový stadion, kde na ně budou čekat 
soutěže, hudba i občerstvení. Kdo z malých 
čarodějů a čarodějnic proběhne všechna kou-
zelná stanoviště, dostane za odměnu špeká-
ček, který si může opéci nad ohněm. V 19.30 
budou soutěže ukončeny a vyhodnotíme nej-
krásnější čarodějnici. 
Hudebně bude večerem provázet skupina 
The Heretics group, na organizaci spolupra-
cuje FK Bělá a hranici připravily a sponzorují 
Lesy Bělá p. B.

-Simona Grosová-

Úterý	1.	5.	od	14	hod.
v parku	na	Masarykově	náměstí
První květen tentokrát přivítáme poezií, kte-
rou na téma „Jaro“ napsali žáci, kteří pro-
šli bělskou základní školou. Jejich poetické 
texty zhudebnila a také zazpívá Marta Bře-
zinová - Němcová.
Práce, které nebyly zhudebněny, přednesou 
členové Divadýlka na dlani a jeho dětského 
souboru. Program začne ve 14 hod. v hu-
debním altánu. 

-Simona Grosová-

Z KULtUrNÍHO DěNÍ

Ošatky	ze	slámy
Sobota	28.	4.	13	–	16	hod.	
Vstupné: 20 Kč
Výroba nádob spirálovou technikou je po-
stup, jehož kořeny můžeme zařadit (po-
dobně jako u košíkářství) do mladší doby 
kamenné. Zpočátku se zřejmě využívaly 
materiály nalezené volně v přírodě, ovšem 
rozvoj zemědělství a pěstování obilnin do-
dalo materiál, který je od té doby pro spi-
rálové výrobky typický - slámu. Výroba 
slaměných ošatek vyžaduje pouze mini-
mální vybavení. Nezbytnou pomůckou 
je dutinka, vyrobená např. z obdélníčku 
kůže, jehož delší strany se k sobě přihnou 
a sešijí. Dutinka při výrobě pomáhá for-
movat pramen slámy a udržovat ho stále 
stejně silný. Druhou a poslední pomůc-
kou, kterou budete potřebovat, je velká 
jehla. Pramen slámy vytvářený dutinkou 
se spirálovitě obtáčí kolem už hotové části 
výrobku a pomocí jehly se neustále přišívá.
Kurz bude opět probíhat pod vedením 
Martiny Poliakové.

Sobota	5.	5.	v 15	hod.
Turistickou sezonu na zámku v  Bělé 
pod Bezdězem zahájíme 5. 5. v 15 hod. 
vernisáží výstavy Svaté obrázky na běl-
ském zámku, která vzniká ve spolupráci 
s Národním muzeem v Praze. Vedoucí 
oddělení knižní kultury, kurátor nakla-
datelských archivů a  osobních fondů 
Knihovny Národního muzea (KNM) 
PhDr. Pavel Muchka pro nás vybral 
svaté obrázky z  pozůstalosti úředníka 
Bedřicha Přibila, která je základem 
fondu svatých obrázků KNM. Výstava 
je připomenutím výroby tohoto to-
varu v dětské manufaktuře na zdejším 
zámku, i  když svatý obrázek vyrobený 
přímo v Bělé bychom ve sbírce hledali 
marně. Vernisáž výstavy doprovodí ru-
kodělná dílnička s  výtvarnickou rodi-
nou Jelenových. Tiskařský lis se nám tu 
zkrátka v  sobotu odpoledne nezastaví. 
Ukončení akce v 17 hod.

-Josef Müller-

INFORMAČNÍ CENTRuM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

100 let založení Československé republiky

PÁLENÍ ČARODĚJNIC PRVNÍ MÁJKOMORNÍ SÁL MKZ
POHÁDKA

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

O PaLEčKOVi
Sobota 7. 4. od 15 hod.
Vstupné 30 Kč
Divadýlko Mrak

V rodině cha-
lupníka se 
jednoho dne 
narodil chla-
peček, nebyl 
o nic větší než 
palec u  ruky, 

a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodi-
čům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne 
dokonce tatínkovi „dostrkal“ oběd v košíku 
přímo na pole…a tam začíná naše pohádka.

CESTa	DO	aFRiKY
Výstavu můžete vidět do 26. 4.
Výstava žáků ZUŠ Mladá Boleslav, pobočka 
Bělá pod Bezdězem, vás provede tématem 
schovávání, převleků, hledání úkrytu i zá-
hadou šamanů. Najde tu práce vyjadřující 
fantazii nejmenších žáčků až po již vytří-
bená díla těch starších. 

PŘiPRaVUJEME
KRaJiNa	V OBRaZECH	 
a KRESBÁCH
Dalibor Koloc
1. – 30. 5.
Vernisáž výstavy pro-
běhne v úterý 1. 5. od 
13.30 hod. ve Výstav-
ním sále MKZ za pří-
tomnosti autora.

5.	 dubna – Generál Ludendorff zastavil 
ofenzivu na západní frontě. 

8.	–	10.	dubna – Kongres utlačovaných ná-
rodností Rakousko-Uherska
Jednalo se o  setkání vůdců odbojových 
hnutí národů patřících do rakousko-uher-
ské monarchie konané v Římě a pořádané 
italskou vládou. Jeho účastníci deklarovali 
společný zájem národů Rakouska-Uher-
ska na sebeurčení a  na hospodářskou 
i politickou nezávislost. Setkání se účast-
nili Rumuni, Jihoslované, Poláci a Italové. 
Za Čechy byl přítomen Edvard Beneš, za 
Slováky Milan Rastislav Štefánik a Štefan 
Osuský. Deklaraci přijatou Kongresem 
oficiálně schválil tehdejší italský premiér 
Vittore Orlando.

13.	dubna	- Národní přísaha českých spiso-
vatelů „Nechtěli jsme a nechceme nežli žíti 
životem svobodným a  samostatným, spra-
vovati osudy své pod vlastní svrchovaností 
a  budovati nepoutáni a  volni bytí svoje, 
jak o to usiluje každý uvědomělý národ po 
všem kulturním světě. To je právo naše nej-
posvátnější! Právo národní i  mezinárodní 
národa, jenž má zásluhy o kulturu světovou 
a jenž svou vzdělaností, svými silami mrav-
ními a svým rozvojem hospodářským s hr-
dostí se postavil vlastní prací svou do prvé 
řady demokratických národů světa. Taková 
je jednotná a svorná vůle národa...
Tak zde stojíme! A v pevné, nezlomné dů-
věře v konečné vítězství nejsvětlejších práv 
svých, v  důvěře ve vítězství spravedlnosti, 
ve vítězství práva nad násilím, svobody 

nad porobou, demokracie nad výsadami 
a pravdy nad klamem ve velikém rozhraní 
dějin světových zvedáme ruce své a  při 
drahé památce předků, před očima vzkříše-
ného národa a nad hroby padlých v mohut-
ném souzvuku všech duší svých slibujeme 
dnes a  pro všechnu budoucnost: Zůsta-
neme, kde jsme stanuli! Věrni práci, věrni 
v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! 
Vytrváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, 
až pozdravíme samostatnost svého národa!“
(Národní přísaha českých spisovatelů předne-
sená Aloisem Jiráskem v Obecním domě)

14.	 dubna – Francouzský generál Ferdi-
nand Foch byl jmenován do funkce vrch-
ního velitele všech sil na západní frontě, a to 
bez rozdílu státní příslušnosti. 

-mat-



6

sPOLečeNsKÁ rUBriKa

Z KULtUrNÍHO DěNÍ

Vážení přátelé a  příznivci Muzea Pod-
bezdězí,
v letošním roce začíná muzeum svoji hlavní 
výstavní sezonu 28. dubna.
Letos vám představíme první etapu 
nové stálé expozice „Podbezdězí v pro-
měnách času“, kde vás seznámíme 
s  regionem Podbezdězí v  celém jeho 
kulturně-společenském kontextu. 

Také si připomínáme 100. výročí vzniku 
samostatného Československa. K této pří-
ležitosti pro vás Muzeum Mladoboleslav-
ska připravilo bohatý program plný výstav 
a přednášek na všech svých pobočkách, 
o jejich termínech Vás budeme informo-
vat.
Muzeum Podbezdězí, mimo jiné, také 
připomene 50. výročí okupace Českoslo-

venska vojsky Varšavské smlouvy menší 
výstavou „SRPNOVÉ DNY 1968 NA BĚL-
SKU“. 
Případně se s námi můžete přenést do 
starší doby kamenné a putovat s pravěkými 
lovci na výstavě „EDUARD ŠTORCH,  
140 let od narození autora Lovců mamutů“.
Těšíme se na vaši návštěvu, a  to denně 
mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

PŘEDNÁšKa:	 MaLé	 žELEZNičNí	
MUZEUM	Na	ZaSTÁVCE	SUDOMĚŘ
Čtvrtek 12. 4. od 17 hod., vstupné: 30 Kč

Železniční muzeum s expozicí o místní 
dráze Mělník – Mšeno – Dolní Cetno za-
ložil kolem roku 2001 železniční spolek ZI-
NOPA a především Vladimír Pagáč, který 
na nádraží z roku 1897 také bydlí a stará se 
o něj. Vladimír Pagáč nás seznámí s histo-
rií místní železnice, s okolnostmi vzniku 
muzea i s drezínami, které jsou chloubou 
muzea.

PODBEZDĚZí	V PROMĚNÁCH	čaSU
Stálá expozice
Vernisáž 27. 4. od 17 hod.
Nová interaktivní stálá ex-
pozice Muzea Podbezdězí 
představuje tradici regi-
onu, kulturní a historické 
památky i osobnosti Pod-
bezdězí. Zahájena bude ver-
nisáží 27. 4. od 17 hod.

HiSTORiCKé	MOTOCYKLY
28. 4. až 28. 10.
Muzeum Pod-
bezdězí připra-
vilo lahůdku pro 
milovníky histo-
rických motocy-
klů českosloven-
ské poválečné 
výroby ze sbírky Pavla Dlaska a soukro-
mých sběratelů. K vidění jsou například 
legendární Jawa 250 „Pérák“, Čz 150c, mo-
tokrosové speciály či unikátní kapotovaná 
Jawa 50 Mustang určená pro vývoz do 
Anglie.

MšE	V KaPLi	SV.	JOSEFa
Pátek 13. 4. od 18 hod.
P r a v i d e l n á 
mše svatá v  zá-
mecké kapli  
sv. Josefa v Bělé 
pod Bezdězem 
se uskuteční 
v pátek 13. 4. od  
18 hod. 

MšE	SVaTÁ	V KOSTELE	SV.	VÁCLaVa
Pátek 27. 4. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé pod 
Bezdězem bude sloužena v pátek 27. 4. 
od 18 hod.

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 dubnu

Gratulace

Jubilejní sraz absolventů 

VZPOMÍNKY
V  tomto měsíci oslaví naše maminka, paní 
Eva Rybová 70. narozeniny. K tomuto život-
nímu jubileu jí přejeme jen to nejlepší, pře-
devším pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu 
a spokojenost. Ať se daří!

Dcery Eva a Monika s rodinami

Jubilejní sraz absolventů ZDŠ Bělá pod 
Bezdězem tříd A+B+C (rok ukončení 1963)
Sejdeme se dne 9. 6. v 15 hod. v hotelu Relax ve 
Vrchbělé, abychom vzpomněli 55. výročí ukon-
čení naší školní docházky v Bělé pod Bezdězem.

Za organizátory
Ing. Josef Čermák

„Člověk jde dál, ale vzpomínky 
zůstávají“
Dne 10. 4. si připomínáme nedožité 

 90. narozeniny pana Františka Kopčana. 
 Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.

 S láskou vzpomínají manželka  
a synové  s rodinami.  

Dne 11. 4. to bude již sedm let od  úmrtí našeho 
tatínka, pana Jaroslava Kůtka. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami

„Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu 
víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy,
měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v na-
šich srdcích.“
 
Dne 12. 4. uplyne neuvěřitelných pět let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka a  babička, paní Marie Tošovská.  

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají dcera Blanka a syn 

Jarda s rodinou.
Dne 22. 4. uplyne pět let, kdy je s námi naše ma-
minka, paní Eva Chrtková, již jen ve vzpomínkách.

S láskou vzpomínají její dcera a syn s rodinami.

Dne 26. 4. uplyne rok, co nás navždy 
opustil pan Zdeněk Šimek. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-

nou družka Eva s dětmi, dcery Monika a Martina, 
vnoučata a sestra Jana s rodinou.

Dne 30. 4. tomu bude rok, co nás navždy opus-
tila moje milovaná maminka Marie Kašparová.  
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte si na ni. 

S láskou dcera Dana a rodina
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sPOrt a sPOLKOVÁ čiNNOst

Je tu opět jaro, takže příprava nového roč-
níku dětských cyklistických závodů už je 
v plném proudu. V okamžiku psaní tohoto 
článku ještě bohužel nejsou známy termíny 
jednotlivých závodů, ale pokud budete sle-
dovat stránky sacbela.cz a Facebook/sac-
bela, vše se včas dozvíte. Jisté je však to, co 
se v posledních ročnících osvědčilo. 
Především zůstává místo konání, opět vy-
užijeme areál zahrady ZŠ v Máchově ulici. 
Pohár se bude skládat ze čtyř závodů, ve 
kterých se budou rozdělovat nejen drobné 
sladké odměny pro všechny závodníky, ale 
především body do poháru. Do konečného 
pořadí započítáme každému závodníkovi 
tři nejlepší výsledky a po skončení posled-
ního závodu vyhlásíme vítěze. Připraveny 
jsou opět poháry a medaile. Samozřejmě se 

budeme snažit nachystat pro děti i nějaké 
novinky a překvapení.
Když jsme na závěr roku hodnotili uply-
nulý ročník, vybavila se nám spousta zá-
žitků, pocitů a příběhů. Mezi nejhezčí pa-
tří zjištění, že to děti baví, což je v dnešní 
době velice důležité. Takže milé děti, teď 
už stačí jenom probudit kola ze zimního 
spánku, požádat rodiče o pomoc při pro-
mazání řetězu, dofouknutí duší, nasta-
vení správné výšky sedla a řidítek (ne-
boť jste opět povyrostly) a vyrazit spolu 
s kamarády na závody. Rodiče, prarodiče 
a další příznivci určitě nám i vám zase 
připraví bouřlivou atmosféru jako v mi-
nulých ročnících.

Za SAC R. Loukotka

Na juniorském ME, které se konalo začát-
kem března v Soči, dosáhlo v týmové sou-
těži výrazného úspěchu družstvo českých 
kordistek, jehož členkou byla i Anna Cou-
falová – šermířka 1. FC Bělá pod Bezdě-
zem. Děvčata se dokázala ve velmi silné 
konkurenci 20 nejlepších evropských týmů 
prosadit až na skvělé 4. místo, hned za šer-
mířské velmoci Itálii, Rusko a Francii. 

Foto: Augusto Bizzi
V předkole děvčata nejprve porazila tým 
Ázerbajdžánu 45:19, v zápase o postup 

mezi nejlepších 8 týmů vyřadila Polky 
40:38 a následně se postarala o největší pře-
kvapení turnaje, když přes Ukrajinky pře-
šla poměrem 45:41 mezi nejlepší 4 týmy! 
I když pak v semifinále prohrála s Ital-
kami 27:45 a v boji o bronz s Francouz-
kami 28:45, nic to nemění na tom, že jejich  
4. místo na ME je pecka! Děvčata totiž vy-
bojovala historicky nejlepší umístění čes-
kého ženského kordového týmu na ME! 
Složení družstva: Kateřina Saligerová  
(TJ Lokomotiva Karlovy Vary), Veronika 
Bieleszová (SC Praha), Anna Coufalová  
(1. FC Bělá p. B.), Kateřina Došková  
(TJ Slavoj Litoměřice). 
Po loňské sezoně, kdy se podařilo Anně 
Coufalové vybojovat po dlouhé řadě let 
pro ČR dívčí medaili na Světovém poháru, 
a dokonce i na Mistrovství světa, je to další 
výrazný úspěch českého dívčího kordu! 
A my jsme byli opět u toho! 
Více na: www.serm-bela.webnode.cz

MC

Dětský pohár MTB 2018

Turnaj v deskových hrách 2018

Družstvo kordistek čtvrté na Mistrovství Evropy (ME)

Středa	4.	4.	
Jižní Afrikou za zvířaty
beseda s Pavlou Říhovou
v Komorním sále MKZ od 17 hod. 
vstupné 30 Kč.

Sobota	7.	4.	
Máchovi	v patách	i.
Za	révou	a chmelem
Kokořínský důl – Harasov – Krvomlýn
Odjezd autobusu z  Bělé od sportovní haly 
v  8:00 hod., z  Doks, autobusového nádraží 
v 8.15, zahájení v Bosyni v 9:00 hod. Jízdné je 
100 Kč, startovné 30 Kč.

Pátek	20.	4.
Schůze	turistů	na	základně	od	17	hod.	
Info o  Máchovském putování, putování po 
Lužických horách, výběr zálohy Šumava 
a další zprávy z turistiky.

Sobota	21.	4.
Máchovi	v patách	ii.	
žernosecká	vinařská	oblast
Odjezd autobusu z  Bělé od sportovní haly 
je v  8:00 hod., z  Doks, autobusové nádraží 
v 8.15, zahájení v Oparnu v 9:30 hod. Jízdné 
150 Kč, startovné 30 Kč.

Protože počet míst pro máchovská puto-
vání je omezen, neodkládejte rezervaci 
místa v  autobuse a  přihlaste se co nejdříve 
na všechna nebo jen některá z  nabízených 
putování u  Jiřího Bollarda (720 584 360) 
nebo na stránkách TPD Bělá pod Bezdězem  
(http://www.tpdbelapodbezdezem.wbs.cz).
Těšíme se na všechny máchovské romantiky 
a milovníky vinného či chmelového moku.

Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

Turistika v měsíci dubnu

TJ Sokol Bělá - házená

sobota	21.	4. 
13:00 hodin - ml. dorostenky TJ Sokol  
Bělá p.B. - HC PLzeň
15:00 hodin - st. dorost TJ Sokol  
Bělá p.B. - TJ Náchod
17:00 hodin - muži TJ Sokol  
Bělá p.B. - Žel. Brod
neděle	22.	4.  - turnaj minižáků 4+1
sobota	28.	4.	- turnaj mladších žáků

Již tradiční zápolení o putovní pohár se 
u nás v Bělé pod Bezdězem konalo od pátku 
16. 2. do neděle 18. 2. Akce byla pořádána 
organizací YMCA Sever ve spolupráci se 
sborem Bratrské jednoty baptistů. 
Letošní 16. ročník překonal veškerá očeká-
vání. Zúčastnilo se ho rekordních 35 hráčů 
různého věku od žáků základní školy až po 
zasloužilé otce a matky svých rodin ze ši-
rého bělského okolí. 
I přes určitá kapacitní omezení se vše po-
dařilo na jedničku. Bylo skvělé pozorovat, 
jak všichni vzájemně spolupracovali jako 
tým a  jakou atmosféru se tím podařilo 
vytvořit. Vládla naprostá pohoda, i když 
program byl téměř k prasknutí: 4 klání po 
třech hrách (každý hráč si vybíral jednu hru 
z každé trojice), bonusová hra piškvorky, 

tanec, hry nedeskové i duchovní program. 
A kdo nakonec vyhrál? Jasný favorit: Jan 
Zelený z Bělé pod Bezdězem, který nejlépe 
uspěl z nás všech, i když vzdoroval silné 
konkurenci. Na kontě se svými 48 body 
z 50 možných překonal druhé místo o re-
kordních 6 bodů. A propos, to překonal 
mou maličkost. Bronz vybojoval Vladimír 
Ševčuk, pouze 12letý kluk z Prahy. 
V nabídce byly hry jako: Ligretto, Trio, Jun-
gle speed, Ty krávo, Agricola, Le Havre, 
Doba kamenná a další. Následovaly sladké 
odměny, diplomy, medaile, putovní pohár 
a hodnotné moderní deskové hry pro další 
místa. I když akce nedávno skončila, už 
teď se těším na příští herní zápolení v roce 
2019.

Miloš Tresa 

Zápasy ve Sportovní hale
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jedná se o obsluhu lanového centra, 
kempu a dohled nad areálem

pro letní sezónu do sportovně 
rekreačního areálu vrchbělá 

hledáme brigádníka 

bližší informace na telefoním čísle 
725 382 266, martin garanič

5. května v 15. 00

Svaté obrázky 

připraveno ve spolupráci s Národním muzeem v Praze

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem,
IC s expozicemi

zahájení výstavy

5. 5.- 30. 9. 2018 

na bělském zámku

iNZerCe

POETICKÝ PIKNIK

V PARKU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
od 14. hod.

poezii žáků bělské 
základní školy 
přednese 

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 
Vás zvou na

část textů 
zhudebnila 

a zazpívá písničkářka

Při akci bude pořizována fotografická a filmová dokumentace

1. května 2018

Marta Němcová - Březinová

Divadýlko na dlani 
a jeho dětský soubor

V rámci Bělského sedmiboje vyhlašujeme 

 

Turnaj čtyřčlenných 
družstev 

V ŠIPKÁCH 

 
Hrát se bude: 

Kde: Bělá pod Bezdězem 

  Restaurace U Koupaliště 

Kdy: 21. 4. od 14 hod. 

 
Přihlásit se může jakékoliv čtyřčlenné 

smíšené družstvo. 

Jakýkoliv dotaz o turnaji můžete položit 
buď na e-mailu belskysedmiboj@gmail.com 

nebo na čísle 603 226 500. při akci bude pořizována fotografická a filmová dokumentace

ČARODĚJN ICE 
pondělí 30. dubna od 18 hod.  
NA FOTBALOVÉM STADIONU

hudba - soutěže pro děti - občerstvení  

1926


