
DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ  ŠKOLY -  STArOSTA O ODPADECH 
- Z KULTUrNÍHO DĚNÍ - ZE SPOrTU A SPOLKOVé čiNNOSTi

březen
3/2022

46. ročník

Výstavní sál MKZ 
ÚHEL POHLEDU

Obrazy Markéty Myškové
od 5. 3. do 21. 4. 

5. 3. 
VERNISÁŽ

Úhel pohledu, Markéta Myšková
Ve Výstavním sále MKZ 

od 15 hod.
Vstup ze Střelecké ulice

10. 3. 
MUZEJNÍ KAVÁRNA

Muzeum Podbezdězí
od 17 hod.

Vstupné: 30 Kč

12. 3. 
O třech neposlušných kůzlátkách

Divadlo Pruhované panenky
V Komorním sále MKZ 

od 15 hod. 
Vstupné: 50 Kč

19. 3.
VERNISÁŽ

Pověstné báchorky Podbezdězí
Venkovní výstava Muzea 

Podbezdězí
Zámek od 15 hod.

24. 3. 
OKÉNKO DO MUZEJNÍ KNIHOVNY

Eva Bešťáková
Muzeum Podbezdězí

od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz

je tu březen a s  lepším, a hlavně teplejším 
počasím se ve městě pustíme do napláno-
vaných investičních akcí, a to do těch, pro 
které se našlo místo v letošním rozpočtu. Já 
osobně jsem si představoval, že do posled-
ního roku volebního období půjdeme s vět-
šími ambicemi se prezentovat investicemi 
a opravami pro roky další, ale nejsem sám, 
kdo o tom rozhoduje. Nakonec jsem s tím 
kompromisem docela spokojený. To pro 
mě podstatné se do rozpočtu dostalo. Jen 
lituji, že zatím to vypadá, že Paninodvorská 
ulice, to je ta hlavní na Výsluní, se letos 
finále nedočká. A to jsem vám ji na konci 
roku ve Zpravodaji předvedl, jak bude vy-
padat. Nic na tom neušetříme, naopak, 
ceny staveb půjdou o nějaká procenta ur-
čitě nahoru.
Ale kde se v dopravě naopak posunu do-
čkáme, je parkování vedle kostela sva-
tého Václava u  kláštera. Tedy v  Jeneč-
ské ulici, od řeznictví k  bývalým jeslím. 
Vznikne tam parkoviště pro dvacet aut 
a  nový chodník mezi parkovištěm a  bu-
dovou kláštera. Bude to zásadní zvětšení 
parkovacích kapacit, jak pro obchody na 
Tyršově ulici, rezidenty v centru, tak i pro 
školu a  družinu. V  polovině února se na 
trávníku před kostelem dělaly sondy pod 
archeologickým dohledem. Předpoklad, 
že se tam kdysi pohřbívalo, potvrdil nález 
části lebky v  jedné sondě. Je to ale v  do-
statečné hloubce pod plánovanou stavbou, 
tak snad nás nálezy při terénních úpravách 

moc nezdrží. Ještě by bylo možné tu od-
krýt základy původního kostela, který byl 
o pár metrů dál směrem k Jenečské ulici. 
Ale i to by se mělo pouze zdokumentovat 
a nechat pod stavbou parkoviště, respek-
tive chodníku. V této lokalitě historického 
centra už moc možností pro parkovací 
plochy, které mohou vzniknout v  blízké 
budoucnosti, není. Snad až se zástavbou 
po bývalých jeslích. To je ale zatím jen ve 
fázi studie městského architekta, který tu 
navrhuje byty, prostory pro služby a pod-
zemní i úrovňové parkování.
 Během jara musíme také začít s  výstav-
bou chodníku a  parkoviště před novou 
školkou v Mladoboleslavské ulici, kam od 
září začnou chodit děti. Na tuto stavbu 
jsme požádali o dotaci a máme od posky-
tovatele, to je od Státního fondu dopravní 
infrastruktury, povoleno zahájit stavbu 
ještě před rozhodnutím o přidělení dotace 
na bezpečnost kolem silnice druhé třídy.
O dalších investicích zase příště, ale uvnitř 
Zpravodaje. V úvodníku se mnou zase až 
v květnu.
Těším se, že nás budou stále méně omezo-
vat protiepidemická opatření, a  doufám, 
že nervózní mezinárodní situace na vý-
chod od našich hranic se zklidní anebo že 
se nás zásadně nedotkne.
Hezké jarní měsíce a  hezké Velikonoce 
vám všem přeje

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

VÁŽENí SPOluOBčaNé, MIlí BělÁcI,
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Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU 

Nezapomeňte, poslední 
příležitost k úhradě 
místních poplatkůRada města schválila zveřejnění záměru 

pronajmout prostor sloužící podnikání 
v Mělnické ulici čp. 273.

Rada města schválila záměr kompletní 
rekonstrukce střechy domu Tyršova 386 
(budova DPS) a  pověřila odbor RaMM 
přípravou výběrového řízení na dodava-
tele rekonstrukce střechy.

Rada města souhlasila s  uzavřením pod-
nájemní smlouvy mezi klubem Mladá Bo-
leslav Green Raiders, z. s., a SK Bělá pod 
Bezdězem pro roky 2022-2024.

Ing. Jana Vltavská,
tajemnice MÚ

Rada města pronajala volné prostory 
v DPS za účelem provozování pedikúry.

Rada města schválila zadání zakázky na 
výrobu a  montáž nových oken do byto-
vého domu čp. 25 na Masarykově ná-
městí.

Z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem

Rada města Bělá pod Bezdězem 
schválila podání žaloby

Sazba poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství zůstává ve stejné výši 
jako v roce 2021 a činí 600,- Kč za jednu 
osobu za rok. Poplatek jsou povinny uhra-
dit fyzické osoby, které mají v k. ú. 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 hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzic-
kou osobu. Nově jsou od předmětného po-
platku osvobozeny děti do sedmi let věku 
včetně (tj. ročníky 2015 a mladší).

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2021, pokud nenastaly skutečnosti, 
které by výši ovlivnily (např. uhynutí psa 
nebo pořízení psa nového). 

Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 
31. 3. 2022. K  poplatku nebudou rozesí-
lány složenky ani individuální platební 
pokyny. Občan si vybere jednu z níže uve-
dených variant. Pokud nemůžete dohle-
dat svůj variabilní symbol, obraťte se na 
níže uvedené telefonní číslo.

Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v pokladně Městského úřadu Bělá pod 
Bezdězem – v hotovosti nebo platební kar-
tou, úřední hodiny pokladny jsou pondělí 
a středa 7 - 11.30, 12.30 - 17 hodin
 
2. bankovním převodem na účet města 
Bělá pod Bezdězem 19-2328181/0100. 
Při platbě je nutné uvést správný vari-
abilní 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 če-
kání a uspoříte čas. I pro nás je tento způ-
sob 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 informo-
vat na tel. 326 700 928.

Finanční odbor, MÚ

Vážení spoluobčané, milí Běláci,

ještě 21. února nad ránem jsem si mys-
lel, že to je jasné. Naše právní analýzy, 
na kterých jsme pečlivě pracovali, jasně 
ukázaly, že pozemky města byly nejspíše 
převedeny do BĚLSKÉ INVESTIČNÍ 
v  rozporu se zákonem. Jediným správ-
ným řešením, jak zjistit, co vlastně platí, 
je dát to k soudu. Rada města po před-
chozí dohodě se zastupiteli rozhodla jít 
cestou žaloby o určení vlastnictví vlože-
ných pozemků do této společnosti. Bo-
hužel rada města míní, ale pan starosta 
mění! Právě on rozhodnutí rady poza-
stavil, a proto o něm bude znovu roko-
vat začátkem března zastupitelstvo.

Chápu, že město často nevstupuje do 
soudních sporů, ale kolem převodu po-
zemků do společnosti BĚLSKÁ INVES-
TIČNÍ nesmí být žádná pochybnost. 
Zmatků už je víc než dost a považuji za 
správné vědět, na čem tedy jsme. Nechci 
se nimrat v  důvodech pana starosty, to 
ať posoudí každý z  Vás sám, zda hájí 
v  tomto případě zájmy města, či zájmy 
jiné. Poslední dobou nám často píše, že 
má strach, že to bude drahé. Alespoň 
v  tomto pravdu skutečně má - pro nás 
v zastupitelstvu to bylo velmi drahé po-
naučení. Zastupitelstvo nemělo věřit 
jeho slovům a  slibům, když nebyly na 
papíře. Výsledkem je několikaměsíční 
otravné martyrium, ve kterém nechy-
bějí anonymní dopisy, kádrování, nátla-

kové metody, prostě samá nepříjemná 
pachuť.

Jsem optimista, proto zde vidím dva 
světlé body.

Nejdůležitější je, a  toho si velmi pova-
žuji, že zastupitelé drží pohromadě a ko-
pou za Bělou. Nehledě na barvu dresů. 
Na důležitých věcech se shodneme. Ob-
čas to je náročnější, občas se přiostří, 
společně však chceme, aby Bělá pod 
Bezdězem nebyla bita. Takřka všichni. 
Díky Vám za to, vážené kolegyně a vá-
žení kolegové.

Tím druhým bodem je holý fakt, že ani 
koncem února se jednatelé BĚLSKÉ IN-
VESTIČNÍ nerozhoupali k  tomu, aby 
schválili změny společenské smlouvy, 
které by našemu městu garantovaly dů-
stojnou pozici v  této firmě. Naše ná-
vrhy mají k dispozici od prosince, a za-
tím jenom čekáme, čekáme a  čekáme. 
Řeči o tom, jak významným partnerem 
město je, jsou sice krásné, ale bohužel 
nejsou následovány činy.

Držte nám, prosím, palce.

Kdybyste mi na toto téma chtěli napsat, 
můj email je: sykora@mubela.cz.

Jan Sýkora,
místostarosta města
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Zde naleznete přesné datum, kdy ve vaší ulici budou probíhat svozy  
komunálního a tříděného odpadu v roce 2022.

Pytle na tříděný odpad lze vyzvednout pouze na Sběrném dvoře v Mělnické ulici.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V průběhu ledna byl na území celé České 
republiky pořádán 22. ročník největší 
celorepublikové dobrovolnické akce 
Tříkrálová sbírka. Nejinak tomu bylo 
i  na Českolipsku a  Novoborsku, kde na 
120 koledníků vybíralo pro Sociální au-
tomobil, službu Charity Česká Lípa.
Během letošního roku bylo vykoledo-
váno rekordních 238.200 Kč, které byly 
vhozeny v  18 městech a  obcích našeho 

regionu do úředně zapečetěných tříkrá-
lových kasiček či zaslány přes virtuální 
kasičku na www.trikralovasbirka.cz. 
„Srdečně děkujeme všem, kteří se jak-
koli zapojili do koledy. Nebylo to v  této 
době lehké, ale obrovská chuť získat po-
žehnání od třech králů posvěcenou kří-
dou, a  také přispět do kasičky byla znát 
všude tam kam naši koledníci zavítali,“ 
řekla za Charitu Česká Lípa koordiná-
torka Tříkrálové sbírky Pavla Bratršov-
ská. Částka podpoří v  letošním roce 
mimo jiné provoz školního svozu zdra-
votně hendikepovaných dětí, jehož exis-
tence je přímo závislá na příspěvcích od 
dárců. Sociální automobil od roku 2007 
provozuje Charita Česká Lípa dvěma do-
dávkovými vozy upravenými pro vozíč-
káře a sváží denně na 25 zdravotně hen-
dikepovaných dětí do školy a  ze školy 
z  mnoha koutů Českolipska, čímž po-
máhá rodičům v intenzivní péči a dětem 
poskytuje pocit samostatnosti. 
Detailní informace o  jednotlivých mís-

tech koledování na: https://ceskalipa.
charita.cz/aktualne/z-organizace/ka-
sicky-rozpeceteny-ceskolipsky-rekord/

Jiří Gottlieber, 
Charita Česká Lípa

Ne, nejde o  filozofickou otázku, kterou 
si klademe unaveni chladným počasím. 
Jedná se o letošní téma biologické olym-
piády, která se zaměřila na přizpůsobení 
živočichů, hub i  rostlin nepříznivým 
zimním podmínkám. Zájemci o přírodo-
pis se ve studijním textu dozvěděli o fe-
nologii, hibernaci, migraci, kryoprotek-
tantech a  dalších způsobech, jak přežít 
zimu. Své získané znalosti zúročili v testu 
školního kola, který krom otázek teore-
tických zahrnoval ještě poznávání čes-
kých rostlin a  živočichů. Poslední částí 
testu byla také praktická úloha. Zatímco 
soutěžící kategorie D ze sedmých tříd 
pozorovali diaspory (plody a  semena) 
a  snažili se určit, jak jsou přizpůsobeny 
k  přenášení v  přírodě, soutěžící katego-
rie C (žáci osmého a devátého ročníku) 
pozorovali, porovnávali a měřili větvičky 
a pupeny vybraných stromů. Se všemi ná-
strahami si v kategorii D nejlépe poradila 

Karina Modrá ze VII. C, která zaslouženě 
obsadila první místo. Ta i  se stříbrnou 
Zuzanou Masopustovou také ze VII. C 
postupuje do okresního kola, které by 
mělo proběhnout 22. 4. na Gymnáziu  
Dr. Josefa Pekaře. O  dva týdny dříve, 
v pondělí 11. 4., proběhne i okresní kolo 
kategorie C. Tam nás bude reprezentovat 
Johana Čelikovská z IX. B, která obsadila 
třetí místo, spolu s Janem Řepkou z VIII. B 
na stříbrné příčce. A samozřejmě pojede 
i  vítěz školního kola kategorie C Daniel 
Robotka ze třídy IX. A, který o  bodík 
překonal Jana a zaslouženě obsadil první 
příčku. Všichni postupující musí v  ná-
sledujících týdnech vypracovat i vstupní 
úkol, který je součástí hodnocení okres-
ního kola. Všem soutěžícím děkujeme, 
vítězům gratulujeme a postupujícím dr-
žíme palce do okresního kola.

Ing. Pavlína Cankařová

V  tomto měsíci budeme již vítat jaro, 
ale my bychom se ještě vrátili do měsíce 
ledna. V  tomto zimním měsíci jsme pro 
děti navštěvující školní družinu vyhlásili 
soutěž o nejhezčího sněhuláka. Děti spo-
lečně se svými rodiči nebo babičkami vy-
tvořily úžasnou, velmi početnou rodinu 
sněhuláků z  nejrůznějšího materiálu. 
Každý den se nám tato rodina rozrůstala 
o nové zajímavé členy. Sněhuláci byli vy-
tvořeni např. z víček od plastových lahví, 
dřeva, vlny, žárovky, sena, papíru. Byla zde 
zapojena fantazie, nápaditost, zručnost 
a mělo dojít k vyhlášení toho nejhezčího 
sněhuláka, ale bylo velice obtížné vybrat 
toho nejhezčího. Tak se paní vychovatelky 
rozhodly, že odmění každé nádherné dílo, 
které děti vytvořily. Takže všichni, kteří se 
do této soutěže zapojili, dostali odměnu 
a patří jim od nás obdiv a velká pochvala 
za jejich výtvory. Určitě budeme i nadále 
pokračovat v  těchto soutěžích s  různými 
tématy. Přejeme všem krásné jarní dny, 
plné sluníčka a úsměvů. 

Za kolektiv vychovatelek 
Jitka Tošovská

Sněhuláci 
ve školní družině

Charita
Česká Lípa

Rekordní Tříkrálová sbírka pomohla hendikepovaným dětem

Jak přežít zimu
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V minulém Zpravodaji jste měli možnost 
prověřit své bystré oko při hledání nej-
menšího jehlanu. Zkusili jste? Pokud ano, 
přikládáme obrázek se správným řešením. 
Ta žlutá tečka nebyla skvrna na fotogra-
fii, ale hledaný jehlan. Nicméně, kdybyste 
chtěli daný jehlan vidět ve skutečnosti, 
bohužel to již není možné. Při stěhování 
jehlanů z focení zpět do kabinetu se totiž 
právě tento jehlan ztratil. To jen potvr-
zuje, že byl vážně nejmenší. Pokud byste 
ho našli, vraťte do kabinetu matematiky.

Mgr. Jarmila Nedbalová

I  ve ztížených epidemických podmín-
kách proběhlo školní kolo pythagoriády. 
Jde o soutěž pro mladé matematiky z dru-
hého stupně základních škol a příslušných 
tříd osmiletých gymnázií. Soutěž psali ve 
škole všichni žáci druhého stupně. V testu 
bylo patnáct úloh, za každou správně vy-
řešenou mohl soutěžící získat jeden bod. 
Naštěstí se za špatnou odpověď body ne-
odečítaly, ale zato měli mladí matematici 
na vypočtení záludných výpočtů jen še-
desát minut čistého času. S  tímto nároč-

ným úkolem si nejlépe poradil Daniel Ro-
botka z IX. A, který získal ve školním kole 
8 bodů, stal se úspěšným řešitelem a po-
stoupil do okresního kola.
Okresní kolo již proběhlo distančně, on-
-line formou. Daniel si opět musel pora-
dit s  patnácti úlohami, tentokrát nejen 
pod dohledem svého učitele matematiky, 
ale také prostřednictvím videokonference 
pod přísným zrakem okresní koordiná-
torky. Samozřejmě kromě papíru a tužky 
si nemohl vypomoci ani tabulkami, ani 
kalkulačkou, stejně jako v  kole školním. 
Své výsledky pak odeslal prostřednictvím 
elektronického formuláře. Ačkoliv dal 
Dan do boje všechno, tentokrát to na po-
stup v silné konkurenci osmiletých gym-
názií nestačilo. Přesto mu moc děkujeme 
za výbornou reprezentaci naší školy a pře-
jeme hodně štěstí v přijímacím řízení na 
střední školu.

Mgr. Jarmila Nedbalová

Masarykova střední škola chemická 
v  Praze organizuje již několik let regi-
onální (krajské) kolo soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika. I letos bylo 
kolo, ve kterém se utkali soutěžící ze Stře-
dočeského, Královéhradeckého, Plzeň-
ského a Jihočeského kraje spolu s Hlavním 
městem Praha, organizováno v  on-line 
prostředí. A  jako obvykle, naše základní 
škola měla mezi 282 účastníky svá tři že-
lízka v  ohni – Filipa Hašla, Emu Žitnou 
a Františka Jakuba Matese. Ani jeden z na-
šich reprezentantů se v boji s názvoslovím, 
stechiometrickými koeficienty, hlavolamy, 
křížovkami a výpočty z oxidačně-redukč-
ních rovnic neztratil. Vyzdvihnout si za-
slouží zejména výkon Filipa Hašla z IX. A, 
který se umístil na společném 30. až 36. 
místě a  pouhý jediný bodík ho dělil od 
postupu do republikového kola. Opravdu 
výborný výsledek potvrzuje i  fakt, že se 
Filip v  republikovém porovnání umístil 

na 269. místě z 1542 účastníků. Je vidno, 
že přírodovědné předměty Filipovi jdou 
a že je více než připraven věnovat se jejich 
studiu i nadále. Všem našim reprezentan-
tům moc děkujeme a držíme jim palce při 
přijímacím řízení.

Ing. Pavlína Cankařová

Okresní kolo geologické olympiády, které 
se konalo 18. 1., opět uvítalo devět mla-
dých geologů z  naší školy. Tentokrát byl 
jejich souboj o postup do kola krajského 
ztížen. Už nestačilo vybírat z nabídky od-
povědí, museli si lámat hlavy a  odpověď 
vymyslet. Navíc se sice prodloužil časový 
limit, ale byly zakázány pomůcky včetně 
encyklopedií a  internetu. Test byl plný 
stratigrafických otázek na určení časového 
období: kdy vymřeli dinosauři, kdy amo-
nité, kdy graptolité… K  tomu poznávání 
hornin a  nerostů z  fotografií, na kterých 
všechno vypadalo jako dlažební kostka. 
S  těmito záludnostmi si nejlépe pora-
dil Filip Hašl z IX. A, který obsadil první 
místo a zaslouženě postoupil do kola kraj-
ského. To by se mělo konat prezenčně 4. 4. 
v Muzeu Českého krasu v Berouně. Všem 
reprezentantům naší školy děkujeme, Fi-
lipovi gratulujeme a držíme palce jak do 
krajského kola, tak při přijímacím řízení.

Ing. Pavlína Cankařová

Záhada ztraceného 
jehlanu

Pythagoriáda

Filip zazářil

Filip ve víru geologie
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Měsíc se sešel s měsícem a je tu další roz-
hovor se starostou města. Tentokrát bude 
hlavním tématem našeho povídání sbě-
rový dvůr a  třídění odpadů. A  přejděme 
tedy přímo bez dalších okolků k věci. 
Jak si sběrový dvůr v  posledním roce 
stojí? Máte už nějaká „čísla“, jak se vy-
plácí třídění druhotných odpadů?
Starosta: Sběrový dvůr nelze nahlížet sa-
mostatně, bez ohledu na to, co se v našem 
městě děje se všemi odpady. Sběrový dvůr 
je až finální článek v  celém řetězci likvi-
dace odpadů, které vznikají na katastru 
města. Tedy mimo komunálního odpadu, 
alespoň zatím. Ten tu svozová firma jen 
před odjezdem z Bělé zváží, aby byla kon-
trola fakturovaných údajů. 
Proč zatím?
No proto, že zatím mi radní nechtějí 
schválit záměr, aby i  komunální odpad 
svážely naše Technické služby. Prokaza-
telná roční úspora minimálně půl miliónu 
je ani při druhém pokusu nepřesvědčila. 
Ale ta čísla budou mít svůj vývoj, tak dou-
fám, že se i  toho komunálu vlastními si-
lami dočkám. 
No dobře a  jak by to mělo vypadat? 
Vždyť k  tomu musí být svozové auto 
a kam potom s těmi odpadky?
Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ máme 
vyřešenou. Ještě v  závěru loňského roku 
jsme podepsali smlouvu s  Libereckou 
spalovnou jak na výmět to, co není dru-
hotná surovina z tříděného odpadu, také 
na takzvaný objemný odpad od občanů 
ze sběrového dvoru stejně jako na od-
pad komunální. No a místo hnědého uhlí 
z Mostecka spálí v Liberci našich 900 tun 
odpadků ročně. No a  schválení pořízení 
svozového vozu je to, co ještě nemám.
Tak zpátky k tomu třídění.
Tím prvotním je od loňska nový pro-
jekt Sběr tříděných odpadů dům od 
domu. Hned na počátku jsme měli pře-
kvapivě hodně zapojených domácností.  
A k dnešku je celkový počet domácností, 
které se rozhodly třídit, 1400. No a  do-
cela mě těší, když ráno ve svozové dny vi-
dím po ulicích ty barevné pytle. Je to pří-
jemné zjištění, že si občané uvědomují, 
jak je to důležité pro ekologickou likvi-

daci obalů, které si nosíme domů s potra-
vinami, pitím a vším dalším.
Sám jsem si také minulý měsíc „díky“ ne-
mocnosti v technických službách vyzkou-
šel, jak svoz dům od domu v  současné 
době v praxi vypadá. 
Takže řídil Franta!
Jasně, Franta, co je mi tak podobný a ří-
kají mu starosta. Jojo, vzpomínka na naše 
video na webu ze začátku loňského roku. 
A za ty dva dny jsme svezli přes 600 pytlů 
tím naším elektrickým náklaďáčkem, 
který dostal přezdívku tramvaj. A dobrý! 
Sedm hodin rozjezdů a zastavení, pětkrát 
za tu dobu zpátky na sběrák a v baterkách 
zbylo přes dvacet procent. A to už máme 
dva. Dvě tramvaje. Ta druhá je v  prove-
dení přepravník kontejnerů. Tím dostává 
více možností na využití. Třeba změna 
z kropičky na dopravu sypkého materiálu 
je otázkou pár minut.
No a co se děje s barevnými pytli na sbě-
rovém dvoře?
Do areálu „sběráku“ jsme za poslední 
roky museli velmi podstatně zainvestovat. 
Opravili jsme a  rozšířili zpevněné plo-
chy a skladovací plechové budovy. Posta-
vili jsme u vjezdu novou administrativní 
budovu, kde je také kompletní zázemí 
pro zaměstnance. No a  důležitou inves-
ticí je ta velká, bílá hala s roztřiďovací lin-
kou a  čtyřkomorovým lisem. Ještě jsou 
tam dvě místa na shoz toho, co tam mo-
mentálně nepatří. Třeba kovy nebo papír 
v plastech a podobně. No a tady se vysy-
pou a  zpracují ty barevné pytle. Roztří-
děný materiál skončí v lisu, kde se z něho 
slisuje a sváže kostka a takhle připravená 
druhotná surovina se potom prodává. 
Takže za co jsme dříve platili za skládko-
vání, se nyní prodává. Sice je s tím spojená 
práce a náklady a celý proces se musí ne-
ustále optimalizovat. K tomu vznikla také 
čtyři místa pro Běláky.
A můžeš přiblížit, za kolik se která ko-
modita prodává? 
Pochopitelně se to mění, ale papír pro-
dáváme kolem čtyř korun  a třeba PETky  
podle barvy od 8 do 15  korun za kilo. Za 
železo dostáváme čtyři padesát a sklo pro-
dáváme za 380 korun za tunu.
Jak jsou na tom obyvatelé bytových 
domů? Jak mohou třídit oni?
Těm se podmínky pro třídění zásadně ne-
změnily. Myslím, že na první pohled je vi-
dět, že okolo sběrných míst je uklizeno. 
Ne samo sebou. Ráno, po šesté hodině, 
objede všechna místa městská policie a e-
-mailem s přiloženými fotkami nahlásí na 
technické, jak to kde vypadá. Pracovníci 
Technických služeb na to pak reagují úkli-
dem nebo vývozem. 

No a chystáme se na úpravy i těchto míst. 
Zpevnění ploch a budování kójí. Pomůže 
to jak pořádku, tak i vzhledu. A věřím, že 
se to projeví i  větším poměrem vytřídě-
ného odpadu vůči tomu, co končí v  čer-
ných popelnicích na komunální odpad.
A na co se můžeme těšit příště, v příštím 
Zpravodaji?
V  dubnovém Zpravodaji si povíme o  le-
tošních hlavních investicích. Například 
i o tom, že pokud měl někdo to štěstí vidět 
v polovině února před kostelem u kláštera 
kopat sondy pro archeologický průzkum, 
je to neklamné znamení, že se na jaře v Je-
nečské ulici začne budovat parkoviště. 
Určitě si povíme i o tom, co nás čeká letos 
se zdravotním střediskem.

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Starosta města o odpadech
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Pohádka o tom, jak důvěřivá kůzlátka má-
lem doplatila na svou neposlušnost. 
Kouzelné loutky vyrobené z ovčího rouna 
a veselé písničky vám přijedou představit 
herečky z divadla Pruhované panenky. 

Vstupné: 50 Kč
 
Prosíme, choďte včas, po začátku předsta-
vení se vstupní dveře zavírají.

-S.G.-

Vážení a milí, zveme vás na bělský zámek. 
Epidemie je snad, díky Bohu, na ústupu 
a my jsme moc rádi, že pro vás můžeme 
s děvčaty Bodeestile opět chystat na běl-
ském zámku a nádvoří oblíbené Bělá Mar-
kety. 

Ten letošní první už se peče a  upečený 
bude v  sobotu 9. 4. Na co se můžete tě-
šit, upřesníme v příštím čísle Zpravodaje, 
nyní prozradíme snad jen to, že téma 
bude velikonoční. 

Nádvoří bělského zámku nyní sice vypadá 
spíše jako staveniště, ale protože víme, 
že bez budování se nic nevybuduje, rádi 
na čas obětujeme část nádvoří řemeslní-
kům a budeme se těšit na výsledek jejich 
práce v podobě zbrusu zrenovovaného re-
prezentačního sálu a  prostor pro učebny 
ZUŠ. 

Děkujeme vám za vaši přízeň.

M. Paterová,
MKZ Bělá p. B.

Od března chystáme v Zámeckém klubíku 
několik změn a novinek.

Středeční klubík pro děti bude pro velký 
zájem rozdělený na dvě věkové skupiny. 
Od 14 do 15 hodin bude probíhat Klubík 
pro děti školou povinné (aby jim to na-
vazovalo na školu) a  od 16 do 17 potom 
Klubík pro děti školkové (se kterými při-
cházejí rodiče). Věříme, že změna povede 
k tomu, aby si všichni, podle svých schop-
ností a dovedností, něco pěkného vyrobili, 
ale též k tomu, aby si děti spolu zadováděly 
beze strachu z boule na čele nebo ohluch-
nutí či - hůř - z  nevratného poškození 
nervů rodičů. 

Úterní klubíky pro dospělé zůstávají beze 
změny, tvoříme od 17 hodin. Program na-
jdete na našem webu www.mkzbela.cz, 
kde si můžete dokonce svou účast na ně-
kterých dílničkách rezervovat. 

Matematika pro předškoláčky

Jako další novinku vám s  radostí před-
stavujeme kroužek matematiky pro před-
školáčky (od pěti let), který bude v  Zá-
meckém klubíku probíhat od 1. 3. každé 
úterý od 15 hodin. Povede jej pedagožka 
Soňa Rutová. Děti se zde hravou formou 
seznámí s  prvky matematiky podle prof. 
Hejného. Metoda podporuje objevování 
matematiky s  radostí, rozvoj logického 
myšlení, podporu spolupráce, práci s chy-
bou a samostatnost. Rezervace na tel. čísle:  
605 742 032, možno i  přes WhatsApp 
nebo na emailu: sona.rutova@seznam.cz. 
Vstupné: 50 Kč.

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

Výstava obrazů znázorňujících krajinu 
Dubska. Olejomalby na plátně zachycují 
základní tvary staveb i  přírody a  jejich 
klidnou atmosféru. Reálný motiv se tak 
v  obrazech objevuje jako jakási poetická 
zkratka očištěná od detailů, přestože jde 
o konkrétní místa.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 
v  sobotu 5. 3. od 15 hod. ve Výstavním 
sále MKZ, Masarykovo náměstí, Bělá pod 
Bezdězem. Hudebně ji doprovodí…..

Všichni jste srdečně zváni.

Výstava potrvá do 21. 4., dostanete se 
k nám ze Střelecké ulice, v době otevření 
knihovny také z náměstí.

Markéta Myšková 

Autorka obrazů po-
chází z  Prahy, ale 
již mnoho let žije 
v  Dubé. Po absol-
vování výtvarného 
gymnázia praco-
vala pro Ústředí li-
dové umělecké vý-
roby, ale vždy se 
věnovala i  volné 
tvorbě. Přes pů-

vodní zájem o figurální motivy se posléze 
soustředila na krajinomalbu.

Vystavovala již mimo jiné také v Emauz-
ském klášteře i v pražských kavárnách, ve 
Světlé nad Sázavou v galerii Na Půdě i na 
dalších zajímavých místech. 

Otevírací doba: 
Po - Čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. 
Jinou dobu návštěvy je možné domluvit 
na tel. č.: 326 701 216, během běžné ote-
vírací doby. 

Úhel pohledu - prodejní výstava

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ Zámecký klubík 
v březnu

Sobota 12. 3. od 15 hod. 
O třech neposlušných kůzlátkách

Sobota 9. 4. na nádvoří zámku 
Bělá pod Bezdězem

KOMORNÍ SÁL MKZ BělÁ MaRKET
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Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

Rozšířený restaurátorský průzkum odhalil v opravovaném sále jihozápadního paláce zámku v Bělé pod Bezdězem (ve třetím 
nadzemním podlaží) slona. Pod graffiti ze sedmdesátých let dvacátého století vykukují kly a chobot olbřímího zvířete. Stáří 
malby je prozatím nejasné.

Dotčený rozšířený restaurátorský průzkum také potvrdil v celé ploše jednoho z pokojů zachovanou výmalbu z konce 19. a po-
čátku 20. století, kdy zde byl do velkého sálu vestavěn byt ředitele panství. Pravděpodobně renesanční výzdoba tohoto původ-
ního sálu je pak patrná na severní stěně, zhruba pět centimetrů pod současným povrchem.

INFORMačNí cENTRuM S ExPOZIcEMI Na ZÁMKu

NA ZÁMKU JE SLON

ByT řEDITElE PaNSTVí
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Muzejní kavárna: Život s restaurová-
ním a výtvarnou tvorbou 
Čtvrtek 10. 3. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč
Srdečně vás zveme do muzejní kavárny, 
kde jsme pro vás připravili besední setkání 
s restaurátory Ivanem Podobským a Akad. 
arch. Milanem Hubeňákem.

Venkovní výstava: Pověstné báchorky 
Podbezdězí
Vernisáž 19. 3. od 15 hod.
Nová venkovní výstava, která je pro ná-
vštěvníky celoročně přístupná před zám-
kem v Bělé pod Bezdězem, bude slavnostně 
otevřena vernisáží 19. 3. od 15 hod.

Posezení s akordeonem 
Čtvrtek 31. 3. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč 
Srdečně Vás zveme do Muzea Podbezdězí 
na setkání přátel harmonik a akordeonů. 
Zazní známé i méně známé melodie v po-
dání Miloslava Cacha.

Okénko do muzejní knihovny:
Eva Bešťáková + ZUŠ Mladá Boleslav, 
pobočka Bělá p. B.
Čtvrtek 24. 3. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč
Na pravidelných setkáních budeme naše 
návštěvníky formou literární kavárny se-
znamovat se zajímavými díly patřícími do 
sbírek muzejní knihovny.
Posezení při čtení vybraných ukázek 
z tvorby spisovatelky Evy Bešťákové zpří-
jemní hudební doprovod žáků ZUŠ Mladá 
Boleslav, pobočka Bělá p. B., a šálek kávy 
nebo čaje.

Bohumil Dejmek: Revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum Podbezdězí auten-
tické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka 
(1898 – 1979) na průběh konce války v Bělé 
p. B. Zakoupit je můžete na pokladně Mu-
zea Podbezdězí za 60 Kč.

Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska ve spolupráci 
se spolkem Pověstné báchorky vydalo je-
dinečný výběr pověstí a dalších zajímavých 
příběhů z Konopasovy bohaté rukopisné 
pozůstalosti. Zakoupit je můžete na po-
kladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 11. 3. od 16.30
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli  

sv. Josefa bude sloužena v pátek 11. 3. od 
16.30.

Poutní mše v zámecké kapli sv. Josefa
Sobota 19. 3. od 
9 hod.
Poutní mše svatá 
u  příležitosti 
slavnosti svátku 
sv. Josefa Pěs-
touna v zámecké 
kapli sv. Josefa 
bude sloužena 

v sobotu 19. 3. od 9 hod.
 
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 25. 3. od 
16.30
Pravidelná mše 
svatá v kostele sv. 
Václava při au-
gustiniánském 
klášteře v Bělé p. 
B. bude sloužena 
v  pátek 25. 3. od 
16.30.

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ, 

pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.

tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910
www.muzeummb.cz, info@muzeummb.cz

Facebook Muzeum v Bělé pod Bezdězem

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

SPOLEčENSKÁ rUBriKA

VZPOMÍNKY
Dne 5. 3. tomu bude 37 let, co 
nás navždy opustil manžel a  tatí-
nek, 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.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé 
zdání, stále je v srdci bolest a tiché 
vzpomínání. 
Dne 11. 3 uplyne již čtvrtý rok, kdy 
jsme se naposledy rozloučili s milo-
vanou ženou, maminkou, babičkou 

a prababičkou, paní Janou Klímovou. 
Stále vzpomínají manžel, 

dcera Dana a syn Jan 
s rodinami.

Dne 14. 3. tomu bude sedm let, kdy nás opusti-
la naše milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička, paní Věra Drašnarová.

S láskou vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.

Dne 21. 3. uplyne rok od úmrtí 
Marcelíny Ďuriančikové. Kdo jste 
ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná manžel, dcery 
a syn s rodinami.

Dne 27. 3. uplyne čtvrtý 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.

Dne 28. 3. to bude osm let, co nás navždy opus-
tila naše drahá maminka a babič-
ka, paní Marie Machačová.

Nikdy nezapomene dcera Helena 
s rodinou, synové Josef a Jiří 

s rodinami.

V  měsíci březnu uply-
ne jeden rok, kdy nás 
navždy opustila paní 
Lucie Mahútová a  pan 
Václav Mahút. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná rodina.

Muzeum Podbezdězí v březnu
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LigOVé ŽENy
Naše ženy vyhrály v sezoně 1976/77 divizi 
a poprvé v historii si mohly zahrát II. ligu. 
V. Grolmusovi se splnil další sen… Hrály 
většinou v sestavě Dáša Maříková, Milada 
Mazancová a Ida Koťátková. Naše ženy však 
potkával podobný osud jako muže. Divizi 
často opanovaly, z ligy sestupovaly. Až pří-
chodem dvou mladých, nadějných hrá-
ček z České Lípy, Šárky Třešňákové a Jar-
mily Kropáčkové, v sezoně 1980/81 se stav 
změnil. Bylo to i proto, že Idě Koťátkové 
přibývaly roky a již nechtěla hrát za áčko. 
Družstvo skončilo na 8. místě a v lize se-
trvalo. O rok později, 1981/82, vybojovalo 
devátou příčku a rovněž se v lize udrželo, 
stejnou pozici zopakovala trojice Maří-
ková, Kropáčková, Třešňáková v sezoně 
1982/83. Poté se však obě bělské odcho-
vankyně vdaly, z Dáši Maříkové se stala pí 
Švejdová a z Milady Mazancové pí Vaníč-
ková. Oběma se narodili potomci. Česko-
lipské hráčky odešly a pro sezonu 1983/84 
se A-družstvo odhlásilo ze soutěží. V se-
zoně 1984/85 se za stůl vrátily jako nováček 
krajského přeboru a skončily druhé. Větši-
nou hrály v sestavě Švejdová, V. Balcarová, 
H. Frusová. Do některých zápasů nastupo-
valy také Vaníčková a 13letá Iveta Koncová. 
Návrat do ligy měly naše ženy blízko v se-
zoně 1986/87, kdy vyhrály krajský přebor, 

ale v kvalifikaci o postup do II. ligy v Ústí 
nad Orlicí neuspěly.

NAŠi NA PřEBOREch ČSR
V oddíle začal vyrůstat výrazný talent Lu-
děk Kaňka, který se v roce 1977 na kraj-
ském přeboru pobojoval do čtvrtfinále 
dvouhry mladších žáků, a postoupil tak 
do republikového přeboru v  Havířově. 
Ani tam se neztratil a probojoval se do os-
mifinále! O rok později Luďka napodobil 
o rok mladší Pavel Hartman. Zajistil si start 
na Přeboru ČSR v Prostějově v singlu, ve 
smíšené čtyřhře měl stříbro z krajského 
přeboru společně s Hanou Frusovou. Ta 
dokonce vyhrála debla se Štefflovou (AŠ 
Mladá Boleslav). V roce 1981 českolipská 
posila áčka žen Jarmila Třešňáková po-
stoupila v krajském přeboru do semifinále 
dvouhry juniorek a vybojovala si účast na 
Přeboru ČSR v Třebíči. Se Šárkou Třešňá-
kovou získala bronz také ve čtyřhře.

PůLKULATé VýROČí
V srpnu 1984 za účasti více než 50 býva-
lých hráčů a hráček jsme oslavili 35. výročí 
založení stolního tenisu v Bělé. Zúčastnili 
se ho i hráči BSG Aufbau Hoyerswerda. 
V rámci oslav se v tělocvičně ZŠ konal turnaj 
a v místním kině byla instalována výstava 
o historii stolního tenisu v Bělé.

Od začátku 80. let se do tréninků mlá-
deže zapojovali stále více další hráči, 
především Jaromír Balcar, ale také Karel 
Dvořák, Rudolf Krucký a  Ivan Foltýn. 
Oddíl začal pořádat pro svou mládež 
různá soustředění, kempy a výlety (Vla-
šim, později pravidelně v Osečné u Čes-
kého Dubu). 
Lídrem v áčku mužů se od sezony 1987/88 
stal již Luděk Kaňka a zdatně mu sekun-
dovali Krucký a Foltýn, Řípa nastupoval 
jen sporadicky, a tak vypomáhali z béčka 
Slobodzian, Hrubý a Blažek. 

DRUŽBA S KLUBy V NDR
Náš oddíl navázal spolupráci (družbu) se 
stolními tenisty z NDR a takřka každo-
ročně jezdili hráči do Byhleguhre, městečka 
v Lužicku nedaleko Chotěbuzi. A naši přá-
telé nám návštěvu opláceli v Bělé. Místní 
oddíl SC Traktor vedl Günther Schulze, 
který se stal velkým kamarádem V. Grol-
muse a vzájemné přátelství přetrvalo až 
do Grolmusovy smrti. Skvělý člověk Gün-
ther nechyběl ani na posledním rozloučení 
s panem učitelem. Tímto okamžikem však 
naše kontakty se stolními tenisty z Byhle-
guhre skončily. Měli jsme kontakty i s dal-
šími kluby v NDR – v Hoyerswerdě a Ne-
ubrandenburgu a po sjednocení Německa 
se stolními tenisty Kielu.

Dle Vašeho přání zůstává americký fotbal 
v Bělé pod Bezdězem. Ano, je podepsáno! 
Novinkou je, že už u nás nebude domácí 
zápasy hrát tým s názvem „Mladá Boleslav 
Greenraiders“, nýbrž „Bělá Raiders“.

Již mohu hrdě napsat, že hráči celku BĚLÁ 
RAIDERS se u nás cítí, především díky Vaší 
podpoře, poprvé doopravdy jako domácí, 
a proto jsem moc rád, že se nám povedlo 
dotáhnout i změnu názvu klubu.

V lednu tohoto roku proběhla na sociální 
síti anketa mezi občany Bělé pod Bezdě-
zem, kde 95 % hlasujících respondentů 
chtělo, aby americký fotbal v Bělé zůstal. 
Výsledek ankety přičítám faktu, že návštěv-
nost zápasů amerického fotbalu v Bělé byla 
velmi početná. Divácký zájem byl prů-
měrně více než 300 lidí na zápas.

V uplynulé sezoně v roce 2021 proběhla 
spolupráce na velmi vysoké úrovni. Již jsem 
psal v jednom z loňských čísel Zpravodaje, 
že díky druhé lize amerického fotbalu byla 
opět po dlouhé době k vidění fanoušky za-
plněná tribuna, jako perličku připomenu 
diváky u zábradlí v Mělnické ulici a fronty 

v kiosku. V minulém roce jsme si také ově-
řili, že američtí fotbalisté trávník prostě ne-
zničí. Jsem moc rád, že díky této události 
navštívila městský stadion i velká spousta 
lidí, kteří běžně na náš fotbalový stadion 
nepřijdou, a máme tak další možnost spo-
lečného setkání.

Součástí spolupráce je pochopitelně 
smluvní zajištění pronájmu, kde jsou mj. 
zahrnuty podmínky fotbalového SK Bělá 
pod Bezdězem. Zmíním například, že in-
kasované nájemné za prostory fotbalového 
hřiště zůstane ve prospěch bělských fotba-
listů a že hráči amerického 
fotbalu pomohou brigádou 
v rozsahu 100 hodin za ka-
lendářní rok. Tak, jak bylo 
jejich dobrým zvykem, 
vždy po sobě areál dů-
kladně uklidí, a to včetně 
šaten a  sprch. Nájemní 
smlouva byla uzavřena na 
jeden rok s opcí celkem na 
tři sezony (do roku 2024) 
za předpokladu splnění 
všech dohodnutých pod-
mínek.

Informace pro fanoušky: Tým americ-
kého fotbalu odehraje v Bělé pod Bezdě-
zem vždy maximálně čtyři domácí zápasy 
za rok s tím, že předpoklad hracích měsíců 
dle České asociace amerického fotbalu je 
v běžné sezoně (bez omezení) duben až 
červen. Hrací den bude vždy neděle od-
poledne. Sledujte oficiální komunikační 
kanály města, brzy Vám oznámíme kon-
krétní data všech domácích zápasů týmu 
BĚLÁ RAIDERS.

Jan Sýkora, 
místostarosta

ZE SPOrTU A SPOLKOVé čiNNOSTi

Z HISTORIE STOlNíHO TENISu - čÁST III.

americký fotbal v Bělé pod Bezdězem

zleva: Jan Sýkora, David Kováč, Filip Žižka
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Turistika v měsíci březnu
Vítání jara 

Sobota 19. 3. 
Zámek horní Libchava
Program: pěší trasa 7 km (Skalice u České 
Lípy - Skalický vrch - obora Skalice - Ma-
nušické rybníky - Manušice - Horní Lib-
chava). Pohodáři: Manušice - Horní Lib-
chava 2,5 km.

Prohlídka zámku Horní Libchava a etno-
grafická výstava z cest Oldřicha Kiliána.

Po prohlídce vás čeká loučení se zimou, 
vítání jara, pálení, topení Morany i jiných.
Občerstvení: batoh, cukrárna, restaurace 
Čapkárna.

Odjezd autobusu: Benátky: 8.20, MB: 8.45, 
Bělá, u sportovní haly: 9.00, Doksy: 9.20. 
Návrat: cca 16 hod.
Cena jízdného: 250 Kč.

PřiPRAVUJEME: 
Velký pátek 15. 4. 
Velikonoce na zámku Benešov nad 
Ploučnicí 
Hlásit se můžete e-mailem: turistibela@
seznam.cz

Další informace naleznete v  dubnovém 
čísle Zpravodaje.

Hosté vítáni.
Horský vůdce

Po roční covidové pauze jsme mohli po-
kračovat v tradici pořádání turnaje v há-
zené mužů, jehož 68. ročník se odehrál  
6. 2. v Městské sportovní hale.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, hrálo se 
systémem každý s každým 1x 30 minut.
Letošní ročník vyhrály Louny, naši muži 
skončili s bilancí dvou výher a dvou porá-
žek na 3. místě.

Sestava Sokol Bělá: 
Maršálek, K. Kučera – Kubíček, Šulc, 
Hamšík, Myšák, Piešťanský, Humpola, 
Loukotka, Vejtruba, Stach, Hrstka, Vítek. 
Trenér Pavel Stach ml.

Naše výsledky: 
Bělá – Louny  13:22,
Bělá – Úvaly  10:12
Bělá – Česká Lípa  19:12,
Bělá – Chomutov  18:14

Krátce z historie turnaje
Turnaj v házené mužů O pohár Máchova 
kraje založili v roce 1952 členové výboru 
házené a  aktivní hráči František Kamler, 
Miroslav Šanda, Jiří Cehák, Václav Ježek, 
pan Tůma a pan Hrubý. Je to druhý nej-
starší turnaj v  mezinárodní házené v  re-
publice. V minulosti se neodehrály pouze 
dva ročníky, v roce 2008 (výstavba spor-
tovní haly) a v roce 2021 (covid-19). Bě-
hem své bohaté historie se turnaje často 
zúčastnila i  ligová družstva. Mezi účast-
níky a také vítězi nalezneme nejlepší týmy 
své doby: ATK (nyní Dukla Praha), ČH 
Bratislava, Lokomotiva Michalovce, Lo-
komotiva Košice, Rožnov pod Radhoš-

těm, Baník Most, Dukla Stříbro, Dukla 
Cheb, Náchod, Secheza Lovosice, Slavia 
Praha, Dukla Praha, Baník Ostrava. Star-
tovala zde i  zahraniční družstva z  Fran-
cie, NDR, SRN, Polska. Do roku 1972 byl 
turnaj dvoudenní, od roku 1973 se turnaj 
hraje na jeden hrací den. Několik ročníků 
se odehrálo i na fotbalovém stadionu. Pů-
vodní pohár vyhrály Lovosice, které na 
turnaji celkově zvítězily 5x. Současný po-
hár, který vyrobil v  místní brusírně skla 
bývalý hráč a  funkcionář pan Miroslav 
Šanda, se stal putovní.

Program na březen

Neděle 6. 3. 
Od 9.00
O pohár města Bělá pod Bezdězem - tur-
naj přípravky 

Sobota 12. 3. 
Od 9.00
O pohár župy Fügnerovy -turnaj mini 6+1

Neděle 13. 3.
Od 9.00
Turnaj mladšího žactva

Sobota 19. 3. 
Od 12.00
SL mladšího dorostu Bělá – Kutná Hora 

Od 14.00
SRL mužů Bělá – Kolín 

Stanislav Švec,
Házená TJ Sokol Bělá p. B.

SK Bělá - Házená SPOLEK TAJEMSTVÍ

ZE SPOrTU A SPOLKOVé čiNNOSTi

68. ročník turnaje v házené mužů O pohár Máchova kraje
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INFO

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?  
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat  

o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského kraje  
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu 
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ 

ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu 

pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

KOTLÍKOVÉ DOTACE
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