Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Co se děje  ve městě - ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY - z kulturního dění  - ze sportu  a spolkové  činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
ano, sliboval jsem a slibuji lepší Bělou a Bělsko
a budu se k tomuto slibu na stránkách Zpravodaje i na setkáních s vámi rád a stále vracet. Bělá i Bělsko. Tedy nejen město, ale i jeho
okolí. Nyní se to začíná dotýkat obyvatel Březinky. Díky jejich mluvčím ze spolku Pejřavák
jsme zadali studii revitalizace vesnické návsi
a průtahu Březinkou. Pracují na ní studenti
ČVUT Praha z fakulty architektury pod vedením Ing. arch. Tomáše Eflera. Už se těšíme, že
v červnu, tzn. na konci letního semestru, uvidíme ve 3D, jak by mohla jednou Březinka vypadat. Chci, aby to byla koncepce, ze které budou dále vycházet jednotlivé projekty např. na
chodník, místní komunikaci, požární nádrž,
hřiště, veřejnou zeleň.
Bez dotací město nemůže žít a nemůže se plně
rozvíjet! A protože ministerstva, která poskytují dotace, otevřela nové výzvy pro města naší
velikosti, upravujeme priority investic a s tím
i související rozpočet města, který byl schválen
před Vánocemi.
Nově tedy zařazujeme do plánu investic revitalizaci ulic Umlaufova a Farská, které byly
projekčně připraveny již v letech 2010 – 2014
v souvislosti s modernizací parku, ale chyběly
na ně finanční prostředky z dotačních titulů.
Podobně zodpovědně budeme přistupovat
i k ostatním, zejména velkým investicím, jako
je centralizace základní školy včetně družiny
do Máchovy ulice.
Slíbili jsme vám i podporu při zavádění ekologického topení nebo řešení ekonomiky vytápění. První informační setkání s odborníky
a s poskytovateli finančních podpor – „kotlí-

kové dotace“ a Zelená úsporám – se uskuteční
v pátek 22. 3. 2019 od 16 hod. ve školicím středisku firmy ATMOS. Město vám chce pomoci
radou, zpracováním žádostí, ale i finančně.
Více informací k setkání se dozvíte uvnitř
Zpravodaje.
Chtěl bych se ještě zmínit o jedné součásti našeho města, a tou je zařízení Ministerstva vnitra v Jezové. Toto zařízení se kromě své specifické činnosti otevírá městu ke spolupráci.
Nejen že je významným zaměstnavatelem
v našem městě, ale je i poskytovatelem financí
pro naše investice. Od poloviny ledna 2019 se
z části zařízení stalo tzv. ubytovací zařízení,
kde jsou ubytováni žadatelé o azyl v ČR, kteří
mají zájem zde žít a pracovat. Mohou se s určitým omezením volně pohybovat, tedy opustit
ubytovací zařízení a zase se do něj vrátit. Jedná
se pouze o samotné muže nebo ženy ze zemí
bývalého Sovětského svazu. Počet těchto lidí
zřejmě nepřekročí padesát a je velmi dobře zajištěna bezpečnost i zdravotní péče. Opravdu
se nemáme čeho obávat.
Začíná se hlásit jaro a my se chystáme odstranit na chodnících překážky bránící zejména
v zimě úklidové technice v úklidu. Tedy podle
hesla: „Až se zima zeptá…“
Rád bych zajistil i lepší podmínky pro bělský
sport. Chystáme tradiční vyhlášení Sportovce
roku. Nově jsme založili „Klub přátel bělské
kopané, z. s.“, který bude mít zázemí v bývalé restauraci Na Hřišti. Chcete-li bělskému
sportu také trochu pomoci, staňte se členy, jste
vítáni.
Ing. Jaroslav Verner,
starosta
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Výstavní sál MKZ
TIBET – ZEMĚ S VLASTNÍM JAZYKEM
1. 3. – 25. 4.
Otevírací doba
Pondělí - čtvrtek
od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Čtvrtek 7. března
Muzejní kavárna - Splněný sen
Beseda s vedoucím leteckého
muzea v MB
Ing. Vladimírem Handlíkem
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Sobota 16. března
Červená Karkulka a krabičková
pohádka
Malé divadélko Praha
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 14. března
Přednáška - Jak si zlepšit paměť
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné zdarma
Sobota 23. března
Bělsko na bělském zámku
Vernisáž výtvarné výstavy
V IC na zámku od 16 hod.
Čtvrtek 4. dubna
Zápisky z Tibetu
Beseda s překladatelkou
a sinoložkou
Mgr. Kamilou Hladíkovou, Ph.D.
V Komorním sále MKZ od 18 hod.
Vstupné: 50 Kč
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Vlajka pro Tibet

Rada města schválila zapojení města Bělá
pod Bezdězem do mezinárodního projektu
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky
dne 10. 3. 2019 na budově MKZ.

Využití domu ve Vrchbělé

Ceny za zřízení věcného břemene

Rada města schválila dokument „Cenová
pravidla jednorázových úhrad za zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě na nemovitostech ve vlastnictví města
Bělá pod Bezdězem“ v předloženém znění
s platností od 1. 2. 2019.

Nový ceník ve sběrném dvoře (SD)

Rada města schválila nový ceník za likvidaci
odpadů ve SD Bělá pod Bezdězem s platností od 1. 2. 2019.

Rada města schválila objednávku posudku
ekonomicko-technického využití stávajícího
bytového domu na p. č. 539/2, Vrchbělá,
Bělá pod Bezdězem, zadanou firmě PROJECTION s. r. o.

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši
34.228.811,- Kč.

Účetní závěrka MŠ

Rada města dle zákona o obcích, v platném
znění, a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, schválila účetní závěrku za
rok 2018 a dále schválila hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola
Bělá pod Bezdězem za rok 2018 ve výši
128 511,42 Kč a jeho převedení do rezervního fondu a fondu odměn.
Bc. Zdeněk Krenický,
tajemník úřadu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 1/2019. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku
ve výši 238.189,- Kč na 97.637.189,- Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku
ve výši 8.940.000,- Kč na 131.866.000,-

Nezapomeňte, lhůta pro úhradu místních poplatků se blíží ke konci
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, ekonomický odbor, upozorňuje občany, že ani
v letošním roce se nerozesílají oznámení
o výši místních poplatků.

psa nebo pořízení psa nového).

Sazba poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem zůstává
ve stejné výši a činí 480 Kč za jednu osobu
za rok. Poplatek jsou povinny uhradit fyzické osoby, které mají v KÚ Bělá pod Bezdězem trvalý pobyt (i cizinci). Dále pak fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v pokladně Městského úřadu Bělá pod
Bezdězem – v hotovosti nebo platební kartou, úřední hodiny pokladny jsou pondělí
a středa 7.30 – 11.00 a 12.30 – 16.30 hodin,
čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.30 – 14.30 hodin,
2. bankovním převodem na účet města Bělá
pod Bezdězem 19-2328181/0100. Při platbě
je nutné uvést správný variabilní symbol,
který vám byl v registru poplatníků již dříve
přiřazen, na základě tohoto variabilního
symbolu bude vaše platba řádně identifikována. Preferujeme tento způsob úhrady,
který je výhodnější i pro vás poplatníky. Vyhnete se tím čekání a uspoříte čas. I pro nás

Poplatek ze psů zůstává také ve stejné výši
jako v roce 2018, pokud nenastaly skutečnosti, které by výši ovlivnily (např. uhynutí

Poplatky je nutno uhradit nejpozději do
1. dubna 2019.

je tento způsob úhrady efektivnější a administrativně méně náročný.
3. na poště složenkou typu A na účet
19-2328181/0100 – při platbě je nutné uvést
správný variabilní symbol, který vám byl
v registru poplatníků již dříve přiřazen, na
základě tohoto variabilního symbolu bude
vaše platba řádně identifikována,
V případě nejasností se můžete informovat na tel. 326 700 928.
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod
Bezdězem o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zveřejněna na webových
stránkách města www.mubela.cz v odkazu
Z radnice a města – Obecně závazné vyhlášky města.

Informace o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2019
Vážení občané,
Dne 25. 2. 2019 bude schvalovat Rada města Bělá pod Bezdězem níže uvedený časový harmonogram 1. kola výběrového řízení pro poskytování půjček na opravy domů z Fondu rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2019. Půjčky jsou poskytovány na opravu
fasád, střech, výměnu oken, vybudování kanalizační přípojky a na zateplení domů.
Časový harmonogram
Vydávání formulářů žádostí
				
od 1. 03. 2019
Přijímání žádostí							 do 15. 04. 2019
Výběr žadatelů RM a ZM						
do 3. 05. 2019
Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději		
do 30. 06. 2019
Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá pod Bezdězem: www.mubela.cz - Z radnice a města – Fond
rozvoje bydlení 2019.
Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení, který si můžete stáhnout a vyplnit.
Bližší informace vám podáme osobně na finančním odboru MěÚ nebo telefonicky na tel. č. 326 700 915 p. Tomanová.
Viliam Matoušek
vedoucí finančního odboru
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Třídit odpad se vyplatí
Dovolujeme si vás informovat o množství odpadů z obalů, které
se u nás ve městě vytřídilo v období 1. 10. - 31. 12. 2018 a předalo
se k dalšímu využití.

Při sběru obalových odpadů v našem městě spolupracujeme
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., která
naše město za tuto službu rovněž i odměňuje. Viz tabulka:

Odměna za zajištění zpětného odběru činila částku 24 110,- Kč
a odměna za zajištění využití odpadů z obalů za všechny komodity činila 73 407,88,- Kč. Dohromady město Bělá pod Bezdězem
získalo odměnu celkem 97 518,- Kč za uvedené období.
Tyto získané prostředky využije město Bělá pod Bezdězem pro
další rozvoj odpadového hospodářství.

Velké poděkování patří občanům, kteří již třídí odpad a využívají
k tomu i náš místní sběrný dvůr v Mělnické ulici, do kterého lze
odpad také odvážet. Stále je co zlepšovat - tříděním napomáháte ke
snižování množství odpadu končícího na nelegálních skládkách.
Děkujeme, že třídíte odpad!
Jana Kodriková, referentka odboru životního prostředí

Jak přesně třídit:
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hořká chuť čokolády
Naše Fairtradová škola pravidelně zařazuje do výuky právě fairtradová (FT) témata. Nejde jen o nákup FT výrobků, jde
o pochopení principů FT a podporu této
bohulibé myšlenky.
Jedním z osvědčených programů je vzdělávací akce Hořká chuť čokolády, kterou
nám přivezly lektorky z DDM Mladá Boleslav. Žáci nejprve odhalili, co pro ně
vlastně znamená slovo práce – pomocí
myšlenkové mapy při práci ve skupinách.
Pak byli překvapeni, jak se jejich názory
odlišují, na co si vzpomněli ostatní. V další
fázi se vžili do dětí z různých koutů světa
– dostali kartičky s osudy „svého“ dítěte
a paní lektorka četla informace. Pokud
informace platila pro dané dítě, žák udělal krok vpřed. Po skončení aktivity byli
někteří žáci stále na startovní čáře. Naši
svěřenci byli šokováni životními podmínkami některých dětí, které nemají ani
vlastní postel, nežijí s rodiči a pracují jako
otroci pod pohrůžkou smrti.
Nakonec dostali žáci do rukou obal od
čokolády a měli z něj vyčíst důležité informace o původu kakaa, obsahu kakaa
a výrobci. Ukázalo se, že velké množství
čokolád toto vůbec neuvádí. Na fairtradových čokoládách se našly nejen tyto in-

formace, ale i detaily o místě, kde se kakao sklidilo. Po poznání, jak a v jakých

podmínkách se čokoláda vyrábí a že děti,
které leckdy dřou na plantážích zadarmo,
nikdy čokoládu neochutnají, nám vážně
chuť čokolády zhořkla.
V poslední části aktivity nastal čas pro
sdílení a návrhy, jak můžeme my osobně
pomoci. Kromě nákupu FT dobrot a šíření informací se žáci také dozvěděli
o možnosti dobrovolnické pomoci. Doufejme, že alespoň na někom z účastníků
tento program zanechal stopy a zapojí se
do podpory FT.

Kam se zraněným
zvířetem
Zatímco žáci sedmých tříd navštívili
DDM v Mladé Boleslavi, aby se blíže seznámili s dravci, sovami a plazy, žáci
VI. A se zúčastnili programu Kam se zraněným zvířetem.
Paní lektorka s žáky nejprve probrala
možnosti, jak a kde se zvířata mohou zranit. Poté se žáci rozdělili do skupin a nachystali si pro ostatní scénku o nálezu zraněného živočicha. Ve scénce také navrhli
možnost, jak daného živočicha zachránit.
Někteří účastníci se při hraní velmi vyřádili, a tak o smích nebyla nouze. Ukázalo se, že ačkoliv jsou žáci ochotní pomoci, vlastně nevědí jak – pro zraněnou
sýkorku volali hasiče, naopak zraněnou
volavku chtěli odnést v náručí, srnče by
si pohladili apod. Předposlední aktivitou

Ing. Pavlína Cankařová

Ochočená liška nadchla žáky i učitele
Neobvyklý zážitek čekal naše svěřence ve
středu 16. 1. Do naší školy zavítala ochočená fenka lišky obecné jménem Mia.

Přivezl nám ji ukázat pan Wolejník až
z Krušných hor, který ji jako malé, ještě
slepé štěňátko odchytil a vychoval. No,
vychoval. Jak sám přiznal, vychovat se
vlastně liška nedá – dělá si, co chce a kdy
chce, všechno rozkouše. Ale je ochočená,
a dokonce rozmazlená, zvyklá na děti
a hlavně strašlivě zvědavá. Po krátkém
rozkoukání ve svém pelíšku se Mia vydala
očichat naši tělocvičnu, napila se, zívla
a lehla si. To bylo znamení, že se nebojí
a cítí se v bezpečí. Pak ji pan lektor pohladil a všichni jsme mohli slyšet, jak lištička
slastně vzdychá.

Nastal očekávaný okamžik – Mia se stulila
pánečkovi v náručí a každý žák si ji mohl
pohladit. Byla tak roztomilá, že se na ni
zvědavě přišli podívat i ostatní učitelé a zaměstnanci školy. Samozřejmě nezůstalo
jen u hlazení, pan Wolejník nám vyprávěl
o dvanácti druzích lišek, došla řada na Miin
příběh i na dotazy žáků. Ještě dvakrát se
liška nechala od všech pohladit, pak si ji žáci
mohli vyfotit a už šup, zalezla do pelíšku,
kde hned usnula.
Tento krásný zážitek žáky i pedagogy nadchl
a setkání s tvorem známým nejvíce z pohádek si všichni budou dlouho pamatovat.
Ing. Pavlína Cankařová

tedy bylo seznámení se správnými postupy při záchraně zvířat a rozlišení, kdy
mohu pomoci sám a kdy je nutné přivolat odbornou pomoc. Šesťáci si uložili do
mobilů čísla na nejbližší záchranné stanice v okolí.
Za odměnu přinesla paní lektorka sovu,
kterou si naši malí záchranáři mohli pohladit. Po tomto vyvrcholení akce už nastal čas na oblíbenou oplatku a cestu zpět
do školy.
Ing. Pavlína Cankařová

Lyžařský výcvik se vydařil
V lednu 2019 se žáci ZŠ Bělá pod Bezdězem
zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Jizerských horách. Učitelé i žáci ocenili jak
kvalitu služeb a ubytování na horské chatě
Lučanka, tak výborné sněhové podmínky.
Pro značnou část žáků bylo lyžování celkem
novou zkušeností. Ke konci pětidenního pobytu uměli všichni více či méně dobře lyžovat.
Většině se lyžování zalíbilo natolik, že by na
horách zůstali o pár dní déle. Letošní lyžařský výcvik se velmi vydařil. Zázemí chaty se
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nám natolik zalíbilo, že jsme se dohodli na
budoucí spolupráci.
Mgr. Václav Hojka,
vedoucí lyžařského kurzu

Třicet let od sametu
Třetí měsíc roku 1989 přinesl řadu událostí v Evropě i v táboře míru, jak se tehdy říkalo satelitům SSSR, ve kterých vládly místní
komunistické strany. Na domácí scéně bylo zřetelné, že lednové události tzv. Palachova týdne režimem pěkně otřásly. Zvláště Rudé
právo přináší řadu článků o existencích ve službách imperialismu v čele s Václavem Havlem, členy Charty 77 a dalšími „přisluhovači“ starých pořádků. Redakční názory jsou podtrhovány souhlasnými dopisy čtenářů, i když se i tady sem tam objeví hlasy, které
označují tvrzení RP jako lživé. Ale jsou uveřejněny ve výrazné menšině. Je možné sledovat vzrůstající nervozitu v Jugoslávii, Polsku.
Každá druhá domácnost má automobil, každá čtvrtá telefon.

BŘEZEN
Stránky březnového Rudého práva se
hemží palcovými titulky typu: Stojíme za
Ústředním výborem KSČ, Klid pro práci
nebo Především činy. Je vidět, že stranický
tisk se snaží „pozitivně“ formovat názory
společnosti na nedávné a dosud doznívající lednové události v rámci tzv. Palachova týdne. Řada pracovních úspěchů
našich pracujících je dávána do kontrastu
se spravedlivým trestem pro jedince, za
nimiž stojí nekalé rejdy zahraničních
rozvědek. V březnu nesměly chybět ani
oslavy MDŽ.

z kultury

V březnu měly premiéru film Věry Chytilové
KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM a seriál VLAK
DĚTSTVÍ A NADĚJE. Obě díla až překvapivě
v Rudém právu „prošla“.

V březnu měly premiéru film Věry Chytilové KOPYTEM
SEM, KOPYTEM TAM a seriál VLAK DĚTSTVÍ A NADĚJE. Obě díla až překvapivě v Rudém právu „prošla“.

Vzpomíná... Petr Matoušek

V březnu nám přišli noví „pětimetři“. Takže jsme se
celý měsíc nezastavili. Na Svobodné Evropě o našem kasinu (kasárnách) mluví jako o zabijácích
z pod Lysé hory. Kdyby tak viděli ty trosky, které
se brzy (po půl roce vojny) stanou příslušníky VB.
Ti by se nestačili popadat za břicho.
Oblíbenou činností je pašování alkoholu do kasáren. Večery utrácíme v kanceláři u výkoňáka. Občas je na chodbách chladno, tak doplňujeme svou
garderobu o zimní doplňky montérek. Říkali jsme
jim vaťáky. Vypadali jsme ...dost divně asi.

ze zahraničí

Zatímco Československé televizi dává interview Jasir Arafat a slibuje, že povstání bude
pokračovat, NDR uzavřelo kontrakty za půl
miliardy rublů a na Západě to vře. Lidové
bouře v Řecku, ztráty pravice ve francouzských parlamentních volbách. V USA bylo
zatčeno 300 protestujících proti chilským
parlamentním volbám. Mezi tím vším malá
zprávička o stažení kubánských vojáků z Angoly. Jak jste se tak daleko, kluci, zatoulali?
Že by agrese Kuby? Ne, ne, internacionální
pomoc přece...

Články z RP použity ze stránek Ústavu pro českou literaturu
AV ČR, digitalizovaný archiv:
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
KOMORNÍ SÁL MKZ
Červená Karkulka a krabičková pohádka
Sobota 16. 3. od 15 hod.
Malé divadélko Praha
Klasická pohádka o zlém vlkovi, důvěřivé holčičce a hodném myslivci, který
zase musí všechno zachránit, je doplněna
o krátkou barevnou a veselou pohádku ze
samých krabiček.
Vstupné: 30 Kč.

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
Tibet – země s vlastním jazykem
1. 3. - 25. 4.
Každý rok v březnu si můžete všimnout tibetské vlajky vyvěšené na budově Městských
kulturních zařízení. Nebude chybět ani letos
a tentokrát vás zveme i do Výstavního sálu
MKZ, který je věnován právě tématu Tibetu.
Dozvíte se zde něco o tibetské vlajce jako
symbolu, můžete si přečíst stručnou historii,
představujeme zde Jeho Svatost XIV. dalajlamu osobně a můžete posoudit i způsob,
jak se dalajlama jako duchovní vůdce vybírá.
Budeme se ale věnovat i tibetskému jazyku
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Simona Grosová, MKZ Bělá
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BESEDA
Zápisky z Tibetu
Čtvrtek 4. 4. od 18 hod.
Beseda představí Tibet prostřednictvím
knihy Zápisky z Tibetu z pera básnířky,
esejistky a aktivistky Cchering Özer (nar.
1966), která je v současnosti jedním z nejvýraznějších hlasů komentujících a dokumentujících současné dění na „Střeše
světa“. V říjnu 2015 vyšel český překlad
této autorčiny „osudové“ knihy, která
Özer v roce 2004 přivedla na dráhu disidentky a nezávislé spisovatelky. Jedná se
o velice subjektivní, poetické a mnohovrstevné zachycení tibetské reality na počátku jednadvacátého století.
Knihu představí její překladatelka Kamila
Hladíková, sinoložka působící na Katedře
asijských studií Univerzity Palackého
v Olomouci. Zazní zde ukázky z knihy
doprovázené fotografiemi ilustrujícími
současný vývoj v Tibetu.
Vstupné: 50 Kč.

formou obrazů z česko-tibetského slabikáře
a životu severovýchodního Tibetu ve fotografiích pořízených v roce 2016. Výstavu
doplní také trojrozměrné ukázky například
mnišského oděvu i předmětů denní potřeby.
Výstavní sál je otevřen vždy po – čt od
9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. Výstava vznikla
ve spolupráci se spolkem Lungta a obecně
prospěšnou společností Potala. Děkujeme
konkrétně ředitelce Lungty paní Editě Kleckerové a etnoložce Zuzaně Ondomišiové.
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VLAJKA PRO TIBET ZAVLAJE ZNOVU I V BĚLÉ
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen
Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR.

Akce probíhá každý rok 10. 3., v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při tomto povstání v roce 1959
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce
Tibeťanů zahynuly v následujících letech
ve vězeních, pracovních táborech nebo
v důsledku hladomoru. Počet tibetských
uprchlíků v exilu dosáhl zhruba 140 000.
Na protest proti porušování lidských práv
v Tibetu se již upálilo 155 Tibeťanů.
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy
tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká
města. V loňském roce se k akci připojilo
737 obcí, měst, městských částí nebo krajů.
6

Tisíce vlajek vlaje každoročně v Německu,
Francii, Belgii, Itálii a v dalších zemích.
Vlajky vyvěšuje celá řada škol včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také stovky občanů ČR. Po celé ČR
probíhá v průběhu března řada akcí na
podporu Tibetu.
Dne 10. 3. 2019 si připomeneme již 60. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především
symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním
z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané
v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
Společnost Lungta

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Vernisáž výtvarné výstavy Bělsko na bělském zámku
Srdečně vás zveme do Infocentra s expozicemi na zámku v Bělé pod Bezdězem, kde
v sobotu 23. 3. od 16 hod. proběhne vernisáž výstavy obrazů absolventů Univerzity
třetího věku.
Své práce zde představí výtvarné sdružení
nazvané SPEKTRUM, jehož členy jsou:
Helena Burešová, Lenka Michalová, Zdena
Malátová, Bára Radilová, Soňa Zálešáková,
Svatopluk Beneš, Václav Lang a Ota Pavlík.
Výstava Bělsko volně navazuje na výstavy
Světlo v obrazech a Barevná paleta, které
se v loňském roce také konaly v prostorách
Infocentra s expozicemi na zámku v Bělé
pod Bezdězem. Díla jsou opět charakteristická žánrovou pestrostí, která vychází
z volného výběru témat jednotlivých obrazů i z možnosti použití různých výtvarných technik. Jak název napovídá, tentokrát

Zámecký KLUB a KLUBÍK

Milé dámy, milé děti,
jaro už nám klepe na dveře, ale ještě než
nás opravdu pustí do zahrádek a na hřiště,
můžeme se spolu příjemně tvořivě zabavit. Kdo nechcete jen sedět doma u televize nebo počítače, přijďte za námi do
Klubu a Klubíku. Něco pěkného si vyrobíme, odreagujeme se a popovídáme.
Na březen pro vás chystám malování na
kameny, výrobu jarních věnců na dveře
a také oblíbené drátkování. S dětmi pak
přívěsky v podobě bavlnkového srdíčka,
slepičky z plat na vajíčka atd.
Program můžete pohodlně sledovat na
našich webovkách www.mkzbela.cz a také
na Facebooku Bělá City nebo Informační
centrum s expozicemi na zámku Bělá pod
s větším zaměřením na Bělsko. Výstava poBezdězem.
trvá do 30. 4.
Těším se na vás.
Marcela

Rukodělná dílnička v Infocentru na zámku

Také v březnu pro vás chystáme již tradiční sobotní rukodělnou dílničku.

Dne 30. 3. k nám přijede naše známá,
moc šikovná lektorka Martina Nosková.
Společně se pak podíváme na výrobu razítek. A nejenom podíváme, samozřejmě.
Martina nám pomůže vytvořit si razítka
podle vlastních návrhů a představ. To zní
dobře, že? Tak v sobotu po obědě nezůstaňte na gauči a přijďte si zatvořit s námi.
Začínáme ve 13 hod.
Těšíme se na vás.
Marcela Paterová, MKZ

Muzeum Podbezdězí v BŘEZNU
Muzejní kavárna: Splněný sen
Čtvrtek 7. 3. od 17 hod. Vstupné 30 Kč.
Tentokrát se ve
stylizované muzejní kavárně setkáme s vedoucím
Leteckého muzea
Metoděje Vlacha
v Mladé Boleslavi Ing. Vladimírem Handlíkem. Hlavní motto muzea, kterým se
řídí i náš host, je heslo „Vždyť létat je tak
snadné…“ Vladimír Handlík nám bude
vyprávět o tom, jak nejprve postavil model repliky historického letadla, s nímž
úspěšně závodil na mistrovstvích světa,
a poté zkonstruoval letoun, s kterým doletěl z Čech až do Francie.
Přednáška: Jak si zlepšit paměť
Čtvrtek 14. 3. od 17 hod. Vstupné zdarma.
V týdnu od 11. 3. budou realizovány v celé
České republice přednášky v rámci Národ-

ního týdne trénování paměti,
který tradičně
vyhlašuje Česká
společnost pro
trénování paměti
a mozkový jogging. Přednáška
Bc. Gabriely Řepové, certifikované trenérky paměti III. stupně, vám představí
vše důležité, co trénink paměti zahrnuje.
Lektorka se dlouhodobě věnuje kurzům
trénování paměti, které se zaměřují zejména na to, aby si lidé pomocí jednoduchých paměťových technik poradili s každodenními problémy.
MŠE V KAPLI SV. JOSEFA
Pátek 8. 3. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé pod Bezdězem bude sloužena
v pátek 8. 3. od 16.30.
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Poutní mše v zámecké kapli
sv. Josefa
Úterý 19. 3. od 16.30
Pout ní mš e
svatá u příležitosti slavnosti
svátku sv. Josefa Pěstouna
v zámecké kapli
sv. Josefa bude
sloužena v úterý
19. 3. od 16.30
hodin.
Kontakt:
Muzeum Podbezdězí,
pobočka Muzea Mladoboleslavska,
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

Společenská rubrika
VZPOMÍNKY
Dne 7. 2. to bylo pět let, co nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička, paní Mária Čanecká.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Zdeněk, dcera Marie
a vnoučata Karel a Kristýna
Vzpomínka na pana Miroslava Schneidera
V pátek 8. 2. se také ke mně dostala smutná zpráva
o Mirkově úmrtí. Měla jsem tu čest s ním úzce 12 let
spolupracovat ve vedení města. Do funkce starostky
(já) a místostarosty (Mirek) jsme byli poprvé zvoleni
na podzim roku 1998 a pak ještě dvě následující volební období. Pro mě byl Míra vždycky pracovitý parťák. A když se nad naší spoluprací zamýšlím, napadá
mě, že možná v čem já byla větší diplomat v jednání,
o to víc byl Mirek mnohdy praktikem. Vím taky určitě,
že město Bělá pod Bezdězem mu vždy leželo na srdci
a měl ho rád. A tak až zase půjdu městem, náměstím, určitě si na něho vzpomenu, jak trval na tom, zda
jsou žulové kostky správně zadlážděné, zdali se lepší
stav našeho zámku, zda kluci na Technických službách

v parku pořádně uklidili či kde by bylo dobré vybudovat hřiště pro děti.
S drahým Mirkem se v pátek 15. 2. spolu se zarmoucenou rodinou přišla rozloučit řada bělských občanů,
přátel, bývalých kolegů.
„Milý Mirku, díky za vše a čest tvojí památce.“
Mgr. Daniela Pastorková
Dne 5. 3. tomu bude 34 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 11. 3. uplyne již celý rok, kdy jsme se
naposledy rozloučili s milovanou ženou,
maminkou, babičkou a prababičkou, paní
Janou Klímovou.
Stále vzpomínají manžel, dcera a syn
s rodinami.

V Doksech našel svůj poslední odpočinek
Ernst Waldstein-Wartenberg
Nepřehlédnutelnou a významnou událostí se stal pohřeb hlavy mnichovo-hradišťské větve Valdštejnů,
jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů. Ernst
Waldstein-Wartenberg zemřel
21. ledna 2019 ve Vídni v nedožitých 94 letech. Jeho přáním bylo, aby byl uložen do
hrobu v místě svého rodiště, tedy v Doksech
(Hirschbergu), vedle Valdštejnské kaple, kterou zde nechal postavit v letech 1931–1933
jeho otec JUDr. Karel Waldstein. Zde jsou
totiž již pohřbeni Ernstovi prarodiče (Adolf
a jeho manželka Sophie) a bratr Franzi, který
zemřel v kojeneckém věku.
Rozloučení se zesnulým Ernstem Waldsteinem se uskutečnilo jednak ve Vídni v katedrále sv. Štěpána 31. ledna a čtrnáct dnů na
to, v neděli 17. února, také v Čechách, v jeho
rodné zemi. Zádušní mši v chrámu sv. Víta na
Pražském hradě celebroval kardinál Dominik Duka společně s páterem Angelem, bratrem zemřelého, který žije v klášteře v bavorském Ettalu. Důstojné rozloučení umocnilo
Requiem W. A. Mozarta. Hudba se slovy rozloučení se nesla prosluněnou gotickou klenbou až k samotnému Bohu. Byl to nesmírně
silný duchovní prožitek.
Poté byla rakev s ostatky Ernsta Waldsteina
převezena do jeho rodných Doks, aby byla
uložena na místo jeho posledního odpočinku. V 16 hod. za přítomnosti nejbližší rodiny, starostky Doks Evy Burešové a občanů,
kteří se s Valdštejny znali nebo měli k jejich
rodině vztah, proběhlo tiché rozloučení.
Ernst Waldštejn-Wartenberg se narodil
v dokském zámku 30. března 1925 jako třetí
ze sedmi dětí JUDr. Karla Ernsta Waldsteina.
Zároveň byl jeho prvorozeným synem. Druhým synem Karla Ernsta je páter Angelus,
který od 90. let navštěvuje každoročně Doksy
u příležitosti městských slavností a setká-

vání rodáků. Ernst prožil své dětství a mládí
v Doksech. Do jeho osudu zasáhla válka, neboť musel narukovat do německé armády.
V roce 1944 byl zraněn a na frontu se už nevrátil. Rok 1945 byl pro jeho rodinu tragický.
Valdštejnové museli na základě Benešových
dekretů opustit Československo a jejich majetek byl zkonfiskován. S částí své rodiny odešel do Rakouska, kde začal pracovat v zemědělství. Po roce se setkali s otcem, který byl
rok souzen a vězněn v České Lípě.
Vystudoval Vyšší obchodní školu ve Vídni
a velice brzy se zapojil do činnosti církevních
organizací. V roce 1954 se oženil s Marií (hraběnkou) Henckel-Donnersmarck. V manželství se narodili dva synové Karel Albrecht
a Lazarus. Po přestěhování do Korutan se aktivně zapojil do činnosti církevních organizací. Byl stoupencem reformního hnutí, které
v Rakousku nastalo po II. vatikánském koncilu počátkem 70. let. Podporoval myšlenku
otevřenosti církve a vstupu laiků (nevysvěcených členů církve) do církevního života.
V roce 1962 se spolupodílel na přípravě rakouského katolického dne. V 70. letech sehrál
klíčovou roli v procesu usmíření a nastavení
nové spolupráce mezi německými a slovinskými etnickými skupinami v Korutanech,
a to působením mezi katolickými laiky (zde
nevysvěcený člen církve). V letech 1972 až
1985 byl Ernst Waldstein prezidentem katolické sekce laiků v diecézi Gurk a poté až do
roku 1990 prezidentem Katolické rady laiků
v Rakousku, jejímž čestným prezidentem
však zůstal až do své smrti. V letech 1988 až
1992 působil také jako předseda evropského
laického fóra. Svou funkci využíval i k tomu,
aby podporoval po pádu železné opony
v postkomunistických zemích duchovní
život a návrat věřících do kostelů a činnost
církve.
Renata Mauserová,
Doksy
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Dne 14. 3. tomu budou 4 roky, kdy nás opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička a prababička,
paní Věra Drašnarová.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.
Dne 22. 3. to bude 20 let, co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní Dagmar
Martincová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Monika a Denisa, vnoučata Monička,
Martinka, Soňa, Pepa, Kuba a Adriana
Dne 27. 3. uplyne první rok, kdy nás opustila naše milovaná paní Mgr. Růžena
Vokounová, rozená Toušová, dlouholetá
učitelka a zástupkyně ředitele ZŠ v Bělé
pod Bezdězem.
Kdo jste ji znali a měli také rádi, vzpomeňte na její odkaz a památku s námi.
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.

Oznámení

Dovolujeme si oznámit, že ve věku 94 let zemřel ve Vídni dne 21. 1. t. r. Dkfm. Dr. Arnošt
hrabě Waldstein – Wartenberg v kruhu své rodiny. Zemřel po krátké nemoci, aniž by trpěl.
Rekviem a slavnostní poslední rozloučení se
zesnulým se konalo 17. 2. 2019 v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Rekviem
sloužil kardinál Duka.
Rodina zesnulého, zastoupená JUDr. Jarmilou
Kolářovou
Dovolujeme si oznámit, že dne 8. února tohoto roku, po dlouhé nemoci, ve věku 67 let zemřel Miroslav Schneider, člověk, který se aktivně dvanáct let podílel na vedení města Bělá
pod Bezdězem jako místostarosta města. Jeho
blízcí se s ním rozloučili 15. února v obřadní
síni místního hřbitova.
Tichou vzpomínku mu věnují dlouholetí
spolupracovníci.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi Ing. Jaroslavu Vernerovi i panu místostarostovi Janu Sýkorovi za příjemné posezení a gratulaci k mému životnímu jubileu.
Koch Jaroslav s manželkou
Chtěla bych touto cestou poděkovat představitelům města za příjemné setkání s pohoštěním a dárky u příležitosti mého významného životního jubilea.
Dále bych chtěla poděkovat Klubu zahrádkářů,
který mi připravil oslavu narozenin, při níž jsem
se setkala se svými milými přáteli.
Emílie Hančová
Děkujeme Svazu postižených civilizačními chorobami za milé přání a dárek k našim
narozeninám.
Žižkovi

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
O „Sportovci roku 2018“ se hlasuje do 20. 3. 2019
Rovněž i v březnovém vydání Zpravodaje
města najdete uveřejněný hlasovací lístek
ankety „Sportovec roku 2018“ města Bělá
pod Bezdězem. Hlasování potrvá do 20.
3. 2019, proto využijte možnosti podpořit
svého favorita.
Příznivci bělského sportu tak mohou dát
svůj hlas v kategoriích jednotlivců do 18 let
a jednotlivců od 18 let nejvýše 3 sportovcům
a v ostatních kategoriích vždy 1 kandidátovi.
Označte tedy křížkem maximálně 9 vybra-

ných políček hlasovacího lístku dle popsaných pravidel. Vyhlašuje se každoročně
rovněž uvedení 1 významného bělského
sportovce do Síně sportovní slávy města,
kterého odsouhlasila při svém jednání rada
města dne 14. 1. 2019. Dále pak 1 absolutní
vítěz a přehlížena nebude ani kategorie odborníků, kde vyhlásíme 3 sportovce.
Vyplněné anketní lístky je možné vhodit do
hlasovacích schránek na těchto třech místech:
1) Městský úřad - přízemí,

2) Prodejna potravin a bistro u základní
školy JAJ při Máchově ulici, p. Smékal
3) Tipsport, Tyršova 60, pí Folprechtová.
Po ukončení hlasování budou hlasy sečteny a ceny pro nejlepší sportovce roku
2018 budou předány sportovcům na společenském galaodpoledni, které je plánováno na středu 10. 4. od 17 hod., kde se
těšíme na vaši účast.
Jan Sýkora,
místostarosta města

Úspěchy nominovaných
Klub gymnastiky:

Tereza Dvořáková - přebornice kraje v kategorii dorostenek, 3. místo v republikové
soutěži ASPV – dorostenky
Soňa Řehořková – přebornice kraje v kategorii starší žákyně, 9. místo v republikové
soutěži ASPV – starší žákyně
Mgr. Yvona Řehořková
a trenérka klubu

– zakladatelka

Spolek amatérských cyklistů:

Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B.
– pravidelné pořádání cyklistických akcí
pro děti a dospělé

TTC Bělá pod Bezdězem:

Roland Balog – 2. liga – úspěšnost přes 70 %
Družstvo mužů ,,A“ – 7. místo ve 2. lize
stolního tenisu (jako nováček)
Roland Balog – pracuje na obnovení slávy
stolního tenisu v mládežnických kategoriích

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu:
Anna Coufalová – 4. místo - MEJ 2018
družstva, 3. místo – MČR 2018 juniorky, 6.
místo – MČR 2018 seniorky, kadetská a juniorská reprezentantka ČR 2018

František Coufal - mistr ČR 2018 žáci,
mistr ČR 2018 žáci družstva, 3. místo –
MČR 2018 kadeti, vicemistr ČR 2018 kadeti
družstva, kadetský reprezentant ČR 2018
Dominika Nováčková – 3. místo - MČR
2018 žačky, 4. místo v ČP 2017/2018 žačky,
8. místo na MČR 2018 kadetky, 8. místo
v ČP 2017/2018 kadetky
Ondřej Procházka – mistr ČR 2018 mladších žáků, mistr ČR 2018 žáci družstva, vicemistr ČR 2018 kadeti družstva, 3. místo
ČR 2018 ml. žáků – družstva, vítěz ČP
2017/2018 v kategorii ml. žáků, vítěz mezinárodního turnaje U14 – Babylon Cup 2018
Družstvo žáků/kadetů – mistři ČR 2018
v šermu kordem družstev – žáci, vicemistři
ČR 2018 v šermu kordem družstev - kadeti
Martin Novák, Matyáš Landovský, Ondřej
Procházka, František Coufal

Filip Korselt – 3. místo – MČR 2018 minižáci, 7. místo ČP 2017/2018 minižáci
Ing. Martin Coufal – zakladatel a trenér
klubu

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:

Jakub Humpola – výkonnostní vzestup
Dominik Maršálek – výkonnostní vzestup
Lukáš Vítek – výkonnostní vzestup
Matyáš Heinsch – výkonnostní vzestup
Lukáš Hríb – výkonnostní vzestup
Aneta Smékalová – výkonnostní vzestup
starší dorostenci – dobré výkony v soutěži
Vendula Poživilová – výkonnostní vzestup
Ivan Hríb – výborná
práce s mládeží

Adam Jirdásek – dobré výkony
Filip Riess – dobré výkony
Dušan Hýbner – dobré výkony
Sebastián Bryknar – fotbalová naděje
Miloš Prokůpek – příkladná práce s mládeží

Taekwon-Do I.T.F. Ge-Beak:

Nguyen Hoang Quan (Honza) – 1. místo
krajský pohár, 1. místo Český pohár,
1. místo mistrovství ČR, 1. místo Czech
Open (neoficiální ME)

Jezdecký klub Vacek:

Veronika Vacková
1. místo Champions
Tour junioři na styl,
1. místo Finále Czech
Junior Cup Hradišťko,
2. a 3. místo styl Litomyšl, 1. místo Czech
Junior Cup na styl,
2. místo OM mladí
jezdci, 2. místo MČR
družstva, 2. místo
Czech Junior Cup
Opava, 3. místo Czech
Junior Cup, 1. místo finále styl šampionátu,
35x umístění 1. - 5.
místo v rámcových
soutěžích po celé republice

2018

SPORTOVEC ROKU
Středa 10. dubna 2019
OD 17.00 - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

SK Bělá p. B.
kopaná:

Jan Verner – nejlepší
hráč A týmu
Tomáš Dlask – nejlepší
hráč A týmu
Stanislav Pitloun –
nejlepší hráč A týmu
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UVÁDÍ
PAVEL PETR
sportovní komentátor a moderátor
Českého rozhlasu – Radiožurnál

Hlasovací lístek
Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2018
Hlasovací lístek do tradiční ankety. Hlasovat můžete do 20. 3. 2019. Hlasovací schránky jsou k dispozici v přízemí MÚ,
v prodejně potravin naproti ZŠ - p. Smékal a v Tipsportu, Tyršova 60.

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let)

Roland Balog

TTC Bělá p. B.

udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce
3 kandidáty

Jan Verner

SK - fotbal, Bělá p. B.

Tomáš Dlask

SK - fotbal, Bělá p. B.

Stanislav Pitloun

SK - fotbal, Bělá p. B.

Veronika Vacková

Jezdecký klub Vacek, z.s.

Tereza Dvořáková

Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.

Jakub Humpola

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Dominik Maršálek

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Lukáš Vítek

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Anna Coufalová

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

(do 17 let včetně)

Adam Jirdásek

SK - fotbal, Bělá p. B.

udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce
3 kandidáty

Filip Riess

SK - fotbal, Bělá p. B.

Dušan Hýbner

SK - fotbal, Bělá p. B.

Soňa Řehořková

Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.

Matyáš Heinsch

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Lukáš Hríb

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Aneta Smékalová

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

František Coufal

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Dominika Nováčková

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Ondřej Procházka

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Jednotlivci - děti a mládež

Kolektivy
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta

Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B.
TTC Bělá p. B. - muži A
TJ Sokol Bělá p. B. - házená, starší dorost
1. FC Bělá p. B., z.s. - klub šermu, družstvo žáků/kadetů

Talent roku (do 15 let)
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta

Nguyen Hoang Quan (Honza)

Taekwon-Do I.T.F. Ge-Baek

Sebastián Bryknar

SK - fotbal, Bělá p. B.

Vendula Poživilová

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Filip Korselt

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Roland Balog

TTC Bělá p. B.

Miloš Prokůpek

SK - fotbal, Bělá p. B.

Ivan Hríb

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Ing. Martin Coufal

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Mgr. Yvona Řehořková

Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.

Trenér
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Činnost oddílu házené TJ Sokol Bělá pod Bezdězem
Kategorie přípravka a mini
Není to tak dlouho, co jsme se posledním
tréninkem s rodiči a vánoční procházkou
k Březinské studánce rozloučili s rokem
2018. V novém roce jsme začali pilně pracovat na fyzické přípravě. Než začne mistrovská jarní sezona, čekají nás přátelské turnaje.
Ani trenéři nenechali nic náhodě a vyráželi
na vzdělávací semináře. Děti v těchto kategoriích není lehké zvládat. Když se najdou
správní trenéři, kteří kus svého volného času
věnují dětem, učí je slušnému chování, respektování, disciplíně, správnému pohybu
a sportovnímu duchu, objeví se tak úžasní
hráči a hráčky, které v kategoriích přípravky
a miniházené TJ Sokol Bělá pod Bezdězem
právě máme.

Tyto kategorie pro bělskou házenou tvoří
perfektní základnu o více než 50 zapálených

hráčích a hráčkách. Protože dnešní doba
zapomíná na správný a zdravý pohyb, snažíme se ho dětem vrátit. Za tento velký počet
hráčů a jejich úspěchů děkujeme především
MÚ Bělá pod Bezdězem, který poskytuje
skvělou sportovní halu se zázemím. Ve spolupráci se ZŠ Bělá pod Bezdězem a dvěma
ZŠ z Mladé Boleslavi se nám podařilo uspořádat společnou školní ligu. Tato liga, která
probíhá v rámci školní výuky, umožní dětem
dnes tolik chybějící aktivní pohyb, ale i získání nových kamarádů. Turnaje se odehrají
jak v Mladé Boleslavi, tak v Bělé.
U sportu, jako je házená, se v těchto kategoriích po ukončení mistrovské sezony nedělá
žádné vyhlášení. Nepočítá se totiž skóre pro
větší motivaci hráčů a zápal hrát do ukončení
sezony. Proto se tu taky nemohu pochlubit
konkrétními výsledky, ale věřte, že každý trenér si statistiku z turnajů vede. Proto mohu
napsat, že jsme jedni z nejlepších týmů ze
Středočeského kraje. I z velkých celorepublikových turnajů jsme přivezli krásné 5. místo.
O více jak 50 hráčů a hráček, jak již jsem psal
na začátku, se starají profesionální trenéři
Ivan Hríb, Josef Kočí, Vladimír Hrubý, František Müller. Samozřejmě za podpory celého
oddílu TJ Sokol Bělá pod Bezdězem. Blíží se
nám vyhlášení Sportovce roku, tak si určitě
zasloužíme velkou podporu.
Za plného úsilí budeme pokračovat a těšit
se na další ročníky dětí. Zajišťujeme pro ně

Šermíři v polovině sezony
Martin Novák 1., Ondřej Procházka 6. a Vojtěch Veselý 10. – taková byla bilance našich
žáků (U15) na celostátním žebříčkovém turnaji Jizerský kord 2019, který se konal 19.
a 20. 1. v Liberci. Mezi mladšími žáky (U13)
pak bronzovou medaili vybojoval Jakub
Hradský a mezi stejně mladými děvčaty obsadila 5. místo Adéla Šafránková. Ta si stejné
umístění zopakovala také v kategorii žaček.
Martin Novák se pak tímto výsledkem vyšvihl na vedoucí místo v průběžném pořadí
českého žebříčku žáků.
V kategorii minižáků (U11) se z bělských
šermířů začátkem roku nejvíce dařilo Patriku Foltýnovi, který v konkurenci 53
chlapců z Čech i Slovenska vyšermoval
pěkné 9. místo na únorovém turnaji v Praze-Letňanech.
František Coufal, momentální česká kadetská jednička, se 3. místem v kategorii juniorů na únorovém celostátním žebříčkovém
turnaji v Praze kvalifikoval na juniorský SP
v Bělehradě, kde při své premiéře obsadil
mezi 241 šermíři 104. místo v kategorii jednotlivců a byl i členem týmu ČR, který vyšermoval 13. místo. O týden později pak
na turnaji Evropského kadetského okruhu
v Krakově dosáhl zatím svého letošního maxima, když mezi dvěma stovkami šermířů
vybojoval 13. příčku.
Anna Coufalová absolvovala na přelomu
roku tři turnaje SPJ. V Burgosu vyšermo-

pravidelné nábory a prezentace přímo na
škole ve třídách mezi vyučujícími hodinami
za podpory učitelů. Také bychom rádi příznivce házené pozvali na domácí turnaje. Vše
se dozvíte na webových stránkách Sokolu
Bělá pod Bezdězem (www.sokolbela.cz), kde
zároveň naleznete v záložkách týmů i krásné
fotografie a články ze všech našich turnajů.
Ivan Hríb

TAJEMSTVÍ
Březen, první jarní měsíc
Středa 20. 3.
Beseda - Kulturní sál MKZ od 16 hod.: Setkání s levandulovou vílou, která přiveze
bylinky a povídání z levandulové zahrádky.
od 17 hod.: M. Mykiska - Rumunské návraty: putování po rumunských horách,
věčný rampouch, nikdy nehasnoucí oheň,
bahenní sopky, romantická soutěska Galbena. Neopakovatelná atmosféra českých
vesnic v Banátu. Vstupné: 30 Kč pro členy
TPD, veřejnost: 50 Kč.
Pátek 22. 3.
Schůze na základně od 17 hod.
Program: jarní akce, nové akce, které ve
Zpravodaji nebyly. Přihlášky na Máchovské
putování a jiné.

Sobota 23. 3.
Vítání jara
vala 13., v Udine 60. a v Bratislavě 23. místo. Program: soutok Jizery a Kamenice, KozáS týmem českých juniorek obsadily 9. příčku kov - naučná stezka (3 km). V případě přív Burgosu a 5. v Bratislavě. Aktuálně jí pa- znivého počasí výstup na rozhlednu. Riegrova stezka - Spálov (6 km), soutok řek
Jizery a Kamenice. Občerstvit se můžete ve
Spálově, nebo na Kozákově.
Odjezd autobusu: MB, Bondy - 8 hod., Bělá,
hala - 8.20.
Doksy přijedou motoráčkem v 8.12 do stanice Bělá, nádraží ČD.
Cena zájezdu: 150 – 170 Kč.
UPOZORNĚNÍ:
Již 6. 4. začíná první Máchovské putování
z cyklu „Čechy tajemné“ - za Budyňským
drakem.
Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená
Zápasy v Městské
sportovní hale

tří v průběžném hodnocení SPJ 58. místo.
S děvčaty z družstva pak zatím vystoupaly
na průběžné 9. místo v hodnocení SPJ týmů.
Více na: www.serm-bela.cz
MC
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Neděle 3. 3. Turnaj přípravky od 9 hod.
Sobota 9. 3. Mladší dorostenky TJ Sokol
Bělá - DHK Pardubice od 15 hod.
Starší dorost TJ Sokol Bělá - Sokol Vršovice
- od 17 hod.
Sobota 23. 3. Starší dorost TJ Sokol Bělá 1. HK Dvůr Králové od 15 hod.
Neděle 24. 3. Turnaj přípravky od 9 hod.
Sobota 30. 3. Mladší dorostenky TJ Sokol
Bělá – TJ Havlíčkův Brod od 13 hod.

INZERCE
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
Vás zvou na výstavu

Přivítáme Vás lehkým jarním
občerstvením.

TIBET

Budete mít možnost vyrobit si
vlastní harmonický náramek
s minerály a krásnou velikonoční
dekoraci na stůl.

ZEMĚ S VLASTNÍM JAZYKEM

Dozvíte se více o síle bylinek
a jejich využití.
Povíme si o jarní očistě naší duše.
Pokocháme se krásnými
fotografiemi přírody.
V prodeji budou bylinky, šperky
Bodees a dekorace.

7. dubna 2019
14.00 – 18.00
Infocentrum na zámku

Vstupné: 30 Kč

VÝSTAVA OBRAZŮ
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V E V Ý S TAV N Í M S Á L E M K Z
Masarykovo náměstí 140, Bělá pod Bezdězem

1. 3. - 25. 4. 2019

otevřeno: po - čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. návštěvu v jinou dobu
lze domluvit osobně, tel.: 326 701 216; e-mail: kass@mkzbela.cz;
www.mkzbela.cz;

V IC S EXPOZICEMI NA ZÁMKU DO KONCE DUBNA

I V PATÁ
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ZÁPISKY Z TIBETU
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CH

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
Vás zvou na besedu

SVAZEK OBCÍ MÁCHŮV KRAJ, MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ BĚLÁ POD BEZDĚZEM A KULTURA DOKSY
SPOLU SE SVÝMI PARTNERY VÁS ZVOU NA KULTURNĚ – TURISTICKO – DIDAKTICKÉ
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH BÁSNÍKOVÝCH

ÍK

ROČN

2019

MÁCHOVI V PATÁCH
ČECHY TAJEMNÉ A MYSTICKÉ

Cchering Özer

6. 4. 2019

VYPRÁVĚNÍ SE SINOLOŽKOU A PŘEKLADATELKOU
Mgr. KAMILOU HLADÍKOVOU

V KOMORNÍM SÁLE MKZ

ZA BUDYŇSKÝM DRAKEM

Masarykovo náměstí 140, Bělá pod Bezdězem

4. 4. 2019 od 18 hod.

VODNÍ HRAD BUDYNĚ NAD OHŘÍ – PODÉL MALÉ
OHŘE – LIBOCHOVICE – HÁZMBURK – SLATINA

Vstupné 50,- Kč

tel.: 326 701 216; e-mail: kass@mkzbela.cz; www.mkzbela.cz;

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Ing. Jaroslav Verner,
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uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2000 ks, ročník 43, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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