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Březen
3/2023

47. ročník

Výstavní sál MKZ 
Homo homini lupus

(člověk člověku vlkem)
10. 3. - 23. 4.

Čtvrtek 16. 3.
Muzejní kavárna
TOVÁRNY NA SNY 

aneb Výprava do filmového zákulisí
Muzeum Podbezdězí od 17 hod. 

Vstupné: 50 Kč

Sobota 18. 3.
Kudy cesta do pohádky

Liduščino divadlo 
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 50 Kč

Pátek 24. 3. 
Na viděnou, sbohem 
DS Břetislav Břeclav 

V Komorním sále MKZ od 20 hod.
Vstupné:  

SMStiket 70 Kč, na místě 90 Kč

Sobota 25. 3.
Velikonoce na zámku

Bělá Market – MKZ   
Muzeum Podbezdězí

Zámek Bělá p. B. od 14 hod.

Sobota 25. 3.
Koledníčkova stezka
Muzeum Podbezdězí

od 14 do 17 hod.

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz.

zimu jsme si ještě pořádně neužili, a už tu 
máme první symboly jara. Sněženky, které 
jsem měl příležitost nafotit při procházce 
bělskými lesy, ve mně vyvolaly jarní ná-
ladu.
Abychom nezaháleli a připravili město na 
blížící se jarní a letní sezonu, zahájili jsme 
rekonstrukci schodů k občerstvení na Vě-
chýtku na koupališti. Chceme, aby byly 
nejen bezpečné, ale aby občerstvení bylo 
dostupné pro maminky s  kočárky a  také 
pro naše handicapované spoluobčany.
Kromě toho jsme na koupališti nechali 
zpracovat dendrologický posudek na 
smrky podél převlékáren, který nás ne-
potěšil. Smrky jsou natolik poškozeny, 
že jsou nebezpečné. V  březnu tak bude 
těchto sedm smrků odstraněno a  místo 
nich vysadíme sedm habrů a  dvě olše. 
Ozdravené prořezy dřevin již byly prove-
deny v parku, v Bezdědicích, na Výsluní, 
v  podzámčí a  na několika křižovatkách. 
Na uzavřené cestě pod zámkem bylo od-
straněno nebezpečné osvětlení a zábradlí. 
Toto je něco málo z  dobře provedených 
prací našich Technických služeb, které 
můžete sledovat i  na našem facebooko-
vém profilu, kam je pro lepší informova-
nost vás spoluobčanů vkládáme.
Kromě toho úspěšně pokračují přípravné 
práce na rekonstrukci zdravotního stře-
diska. Po demontáži plotů následoval pro-
řez okolního pozemku a budou se upravo-
vat záhony. Projekt pro první etapu se týká 
oddělení pediatrie, rehabilitace a  sociál-
ního zázemí. Na realizaci jsme vyčlenili 
v rozpočtu města 8 milionů korun a práce 
zahájíme během jara.
Zároveň čekáme na vypsání dotačních 
programů na výměnu oken, střešní kry-
tiny a zateplení fasády.
Po oznámených odchodech MUDr. Svo-
body a  MUDr. Míškové vypsal krajský 
úřad výběrová řízení na obsazení těchto 
pozic. Věříme, že se nám úspěšně podaří 
tato místa obsadit a vy občané s nimi bu-
dete spokojeni. Toto výběrové řízení končí 

20. 3. a o výsledku vás budeme co nejdříve 
informovat.
V  odpadovém hospodářství byl nově za-
vedený svoz gastroodpadu. Do nových 
popelnic, které mají hnědou barvu, mů-
žete vhazovat kuchyňské zbytky rostlin-
ného a  živočišného původu. Tyto popel-
nice jsou opatřeny samolepkou a  byly 
umístěny především k  bytovým domům. 
Postupně hodláme tuto službu vyhod-
nocovat a  případně rozšiřovat do dalších 
částí města. 
Skvěle provedená restaurátorská práce po-
mníku „Na stráž!“ nám přinesla ocenění 
„Krajská památka roku 2022“. Sdružení 
historických sídel Čech Moravy a Slezska, 
které tuto soutěž každoročně vyhlašuje, 
nám slavnostně předá toto ocenění 21. 3. 
na pražském Žofíně. 
Na konci ledna rezignovala na funkci ře-
ditelky mateřské školy Mgr. Šertlerová. 
Radou města byla řízením školky pově-
řena paní Eva Šírková, a  to do doby, než 
proběhne regulérní výběrové řízení. 
Proběhl také 18. reprezentační ples města. 
Děkujeme všem za účast a věříme, že jste 
se dobře bavili.
Příště se na vás bude těšit paní starostka, 
která vám poví něco o začínající moderni-
zaci hasičské zbrojnice.

Dušan Hýbner

VážeNí SPoLuoBČaNé, MiLí BěLáci,
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Z rady města
Rada města schválila uzavření nájemní 
smlouvy se Základní uměleckou školou 
(ZUŠ) Mladá Boleslav. ZUŠ bude nově 
působit v nově upravených prostorách na 
bělském zámku. 

Radní vyhověli žádosti MUDr. Svo-
body a  souhlasili s  ukončením nájemní 
smlouvy k  ordinaci ve zdravotním stře-
disku k 14. 4. 2023.

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Poplatek za odpady zůstává ve výši 
600 Kč/osoba/rok.

Svoz odpadu pokračuje 1x za 14 dní.
Poplatek máte možnost uhradit  

do 31. 3. 2023 
podle OZV 3/2021 s účinností dnem 

1. 1. 2022. 

Platbu lze provést převodním  
příkazem, složenkou, nebo přímo 

na pokladně.

Pokladní hodiny:
Pondělí: 7 – 11.30 12.30 – 17 hod.
Středa: 7 – 11.30 12.30 – 17 hod. 

Kupon na rok 2023 si vyzvednete  
na pokladně po uhrazení poplatku.

Kontaktní tel.: 326 700 928, 
e-mail: cachova@mubela.cz.

Místní poplatek  
za odpady na rok 2023

Z jednání zastupitelstva a rady města

Pomník Na stráž! je krajskou Památkou roku 2022!

Pomník Na stráž!, který stojí na bělském 
náměstí, zvítězil v krajském kole soutěže 
Památka roku 2022 a  postoupil do celo-
státního hodnocení.
Soutěž pořádá Sdružení historických sí-
del Čech, Moravy a  Slezska a  je určena 
pro movité i nemovité věci, které mají vý-
znamné památkové, architektonické nebo 
urbanistické hodnoty a jsou nositeli speci-
fického charakteru prostředí (věci nemusí 
být „kulturními památkami“ dle zákona) 
a prošly restaurátorskou obnovou.
Vyhlašují se dvě kategorie – malá, kam 
jsou zařazeny obnovy do 2 mil. korun, 
a velká nad 2 mil. korun. Náš legionář zví-
tězil v kategorii malá.
Soutěž je dvoukolová, kde se nejprve roz-
hodne o vítězi krajského kola a ten postu-
puje do kola celostátního. Zúčastněné pro-
jekty hodnotí komise složená ze zástupců 
pořádajícího Sdružení, Asociace krajů ČR 
a  Národního památkového ústavu. Hod-
nocení má dvě základní kritéria, a to kva-
litu projektu a kvalitu provedené obnovy.
Jen krátké připomenutí pro mladší gene-
race: pomník byl na bělské náměstí insta-
lován v  roce 1931 jako památka padlým  
v 1. světové válce. Autory legionáře v nadži-
votní velikosti jsou architekt Pavel Janák 
a významný český sochař Josef Mařatka.

V roce 2022 došlo k obnově pomníku Na 
stráž!, kterou provedl restaurátor Mgr. 
BcA. Petr Gláser, a  byl přihlášen do již 
zmíněné soutěže.
Zástupci našeho města byli pozváni 
do pražského Žofína, kde 21. 3. budou 
vyhlášeny výsledky celostátního kola 
a  krajští vítězové tu obdrží pamětní list 
a věcný dar.
S paní starostkou nás tento úspěch velmi 
potěšil. Je třeba poděkovat minulému ve-
dení radnice, které k  rekonstrukci po-
mníku přistoupilo a  přihlásilo ho do 
soutěže. Na nás je, abychom s  tímto 
úspěchem dále pracovali, neboť ne každý 
se může pochlubit tím, že má krajskou 
památku roku. Tím mám především na 
mysli dát větší důraz na tento pomník 
v  propagačních materiálech města tak, 
aby se stal vyhledávaným objektem tu-
ristů, kteří Bělou navštíví. Zároveň by-
chom měli přemýšlet o nějakém citlivém 
označení v blízkosti pomníku, že je kraj-
skou Památkou roku 2022.
O  konečných výsledcích i  o  tom, jak to 
na Žofíně proběhlo, vás budeme infor-
movat.

Dušan Hýbner, 
místostarosta

Rada města byla seznámena s  vypsáním 
výběrových řízení na nové lékaře do Bělé 
pod Bezdězem. Výběrové řízení jsou vy-
psána Středočeským krajem na úřední 
desce (https://stredoceskykraj.cz/web/
urad/uredni-deska) pod č. j. 020562/2023/
KUSK/ZDR/BAR pro zubní lékařství 
a  pod č. j. 019576/2023/ZDR/BAR pro 
všeobecné praktické lékařství s termínem 
podání přihlášek do 20. 3. 2023.
Pro podporu lékařských praxí v Bělé radní 
podporují přípravy na realizaci oprav 
zdravotního střediska a  jsou připraveni 
nabídnout prostory novým lékařům.

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města schválilo první roz-
počtovou změnu rozpočtu 2023, která 
spočívala zejména v upřesnění výše dotací 
na výkon státní správy, na realizaci prezi-
dentských voleb. 

Zastupitelstvo určilo pověřeným členem 
zastupitelstva, který bude spolupracovat 
na záležitostech týkajících se územního 
plánování, pana Romana Duška.

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ
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Kácení dřevin v areálu městského koupalištěNová služba pro občany!

Město Bělá pod Bezdězem nechalo na zá-
kladě prohlídky areálu městského koupa-
liště zpracovat nezávislý dendrologický po-
sudek na zbývající smrky rostoucí podél 
převlékáren. Z  posudku vyplynulo, že se 
jedná o celkem sedm kusů vzrostlých soli-
térních smrků pichlavých. Jsou to dožívající 
jedinci se zásadními provozními problémy 
– vychýlení, poškozené povrchové kořeny, 
koruny suché až ze 60 %, mechanické po-
škození kmene, napadení dřevokazným 
hmyzem, hrozící selháním zejména při ex-
trémních povětrnostních podmínkách. 
Proto se město Bělá pod Bezdězem roz-
hodlo, že je nutné v březnu letošního roku 
tyto dřeviny odstranit a  nahradit je dlou-
hodobě perspektivními listnatými stromy, 
klimaticky i  prostorově vhodnými do této 
lokality. Předpokládaný počet náhradních 
výsadeb je devět kusů: sedm kusů habrů 
a  dva kusy olše. Zbývající zde rostoucí 
mladší jedinci včetně jehličnatých zeravů 
budou na stanovišti zachováni.

Dušan Hýbner, 
místostarosta

V  uplynulých dnech byly na vybraná 
místa umístěny ve spolupráci se společ-
ností Compag Mladá Boleslav popelnice 
na svoz gastroodpadu. 
Gastroodpad jsou kuchyňské zbytky rost-
linného a živočišného původu. Oddělený 
svoz gastroodpadu rovněž přispěje ke sní-
žení produkce směsného komunálního 
odpadu, což je hlavním cílem města do 
dalších let. 
V  první fázi byly popelnice umístěny na 
místa s velkou koncentrací osob, tedy vět-
šinou k  bytovým domům. Postupně by-
chom tuto službu rádi rozšiřovali. 
Popelnice mají hnědou barvu, jsou ozna-
čeny samolepkou a  najdete je na těchto 
stanovištích:
 - MŠ Velenského 1x
 - MŠ Mladoboleslavská, společně  
  s přilehlým bytovým domem – 1x
 - Zámek – 1x
 - Lidová, bytový dům za Tiberinou  - 1x
 - Tyršova 1308-1310 – 1x
 - Máchova 1051 – 1x
 - Tyršova 362, 364, 365 a  366 –  
  2x u sběrného místa
 - Tyršova 1300-1303 – 2x
 - Sběrné místo u ZŠ  – 1x 
 - Sběrný dvůr – 1x

Do nádoby můžete ukládat veškeré gastro 
odpady i s obaly.

Do nádoby patří: 

Zbytky jídla z  talířů, jídla nevhodná 
k další konzumaci, zkyslé polévky, ovoce 
a zeleniny, marmelády, zavařeniny, syrové 
i  vařené maso, kosti, kůže, odpad z  ryb, 
prošlé mléčné výrobky, pečivo, cukroví, 
čaj, káva, prošlé potraviny, potraviny na-
padené moly apod.

PrograM  
regeNerace 2023

reStauroVáNí  
MaLeB Na SáLe

ZahajujeMe  
StaVeBNí SeZoNu

Město se každoročně hlásí do Programu re-
generace městských památkových rezer-
vací a  městských památkových zón. Jedná 
se o  program Ministerstva kultury sloužící 
k obnově kulturních památek nacházejících 
se v  památkových zónách či rezervacích. 
V letošním roce město získalo dotaci ve výši 
765 tis. Kč. Pro letošní rok jsme se hlásili na-
příklad s  restaurováním maleb v  předsálí 
Valdštejnského sálu, s obnovou České brány 
či s obnovou hradeb v areálu ZŠ v Tyršově 
ulici. O tom, které akce budou finančně pod-
pořeny, a o rozdělení finančních prostředků 
bude na svém jednání rozhodovat zastupitel-
stvo města.

V  polovině února započaly restaurátorské 
práce na obnově omítek v  předsálí Vald-
štejnského sálu. Jedná se o práce v hodnotě  
542 800 Kč bez DPH, které by mohly být až 
ze 100 % financovány z  Programu regene-
race. Práce by měly být ukončeny před zahá-
jením turistické sezony.

V  průběhu měsíce března budou po zimní 
přestávce obnoveny práce na chodnících 
v ulici Mladoboleslavská. Zároveň budou za-
hájeny přípravné a  následně stavební práce 
na výstavbě nové hasičské zbrojnice pro 
dobrovolné hasiče, kde je již umístěno zaří-
zení staveniště. Před zahájením stavebních 
prací je nutné nejprve provést přeložku elek-
trické přípojky. Během jarních měsíců budou  
naopak dokončeny práce na zajištění static-
kých poruch arkády na zámku. Na odboru 
RaMM probíhá příprava dalších projektů 
plánovaných v  letošním roce k  realizaci, 
o těch vás budeme informovat příště.

P. Rylichová, odbor RaMM
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roZhoVorY Se ZaStuPiteLi

V  březnovém čísle Zpravodaje si můžete 
přečíst odpovědi na otázky od posledních 
dvou zastupitelů zvolených do rady. Na 
otázky odpovídají pánové Lukáš Voleman 
a Martin Toman. Od dubna zde budou vy-
cházet obdobné odpovědi od dalších za-
stupitelů, kteří zasedají v  plénu, tedy ti, 
kteří nebyli zvoleni do rady. Ale teď už se 
pojďme podívat na to, jak oba výše jmeno-
vaní pánové odpovídali.

LUKÁŠ VOLEMAN
Je to vaše první působení v radě, v zastu-
pitelstvu? 
V zastupitelstvu jsem již potřetí a v  radě 
města podruhé. V  letech 2016 až 2018 
jsem pracoval jako místostarosta, což byla 
pro mě veliká životní zkušenost.

Která oblast správy našeho města vás 
v  nadcházejícím volebním období za-
jímá nejvíce? 
Tak na tuto otázku nemám jednoznač-
nou odpověď. Je toho více. Nic mi není 
lhostejné, ale především mě zajímají ma-
jetkové a  investiční záležitosti, jako jsou 
chodníky, komunikace, bydlení, zdravotní 
středisko, odpadové hospodářství a vybu-
dování nových prvků pro pohybové akti-
vity dětí.

Kterou ze svých vlastností, zkušeností 
upotřebíte ve své práci pro město?
Aktivní, pozitivní přístup k životu a zku-
šenosti získané při předchozím působení 
v zastupitelstvu a na městském úřadu.

Které tři věci vás na Bělé těší, okouzlují 
nebo z nich máte radost?
Určitě je to naše náměstí a přilehlé uličky. 
Letní koncerty, kulturní život, zrekonstru-
ované části zámku. Pak místní koupaliště 
a příroda kolem nás. Každý rok se těším 
na balonové létání. 

Které tři věci vás štvou a  chcete je ve 
městě změnit?
Štve mě vyloženě zapáchající Dehto-
chema, což se za poslední roky po veške-

rých jednáních nepodařilo změnit. Vadí 
mi stav některého majetku města, jako na-
příklad dům č. p. 500 v Máchově ulici. Pak 
je to ještě nedostačující kapacita domu 
s pečovatelskou službou.
 
Který z  projektů předešlého vedení, do 
něhož počítám i radu, byste chtěl převzít 
a zachovat, a co byste rád dělal jinak?
Určitě budeme pokračovat na projektu 
svozu a  ukládání odpadů, na opravách 
zdravotního střediska a zámku.

Budou na to stačit čtyři roky?
Na většinu akcí je potřeba více času, ale 
určitě se některé věci stihnou fyzicky rea-
lizovat a jiné alespoň projektově připravit.
 
Dal jste si předsevzetí do nového roku?
Předsevzetí si nedávám, ale zhubnout 
bych potřeboval. 

Nikdo nežije jen prací. Jaké jsou vaše ko-
níčky? A najdete si na ně v nadcházejí-
cím období čas?
Teď v  zimním období je to především 
lyžování, a  to jak na sjezdovce, tak na 
běžkách. Od jara do podzimu jezdím 
na kole, in-line bruslích, hraji tenis, rád 
cestuji a  chodím do přírody. Jsem čle-
nem místní organizace včelařů. Ale na 
prvním místě je rodina, se kterou si tyto 
věci užíváme společně a čas si vždy ně-
jak najdeme.

Zkusíte zformulovat motto svého začí-
najícího čtyřletého období v radě?
Posuňme naše město zase o kousek dále.

MARTIN TOMAN
Je to vaše první působení v radě, v zastu-
pitelstvu? 
Ne, není. Je to již podruhé, co jsem byl 
zvolen radním.

Která oblast správy našeho města vás 
v  nadcházejícím volebním období za-
jímá nejvíce? 
Nejvíce mě zajímá samozřejmě odpadové 
hospodářství, které se ve své práci snažím 
řešit, dále pak zdravotnictví, které je mys-

lím důležité pro nás všechny, a  v  nepo-
slední řadě můj oblíbený sport.

Kterou ze svých vlastností, zkušeností 
upotřebíte ve své práci pro město?
Zkušenost s vedením kolektivu, komuni-
kace s lidmi.

Které tři věci vás na Bělé těší, okouzlují 
nebo z nich máte radost?
Jsem patriot. Narodil jsem se v  Bělé 
a  celý dosavadní život zde také žiji. Bělá 
je krásné město obklopené nádhernou 
přírodou. Máme krásný park, koupaliště 
i sportovní zařízení (hřiště, hala).

Které tři věci vás štvou a  chcete je ve 
městě změnit?
Mrzí mě vztahy mezi lidmi – občany: zá-
vist, negativismus a  lhostejnost. Občané 
by neměli jen kritizovat, ale aktivně se 
účastnit naší společné práce za další roz-
květ Bělé. Nebýt lhostejní k  udržování 
pořádku v našem městě (třídění odpadu, 
odvoz do Sběrného dvora, pořádek okolo 
sběrných míst). Byl bych rád, kdyby se 
občané více scházeli na společných ak-
cích. 

Který z  projektů předešlého vedení, do 
něhož počítám i radu, byste chtěl převzít 
a zachovat, a co byste rád dělal jinak?
Nechci mluvit jen o odpadech, ale projekt 
odpadového hospodářství rozjetý před-
chozím vedením byl velmi prozíravý a  je 
třeba na něm i nadále pracovat. Dále bych 
chtěl podpořit možnost rozvoje bydlení 
v  Bělé (nové nebo opravené byty). Chtěl 
bych, aby dobře fungovala komunikace 
občan versus vedení města.

Budou na to stačit čtyři roky?
Myslím, že projektů máme na městě při-
praveno mnoho, ale nejen čas, ale i rozpo-
čet města nás nutí naše plány uskutečňo-
vat postupně, takže moje odpověď zní NE.

Dal jste si předsevzetí do nového roku?
Předsevzetí si nedávám. Snažím se žít 
čestně a šťastně.

Nikdo nežije jen prací. Jaké jsou vaše ko-
níčky? A najdete si na ně v nadcházejí-
cím období čas?
Koníčků mám dost: fotbal, tenis, rybaření, 
kolo, lyže… Čas si určitě najdu ;-)

Zkusíte zformulovat motto svého začí-
najícího čtyřletého období v radě?
Pro čisté a aktivní město!

Děkuji za rozhovor.
Ptal se Petr Matoušek, MKZ
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Ve čtvrtek 9. 2. se během první hodiny 
ozývaly silné rány z učebny přírodopisu. 
Ale nebojte se, žádný útok se nekonal. To 
jen začínala biologická olympiáda s  té-
matem Bezlesí. A na laboratorní část pro 
šest žáků z 6. a 7. tříd soutěžících v kate-
gorii D bylo potřeba rozbít pecky z blum. 
Po tomto vzrušujícím začátku olympiáda 
probíhala už klasicky. Ztichlá místnost, 
je slyšet jen šustění stránek. Žáci v obou 
kategoriích vyplňují odpovědi na tes-
tové otázky, snaží se poznat předložené 
rostliny a  živočichy a  určit jejich názvy. 
Nakonec přicházejí na řadu laboratorní 
úkoly. Kategorie D zkoumá plody a  se-

mena předložených dužnatých plodů – 
jablka, rajčete a blumy. Zadání kategorie 
C, jíž se zúčastnilo devět žáků 8. a 9. tříd, 
přineslo organizátorům další kompli-
kace. Dle pokynů pro organizátory měli 
soutěžící dostat čtyři dny staré naklíčené 
rostlinky hrachu a  pšenice. Ale ouha. 
Pšenice i  hrášek klíčily pomaleji, než si 
organizátoři mysleli, a tak jsme si museli 
pomoci promítnutím čtyřdenních rost-
linek. I přes organizační potíže jsme vše 
v  pohodě zvládli. Se všemi nástrahami 
v  kategorii D si nejlépe poradila Tereza 
Peterková, druhé místo obsadila Klára 
Frydrychová a bronzovou příčku Magda-
lena Landovská, všechny ze VII. C. V ka-
tegorii C si pomyslné zlato odnesla Lucie 
Černá z VIII. B, na druhé příčce se umís-
tila Anna Fousková z VIII. A a bronz ná-
leží Adamu Cibulkovi z VIII. B. Všichni 
jmenovaní postupují do okresního kola 
biologické olympiády, které se koná na 
Gymnáziu Dr. J. Pekaře v  Mladé Bole-
slavi. Všem soutěžícím děkujeme a  po-
stupujícím držíme pěsti v kole okresním.

Ing. Pavlína Cankařová

Některé animované filmy o  zvířatech 
jsou plné nesmyslů. Naštěstí v oblíbeném 
snímku Hledá se Nemo je jich jen málo, 
proto si ho lektoři z  Univerzity Karlovy 
vybrali jako výukový materiál pro pro-
gram Věda ve filmu. S tímto programem 
k  nám 31. 1. přijel Mgr. Radek Lüftner, 
aby s  našimi šesťáky blíže prozkoumal 
život na korálovém útesu. V  první části 
žáci pozorně sledovali celý film. Poté ná-
sledovala praktická část, kde si prohlédli 
mořské živočichy na vlastní oči, sezná-
mili se se základy mikroskopování moř-
ského planktonu a s  jednoduchými che-
mickými metodami při studiu mořské 
vody. Dále se naučili, jak správně pojme-
novat všechny živočišné druhy z  filmu, 
a  povídali si o  skutečném životě mezi 

korály. Nakonec se dozvěděli, že není 
houba jako houba a že porifera v lese ne-
roste. Lekce byla velmi hezká a užitečná, 
krásně navázala na předchozí výuku 
v přírodopise. 

Ing. Pavlína Cankařová

Během tří týdnů se na školních chod-
bách objevovali sněhuláci. A ne jen tak 
ledajací. Každý sněhulák na tzv. sněhu-
lákové cestě měl připravený úkol, který 
museli kolemjdoucí splnit. Úkoly byly 
různorodé, např. postavit věž z  kos-
tek, složit puzzle, chytit rybičku na 
udičku nebo vyjmenovat barvy naší 
státní vlajky. Sněhuláci se ve škole sa-

mozřejmě neobjevili jako mávnutím 
kouzelného proutku, ale vyrobili je 
žáci 1. - 3. ročníků. Svého originálního 
sněhuláka si vymyslelo každé oddělení 
školní družiny i  každá třída. Plnění 
úkolů bylo velice zábavné a  všichni si 
sněhulákovu cestu náramně užili. Sou-
časně probíhala i  soutěž o  nejhezčího 
sněhuláka, kterého děti vyráběly s  po-

mocí svých rodičů, prarodičů či jiných 
blízkých. Sešli se tu sněhuláci ze dřeva, 
ponožek, igelitových tašek, papíru, po-
lystyrenu i  sněžítko se sněhulákem. 
Všechny výtvory se pyšnily nápaditostí 
a  originalitou. Byli jsme potěšeni tak 
velkou účastí a  chceme za ni sněhulá-
kotvůrcům moc poděkovat.

Vychovatelky školní družiny

GEOLOGIcKÁ OLyMPIÁDA 2023

Konečně bez covidu v  normálním for-
mátu se v  letošním školním roce konala 
14. 12. geologická olympiáda. Osm mla-
dých nadšených geologů poměřilo své 
síly ve školním kole, které trvalo 30 mi-
nut a  proběhlo na školních počítačích. 
Během této půlhodiny museli zodpovědět 
30 zákeřných otázek z geologie, paleonto-
logie, stratigrafie, mineralogie a petrogra-
fie. Nejen že soutěžící mají v průměru jen 
jednu minutu na přečtení a zodpovězení 
otázky, navíc se za špatnou odpověď body 
odečítají. S  těmito nároky se nejlépe po-
prali hned dva žáci 9. ročníku – Simona 
Matoušková z IX. A a Daniel Maršík z IX. 
B. Oba získali shodně 23 bodů, a obsadili 
tak společně zlatou příčku. Druhé místo 
náleží Barboře Doležalové z IX. A a pozici 
bronzovou vybojoval Nicolas Svatuška 
z IX. B. Díky vysokému bodovému zisku 
postoupili všichni účastníci do okresního 
kola, které se konalo 10. 1. Tentokrát již 
soutěžící nevybírali z  nabízených odpo-
vědí, ale museli odpovídat sami. Naši žáci 
nám udělali velkou radost, neboť v rámci 
okresu obsadili s  přehledem všechna 
medailová místa. Třetí příčku uhájil Jan 
Řepka z IX. B, místo druhé obsadila Kris-
týna Šedlbauerová taktéž z IX. B. S násko-
kem 17 bodů jednoznačně zvítězila Lucie 
Hlůžková z  IX. A, která nás bude repre-
zentovat v krajském kole geologické olym-
piády. To se bude konat 27. 3. v  Muzeu 
Českého krasu v Berouně. Všem soutěží-
cím moc děkujeme za skvělé výkony, vítě-
zům gratulujeme a Lucce přejeme hodně 
úspěchů v kole krajském.

Ing. Pavlína Cankařová

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Ze ZáKLaDNí ŠKoLY
BIOLOGIcKÁ OLyMPIÁDA S KOMPLIKAcEMI

SNĚHULÁcI VE ŠKOLE

HLEDÁ SE NEMO
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V  březnu pro vás chystáme v  Zámeckém 
klubíku tyto akce, jste všichni srdečně zváni: 

Pravidelně: 
Pondělí od 18 hod. 
Lekce meditace a  správného dýchání  
s Josefem. Vstupné dobrovolné

Úterý od 15.30 hod. 
Matematika podle Hejného se Soňou pro 
předškoláky. Reg. na tel.: 605 742 032, 
vstupné 50 Kč

Úterý od 17 hod. 
Tvořivé dílny, přednášky a  workshopy 
Info na FB nebo webu

Středa od 9.30 hod. 
Herničky a  tvoření pro malé děti a  ma-
minky na MD. Vstupné 100 Kč

Středa od 14 hod. 
Tvořivý klubík pro děti ze základky 
Vstupné 50 Kč

Středa od 16 hod. 
Tvořivý klubík pro školkové děti 
Vstupné 50 Kč 

Čtvrtek od 17.15 hod. 
Jóga pro každého s Adél. Vstupné 100 Kč

Vše potřebné se dozvíte, když nás na-
vštívíte na FB nebo našem webu  
www.mkzbela.cz.
Těšíme se na vás v Zámeckém klubíku. 

Březen jako Měsíc knihy se 
slaví od roku 1955. I  přes 
původně ideologické zamě-

ření býval (nejen) v knihovnách po dlouhá 
desetiletí vždy věnován knihám a čtení. Je to 
tedy naše nejstarší a tradiční kampaň k pod-
poře četby a  čtenářství. Na přelomu tisíci-
letí se knihovny připojily ke kampani Bře-
zen – měsíc internetu a využily tento měsíc 
k propagaci nového média a nových služeb 
knihoven s  ním spojených, přičemž se ni-
kdy nezapomínalo ani na propagaci knihy 
a  čtení. Po několikaleté přestávce byl pak 
přijat návrh RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele 
Městské knihovny v Praze, na změnu zamě-
ření březnové kampaně. První Březen – mě-
síc čtenářů (BMČ) proběhl v roce 2009. Od té 
doby probíhá kampaň každoročně.

Motto letošního ročníku zní: 
NÁVRAT DO KNIHOVEN.

Téměř dva roky omezoval činnost kniho-
ven koronavirus a s jeho dopadem na naše 
uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. 

Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný 
a chceme využít i letošní kampaň Březen - 
měsíc čtenářů k propagaci činnosti kniho-
ven mezi širokou veřejností a  pozvání do 
knihoven našim věrným uživatelům, ale 
i uživatelům novým. 

Naše knihovna si pro vás připravila 
tento program:

6. - 10. 3. Amnestie na upomínky pro zapo-
mnětlivé čtenáře
13. - 17. 3. Registrace nových čtenářů na rok 
zdarma
31. 3. Noc s Andersenem
Po celý měsíc bude probíhat prodej vyřaze-
ných knih (1 ks á 10 Kč).

Mezi aktivity BMČ patří také  
Čtenář roku 2023. 

Budeme hledat a oceníme naše nejlepší čte-
náře. Cílem této aktivity je posilovat spo-
lečenský význam a  prestiž četby a  ocenit 
ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají 
a podporují.

Kudy cesta do pohádky?
Sobota 18. 3. od 15 hod. 
Hraje Liduščino divadlo 

Matěj se vydá do světa a začne sloužit na 
statku. Setkává se tu se zvířátky a  s  kaž-
dým prožije kousek příběhu. Znáte pís-
ničku „Když jsem já sloužil…“? Možná ji 
neznají vaše děti, ale mohou se s ní sezná-
mit právě s Liduščiným divadlem v našem 
Komorním sále. 

Vstupné: 50 Kč. 

Na viděnou, sbohem 
Pátek 24. 3. od 20 hod. 

Skupina přátel z  bývalé kapely přichází 
do nádražní hospůdky, aby naposled po-
seděli nad skleničkou a  pohovořili o  ži-
votě, rodině, lásce a  snech... dokud kaž-
dého z nich postupně nepovolá signál do 
neznámého cíle jejich nedobrovolné cesty. 

Hraje DS Břetislav Břeclav,  
v netradičně pojatém představení.

Dramaturgie a režie: Tomáš Uher a Mar-
tin Sítek.

Vstupné přes SMStiket: 70 Kč, 
na místě: 90 Kč.

Homo homini lupus 
Od 10. 3. do 23. 4. 

V pátek 10. 3. otevřeme výstavu, jejíž název 
jsme si vypůjčili z latinského přísloví „Člo-
věk člověku vlkem“. Jednak si v  tento den 
připomínáme násilné a  krvavé potlačení 
tibetského odporu proti čínskému agreso-
rovi, za námi je první rok války na Ukra-
jině a  i  jinde ve světě se dějí skutečně zlé 
věci. A kolem nás mnohdy pochyby, bez-
naděj, strach. Nechceme tyhle negativní 
pocity prohlubovat, ale myslíme si, že se 
nelze tvářit, jako by se nic nedělo. Připo-
mínkou dávno minulých i současných zlo-
činů se snažíme vyvážit prací humanitár-
ních organizací, jejíž pracovníci bez ohledu 
na vlastní nebezpečí pomáhají potřebným. 
Nebudu vám lhát, nečeká vás nic pěkného, 
přesto myslím, že stojí za to připomenout 
si, jak umíme my, jedinci druhu Homo sa-
piens sapiens, potrápit členy svého druhu 
a jak tak vynalézavě umíme jeden druhého 
připravit o život.

-Petr Matoušek, MKZ-

Najdete nás v budově MKZ na Masarykově 
náměstí 140 - Knihovna Vl. Holana. Vstup 
možný přes knihovnu, ve středu použijte 
boční vchod ze Střelecké ulice, otevírá se na 
zazvonění.
 

Otevírací doba: 
Po - Čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. 

Mimo tuto dobu je možné výstavní sál na-
vštívit po dohodě na tel. č. 326 701 216, nebo 
731 966 238. Vstupné do výstavního sálu je 
dobrovolné.

KoMorNí SáL MKZ

Zámecký klub a klubík

KNihoVNa VLaDiMíra hoLaNa

VÝStaVNí SáL MKZ 

vrstva 3: Modrým obdélníkem je stanovena ochranná zóna 
značky. V této oblasti se nesmí nacházet žádné další 
gra�cké elementy, kromě podkladu.
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iNForMaČNí ceNtruM S exPoZiceMi Na ZáMKu

co NoVého NajDete Na ZáMKu

Seriál Renesanční vrchnost v Bělé a Kuřívodech
Díl I. Klid před bouří

V letošním roce si několika články a vý-
stavou připomeneme „renesanční“ Bě-
lou včetně vrchnosti, kterou reprezentují 
členové starého a  košatého rodu ostrví 
(Ronovců), páni z  Dubé a  Lipé. Dobu 
před třicetiletou válkou, před Albrech-
tem z Valdštejna, kdy vlastnil panství Bělá 
a  Kuřívody Bohuchval Berka z  Dubé. 
Panství dědí po Aleši Berkovi z  Dubé 
a Lipé, který na zámku v Bělé pravděpo-
dobně odešel dobrovolně ze života (dvě 
verze: zastřelení, či probodnutí mečem), 
údajně v  pominutí smyslů. Tomuto re-
nesančnímu kavalíru a mecenáši věnoval 
druhý díl knihy Nová kratochvíle literát, 
historik a  šlechtic Bartoloměj Paprocký 
z Hlohol a Paprockého Vůle. Několik vý-
tisků knihy se zachovalo po Evropě do 
dnešních dní a díky internetovému vyhle-
dávači si ji můžeme přečíst. Jen dedikace 
(věnování) má 18 stran. 
Správa Arcibiskupského zámku a  za-
hrad v  Kroměříži nám pro letošní rok 
nabídla výstavu mapující život a  dílo 
Bartoloměje Paprockého z  Hlohol, pol-
ského emigranta, který získal český inko-
lát - občanství a pobýval pak na Moravě 
a v Čechách, také v Bělé. Mezi tyto „re-
nesanční“ pány zařadíme i  tatínka Aleše 
Berky Jana Berku z  Dubé a  Lipé a  jeho 
manželku Annu rozenou z Janovic, sestru 

Jana Špetle z Janovic mladšího, která byla 
po soudní při faktickou zástavní dědič-
kou hradu či tvrze, města a panství Bělá 
(rozdělení bezdězského panství na část 
bělskou a část bezdězskou). A tím se do-
stáváme do poloviny 16. století, spodní to 
ohraničení našeho povídání.

Bohuchval Berka z Dubé se narodil před 
rokem 1580, kdy dědí po otci Aleši Al-
brechtu Berkovi z Dubé a Lipé Loukovec 
nad Jizerou. Matka Marie Griselda Pope-
lovna z Lobkovic (třikrát provdána, Bo-
huchval byl z prvního manželství s Ale-
šem Albrechtem Berkou z Dubé a Lipé na 
Loukovci), byla ženou majetnou a zakou-
pila zámek Chýše v západních Čechách. 
Bohuchval Berka byl vyznáním kalvín 
(reformované křesťanské vyznání). Běl-
ského a kuřívodského panství se ujal po 
svém příbuzném Alešovi (+1599) mezi 
lety 1599–1601. Roku 1602 vymohl běl-
ským na králi Rudolfovi nynější městský 
znak. Přestavěl tvrz v Kuřívodech a roz-
šířil zámek v Bělé. Stejní řemeslníci také 
stavěli radnici v Bělé (téměř totožná vý-
zdoba hlavního portálu na tvrzi /zá-
mečku/ v Kuřívodech a na radnici v Bělé). 
Ženat byl údajně dvakrát, nejprve s An-
nou z Metzerodu (Lužice), která zemřela 
v roce 1601. Z tohoto manželství se naro-

dil syn Aleš, jemuž otec postoupil roku 
1609 Loukovec. Podruhé se oženil s Mag-
dalénou Kateřinou Slavatovou z Chlumu 
a Košumberka, se kterou měl dva syny – 
Bohuslava a Jana Alberta. Aleš, Bohuslav 
a Jan Albert byli zapsáni po roce 1600 na 
žitavské gymnázium, nadaný Bohuslav 
pak na kalvínskou univerzitu v Herbornu 
a od roku 1607 na akademii Heidelberku. 
Zemřel však mlád. Bohuchval Berka se 
stal v roce 1615 královským radou a nej-
vyšším berníkem zemským. Při sta-
vovském povstání je jedním z  předních 
členů direktoria. Po bitvě na Bílé hoře  
8. 11. 1620 odjíždí z  Čech, provázeje  
krále Fridricha do Vratislavi, Berlína 
a Haagu. Zemřel někdy po roce 1628 snad 
v Hamburku a chudý.

Josef Müller

Kummermuseum   
Muzeum Bímšvence se stěhuje z Vísky 

na zámek do Bělé pod Bezdězem
Smutná zpráva o  úmrtí pana Rolanda  
Heiny dne 1. 2. 2022 posunula události ko-
lem tohoto soukromého muzea ve Vísce. 
Paní Zuzana Mosná jako jediná majitelka 
muzea se rozhodla na základě naší spolu-
práce k umístění části exponátů a „převe-
dení značky“ Kummermuseum - Muzeum 
Bímšvence na IC s expozicemi na zámku 
v Bělé pod Bezdězem, kde nám od letošní 
turistické sezony (zahajujeme 6. 5.) nej-
slavnější absolvent zdejší dětské manufak-
tury, vůdce loupežníků a jeden z možných 
předobrazů Strašného lesů pána, Viléma 
z Máchova Máje, Wenzel Kummer rozšíří 
a omladí máchovskou expozici (Valdštejn-
ská panství na počátku 19. století - Feno-
mén Mácha - Naši loupežníci v literatuře 
a  lidové zábavě - Pavilonový radiální lo-
vecký zámeček Valdštejnův odpočinek 
v bývalé panské oboře Valdštejn, či Vald-
štejnsko). Velice hezky tak doplní partu 
delikventů, jako byli třeba Lips Tullian  

a Václav Babinský. A nebude jediným no-
vým „predátorem“ v tomto sále, ale to už se 
nechte překvapit.

Bělidla
V letošním roce si dětskou zámeckou ma-
nufakturu připomeneme výstavou Bělidla. 
Nad nedílnou součástí textilní výroby se 
tentokrát zamyslí odborník na slovo vzatý 
Mgr. Miroslav Kolka z ÚOP (územní od-
borné pracoviště) NPÚ (Národní památ-
kový ústav) v Liberci při zahájení (verni-
sáži) své výstavy 6. 5. v IC s expozicemi na 
bělském zámku.

Valdštejnský sál se zázemím
Nově opravované prostory ve 3. nadzem-
ním podlaží jihozápadního a  jižního pa-
láce zámku v Bělé pod Bezdězem si před-
stavíme při několika příležitostech již 
v  této návštěvnické sezoně. Poprvé v  so-
botu 13. 5.

Josef Müller

Kultura na zámku
Jak už kolega výše uvedl, přestože kolem 

zámku sotva lezou sněženky, přípravy na 
letošní sezonu jsou již v  plném proudu. 
Mimo zmíněnou novou expozici o  lou-
pežníku Kummerovi se můžete těšit na 
Bělá markety, Dětský den na zámku, v létě 
pak na nádvoří potěší děti dvě veselé po-
hádky a samozřejmě nebudou chybět ani 
divadelní představení. Jako třešničku na 
dortu pak chystáme malířské sympozium, 
kdy na zámeckém nádvoří budete moci 
pozorovat renomované i  začínající ma-
líře při jejich tvorbě a zapojit se následně 
do aukce, jejíž výtěžek půjde na zvelebení 
našeho zámku. Akci bude doprovázet další 
kulturní program. O tom už ale více v dal-
ším čísle Zpravodaje. Těšíme se na vás, přá-
telé. Marcela Paterová
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Muzejní kavárna: TOVÁRNy NA SNy 
aneb Výprava do filmového zákulisí
Čtvrtek 16. 3. od 17 hod. 
Vstupné: 50 Kč
Za dobu své poměrně krátké existence se 
film stal jedním z nejrozšířenějších umě-
leckých odvětví. Najde se jen málo lidí, 
kteří nesledují filmovou produkci v  ki-
nech, televizi a  jiných médiích. Jak ale 
takový celovečerní film vzniká a  kdo 
všechno se na jeho vzniku podílí? Chcete 
se blíže seznámit s  jednotlivými filmo-
vými profesemi? Zajímají vás fáze vzniku 
filmového příběhu počínaje nápadem, 
přes přípravu a realizaci, až po premiéru? 
Víte, co jsou to „medvědi“, proč je někdy 
třeba při natáčení „kropit“ a proč se reži-
séři ještě koncem 20. století nejvíce báli 
utopení? Na všechny tyto otázky nám 
v muzejní kavárně odpoví MgA. Barbora 
Stehlíková.

Koledníčkova stezka
Sobota 25. 3. od 14 do 17 hod.
Muzeum Podbezdězí připravilo výpravu 
za velikonočními zvyky. Na koledníčkově 

stezce se děti formou her dozvědí, jaké 
tradice se dodržovaly ve velikonočním 
Svatém týdnu na Mladoboleslavsku. Akce 
bude probíhat na zámku během veliko-
nočního jarmarku nazvaném „Bělá Mar-
ket“.
Bohumil Dejmek: Revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U  příležitosti 70. výročí konce 2. svě-
tové války vydalo Muzeum Podbezdězí 
autentické vzpomínky učitele Bohumila 
Dejmka (1898 – 1979) na průběh konce 
války v Bělé p. B. Zakoupit je můžete na 
pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska ve spolu-
práci se spolkem Pověstné báchorky vy-
dalo jedinečný výběr pověstí a  dalších 
zajímavých příběhů z  bohaté rukopisné 
pozůstalosti J. E. Konopase. Zakoupit je 
můžete na pokladně Muzea Podbezdězí 
za 150 Kč.
Poutní mše v zámecké kapli sv. Josefa
Pondělí 20. 3. od 16.30 hod.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 31. 3. od 18 hod.

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

MuZeuM PoDBeZDěZí V BřeZNu 

Dne 13. 1. 2023 nás po dlouhé těžké 
nemoci opustil náš dlouholetý kama-
rád a  věrný Sparťan Petr Šoóš, mezi 
spoluhráči přezdívaný „Fugas“. 

Vzpomínají spoluhráči SK Bělá.

Připomínáme našim známým a přáte-
lům, že 3. 3. letošního roku si připome-
neme první rok od doby, kdy nás opus-
til milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan Jiří Hoznauer. 

S láskou vzpomínají manželka,  
děti a vnoučata.

Dne 5. 3. tomu bude 38 roků, 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 pátý 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 21. 3. to budou dva roky, co 
nás navždy opustila naše milovaná 
Marcelína Ďuriančiková. 

Stále vzpomínají manžel, dcery 
a syn s rodinami.

Dne 22. 3. letošního roku by se doži-
la paní Miloslava Kindlová, dlouho-
letá pracovnice závodu Škoda Bělá 
pod Bezdězem, 86 let. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte na ni s námi. 

S láskou na maminku vzpomínají  
děti a vnoučata.

Dne 23. 3. uplynou dva 
smutné roky, co nás navždy 
opustila paní Jaroslava 
Štachyrová, a  28. 3. uplyne 
již osm let, co nás opustil její 
bratr, pan Jindřich Vosála. 

V letošním roce by jim bylo 75 a 80 let. 

Stále vzpomínají manžel, švagr se synem  
a sestra Alena s rodinou.

Dne 27. 3. uplyne pátý rok, kdy nás 
opustila naše milovaná paní Mgr. 
Růžena Vokounová, rozená Toušová, 
dlouholetá učitelka a zástupkyně ředi-
tele 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.

VZPoMíNKY

Dne 31. 3. letošního roku oslaví paní Jiřina 
Raková životní jubileum.

Hodně štěstí a zdraví přejí dcery Lenka  
a Lucka s rodinami

gratuLace
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o „Sportovci roku 2022“ se hlasuje do 31. 3., a to i oN-LiNe
V tomto vydání Zpravodaje města najdete 
hlasovací lístek pro hlasování v  tradiční 
anketě „Sportovec roku 2022“ města Bělá 
pod Bezdězem. Hlasování potrvá do 31. 
3. Nově také můžete hlasovat na našich 
webových stránkách: www.mubela.cz. 
On-line hlasování spuštěno od 1. 3. Při-
jďte podpořit svého favorita! 
Příznivci bělského sportu mohou i  letos 
dát svůj hlas v kategorií jednotlivců do 18 
let nejvýše 3 sportovcům, v kategorii jed-
notlivců od 18 let nejvýše 3 sportovcům 
a  v  ostatních kategoriích vždy jednomu 
kandidátovi. Označte tedy křížkem maxi-

málně 9 vybraných políček hlasovacího 
lístku dle popsaných pravidel. Nebude chy-
bět ani uvedení 1 významného bělského 
sportovce do Síně sportovní slávy města 
Bělá pod Bezdězem, kterého odsouhlasí při 
svém jednání rada města. Novinkou letoš-
ního ročníku je kategorie „krajánek“. Jedná 
se o odchovance bělského oddílu, který již 
působí v jiném klubu, ale své sportovní za-
čátky započal právě ve Bělé.

Vyplněné anketní lístky je možné vhodit 
do hlasovacích schránek na těchto třech 
místech:

1) Městský úřad – přízemí,
2) restaurace u Smékalů, Máchova ul.,
3) prodejna COOP na Výsluní.

Po ukončení hlasování budou hlasy 
sečteny a ceny pro nejlepší sportovce 
roku 2022 budou předány sportov-
cům na společenském galavečeru, 
který se uskuteční ve čtvrtek 27. 4. 
od 17 hod. Chybět tradičně nebudou 
známí hosté při ceremonii předávání 
cen úspěšným sportovcům ani kul-
turní a sportovní program. Těšíme na 
vaši účast!

Úspěchy nominovaných

Klub gymnastiky:
Tereza Dvořáková - 8. místo na republikové 
soutěži ASPV jednotlivci, členka vítězného 
družstva na republikové soutěži
Magdaléna Dürrová - 6. místo na krajském 
přeboru ASPV, poctivý přístup k tréninku
Kateřina Černá - trenérka mladších žákyň
inovativní způsoby tréninku
Soňa Řehořková - SKK Sparta Praha
7. místo na MČR juniorek v krasobruslení
2. místo v Českém poháru v krasobruslení

Spolek amatérských cyklistů:
SAc Bělá p. B. – pravidelné pořádání cyk-
listických akcí pro děti a dospělé

1. FC Bělá pod Bezdězem – oddíl šermu:
František coufal - mistr ČR 2022 - junioři; 
mistr ČR 2022 – junioři družstva vítěz ČP 
2021/2022 – junioři 21. místo na MSJ 2022; 
9. místo na MEU23 2022 - družstva junior-
ský a seniorský reprezentant ČR
Martin Novák - mistr ČR 2022 - junioři 
družstva ČP 2021/2022 - junioři – 6. místo 
13. místo na MEJ 2022 – družstva juniorský 
reprezentant ČR
Anna coufalová - akademická vicemistryně 
ČR 2022, bronz MČR 2022 – seniorky druž-
stva seniorská reprezentantka ČR  
Adéla Šafránková - 2. místo ČP 2021/2022 
– kadetky, 3. místo MČR 2022 – seniorky  
družstva kadetská reprezentantka ČR
Magdaléna Landovská - vicemistryně ČR 
2022 – mladší žačky, 2. místo ČP 2021/2022 
– mladší žačky,  Challenge Wratislavia 2022 
– mezinárodní turnaj žáků – 16. místo
Ondřej Procházka  - mistr ČR 2022 - ju-
nioři družstva vítěz ČP 2021/2022 – kadeti 
vicemistr ČR 2022 – kadeti; vicemistr ČR 
2022 – kadeti družstva, kadetský reprezen-
tant ČR
Družstvo juniorů – mistři ČR 2022 v šermu 

kordem družstev – juniorů (Martin Novák, 
Ondřej Procházka, František Coufal, Voj-
těch Veselý)

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:
Ondřej Vejtruba - výborné výkony v  sou-
těži, patří do základní sestavy nastupující 
generace družstva mužů
Jakub Hamšík - výborné výkony v soutěži, 
patří do základní sestavy nastupující gene-
race družstva mužů
Lukáš Vítek - výborné výkony v soutěži, pa-
tří do základní sestavy nastupující generace 
družstva mužů
Vojtěch Kerbl  - velký výkonnostní progres
Kateřina Janoušková - nejlepší střelkyně 
krajské soutěže starších žákyň, členka kraj-
ského výběru
Daniel Velich - velký talent bělského sportu, 
člen družstva minižactva
Družstvo starších žákyň - průběžné  
2. místo v krajském přeboru
Kamila Šulcová - odchovankyně klubu, 
dobrá práce s mládeží
Patrik Stach - odchovanec klubu, momen-
tálně hráč extraligových házenkářů Lovosic

SK Bělá p. B. – kopaná:
Adam Jirdásek - opora záložní řady mužů 
SK Bělá 
Jan Toman - opora obrany mužů SK Bělá, 
leader týmu a aktivní asistent trenéra u žáků 
SK Bělá
Jan Verner  - brankářská opora SK Bělá 
Matěj Prokůpek - brankář dorostu SK Bělá
Lukáš Hrdina - záložník žáků SK Bělá, 
zvládnutý přechod z  přípravky do žáků  
SK Bělá
Adam Vítek - útočník starší přípravky, přes 
70 vstřelených branek v sezoně 2021/2022, 
zvládnutá adaptace v FK Mladá Boleslav
Starší přípravka SK Bělá - výhra na ledno-

vém kvalitně obsazeném halovém turnaji 
(KOSMOCUP 2022), postup do semifi-
nále okresního poháru 20222/2023, 1. místo 
v  jarní části okresních soutěží (bronzová 
skupina), vysoká účast na trénincích
Martin Kulczycki - trenér mladší a  starší 
přípravky SK Bělá - zvládnutý nábor dětí, 
navýšení jejich počtu v  roce 2022, organi-
zace výjezdu fotbalových přípravek na tur-
naj do Ostravy-Staré Bělé, organizace zim-
ních halových turnajů v Bělé
Vladislav Lauda - v  době své aktivní kari-
éry prošel kluby: SK Bělá pod Bezdězem, 
FK Mladá Boleslav, Slavia Praha, Sigma 
Olomouc, AEL Limassol
v  lize odehrál celkem 190 utkání, vstřelil  
51 branek, reprezentant ČR

Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem:
Aneta Nekorancová - 2. místo mistrovství 
Evropy 2022, 3. místo mistrovství Evropy 
2022
Nguyen Hoang Quan - mistr ČR 2022 
několikanásobný medailista z mistrovství ČR

Vedení města a sportovní komise
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Sportovec města Bělá pod Bezdězem za rok 2022
Hlasovací lístek pro tradiční anketu. Bude uveřejněn pouze v  tomto Zpravodaji města. Hlasovat můžete do 31. 3.  
Hlasovací schránky budou k dispozici od 1. 3. v přízemí MěÚ, v restauraci u Smékalů naproti ZŠ Máchova a v prodejně 
COOP na Výsluní. Nově také můžete hlasovat ON-LINE na webových stránkách města:www.mubela.cz. Upozorňujeme, 
že je možné hlasovat pouze 1 x z 1 IP adresy! Hlasování bude spuštěno spuštěno 1. 3. Děkujeme za váš hlas!

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let) Adam Jirdásek SK - fotbal, Bělá p. B.

udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Jan Toman SK - fotbal, Bělá p. B.

Jan Verner SK - fotbal, Bělá p. B.

Ondřej Vejtruba TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Jakub Hamšík TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Lukáš Vítek TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Aneta Nekorancová Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem

Martin Novák 1. FC Bělá p. B., z. s. - šerm

František Coufal 1. FC Bělá p. B., z. s. - šerm

Anna Coufalová 1. FC Bělá p. B., z. s. - šerm

Tereza Dvořáková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z. s. 

Jednotlivci - děti a mládež
(do 17 let včetně) Matěj Prokůpek SK - fotbal, Bělá p. B.

udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Lukáš Hrdina SK - fotbal, Bělá p. B.

Adam Vítek SK - fotbal, Bělá p. B.

Vojtěch Kerbl TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Kateřina Janoušková TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Daniel Velich TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Magdaléna Landovská 1. FC Bělá p. B., z. s. - šerm

Adéla Šafránková 1. FC Bělá p. B., z. s. - šerm

Ondřej Procházka 1. FC Bělá p. B., z. s. - šerm

Magdalena Dürrová Klub gymnastiky, Bělá p. B., z. s. 

Nguyen Hoang Quan Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem

Kolektivy
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta SK - fotbal, Bělá p. B. - družstvo starší přípravky

TJ Sokol Bělá p. B. - házená - starší žákyně

Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B.

1. FC Bělá p. B., z. s. - klub šermu - družstvo juniorů

Krajánek
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Vladislav Lauda SK - fotbal, Bělá p. B.

Patrik Stach TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Soňa Řehořková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z. s. 

Trenér
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Martin Kulczycki SK - fotbal, Bělá p. B.

Kateřina Černá Klub gymnastiky, Bělá p. B., z. s. 
Kamila Šulcová TJ Sokol Bělá p. B. - házená
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Turistika v měsíci březen

Neděle 26. 3.
Vítání jara na zámku 
Kostelec nad Černými lesy

Program: vstup na věž tvrze Tuchorazské. 
Ve 13 hod. společná prohlídka zámku. 
Dobrovolná pěší trasa: obora Předhvozdí, 
mokřady, Kostelec nad Černými Lesy  
(7 km). Ostatní: přejezd do Kostelce a pro-
hlídka města, občerstvení.

Odjezdy: Benátky, Na Burse: 8 hod., Bělá, 
sportovní hala: 8.45, MB, rolnická škola:  
9 hod. Návrat předpokládáme.
Cena: jízdné plus vstupné na zámek - pro 
členy TPD: 350 Kč, hosté: 450 Kč.

Připravujeme: 
Pátek 7. 4.
Zájezd Velikonoce na Podřipsku
Program: Galerie kraslic, Libotice, Lázně 
Mšené.

Za TPD se těší
Horský vůdce

Zápasy ve sportovní hale

11. 3. 
G&F cup -  turnaj starších žáků od 9 hod.
12. 3. 
SRL mužů Sokol Bělá x Loko Vršovice B 
od 14 hod.
18. 3. 
Turnaj starších žákyň od 9 hod.

V  neděli 12. 2. jsme podnikly světlušác-
kou výpravu. Naším cílem byla zříce-
nina hradu Helfenburk nebo také Hrádek 
u Úštěka. Cestou z nádraží po modré tu-
ristické trase jsme se, zcela neplánovaně, 
ocitly na prohlídce papoušků, která se 
nám moc líbila. Pak už jsme, zcela pláno-
vaně, pokračovaly lesními cestami na zří-
ceninu. Holky celou dobu nevěděly, kam 
vlastně jdeme, a když se před námi obje-
vily rozsáhlé hradby s vysokou věží, byly 
nadšené. Postupným prolézáním jednot-
livých částí hradu se nadšení ještě zvyšo-
valo. Hradní věž byla otevřena a my jsme 
se mohly rozhlédnout do okolí hezky 
z výšky. Po nákupu turistických známek, 
samolepek a magnetů s obrázkem Hrádku 

jsme se vydaly zpět do Úštěka, kde jsme 
se odměnily dortíky v  Hradní kavárně. 
V Úštěku jsme si ještě prohlédly náměstí 
se štítovými domy a  tzv. ptačí domky, 
které také patří mezi historické zajíma-
vosti Úštěka. Všechny jsme byly z výletu 
unavené, ale spokojené. Zase budeme mít 
na co vzpomínat.

Jeřabinka a Arpi

O pohár města Bělá pod Bezdězem
V  sobotu 4. 2. jsme pořádali turnaj mini-
žactva v  miniházené 4+1, který jsme jako 
poděkování za dlouhodobou podporu na-
šeho klubu pojmenovali O pohár města Bělá 
pod Bezdězem. Celkem 12 týmů se roz-
dělilo do dvou skupin po šesti, kde se utkal 
každý s každým, poté se hrálo o konečné po-
řadí. My jsme postavili dvě družstva, chlapce 

a děvčata zvlášť. A jak už je u nás na tomto 
turnaji zvykem, ceny předávají zástupci ve-
dení města. Povzbudit házenkářské naděje 
přišla tentokrát paní starostka Jitka Tošovská, 
která společně s pořadateli turnaje předávala 
ceny všem účastníkům. Družstva na prvních 
třech místech dostala krásné poháry, všichni 
účastníci turnaje obdrželi sladkosti a ovoce. 

Stanislav Švec

Sluníčko už začíná nabírat na síle, ptáč-
kové z  plna hrdla ohlašují, že se blíží 
jaro, a  my jsme rádi, vážení a  milí, že 
vás opět můžeme pozvat na nádvoří 
bělského zámku, kde pro vás chystá 

kultura, Bělá Market a  Muzeum Pod-
bezdězí jarní trhy. Program postupně 
dolaďujeme, ale co vám už teď můžeme 
slíbit, je ZOO koutek s  domácími zví-
řátky, spousta stánků s  dobrůtkami 
i  pěknostmi, při dílničkách si děti, 
a  nejenom ony, budou moci vyzkou-
šet svou zručnost, například při pletení 
pomlázky. Muzeum Podbezdězí opět 
chystá povídání o velikonočních a  jar-
ních tradicích.
Přijďte za námi na zámek, těšíme se na 
vás.

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST

BěLá MarKet „VítáMe tě, jaro“ SPoLeK tajeMStVí

SKautSKé StřeDiSKo SVorNoSt

tj Sokol Bělá - házená

U2 = ÚNOROVý ÚŠTĚK

Sobota 25. 3. od 14 do 18 hod.
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