
DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ  ŠKOLY -  STArOSTA O pArKOVÁNÍ 
- Z KULTUrNÍHO DĚNÍ - ZE SpOrTU A SpOLKOVé čiNNOSTi

duben
4/2022

46. ročník

Výstavní sál MKZ 
Úhel pohledu do 21. 4.

Olejomalby Markéty Myškové 
Do Výstavního sálu se dostanete 

přes Knihovnu Vl. Holana 
nebo bočním vchodem ze 

Střelecké ulice. 

9. 4. 
Velikonoční Bělá Market

IC na zámku
od 14 hod.

12. 4. 
Přednáška

Ballon Club Bílá Hlína
Muzeum Podbezdězí 

od 17 hod.
Vstupné: 50 Kč 

16. 4. 
Jak koťátko zapomnělo mňoukat

Divadlo Úsměv
V Komorním sále MKZ 

od 15 hod.
Vstupné: 50 Kč

23. 4. 
Radost v barvách

Vernisáž výstavy obrazů
Muzeum Podbezdězí

od 15 hod.
30. 4. 

Čarodějnice
Fotbalový stadion

od 18 hod.

1. 5. 
Jihočeská krajina

Fotografie B. Rosenkranze
Vernisáž ve Výstavním sále MKZ 

od 13.30
Poetický piknik

V parku na Masarykově náměstí 
od 14 hod.

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz

stejně jako vloni i v tomto dubnovém úvod-
níku Zpravodaje města je pro mě hrozně 
těžké najít vhodná slova. A to mám duben 
obyčejně velmi rád. Je to smutný paradox. 
Přesně před rokem jsem Vám psal o tom, 
že přestože je covidové období pro kaž-
dého z  nás již strašně dlouhé, nesmírně 
obtížné a únavné, že vlastně nemáme nač 
si stěžovat, protože naše babičky a dědové 
museli žít šest let za druhé světové války 
a hle, na Ukrajině si nyní lidé procházejí 
něčím podobně hrůzostrašným. Nyní 
v roce 2022 je potkalo to, co potkalo nás 
v  roce 1938 i  posléze v  roce 1968. Snad 
budu slušný, ale musím to ze sebe vypsat. 
Neřád přijel tankem a nic mu není svaté. 

Dne 24. 2. jsme se probudili do no-
vého, zcela jiného světa. Budu parafrá-
zovat slavný výrok pana prezidenta Vác-
lava Havla, když bez nadsázky napíšu, že:  
„Naše planeta nevzkvétá.“
 
Nebudu tentokrát poslem dobrých zpráv. 
Po pandemické krizi a po energetické krizi 
nás čeká ještě krize poválečná, která již do-
padá na každého z nás. Nejen ekonomicky. 
Všem z nás se dříve či později změní pri-
ority. Jsme k  tomu bohužel odsouzeni, 
nemáme na výběr. Pravdou je, že nebude 
líp, ale nesmíme se z toho prosím podělat. 
V trpělivosti a s důvěrou hleďme budouc-
nosti vstříc. Nemá cenu plakat po našich 
starých životech, má cenu dívat se dopředu.

Obzvláště letos jsem velice pyšný na to, že 
v Bělé byla tradičně 10. 3. vyvěšena tibet-
ská vlajka jako připomenutí uplynulých 
63 let od povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci právě na počest této jedinečné 
země s  neměřitelným a  unikátním me-
tafyzičnem. Jak symbolické v  souvislosti 
s  vyvěšením ukrajinské vlajky, která na 
podporu této válkou zasažené země vlaje 
nepřetržitě v  severáku vedle městského 
znaku od 28. 2. Obě vlajky byly k vidění 
jak před budovou radnice, tak na budově 

Městských kulturních zařízení, za což této 
příspěvkové organizaci srdečně děkuji. 
Město Bělá pod Bezdězem tím hrdě a jed-
nohlasně dává jasný signál, že patří do zá-
padního demokratického světa, kde pro 
zoufalou a zbabělou agresi není místo.

Mé přání je tentokrát jasné. Nechť nám 
Boží hod velikonoční, tedy svátek zmrt-
výchvstání Ježíše Krista, přinese naději 
pro život v mnohem přívětivější době, kde 
zbytečně neumírají nevinní lidé a  kde se 
žije bez války a v míru.
 
Pravda a  láska nakonec vždycky zvítězí, 
nebojte.

Váš Jan Sýkora, 
místostarosta města

Vážení SPoluoBČané, MIlí BěláCI,
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Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU 

V BeZDěDICíCH BuDe 
PRoBíHaT oPRaVa 

VoDoVoDníHo ŘaDu

Městu Bělá pod Bezdězem ve výši  
51.000,- Kč od společnosti ČEPS, a. s., 
Praha 10. Finanční dar bude poskytnut 
na pořízení tří kompletních zásahových 
oděvů pro potřeby Jednotky sboru dobro-
volných hasičů.
Rada města Bělá pod Bezdězem schválila 
účetní závěrky a  s  tím související doku-
menty všech svých příspěvkových orga-
nizací.
Rada města projednala a schválila v rámci 
své kompetence poskytnutí dotací na 
podporu činnosti sportovních oddílů 
a  zájmových spolků, jedná se o  dotace 
do 50.000,- Kč. A  doporučila zastupitel-
stvu ke schválení poskytnutí dotací nad  
50.000,- Kč. Zastupitelstvo přidělení dotací 
projedná na svém jednání dne 23. 3. 2022.
Rada města doporučila zastupitelstvu 
v  rámci rozpočtového opatření č. 2/2022 
vyčlenit finanční prostředky na řešení pří-
padných výdajů v souvislosti s válkou na 
Ukrajině a dále doporučila zastupitelstvu 
schválit finanční dar ve výši 200.000,- Kč 
na pomoc obyvatelům Ukrajiny prostřed-
nictvím velvyslanectví Ukrajiny v  České 
republice.
Rada města již tradičně odsouhlasila za-
pojení Bělé do mezinárodního projektu 
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 
vlajky dne 10. 3. 2022 na budově Měst-
ského úřadu. 

Zastupitelstvo města delegovalo  
Mgr. J. Drábka jako zástupce města  
Bělá pod Bezdězem na všechny valné 
hromady společnosti Bělská investiční,  
s. r. o., které budou svolány v roce 2022.
Zastupitelstvo města projednalo staros-
tou pozastavená usnesení Rady města 
58/2022 a 60/2022 týkající se podání ža-
loby na určení vlastnictví k  pozemkům, 
které byly určeny k vkladu do společnosti 
Bělská investiční, s. r.o. a zmocnění advo-
káta Mgr. P. Jandy k  zastupování města 
v  této věci. Zastupitelstvo vyjádřilo ne-
souhlas s pozastavením a potvrdilo plat-
nost původních usnesení rady města.
Rada města schválila časový harmono-
gram poskytování půjček z  Fondu roz-
voje bydlení na opravy a  modernizaci 
obytných budov na území města Bělá pod 
Bezdězem v roce 2022. Informace nalez-
nete na webu města nebo na Finančním 
odboru MÚ. 
Rada schválila přijetí finančního daru 

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Dovolujeme si vás informovat, že 
v době velikonočních svátků

 od 15. - 18. 4. 
bude Sběrný dvůr Bělá pod 

Bezdězem v Mělnické ulici uzavřen, 
ostatní dny je Sběrný dvůr otevřen 

dle otevírací doby.
Děkujeme za pochopení.

upozornění občanům!Z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem

Bioodpad do popelnice nepatří

PoMoC uKRaJIně S PaRTneRSKÝM MěSTeM Z něMeCKa

Společnost Vodovody a kanalizace MB, 
a. s., připravila opravu vodovodního 
řadu v Bezdědicích.

Plánované zahájení: 05/2022.
Termín dokončení: 09/2022.
V  rámci těchto oprav bude dochá-
zet k  určitým omezením, prosíme tedy 
o pochopení. 
Krátkodobé odstávky vody: 
Odběratelé, kterých se dotkne krát-
kodobé přerušení dodávky pitné vody 
v průběhu oprav, budou o postupu prací 
a odstávce v předstihu informováni. 
Svoz komunálního odpadu: 
Pokud by auto společnosti zajišťující 
svoz domovního odpadu neprojelo sta-
veništěm, zajistí svoz nádob k  nejbližší 
křižovatce a následný rozvoz po jednot-
livých nemovitostech zhotovitel stavby. 
Pro tuto službu je nutné, aby si všichni 
majitelé zřetelně označili své odpadové 
nádoby číslem popisným.

Dopravní opatření: 
Prosíme, abyste neparkovali v  místech 
právě probíhajících prací a respektovali 
nainstalované dopravní značení. Tam, 
kde bude úplná uzavírka komunikace, 
bude umožněn pouze vjezd záchranné 
službě a hasičům.

Výměnou za způsobená omezení bude 
zajištěna vyšší spolehlivost a kvalita do-
dávek pitné vody. Proto věříme, že spo-
lečně s  vaší spoluprací proběhne celá 
stavba bez větších problémů a v co nej-
kratším termínu.

Občané Bezdědic byli detailněji infor-
mováni formou podrobného dopisu do-
ručeného do všech poštovních schrá-
nek. 

-RaMM-

Od 1. 1. 2015 vstoupila v  platnost novela 
zákona o  odpadech, která nařizuje oddě-
lené soustřeďování biologických odpadů 
rostlinného původu. V praxi to znamená, 
že bioodpad do popelnice nepatří. V  le-
tech 2013 a 2014 rozdělilo město Bělá pod 
Bezdězem mezi občany 600 kusů kom-
postérů pořízených z dotace z Operačního 
programu životního prostředí. Každý ob-
čan, který má možnost, by měl bioodpad 
využít na svém pozemku kompostová-
ním a vrátit vzniklou hmotu zpět do půdy. 
Kdo tuto možnost nemá, může od 1. 4. do  
31. 10. odvážet bioodpad včetně větví 
z  prořezů stromků zdarma do Sběrného 
dvora města Bělá pod Bezdězem v  Měl-
nické ulici. Bioodpad musí být čistý, bez 
nežádoucích příměsí (plasty, papír apod.). 
Dále je nutné bioodpad roztřídit na rost-
linný bioodpad a větvě. Bioodpad bude od-
vážen a zpracováván na kompostárně. Do-
volujeme si vás upozornit, že pokud bude 
při svozu komunálního odpadu posádkou 
nalezen ve vaší popelnici jakýkoliv biood-
pad nádoba nebude vyvezena.
Co do bioodpadu patří: posečená tráva, 

plevel, listí, zemina z  květináčů, kůra ze 
stromů, drny, spadané ovoce atd.
Co tam nepatří: obaly, stavební odpad, 
domovní odpad, sklo, plasty, kovy, tex-
tilní materiály, zbytky jídel, maso, kosti 
atd.

Naše partnerské město Groß-Bieberau 
nám v neděli 13. 3. přivezlo tři dodávky 
plné humanitárních balíků i balíčků pro 
pomoc Ukrajině.

Jednalo se především o  plínky, dětskou 
výživu, hygienické potřeby, obrovské 
množství léků a  zdravotnického mate-
riálu, dámské a  dětské oblečení, deky, 
spacáky, polštáře, pití, trvanlivé jídlo 
a mnoho dalšího.

Zásilku již odvezli občané Bělé pod 
Bezdězem, kteří pocházejí z Ukrajiny, na 
hranice, kde tuto pomoc předali dále na 
území Ukrajiny potřebným. Funguje to 
tak, že ukrajinské samosprávy distribuují 
takovou pomoc vnitrostátně.

Je nám ctí a potěšením, že vedle sebe po 
dlouhá léta stojíme s  německým měs-

tečkem Groß-Bieberau jako partnerská 
města. Prokázali jsme, že umíme spolu-
pracovat i v takto těžké situaci na vysoké 
úrovni. V pondělí ráno jsme tento rychlý 
projekt pro pomoc Ukrajině zhodno-
tili při telekonferenci se starostkou An-
jou Vogt, kde jsme mimo jiné vzpomněli 
i  další aspekty dlouhodobé spolupráce, 
které naše města čekají.

Speciální poděkování patří občanům to-
hoto překrásného města a především pak 
žákům Albert Einstein Schule, kteří se 
na této sbírce humanitární pomoci vý-
znamně podíleli. Celková hodnota této 
dobročinné akce byla nakonec vyčíslena 
na finálních 50 000 euro, což prostě ho-
voří za vše.

Děkuji tímto i  Tondovi Pecovi, který  
zajistil na své náklady ubytování pro zá-

stupce z města Groß-Bieberau ve své pře-
krásné Stodole v Táborové ulici. Dále pak 
děkuji za pomoc při organizaci této akce 
Janě Vltavské a  Matoušovi Horčičkovi 
z městského úřadu. Chci také poděkovat 
Vasilovi Tomashcukovi za zajištění logis-
tiky na Ukrajinu. Vše včetně zahraniční 
sbírky a dopravy se podařilo zorganizo-
vat za neskutečných pět dnů.

Také bych chtěl vyzdvihnout solidaritu, 
snahu a  práci lidí, kterým není osud 
obětí války na Ukrajině lhostejný. V Bělé 
je Vás velká spousta!

Díky Vám za to. 

Jan Sýkora,
místostarosta
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Měsíc duben je znám pranostickým rče-
ním: „… ještě tam budem“. Myšleno 
za kamny, za kterými jsme od března. 
O  tom, že městský úřad za kamny roz-
hodně nesedí, svědčí řada rozpracova-
ných investičních projektů, které s  při-
cházejícím jarem a vhodnými teplotami 
vstupují do fáze realizací či dokončení. 
A  proto jsme opět usedli se starostou 
města, Ing. Jaroslavem Vernerem, aby-
chom pokračovali tam, kde jsme minule 
přestali.

Naposledy jsme mluvili o  parkovišti 
v  Jenečské ulici. Můžeme začít přímo 
s ním?
Můžeme, ale naposledy jsme mluvili 
také o  zdravotním středisku a  jeho re-
konstrukci. Bohužel tady dojde k  ma-
lému zdržení. Přístavby našeho střediska 
nestojí na našem pozemku. Nejedná se 
o  velké pozemky rozlohou, ale dříve, 
než do střediska začne město investovat, 
musí být tyhle věci v souladu se zákony. 

A  jak se to stalo, že jsou tam cizí po-
zemky? 
V  roce 1951 se na Ministerstvu práce 
a  sociálních záležitostí (dnes Minis-
terstvo práce a  sociálních věcí) ztratily 
dokumenty o  pozemcích okolo stře-
diska. Tohle se musí dořešit, jde sice 
o  administrativní záležitost, ale nut-
nou. Až bude všechno s pozemky v sou-
ladu s platnou legislativou, můžeme žá-
dat o  stavební povolení a  další kroky. 
Doufám, že v  květnovém Zpravodaji si 
o středisku popovídáme už více.

Dobrá, středisko odkládáme a  jdeme 
na parkoviště v Jenečské ulici.
Abych upřesnil lokalitu – je to trav-
natá plocha za kostelem a  klášterem 
mezi „starým řezníkem“ (dnes Řeznic-
tví Pálka) a  starou družinou nebo jes-
lemi, chcete-li. Vznikne tam dvacet 
parkovacích stání v  kolmém směru na 
klášter. První parkovací místo nejblíže 

Tyršově ulici bude vyhrazeno pro in-
validy. Mezi parkovištěm a  budovami 
kláštera přibude ještě nový chodník ze 
štípané žuly, včetně veřejného osvět-
lení. Povrch parkoviště bude ze zasa-
kovací dlažby. To nám umožnilo vy-
hnout se komplikovanému odvodu 
dešťové vody z  tohoto místa. Navíc se 
nám stavbu ještě významně podařilo 
zlevnit díky tomu, že zasakovací pod-
loží bude udělané z  recyklátu. Ten je 
z betonového granulátu z bývalé sovět-
ské čističky z  Vrchbělé. Máme hotovou 
celou dokumentaci a teď čekáme na vy-
dání stavebního povolení. Předpoklá-
dám, že by se mohlo na místě začít pra-
covat už v  dubnu, pokud bude počasí 
příznivé. Ještě snad k  modřínu, který 
na trávníku stojí. Bohužel ten bude mu-
set stavbě ustoupit, ale bude realizována 
nová výsadba po dokončení stavby. Tak 
zeleně spíše přibude, než aby mizela. 
Jak už jsem uváděl posledně, probíhaly 
v  lokalitě archeologické práce. Celkový 
rozpočet na parkoviště je 2 300 000 Kč. 
Protože parkoviště se buduje ve středu 
města a  nedaleko památky (kostel sv. 
Václava a klášter augustiniánů), musely 
proběhnout archeologické sondy. S  tím 
jsme počítali a měli archeologický prů-
zkum v rozpočtu.  

A  co archeologické nálezy, co bude 
s nimi? Budou přeneseny, nebo se za-
konzervují?
Došlo k řadě nálezů, především koster-
ních ostatků, ale žádný z těch, který byl 
v sondách objeven, nebude stavbou do-
tčen. Pokud by nastala v  tomhle směru 
nepředvídaná situace, tedy pokud by 
se našly artefakty nebo kosterní po-
zůstatky, u kterých by hrozilo poškození 
stavbou, budeme to řešit s  archeology 
a na základě jejich doporučení. Zatím to 
tak nevypadá, ale nikdo do země nevi-
díme.

Parkoviště jsou v Bělé zdarma. Počítá 
se s  jejich zpoplatněním, nebo bude 
zachováno bezplatné parkování?
Osobně si myslím, že by parkoviště měla 
zůstat bezplatná. Co se týká přímo to-
hoto nového v Jenečské ulici, rád bych, 
aby se tam parkovalo místo tradičního 
stání na „Tyršovce“. Takže zpoplatnění 
parkování není na pořadu dne.

A co další investice plánované na leto-
šek?

Je jich samozřejmě víc, ale dneska bych 
chtěl vyzdvihnout dvě. Tou první je 
stavba běžeckého oválu na školním po-
zemku v  Máchově ulici. A  to jak pro 
běhy vytrvalostní, tak pro sprinty. Sou-
částí je i  pískové doskočiště pro skok 
daleký. Stavba je z Máchovy ulice skryta 
pohledům, je vzadu za budovou. Sou-
časný stav – základ je hotov, je tam as-
faltový povrch a  osazené jsou obrub-
níky. Až dovolí počasí, bude položen 
finální gumový povrch. Na stavbu při-
spěl částkou 750 000 Kč nadační fond 
Škoda. Dva miliony jdou z  městské 
kasy. A tou druhou je již realizace ven-
kovní učebny v Tyršově ulici. Je hotová 
výsadba, dokončují se terénní úpravy, 
bude se instalovat mobiliář a  sklad na 
učební pomůcky, herní prvky. I na tuhle 
učebnu přispěl Nadační fond Škoda 
částkou 600 000 Kč (celkový rozpočet  
2 300 000 Kč).

Nemohu se nezeptat - válka na Ukra-
jině, nedaleko Jezová - uprchlický  
tábor, jaká je situace?
Uprchlíci, především ženy a  děti, v  tá-
boře jsou a  je jistě oprávněný předpo-
klad, že ty děti, které budou zůstávat 
v  zařízení nebo městě, budou posléze 
docházet do naší školy. Podle posled-
ních informací z  krizového řízení mají 
děti uprchlé před konfliktem zatím čas 
se aklimatizovat do září, pak teprve ty, 
co zůstanou, budou chodit do školy. Což 
u  nás je realizovatelné, tedy co se týče 
míst. Tabulkově jsme zhruba na pěti 
stovkách dětí a kapacita lehce přesahuje 
osm set. Další místa bychom jistě našli 
i ve škole v Tyršově ulici. Ale jak říkám, 
je to výhled, všechno se rychle mění. 
Jako město jsme samozřejmě součástí 
celého toho živého procesu, a  to díky 
zapojení do ORP (obce s rozšířenou pů-
sobností), krizového štábu Ministerstva 
vnitra nebo Středočeského kraje. Rada 
pověřila místostarostu Jana Sýkoru, aby 
v této věci byl styčnou osobou.

A příště?
Příště bych se rád vrátil k  rekonstrukci 
zdravotního střediska a ulice Mladobo-
leslavské.
Krásné Velikonoce i  celý duben přeji 
všem čtenářům našeho Zpravodaje. 

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Starosta města o parkování

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ač se to v podzimních měsících letošního 
školního roku zdálo téměř nemožné, oba 
lyžařské kurzy se nakonec uskutečnily. 
V loňském školním roce nebylo možné ly-
žařský kurz realizovat, proto jsme nabídli 
lyžařský kurz i žákům 8. a 9. ročníků, kteří 
by o něj jinak úplně přišli. 
V neděli 2. 1. jsme se plni očekávání na-
skládali do autobusu a  vyrazili směrem 
na Lučany nad Nisou. Cestou jsme ne-
trpělivě vyhlíželi jakékoliv známky bílé 
sněhové pokrývky, leč nedočkali jsme se. 
I kolem naší chaty Lučanky bylo všude ze-
leno a po sněhu ani památky. Naštěstí se 
v našem okolí nacházely i sjezdovky, které 
byly uměle zasněžené, takže jsme přece 
jen několikrát na lyže vyrazili. Počasí 
nám dalo zabrat, neminuly nás celodenní 

deště, ale o program jsme měli postaráno 
- hráli jsme hru Pevnost Lučard. Během 
týdne jsme několikrát vyrazili po okolí 
naší chalupy na turistický výšlap. Naštěstí 
se během týdne počasí trochu umoudřilo, 
nakonec napadl sníh a vše bylo hned ve-
selejší. V  pátek 7. 1. jsme se vrátili před 
školu, čímž náš první lyžák skončil.
Na kurz se 7. ročníkem jsme vyrazili v ne-
děli 16. 1. Cestou nás vítala stále zasněže-
nější krajina a té jsme také během kurzu 
dokázali patřičně využít. Na lyže jsme 
vyrazili hned v  neděli odpoledne a  poté 
každý den. Pouze odpočinkový den jsme 
strávili několikakilometrovou procház-
kou a hrou Kdo přežije Lučanku. Během 
kurzu několikrát sněžilo a  trochu sněhu 
nás přivítalo i v Bělé při návratu domů. 

Během kurzů nechyběla soutěž o  nejza-
jímavější sněhovou sochu, proběhlo ně-
kolik přednášek o  pohybu a  pobytu na 
horách, koulovačky a  hlavně si žáci vy-
zkoušeli nové dovednosti na lyžích. Cel-
kem se lyžařských kurzů zúčastnilo  
47 žáků z  8. a  9. ročníků a  54 žáků  
ze 7. ročníku. Věříme, že si všichni lyžák 
užili, někteří žáci se naučili základy na ly-
žích a  jiní se ve svých lyžařských doved-
nostech zdokonalili. Sportu zdar!

Mgr. Václav Hojka, 
Mgr. Marcela Machačová, 

Mgr. Šárka Dufková, 
Bc. Patrik Čech, 

Jitka Tošovská

V tomto jarním měsíci se ještě ohlédneme 
do zimního měsíce února, kdy probíhaly 
masopustní veselice. Ve školní družině 
jsme si společně s dětmi povídali o zvycích 
v  době masopustu (masopustní průvod, 
masopustní masky, tanec a veselí). Tak jsme 
společně s  dětmi začali vyrábět obličejové 
masky, škrabošky a připravovat i maškarní 
odpoledne. Děti si donesly na toto odpo-
ledne své oblíbené masky, do kterých se pře-
vlékly, a mohlo se začít. Na toto odpoledne 
byla vyzdobena tělocvična naší školy, byly 
připraveny soutěže pro děti, odměny, tanec, 
promenáda v  maskách. Odměněny byly 
všechny děti, které se zúčastnily, a  určitě 
jsme si toto odpoledne společně užili a nyní 
se již budeme těšit na velikonoční svátky, 
kterým tyto veselice předcházejí. Doufáme, 
že jarní počasí nám vykouzlí úsměvy na tvá-
řích, zlepší náladu a budeme se těšit na další 
zdařilé akce ve školní družině. 

Za kolektiv vychovatelek Jitka Tošovská

lyžařské kurzy 2022

Karnevalové masky ve školní družině
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DĚNÍ VE MĚSTĚ

Dne 9. 3. naši školu navštívil Jan Micka, 
který patří mezi nejlepší a nejúspěšnější 
plavce v České republice. Honza je drži-
telem českých rekordů na tratích 400 m, 
800 m, 1500 m a 5000 m volným způso-
bem, má za sebou mnoho medailových 
úspěchů na mezinárodních závodech 
a  je to trojnásobný účastník olympij-
ských her. Žákům 2. stupně předsta-
vil svůj sport, vylíčil zajímavé zážitky 
z  olympiád z  Londýna, Ria de Janeira 
i Tokia a popsal, jaké to je, být profesi-
onálním sportovcem, jak probíhají tré-
ninky a zda se chystá na další olympiádu 
do Paříže. I díky svým dotazům na závěr 
besedy se žáci dozvěděli mnoho infor-
mací o  plavání, ale i  o  Honzovi jako 
sportovní osobnosti.
Věřím, že beseda s  takovou spor-
tovní osobností byla pro žáky inspirací 
a ukázkou, že pokud člověk chce dosáh-
nout svých snů, musí pro to také něco 
obětovat. Moc děkujeme Janu Mickovi 
za příjemné povídání a vstřícnost a pře-
jeme mnoho sportovních i  osobních 
úspěchů. 

Mgr. Marcela Machačová

Starostou TJ Sokol Bělá pod Bezdězem byl 
v sobotu 19. 3. na valné hromadě oddílu 
opět zvolen házenkář, srdcař, letitý funk-
cionář, kolega zastupitel a především můj 
kamarád Lukáš „Shalom“ Hentek.

Jednatelem se stal Stanislav Švec, členy vý-
boru pak Helena Pelcová, Karel Krouský, 
Stanislav Beran a František Müller. V kon-
trolní komisi bude působit Iveta Orolí-
nová a Zuzana Zumrová.

Těší mě, že jsem byl osobně účasten této 

slavnostní chvíle, neboť zde proběhlo 
i  loučení s  neuvěřitelnou kariérou pana 
Vladimíra Šandy. Pan Šanda po aktiv-
ních 61 letech působení v rámci TJ Sokol 
Bělá takřka na všech pozicích se rozhodl 
již dále nekandidovat. Přesto svým násle-
dovníkům přislíbil, že k časomíře ještě rád 
usedne a  pomůže. Sami bělští házenkáři 
tyto volby nazvali generační výměnou ve 
vedení klubu. Jsem moc rád za to, že po 
celou dobu schůze panovala na místě ve 
velmi příjemné společnosti uvolněná at-
mosféra. Jen tak dále.

Blahopřeji a hlavně DĚKUJI všem zvole-
ným, tedy starostovi, členům výboru běl-
ského Sokola a všem trenérům za to, jak 
dlouhá léta pracujete pro výborné fungo-
vání tradičního oddílu naší házené napříč 
všemi věkovými kategoriemi. Není bez za-
jímavosti, že se nám na obzoru opět rýsuje 
ženský mančaft.

Držme bělské házené palce, ať se jí daří 
a  ať nadále vzkvétá na poli sportovním 
i po stránce funkcionářské.

Jan Sýkora,
místostarosta

Pokud jste pravidelnými čtenáři Zpravo-
daje, určitě už jste jméno Filipa Hašla za-
znamenali. Tento žák IX. A  je vysloveně 
zaměřen na přírodovědné předměty, ob-
zvláště chemii, kterou chce i  studovat na 
střední škole. Není proto divu, že se za-
pojil i do 58. ročníku Chemické olympi-
ády. Školní kolo soutěže bylo rozděleno 
na tři části. Nejvíce času zabrala domácí 
příprava, během které museli soutěžící vy-
pracovat úkoly na téma atmosféry a  lito-
sféry. Poprali se s rovnice a jejich vyčíslo-
váním, s  výpočty hmotnostních zlomků, 
hustoty a objemu plynů, vypočítali, kolik 
železa tvoří Eiffelovu věž. Na domácí část 
navázal test ze získaných znalostí a nako-
nec práce nejoblíbenější, laboratorní. V ní 
soutěžící připravovali sádrovec a vyráběli 

oxid uhličitý. V celkovém součtu bodů se 
na třetím místě umístila Johana Čelikov-
ská z IX. B, příčku druhou obsadila Anna 
Čermáková také z IX. B a vítězství si od-
nesl již zmíněný Filip Hašl. 
Svým prvenstvím si Filip zajistil postup 
do okresního kola, které proběhlo 4. 3. na 
Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Bo-
leslavi. Zde se sešlo 18 talentovaných che-
miků, z  toho polovina studentů osmile-
tých gymnázií, kde se s chemií začíná již 
v  sekundě (odpovídá sedmému ročníku 
ZŠ). Tématem tohoto kola byla fotosyn-
téza a  rovnice s  ní spojené, koloběh uh-
líku a  krápníkové jeskyně. Právě reakce 
uhličitanu vápenatého včetně jeho srá-
žení z  roztoku byly součástí laboratorní 
úlohy. S  těmito úkoly si nejlépe poradil 
Šimon Havlas z Gymnázia Dr. Josefa Pe-
kaře, který si právem vydobyl postup do 
krajského kola. Ani Filip se neztratil, ob-
sadil krásné sedmé místo a stal se úspěš-
ným řešitelem. Spolu s Jakubem Novákem 
ze Základní školy v  Bakově nad Jizerou 
byli jedinými žáky základních škol, kteří 
narušili převahu gymnaziálních studentů, 
a obhájili tak čest základoškolské chemie. 
Všem našim soutěžícím děkujeme a Fili-
povi gratulujeme ke skvělému výsledku. 

Ing. Pavlína Cankařová

Beseda s olympionikem

Valná HRoMaDa TJ SoKol Bělá - HáZená

Filip potřetí

 
Veselá pohádka o koťátku, které nedávalo 
pozor, co mu maminka říká, a  tak zapo-
mnělo, jak si říct o  mlíčko. Kdo koťátku 
pomůže? 

Vstupné: 50 Kč.
Dostanete se k nám bočním vchodem ze 
Střelecké ulice.

-S.G.-

Sašu Niklíčkovou a  její „Zmačkanou 
ženu“ vystřídá Jan Žamboch a „Wolf Lost 
in the Poem“. 

Písničkářka Saša Niklíčková se většinou 
doprovází na akordeon, ale příležitostně 
také na ukulele nebo klávesy. Je držitel-
kou několika ocenění, posledním je Au-
torská Porta z celonárodního finále folko-

vých interpretů v Řevnicích. „Zmačkaná 
žena“ je název jejího druhého sólového 
CD, které vyšlo v roce 2020. 

Jan Žamboch, český písničkář a frontman 
folkové skupiny Žamboši. Sólově vydal 
dvě alba, na bělském náměstí zazní písně 
právě z druhého sólového CD „Wolf Lost 
in the Poem“, které vyšlo v roce 2017.

Vážení a milí, zveme vás všechny do oázy 
klidu a míru, do Zámeckého klubíku. 
Aktivity zde pro vás připravované jsou 
různorodé a  je jen na vás si vybrat, co 
právě vám sedí, co vás baví, naplňuje nebo 
vám pomáhá. 

Pondělí od 17 hod.
Seminář správného dýchání a  meditace 
s Josefem
Úterý od 15 hod.
Matematika prof. Hejného se Soňou pro 
předškoláčky 
Úterý od 17 hod.
Klubíkové tvoření pro dospělé
Středa od 14 hod.
Klubíkové tvoření pro větší děti (školou 
povinné) 
Středa od 16 hod.
Klubíkové tvoření pro menší děti (škol-
kové) 
Čtvrtek od 17.15
Jóga s Adélkou

Těšíme se na vás.
Vaše kultura
www.mkzbela.cz, Facebook: mkzbela.cz

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

30. 4. od 18 hod.
Na fotbalovém stadionu

Po dvou letech se opět vracíme k pořádání 
čarodějnic, neboli slavení filipojakubské 
noci.
Večer před prvním májem se povětří 
hemží nekalými živly a silami a my je bu-
deme zahánět hraním, soutěžemi a samo-
zřejmě zapálením hranice. 
Ke spolupráci s  námi se vrátil Fotbalový 
klub Bělá, zapůjčení prostoru, zajištění 
výborného občerstvení od Kačky a  Vác-
lava Krejčíkových a  samozřejmě spolu-
prací při ostatních přípravách. Lesy Bělá 
se postarají o dřevo na hranici,  MKZ pro 
vás pozvalo místní skupinu Old Country 
Band a  zajistí soutěže pro děti. A  samo-
zřejmě na vše dohlédnou místní dobro-
volní hasiči. Všem, kteří s námi tuto akci 
připravují a realizují, moc děkujeme. 

Jak tedy bude vypadat letošní program fi-
lipojakubské noci/čarodějnic? 

18 - 19 hod.  Soutěže pro děti na stadionu
19 hod.        ZAPÁLENÍ HRANICE 
19 - 22 hod. Posezení s kapelou Old 
Country Band

Pokud nezasáhne vyšší moc, budeme se 
na vás těšit na fotbalovém stadionu.

-MKZ-

ÚHEL POHLEDU
Olejomalby Markéty Myškové 

do 21. 4.

Připravujeme: 
JIHOČESKÁ KRAJINA
Fotografie Bohumila Rosenkranze,
člena Fotoklubu Sokol Ml. Boleslav

Vernisáž proběhne 1. 5. od 13.30
Ve Výstavním sále MKZ
Výstava je plánována do 25. 5. 

Do Výstavního sálu se dostanete přes 
Knihovnu Vl. Holana, nebo v  době za-
vřené knihovny bočním vchodem ze Stře-
lecké ulice. 
Otevřeno je pondělí - čtvrtek od 9 do 
11.30 a od 12 do 16 hod. Jiný termín ná-
vštěvy je možné předem domluvit telefo-
nicky.

Zámecký klubík 
v dubnu

Sobota 16. 4. od 15 hod.
Jak koťátko zapomnělo mňoukat

Divadlo Úsměv, Chotěboř

Tentokrát poezie v textech písničkářů
1. 5. v parku na Masarykově náměstí od 14 hod.

KoMoRní Sál MKZ

PoeTICKÝ PIKnIK

VÝSTaVní SálČaRoDěJnICe
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Muzeum Podbezdězí, sídlící v 1. patře běl-
ského zámku, bude pro veřejnost pravi-
delně otevřeno již od 23. 4., a to denně 
mimo pondělí v době od 9 do 16 hodin.

Přednáška: Balloon Club Bílá Hlína 
Úterý 12. 4. od 17 hod. Vstupné: 50 Kč
Od Annonay roku 1783 až do Bělé pod 
Bezdězem roku 2021
Přednáška Miroslava Nigrína o týmu lidí, 
kterým učarovalo balonové létání. 

Radost v barvách
23. 4. - 22. 5.
Vernisáž 23. 4. od 15 hod.
Zdravotní sestra, manželka, matka tří dětí 
a poslední roky také nadšená amatérská 
malířka. Tak je možné charakterizovat mla-
doboleslavskou rodačku Evu Brabcovou, 

která v letošním roce oslavila 60. naroze-
niny a jako dárek dostala možnost uspo-
řádat výstavu vlastních obrazů. V oblibě 
má olejomalbu, akvarel, ale i jiné techniky, 
v kterých odráží svůj pohled na svět a krásu 
všedních dní.

Bohumil Dejmek: Revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem

U příležitosti 70. výročí 
konce 2. světové války 
vydalo Muzeum Pod-
bezdězí autentické vzpo-
mínky učitele Bohumila 
Dejmka (1898 – 1979) na 
průběh konce války v Bělé 
p. B. Zakoupit je můžete 

na pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

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

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 8. 4. od 18 hod.

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 Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

Plán města Bělé, vytvořený J. Novot-
ným roku 1797
Plán zámeckého zahradníka J. Novot-
ného je nejstarším (nám známým) po-
hledem na město Bělou. Vidíme kom-
pletní opevnění a  zástavbu města, 
rozlehlé náměstí s masnými krámy, kaly 
a  strážnicí, faru stojící ještě uprostřed 
zahrady, hřbitov kolem farního kostela 
Povýšení svatého Kříže, původní vzhled 
radnice. Podle hradeb a u zámecké sýpky 
soukenické rámy s různobarevným suk-
nem a veliké bělidlo pod zámkem, pro-
měněné v park. Městečko je ale na plánu 
jako po vymření. Copak nám tu chybí? 
Běláci a jejich příběhy. 
Dění kolem roku 1797.
Je tomu pár let, co na místním zámku 
sídlila dětská manufaktura dotovaná 
státem, která ukončila svou činnost před 
devíti lety. 
Nedávno se odsud (po sedmiletém po-
bytu) na zámek v  Mnichově Hradišti 
přestěhoval Arnošt Filip z  Valdštejna 
s  první manželkou Marií Antonií, ro-
zenou Desfours-Walderode a  synkem 
Kristiánem, který se narodil 2. 1. 1794. 
Arnošt Filip z  Valdštejna byl poslední 
vrchností, která na zámku v Bělé dlou-
hodobě bydlela. 
O  dalších událostech vypráví prostřed-
nictvím Dějepisu okresního města Bělé 
jinak Nového Bezdězí v Boleslavsku Jo-
sefa Umlaufa, městský archiv:
„Dne 23. 4. 1794 krajský úřad nařizuje 
magistrátu bělskému listovnu lépe uspo-
řádati, neboť byla v nepořádku velikém. 
Téhož roku Vojtěch Vrabec, syn Fran-
tiška Vrabce, a  Josef Pelikán, syn Jana 
Pelikána z Bělé, kupečtí mládenci, odešli 
na tři léta na vandr. Pelikán do Terstu.
Vrchnost bělská také vyjednává s magis-
trátem města o založení cesty vozové od 
Zamazané brány k zámku a o vysázení 
lipového stromořadí na půdě obecní. 
Měšťanstvo bylo proti tomu.
Vojenský uprchlík Matěj Toikan a  pyt-
lák Václav Kummer z  Vísky ku kraj-
skému úřadu od magistrátu bělského 
odevzdáni jsou, zatčeni byli u  Kateřiny 
Frantzové v noci. 
Dne 8. 11. 1794 někdejší mistr popravní 
Václav Růžička v Bělé ohlásil magistrátu, 
že šíleného tkalce Františka Mildnera 
z Rumburku do svého léčení i do stravy 
přijal byl a že jej uzdravil, načež 35 zla-
tých požadování má, kterýchž však do-
síci mu nelze, pročež žádá o  vymožení 
těch peněz od bratra téhož uzdraveného 
Ignáce Mildnera z Rumburku.
Dne 16. 9. 1794 od mládeže bělské na 

rynku slaveno ,stínání kohouta´.
Dne 12. 7. 1795 za výbor obecní v městě 
Bělé zvoleni jsou: Jan Forman, Vác-
lav Korbel, Václav Čumpelík, František 
Vágner, Jan Šimek, Václav Loučal, Anto-
nín Helm, Jan Čolič, František Kyseva-
tor, František Vrabec, Antonín Paul a Jo-
sef Taška.
 Dne 27. 8. 1795 za představené města 
prohlášeni: purkmistr Josef Zuman, 
první radní Jan Forman, druhý radní 
Jan Šimek, třetí radní František Vra-
bec. Starší obecní a počtvedoucí Jan Čo-
lič, druhý starší obecní Václav Korbel. 
Rychtářem je František Vágner.
Zaznamenány jsou i  ozvuky francouz-
ské revoluce a války s francouzskou re-
publikou. 
Dne 31. 7. 1795 okolo České Lípy, Mi-
moně, Bělé, Zákopech (Zákupech) 
a  Hradišti ze strašných mračen bouří 
hnaných náramné krupobití velmi 
mnoho škody na polích, zahradách 
a  lukách potlučením a záplavou způso-
bených. 
Nařízeny jsou válečné modlitby proti 
nepříteli v jistém pořádku, a to na dve-
řích kostelních přibito, a školní mládež 
vždy k těmto modlitbám voděna jest. 
Dne 10. 4. 1797 zemřel na Třebíči Vin-
cenc, hrabě z Vadštejna-Vartenberka.
V  tomto roce rolní měšťané bělští do-
váželi dle rozvrhu kámen na silnici pod 
Pražskou, čili Dolení bránu. Lepší sil-
nice tehdy vedla od pily k  Paninnému 
dvoru a  odtud k  městu Bělé, neboť od 
pivovaru nahoru k zámku nemohly ná-
kladní těžké vozy jezdit pro příkrost 
a neschůdnost úzkého ouvozu. 
Úředním správcem panství bělského byl 
Krsek a vrchním panství bělského a ku-
řívodského byl Khinl.

Farářem v Bělé je Vojtěch Řezák z Prahy.
Převorem augustiniánského kláštera 
v Bělé P. Isidor Jelínek.“
Dík seznamu popisných čísel se jmény 
majitelů domů z  let 1778 až 1806 (ulo-
ženo v SOkA Mladá Boleslav, fond AM 
Bělá pod Bezdězem, i. č. 90 IBI a 9, Sou-
pis majitelů domů a  gruntů bělských 
1778 – 1806, č. kn. 64) známe jména 
velké části měšťanů a část čísel můžeme 
ztotožnit s jednotlivými domy. Určitě je 
to zámek s č. 2, klášter s  č. 35, radnice 
s č. 56, městský arest č. 57, Panský dům 
č. 94, Úřední dům č. 102 (Zakoupený 
vrchností pro úředníky vystěhovanými 
ze zámku v  době trvání manufaktury. 
Po ukončení existence dětské manu-
faktury na zámku úředníci přešli zpět 
na zámek a část manufaktury do úřed-
nického domu na náměstí.), městská 
škola s č. 103. Fara měla číslo v seznamu 
104. Prostým dopočítáním do této čí-
selné řady lze zhruba přiřadit čísla po-
pisná a majitele k jednotlivým domům, 
ale s  velkou pravděpodobností chyby. 
U  druhé poloviny domů a  majitelů by 
to pak byla zatím jen čistá fabulace, 
protože známe jistě jen čísla pazderny 
141, městské pastušiny 153 a  městské 
strážnice 159, ale neznáme určitě po-
lohu těchto domů na plánu. Poslední kat  
V. Růžička žil v čísle 143, ale nevíme, zda 
se chalupa dá ztotožnit s bývalou katov-
nou, nebo žil jinde. Tento první číselný 
seznam neodpovídá žádnému číslu po-
pisnému z pozdějších číslování ani tomu 
současnému.

Josef Müller

Plán města Bělé od J. Novotného z roku 1797, 
SOA Praha, fond RAV i. č. 4760

InFoRMaČní CenTRuM S exPoZICeMI na ZáMKu

JaK VZnIKal MoDel MěSTa I.

SpOLEčENSKÁ rUBriKA

VZPoMínKY
Dne 7. 4. to bude prv-
ní smutný rok, co nás 
opustil můj otec, pan 
Zdeněk Kašpar, a  dne  
30. 4. uplyne páté 
smutné výročí od smr-

ti mojí milované maminky Marie Kašparové. 
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim pro-

sím tichou vzpomínku. 
Dcera Dana s rodinou

Jak čas rychle běží, dne 10. 4. uply-
ne již 35 dlouhých let od tragické 
smrti mého bratra, Jiřího Kittela. 

Stále vzpomínáme.
Josef Kittel s rodinou

„To krásné slovíčko máma každý z nás nejdříve 
zná. Dokud to slovíčko mámo mamince říkati 
smíš, važ si ho, znamená lásku...“
Bohužel, s  naší maminkou už promlouvá-
me jen ve vzpomínkách. Dne 12. 4. uplyne 

neuvěřitelných devět let, kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka 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 15. 4. uplyne smutných 20 let, 
co nás navždy opustila naše ma-
minka, paní Anna Daňhelová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Děkujeme.
S láskou vzpomínají syn Milan 

a dcera Radka s rodinami.

Dne 22. 4. uplynou již čtyři roky, 
co nás opustil manžel, tatínek a dě-
deček, pan Pavel Jenč. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu společně s  námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají manželka 
s rodinou.

Dne 22. 4. to bude devět let, kdy je s  námi 
naše maminka, paní Eva Chrtková, již jen ve 
vzpomínkách.

S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

„Čas utíká a  nevrací, co vzal, jen vzpomínky 
zůstávají dál.“

Dne 26. 4. uplyne šest let, co nás 
navždy opustil pan Zdeněk Šimek. 

Stále vzpomínají družka Eva 
s dětmi, dcery Monika, Martina 

a sestra Jana s rodinou.

Muzeum Podbezdězí v dubnu
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V sobotu 19. 2. se v bělské sportovní hale 
odehrál závěrečný domácí halový turnaj 
zimní sezony. Podruhé se setkaly týmy 
mladších přípravek (ročníků 2013 a mlad-
ších), po odhlášení Luštěnic v sedmi tý-
mech systémem každý s každým na 1 x 
12 minut.
Vítězem turnaje se stal Klášter, který po 
výhrách remizoval až v závěrečném zápase 
s Bělou. Právě bod z tohoto zápasu pomohl 
domácímu týmu ke stříbrným medailím, 
bronz si odvezli zástupci Dolního Bousova. 
Navíc byl Šimon Bartoníček (SK Bělá) vy-

hlášen nejlepším hráčem turnaje.

Výsledky a branky Bělé na turnaji:
Bělá – Dobrovice 0:1 
Bělá - Jabkenice 2:0 (Straka, Velich)
Bělá - Chotětov 2:0 (Velich, Straka)
Bělá – DBSK 0:0
Bělá - Kosmonosy 2:0 (Straka, Schneider)
Bělá – Klášter 1:1 (Velich)

Sestava Bělá na turnaji:
Kreidl – Bartoníček, Jurička, Šedlbauer – 
Straka, Schneider, Bodzek, Velich

V  neděli 20. 2. se ve sportovní hale 
u Kauflandu v Mladé Boleslavi utkaly 
týmy starších přípravek (ročníky 2011 
a mladší). Sedm celků zápolilo v systému 
každý s každým na 1 x 11 minut. Bělští 
zástupci po úvodní remíze s Mn. Hradiš-
těm porazili šťastně Arsenal Česká Lípa 
brankou Vítka 10 s před koncem. Ná-
sledně Bělá přehrála Sporting 2:0, zvládla 
duel s červeným týmem Kosmonos (1:0) 
a  skvělým závěrem zremizovala zápas 
s Kosmonosy bílým týmem (2:2 dvěma 
brankami v poslední minutě). V závě-
rečném zápase pak přehrála okresní fot-
balový výběr 3:1 a získaných 14 bodů jí 
stačilo na výhru v turnaji, další místa pak 
obsadily domácí týmy Kosmonos.
Adam Vítek z Bělé se stal s osmi brankami 

nejlepším střelcem turnaje, výborný výkon 
podal také brankář Matěj Mencl. Celý tým 

pak hrál velmi obětavě a kompaktně, v se-
stavě se neztratil ani Daniel Velich, člen 
mladší přípravky. 

Sestava Bělé na turnaji :
Mencl (Kreidl) – Drašnar, Chocholouš, 
Bock, Borovičková, Glaser, Vítek, Scheifler, 
Komárek, Velich
Výsledky a branky Bělé na turnaji:
Bělá – Mnichovo Hradiště 0:0
Bělá – Arsenal Česká Lípa 1:0 (Vítek)
Bělá – Sporting MB 2:0 (Velich, Vítek)
Bělá – Kosmonosy červený tým 1:0 (Vítek)
Bělá – Kosmonosy bílý tým 2:2 (2x Vítek)
Bělá – OFV MB 3:1 (3x Vítek)

V sobotu 5. 3. se konaly na Kladně krajské 
přebory dívek a chlapců v kategoriích U15 
a U19.
Chlapci U15: Lukáš Balog, Jiří Smékal, 
Jakub Matoušek a Tadeáš Sabol
Soutěže družstev se zúčastnilo celkem pět 
klubů stolního tenisu – TTC Kladno, Ne-
ratovice, Sokol Všetaty, STC Slaný a TTC 
Bělá pod Bezdězem. 
První utkání proti Kladnu vyhráli kluci cel-
kem snadno 3:0. Poté nás čekal nelehký boj 
proti Všetatům, ve kterém jsme opět zví-
tězili, tentokrát po těžkém boji, TTC Bělá 
-Všetaty 3:2. Zaskvěl se Jakub Matoušek, 
který otočil nepříznivý stav v prvním setu 
a nakonec vyhrál poslední zápas 3:0.
Další utkání proti Neratovicím bylo fan-
tastické, kluci z Neratovic hrají výborně. 
Neratovice se nám taktéž podařilo porazit, 
i když nutno podotknout, že tentokrát se 
kluci vystřídali a hrál Tadeáš Sabol, který 
se také výrazně zlepšuje. Na Lukáše Baloga 
a Jirku Smékala byl neskutečný tlak, kluci 
z Neratovic mají hráče, který hraje s trávou 

(záludný potah s vroubky). Jirka Smékal 
v souboji s protivníkem hrajícím s tímto 
potahem podlehl 0:3 a následně nastoupil 
Lukáš, který stejného soupeře po nelehkém 
boji porazil 3:1. Nakonec Bělá porazila Ne-
ratovice 3:2.
Bohužel nakonec jsme v posledním zápase 
podlehli družstvu Slaného 0:3. Nicméně 
v tomto týmu hrají kluci, kteří se již prosa-
zují už ve vyšších soutěžích.
KAŽDOPÁDNĚ krásné druhé místo pro 
náš mladý kolektiv!!!

Dívky U19: Simona Stachová a Kateřina 
Samlerová
Soutěže družstev se zúčastnily celkem čtyři 
kluby stolního tenisu - SKST Vlašim, TSM 
Kladno, TTC Bělá p. B. a Sokol Všetaty.
Naše děvčata nejprve prohrála s družstvem 
TSM Kladno 0:3 a poté s družstvem SKST 
Vlašim také 0:3. Tato dvě družstva byla jas-
nými favority a také si to spolu rozdala o ví-
tězství.
Pro nás rozhodující zápas se Sokolem Vše-

taty skončil výsledkem 3:1 pro Bělou. Nej-
prve Kačka Samlerová prohrála, Simča 
Stachová následně vyhrála a následovala 
vyhraná veledůležitá čtyřhra 3:2 na sety, při-
čemž holky prohrávaly již 0:2, aby následně 
předvedly pěkný obrat. Poslední bod pak 
v hodně nervózním utkání přidala Simča 
a bylo rozhodnuto. Celkové pěkné 3. místo, 
které bylo maximem možného.

Roland Balog + Karel Kapras, trenéři  
mládeže TTC Bělá pod Bezdězem

ZE SpOrTU A SpOLKOVé čiNNOSTi

Pátek 8. 4. 
Toulání Roverskými horami s TPD

Program: pěší trasa - Skalka u Blíževedel 
- Cikánská jeskyně - Stranné - Bročky – 
Eldorádo (skály) - Tvarožník - zřícenina 
hradu Hvězda - Tillovo nám. - Hvězda -  
7 km, mírně náročné.
Krmení: batoh, Dřevčice.
Odjezdy autobusu: 
Mladá Boleslav 8.45, Bělá p. B. - sportovní 
hala 9 hod., Doksy 9.15 hod.
Návrat: do 16 hod.
Počet míst omezen, cena zájezdu: 250 Kč.

Pátek 15. 4. - Velký pátek
Velikonoce na zámku 

v Benešově nad Ploučnicí 
Zájezd v rámci vlastivědného

 spolku Tajemství 

Prohlídka zámeckého komplexu v Benešově 
nad Ploučnicí - vstupné hradí vlastivědná 
společnost.
Při zpáteční cestě návštěva nově zrekonstru-
ovaného klášterní komplexu v Horní Polici.
Program: pěší trasa - Benešov n. Pl. - zří-
cenina hradu Ostrý a zpět - 7 km, středně 
náročné.
Pohodáři - Benešov n. Pl. - Benešovská 
vyhlídka a zpět - 2 km, nenáročné.
Odjezd autobusu: Benátky n. J., Na Burse 
8.20, Mladá Boleslav 8.45, Bělá p. B. - 
sportovní hala 9 hod., Doksy 9.20 hod.
Návrat: mezi 16 - 17 hod.
Cena zájezdu: 250 Kč.

Horský vůdce

Dne 27. 2. jsme pořádali 
turnaj v  házené mlad-
šího žactva, který jsme 
na počest jedné z ústřed-
ních postav poválečné 
éry našeho klubu pojme-
novali Memoriál Jiřího 

Ceháka. Letos se odehrál 1. ročník Memo-
riálu, v tradici budeme pokračovat i v dal-
ších letech.
Hrálo se každý s  každým 2 x 12 minut. 
Turnaje se zúčastnila družstva Sokol Bělá, 
Sokol Kostelec, Sokol Úvaly, Házená Po-
děbrady, Liberec Handball.
V  této kategorii mohou hrát ještě smí-
šená družstva žáků a žákyň; Bělá, Koste-
lec a Poděbrady to tak měly. Samostatná 
družstva chlapců Liberce a Úval jsme ne-
dokázali přehrát a porazit.
Sestava Sokol Bělá: Tomáš Hurta, Aneta 
Hrdličková - Karolína Měšťanová, Vanesa 
Pecová, Robin Dubec, Lucie Černá, Anna 
Charvátová, Josef Erben, Lukáš Hríb, Ja-
kub Krbeček, Václav Krejčík, Josef Balog, 
Lucie Šárogová, Ondřej Hryz
Trenéři: Petr Netrval, Luboš Šilha.

NAŠE VÝSLEDKY

Bělá - Poděbrady 11:8
Dubec 4, Hríb 3, Balog 2, Černá 1, Krejčík 1

Bělá - Kostelec 15:7
Erben 3, Černá 3, Dubec 3, Pecová 2,  
Krbeček 2, Balog 1, Pecová 1

Bělá - Liberec 10:23
Hríb 4, Dubec 2, Krejčík 1, Erben 1,  
Pecová 1, Měšťanová 1

Bělá - Úvaly 14:15
Hríb 5/1, Dubec 3, Erben 2, Balog 1, 
Černá 1, Měšťanová 1, Pecová 1

Vítězem turnaje se stali mladší žáci Li-
berce, naše družstvo skončilo na 3. místě. 

Program na duben
23. 4. turnaj přípravky od 9 hod.
23. 4. mladší dorost Bělá – Kolín 15 hod.
23. 4. muži Bělá – Mělník 17 hod.

SK Bělá - HázenáMlaDší PŘíPRaVKa STŘíBRná na DoMáCíM HaloVéM TuRnaJI

TTC Bělá pod Bezdězem

V  sobotu 12. 3. 
jsme s našimi svět-
luškami vyrazili na 

Hastrmanskou výpravu. A kam jsme to 
vlastně jeli? Do Brniště na „Stezku has-
trmanů“. Na výpravu se k nám přidalo 
několik skautů a  jedna skautka. Stezka 
začíná na brnišťském nádraží, kam jsme 
se z Bělé dopravili vlakem. Jedna světluška 
jela vlakem poprvé a moc se jí to líbilo. Od 
nádraží jsme se vydali po zeleně značené 
cestě lužním lesem, kolem rybníka, přes 
náměstí až k ekocentru, kde jsme si od-
skočili ještě na stezku „Sochy ve skalách“. 
Díla zde jsou inspirovaná lesem, sny a le-
gendami. U velkého srdce z proutí jsme 
„ošátkovali“ nové světlušky a oficiálně je 
tak přijali do našeho světluškovského roje. 
Poté jsme pokračovali po hastrmanské 

stezce. Udělali jsme si také krátkou za-
stávku u „zahrádky paní Zdislavy“. Je zde 
malé arboretum a v dřívějších skalních 
obydlích jsme viděli skřítky, vodníka a lí-
nou žábu. Odtud vedla stezka zpět k ná-
draží. Na cestě nás provázely dřevěné so-
chy vodních živočichů a jiných zvířat, víl, 
hastrmanů, ve skalách pak trolové, lesní 
bohyně a strážci lesa ve všech podobách. 
Všichni statečně šlapali a při prohlídce 
výtvorů lidských si užívali i krásného po-
časí. Světlušky během cesty hrály bingo, 
kdy vytištěné obrázky hledaly v terénu. 
Skauti zase dostali souřadnice několika 
„kešek“ a snažili se je najít. Jak světlušky, 
tak skauti byli úspěšní. Nezapomenutelný 
určitě bude i piknik u rybníka Vratislav, 
který hlídá hastrman VRÁŤA I. a JEDINÝ, 
stejně tak i řádění na lesních hřištích.

Výprava se opravdu vydařila. Všichni 
máme spoustu nových zážitků a už se tě-
šíme na další. 
Delší podobu článku a více info najdete 
na: svornost.skauting.cz.

Jeřabinka a Arpi

SPoleK TaJeMSTVí

ZE SpOrTU A SpOLKOVé čiNNOSTi

HaSTRManSKá VÝPRaVa

Memoriál Jiřího Ceháka

Starší přípravka ovládla halový KOSMOCUP

Krajské přebory družstev ve stolním tenise
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po - pá 8:00 - 17:00
so           8:00 - 11:30

OTEVÍRACÍ DOBA

    ZVEME VÁS DO PRODEJNY RYBÁŘSKÝCH POTŘEB
        

       ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU 
               O NOVÉ ZNAČKY

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

                 TEL: +420 736 260 357 
BOLESLAVSKÁ 902, KOSMONOSY  29306

 SPORTEX, FLAJZAR, AVID CARP, KORUM, 
                   UFO SINKER A DALŠÍ

PEDIKÚRA v DPS, Tyršova ul.
kompletní ošetření  
a zkrášlení
vašich chodidel

Harasevičová N.
otevřeno: Po - Ne
tel:  704 411 854

ČARODĚJNICE 2022
30. 4. od 18 hod.

Na fotbalovém stadionu
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