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Pátek 8. ledna  
S ÚSMĚVEM NEPILOTA

Kočovné divadlo AtHoc, Praha 
V Komorním sále MKZ od 19.30 hod.

Vstupné: 60 Kč, 
rezervace na www.mkzbela.cz

Sobota 16. ledna
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 

BĚLÁ POD BEZDĚZEM
V městské hale a sokolovně

od 20 do 2 hod.
Vstupné: 150 Kč 

Čtvrtek 21. ledna 
MUZEJNÍ KAVÁRNA - KAREL KRYL
V muzeu Podbezdězí od 17 hod. 

Vstupné 20 Kč.
 

Neděle 24. ledna
ENKAUSTIKA

Tvořivé dílny na zámku
od 13 do 16 hod.
Vstup zdarma

Čtvrtek 28. ledna
JAN ŠVERMA - přednáška
V muzeu Podbezdězí

od 17 hod. 
Vstupné 20 Kč

Sobota 30. ledna
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

Zámek od 14 hod.
KAŠPÁREK CHODÍ PĚŠKY, 

Čmukaři Turnov
V Komorním sále MKZ 
od 15 a 16.30 hod. 
Vstupné: 30 Kč 

www.mkzbela.cz  
www.mubela.cz

VÁžENÍ SPOLUOBČANé,
leden
1/2016

40. ročník

dovolte mi, abych vám na prahu nového roku 
2016 popřála pevné zdraví, mnoho osobních 
a pracovních úspěchů a neméně tolik potřeb-
ného štěstí, energie a rozvahy ve všech život-
ních situacích, mnoho krásných chvil stráve-
ných se svými blízkými.
Doufám, že se budeme v průběhu nastávají-
cího roku setkávat při různých akcích, které 
jsou pro vás připravené, a  společně budeme 
pracovat na dalším zlepšování života a vzhledu 
našeho města.

Byl schválen rozpočet města, a  tak nám nic 
nebrání, abychom naplno začali pracovat 
na studiích i projektech, které povedou k na-
plánovaným investičním akcím. Nebude to 
jednoduché, ale pevně věřím, že bude vše pro-
bíhat bez komplikací a na konci tohoto roku 
budeme moci kladně hodnotit jeho průběh.
Tak tedy ještě jednou, krásný nový rok vám 
přeje

Jitka Tošovská, místostarostka města.

foto - Lukáš Ferko 
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Z jednání 
rady města 

Příprava rozpočtu města
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit předložený rozpočet města 
podle paragrafů na  r. 2016 jako schod-
kový. Příjmy ve výši 79,979.000,- Kč a vý-
daje 88,429.000,- Kč. Schodek v  celkové 
výši 8,450.000,- Kč bude financován ze 
sociálního fondu částkou 550.000,- Kč, 
z  fondu rozvoje bydlení 1  200.000 Kč, 
zbylá část ve  výši 6,700.000 Kč bude do-
financována z  fondu rezerv a  rozvoje. 
Hospodářská činnost (HČ) předpokládá 
příjmy 9,523.940,- Kč, výdaje na  údržbu 
bytového fondu 7,493.000,- Kč. Z účtu SB 
bytů bude v roce 2016 převedena do roz-
počtu města částka 4,000.000 Kč na  re-
konstrukci domu Masarykova 25, která je 
součástí rozpočtu města 2016. Rozpočet 
HČ je nedílnou součástí rozpočtu města 
Bělá pod Bezdězem.

Obecně závazná vyhláška
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválení Obecně závazné vyhlášky 
o  poplatku za  provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
č. 3/2015.

Údržba zeleně
Rada města na doporučení komise život-
ního prostředí souhlasí s kácením zapoje-
ných porostů v areálu Vazačka „Třetí rota“ 
za  podmínek uvedených v  zápise z  KŽP 
ze dne 18. 11. 2015, souhlasí s  kácením 
lípy srdčité v  lokalitě Zámecký příkop, 
souhlasí s  kácením modřínu opadavého 
v areálu MŠ Velenského a souhlasí s káce-
ním napadených smrků v lokalitě u hřbi-
tova.

Odměny dobrovolným hasičům
Rada města schválila odměny členům 
JSDH za rok 2015 v předložené výši. Od-
měny budou vyplaceny z rozpočtu JSDH. 

Odměny členům komisí a výborů
Rada města schválila finanční dary čle-
nům komisí Rady města Bělá pod Bezdě-
zem a členům výborů Zastupitelstva města 
Bělá pod Bezdězem, kteří jsou nečleny za-
stupitelstva města Bělá pod Bezdězem, 
za  činnost v komisích a výborech v  roce 
2015 dle předloženého návrhu. 

Fitness park
Rada města schválila Provozní řád Fit-
ness parku v ulici Smetanova v Bělé pod 
Bezdězem na pozemku p. č. 1119 v k. ú. 
Bělá pod Bezdězem v předloženém znění.

Rozpočtové opatření
Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opat-
ření č. 7/2015 - příjmová část roz-
počtu se navyšuje o  1,934.787,29 Kč 
na  89,620.458,97 Kč, výdajová část 
rozpočtu se snižuje o  -889.310,96 Kč 
na 93,064.455,99 Kč. Financování z vlast-
ních zdrojů je ve výši 3,443.997,02 Kč.

Chodník k budoucímu obchodnímu
domu

Rada města navrhla zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy o  spolupráci 
a  budoucí smlouvě kupní ve  věci chod-
níku k plánovanému obchodnímu domu 
v ul. Tyršově dle předloženého návrhu. 

Členové Školské rady
Rada města jmenovala členy Školské rady 
při Základní škole Bělá pod Bezdězem, 
příspěvková organizace, za  zřizovatele 
Jitku Tošovskou a Mgr. Janu Šťastnou.

Nová vedoucí Správního odboru MÚ
Rada města jmenovala na  základě výbě-
rového řízení a na návrh tajemníka úřadu 
do  pozice vedoucí Správního odboru 
Městského úřadu Bělá pod Bezdězem 
paní Kateřinu Umáčenou.

Zdeněk Krenický, tajemník úřadu

Téma: BĚLSKÁ ZÁKOUTÍ. 
Nezapomeňte prosím ani na příměstské části.

Formát dodaných prací: 
•	 Fotografie	20	x	30	(300	dpi)	+	negativ	nebo	diapozitiv,			
 nebo digitální fotografie ve formátu TIFF (300 dpi)
•	 Orientace	formátu	-	na šířku	
•	 Počet	soutěžních	fotografií:	4	ks	–	ideálně	jedna	pro	každé	
 roční období
Termín odevzdání prací: 
•	 1.	1.	-	31.	8.	2016
Místo a způsob odevzdání prací: 
•				POŠTOU	NA ADRESU:	
 Městská kulturní zařízení, 
 Masarykovo náměstí 140, Bělá pod Bezdězem, 294 21
  

•			 OSOBNĚ:
    Městská kulturní zařízení, 
     Masarykovo náměstí 140, Bělá pod Bezdězem, 294 21
     Kancelář KaSS v otvírací době MKZ
•			 MAILEM:
     kass@mkzbela.cz
•			 Podmínkou	účasti	v soutěži	je	vyplněná	přihláška,	kterou	si	 
  můžete stáhnout na  www.mkzbela.cz, www.mubela.cz  
     nebo osobně vyzvednout na MKZ. 
•			 Účastí	v soutěži	uděluje	autor	souhlas	s bezplatným	užitím	 
     fotografie pro účely města (Zpravodaj, web města a MKZ,  
     tvorba tiskovin).

Město Bělá pod Bezdězem, Městská kulturní zařízení ve spolupráci s kulturní komisí vyhlašují 
pravidla pro fotografickou soutěž BĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017. 

VYHLÁŠENÍ FOTOSOUTĚžE – BĚLSKÝ KALENDÁŘ 2017
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Informace z Finančního odboru MěÚ Bělá pod Bezdězem

Schválený rozpočet na rok 2016
Celkové příjmy představují částku 
ve  výši 79.929 tis. Kč. Skládají se z  da-
ňových příjmů ve  výši 66.951 tis. Kč, 
nedaňových příjmů ve výši 4.908 tis. Kč 
a  příjmů z  transferů (dotace na  státní 
správu, fondy a převody z hospodářské 
činnosti) ve výši 8.120 tis. Kč. 
Výdaje byly schváleny v  celkové výši 
88.429 tis. Kč, z toho kapitálové (inves-
tiční) výdaje ve výši 16.610 tis. Kč. V této 
částce jsou zahrnuty investiční akce: 
pokračování	 plynofikace	 ulice	 Lidová	 
1.100 tis. Kč, chodník Tyršova ul. 900 tis. 
Kč, rekonstrukce kuchyně v MŠ 5.000 tis. 
Kč, výměna oken v ZŠ Tyršova - II. etapa -  
1.500 tis. Kč, projektová dokumentace 
(projektový management, akční plán 
města, revitalizace sídliště, projekty, vy-
nětí ZPF Tyršova, rozšíření ZŠ - archi-
tektonická studie) celkem za 1.950 tis. Kč.
Dále rekonstrukce veřejného osvět-
lení v ulici Bezdězská 750 tis. Kč, rozší-
ření vybavení Sběrového dvora v částce  
900	tis.	Kč,	úprava	nádvoří	budovy	MÚ	-	
II. etapa - 250 tis. Kč, rekonstrukce Ma-
sarykovo nám., čp. 25 - I. etapa - 4.000 
tis. Kč, uzavření schodiště na  zámku 
ve výši	160	tis.	Kč,	dovybavení	MěÚ	vý-
početní technikou v částce 100 tis. Kč.
Běžné výdaje byly schváleny v  celkové 
výši 71.819 tis. Kč. Ty jsou rozdělené 
dle platné rozpočtové skladby a  zařa-
zené do  jednotlivých kapitol. Jedná se 
o  výdaje na  platy a  odvody sociálního 
a  zdravotního pojištění, nákup mate-
riálu, drobného hmotného majetku, 
energie (elektřina, plyn, voda), výdaje 
na služby, opravy a udržování, telefonní 
poplatky a pohonné hmoty.
V  kapitole Komunikace je na  opravy 
a udržování plánovaná částka 1.971 tis. 
Kč. Z  toho je 550 tis. Kč rozpočtováno 
na  nový povrch vozovky v  ul. Purky-
ňova, 740 tis. Kč opravy chodníku Ji-
ráskova ul., 681 tis. Kč na  opravy stro-
jového parku a  další opravy chodníků 
a komunikací.
Další významnou položkou rozpočtu je 
kapitola Památky. 
Na opravy a udržování památek v měst-
ské památkové zóně jsou připraveny 
4.710 tis. Kč, přičemž od  Ministerstva 
kultury ČR očekáváme dotace na  ně-
které konkrétní akce, které budou spe-
cifikovány v průběhu roku.
Na  příspěvky vlastním příspěvkovým 
organizacím (ZŠ, MŠ, MKZ) byla schvá-
lena celková částka ve výši 17.011 tis. Kč. 
Dále byl schválen příspěvek na  provoz 
pečovatelské služby, kterou pro naše 
město zajišťuje Pečovatelská služba 

Mladá Boleslav, ve výši 726 tis. Kč. Dob-
rovolní hasiči budou hospodařit s část-
kou 250 tis. Kč. Další finanční pro-
středky jsou vynakládány na  podporu 
sportovních a  zájmových spolků půso-
bících na území města, údržbu a provoz 
sportovní haly, hřišť a  herních prostor, 
na provoz Technických služeb, které za-
jišťují péči o  veřejnou zeleň, hřbitovy, 
odpadové hospodářství a další služby.
Rozpočet byl schválen jako schodkový 
se schodkem ve výši 8.450 tis. Kč. Tento 
rozdíl bude financován z fondu rezerv. 

Bytové hospodářství 
Rozpočet města doplňuje rozpočet hos-
podářské činnosti, která se zabývá byto-
vým hospodářstvím. Město vlastní 261 
bytových jednotek a  dále 42 nebyto-
vých prostor. Příjem se očekává ve výši 
9.523,94 tis. Kč, na plánované opravy je 
počítáno s částkou 4.375 tis. Kč, na vše-
obecné opravy a  údržbu, havárie apod. 
jsou připraveny prostředky ve  výši  
2.550 tis. Kč a na ostatní výdaje a služby 
568 tis. Kč. Odvod finančních pro-
středků z hospodářské činnosti do roz-
počtu města v roce 2016 na rekonstrukci 
čp. 25 na  Masarykově nám. ve  výši  
4 mil. Kč. 

Poskytování půjček z  Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2016 
O půjčku z tohoto fondu lze žádat na ob-
novu střechy (krytiny i  konstrukce), 
opravu fasády vč. oplechování domu, 
zateplení obvodového pláště domu, za-
teplení se současnou opravou fasády 
vč. oplechování domu, výměnu kotle 
(ekologické topení), kompletní výměnu 
oken domu nebo bytu, vybudování ka-
nalizační přípojky, rekonstrukce výtahu 
v  bytovém domě. Výběrové řízení or-
ganizuje RM a  jí zřízená komise. Před-
poklad je, že výběrové řízení bude vy-
hlášeno Radou města v  průběhu ledna 
roku 2016 tak, aby s úspěšnými uchazeči 
o  půjčky z  tohoto fondu byly uzavřeny 
smlouvy nejpozději do  konce dubna 
roku 2016.

Poskytování dotací na  podporu ve-
řejně prospěšných projektů z rozpočtu 
města v roce 2016 
Tyto zásady mění podmínky pro posky-
tování dotací neziskovým organizacím 
z rozpočtu města.
V roce 2015 vešla v platnost novela zá-
kona č. 250/2000 Sb., která upravuje po-
skytování dotací z  veřejných rozpočtů 
s  účinností a  platností od  20. 2. 2015. 
Dotace pro rok 2015 byly poskytovány 

na základě usnesení zastupitelstva ze dne  
17. 2. 2015, tedy před účinností no-
vely. Podle nových zásad, které na-
jdete na  úředních deskách města, byly 
v  prosinci 2015 radě města předloženy 
ke  schválení programy na  podporu 
spolkového života ve  městě, podporu 
volnočasových aktivit a  vzdělávání dětí 
a mládeže a na podporu sportu.
Specifické podmínky pro tyto dotační 
programy budou uvedeny v  jednotlivě 
vyhlášených výzvách k  předkládání žá-
dostí o dotaci, které naleznete na webo-
vých stránkách města, včetně informací 
k podání žádostí a formulářů ke stažení, 
to vše pod záložkou Dotace. Informovat 
se můžete také přímo na Finančním od-
boru	MěÚ	u Viliama	Matouška	osobně,	
nebo telefonicky na č. 326 700 920. 

Poplatky za komunální odpady 2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, 
o  poplatku za  provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů - účinná od 1. 1. 2016, ruší vy-
hlášku č. 1/2013.
Rozšiřuje okruh osob osvobozených 
od poplatků dle zákona o osoby: 
- umístěné do dětského domova pro děti 
do 3 let věku, školského zařízení pro vý-
kon ústavní nebo ochranné výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči, 
- umístěné do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc, 
- umístěné jako nezaopatřené dítě v do-
mově pro osoby se zdravotním postiže-
ním, 
- umístěné v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seni-
ory, domově se zvláštním režimem nebo 
chráněném bydlení.

Sazba poplatku je stanovena ve  výši 
480,- Kč/osoba/rok. Další informace 
ohledně tohoto poplatku vám poskytne 
pí Vladimíra Kopecká, tel.: 326 700 928.
Poplatek za  komunální odpady a  po-
platek za psy jsou splatné nejpozději do  
31. 3. 2016.

Pracovníci	Finančního	odboru	MěÚ	Bělá	
pod Bezdězem přejí všem občanům města 
Bělá pod Bezdězem vše dobré v roce 2016.

Za FO MěÚ Bělá pod Bezdězem
Viliam Matoušek, vedoucí 
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DĚní ve MĚSTĚ

„K čemu nám to ale bude?“ Možná i vaše 
dítko si takto nejednou povzdechlo nad 
biflováním pro něj nezáživných dat či 
informací. To však rozhodně není pro-

blém žáků našich sedmých ročníků. Ti 
si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak zábavné 
a přitom poučné může být spojení teorie 
a praxe.
V  předvánočním čase se vydali do  ob-
líbeného	 Ekocentra	 DDM	 v  Mladé	 Bo-
leslavi na  program „Výroba krmítka“. 
V  tomto programu jde o  propojení pří-
rodopisu	a pracovních	činností.	Celá	ex-
kurze byla rozdělena do tří částí.
V  části první se žáci nejprve seznámili 
s  nejběžnějšími ptáky, kteří u  nás žijí. 
Naučili se je nejen poznávat, ale podle 
způsobu obživy i  určit, zda u  nás přes 
zimu zůstávají, či se stěhují do  teplej-
ších krajin. Dále se dozvěděli, čím ptáky, 
kteří jsou zde i v zimě, krmit a co by jim 
naopak mohlo uškodit.
Odtud byl už jen krůček k výrobě vlast-
ního krmítka. Žáci pracovali vždy 
ve  dvojicích, pomáhali si a  přidržo-
vali, co bylo třeba. S  velkým nasazením  
a  nadšením zvládl každý vyrobit podle 
návodu krmítko pro „své ptáčky“. Práce 
se všem moc povedla a žáci se již těší, jak 
svá	krmítka	vyvěsí	a budou	moci	v praxi	
pozorovat opeřence, o kterých se učili.
V další části programu následovala pro-
hlídka boleslavské minizoo. V  ní si naši 
žáci prohlédli naživo ptáky, plazy i savce, 
o  kterých se letos v  přírodopise učíme. 
K  některým z  nich bylo možno i  vlézt 
a  pohladit si je či je nakrmit, což žáci 
hojně využili.
Ve třetí	části	naší	exkurze	jsme	se	vydali	
na procházku předvánoční Boleslaví. Žá-
kům	 se	 exkurze	 velice	 líbila,	 na  svá	 kr-
mítka jsou patřičně hrdí a  těší se nejen 
na  pozorování opeřenců na  soukromém 
krmítku, ale také, doufejme, na  další 
takto zdařilý program.

Ing. Pavlína Cankařová

Ředitel Základní školy 
Bělá pod Bezdězem vy-
hlašuje na  základě zá-

kona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, v platném znění,

na dny 20. 1. a 21. 1. 2016

Zápis žáků do prvních tříd.

Zápis žáků do  prvních tříd bude probí-
hat po oba dva dny v budově školy v Má-
chově ulici 1110 v době od 14 do 17 hod. 
Rodiče se dostaví se svým dítětem dle pí-
semné pozvánky, kterou obdrží poštou. 

Vezmou s  sebou svůj občanský průkaz, 
rodný list dítěte, 36 Kč na razítko a vypl-
něnou žádost k přijetí do školy (žádost je 
k dispozici na webových stránkách školy: 
www.zsbela.cz).
Pokud se čas uvedený na  pozvánce ne-
hodí, domluví si rodič náhradní ter-
mín v  sekretariátu školy na  tel. čísle: 
326  701  496, nebo e-mailem: sekreta-
riat@zsbela.cz. Rodiče, kteří pozvánku 
neobdrželi, si domluví den a  hodinu 
v  sekretariátu školy na  uvedeném kon-
taktu.
Další informace najdete na www.zsbela.cz

Mgr. Jiří Šíma, ředitel školy

Vánoce ve školce
Bylo po  první adventní neděli. Nádvoří 
mateřské školy prosvítil ozdobený stro-
meček, zněly koledy a  vonělo vánoční 
cukroví. Začal 2. vánoční jarmark v ma-
teřské škole. Nejen dárky, které děti s po-
mocí paní učitelek na  jarmark vyrobily, 
ale také příjemná atmosféra připomněla 
opravdové Vánoce, které se blížily. Dě-
kujeme všem, kteří si udělali v  předvá-
nočním shonu čas a přišli mezi nás. Toto 
krásné odpoledne jsme mohli prožít díky 
našim vstřícným sponzorům. Děkujeme.

  Za Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem 
Bc. Jitka Mačenková

Dárky pro děti
Děkuji touto cestou Obvodnímu oddě-
lení PČR, zejména panu Jiřímu Plesarovi, 
za  krásný dar pro naši mateřskou školu 
v  ulici	 Velenského	 112	 –	 čtrnáct	 kolo-
běžek a  krásné čepičky na  dramatickou 
výchovu. Děti byly nadšené. S  policisty 
si povídaly také o  pravidlech silničního 
provozu a  bezpečnosti. Na  odloučených 
pracovištích v ulici Pražská a v Březince 
děti potěšily magnetické stavebnice, kos-
týmy a sportovní potřeby. 

Vážíme si všech, kteří se zajímají o  život 
naší mateřské školy a spolupracují s námi. 

Za Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem 
Mgr. Pavlína Šertlerová

Šťastný nový rok
Přeji za  všechny zaměstnance Mateřské 
školy Bělá pod Bezdězem všem Bělákům, 
těm malým i  velkým, mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti v novém roce 2016.

 Za Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem 
Mgr. Pavlína Šertlerová

Zápis žáků do prvních tříd Škola pro život

Vánoce v mateřské škole
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Další novou tvář na Městském úřadě Bělá 
pod Bezdězem můžete potkat v  ekono-
mickém oddělení a je jí jeho vedoucí Vi-
liam	Matoušek.	Abychom	vám	ho	předsta-
vili, vypravili jsme se do jeho kanceláře, 
do říše cifer, účtů a paragrafů, do místa,  
kudy prochází ročně více než sedmde-
sát milionů korun, vše ovšem bezhoto-
vostně. Jaká škoda. Tak dosti nadsázky 
a zpět do reality. Sedím proti krátce stři-
ženému ekonomovi a hned se ptám. 

Vaše křestní jméno není úplně obvyklé - 
Viliam, je to rodové jméno?
Můj tatínek byl také velký fanda do  fot-
balu. V době, když mě naši čekali a došlo 
na  výběr jména, byl jeho velkým oblí-
bencem Viliam Schrojf, československý 
brankář. Takže jsem dostal jméno po něm.

Říkáte také fanda - to znamená, že i pro 
vás je fotbal více než pouhá zábava? 
Dá se říci, že fotbal byla moje vášeň. Hrál 
jsem ho odmala až do pětačtyřiceti - závodně. 
Hrál jsem dlouho za Polevsko, tam jsem 
působil i ve výboru a pak jsem dělal před-
sedu fotbalového klubu v  Novém Boru. 
Za mého působení se nám podařilo zaji-
stit na stadion umělou trávu a postoupit 
do divize.	Ale	kvůli	pracovním	povin-
nostem jsem se musel práce ve  výboru 
klubu vzdát.

A hrajete ještě aktivně?
Mám obě kolena po operacích, takže ne. 
Sleduji fotbal alespoň pasívně. 

A kterému klubu fandíte?
Odjakživa jsem Sparťan.

A jiné koníčky?
Sport obecně a práce na zahradě, na domě. 

To si opravdu pěkně vyčistím hlavu. Bydlíme 
v domě po rodičích v Kytlici, takže je stále co 
opravovat, zlepšovat.

Takže denně dojíždíte?
Ano,	cesta	mi	trvá	kolem	půl	hodinky.	To	
není tak hrozné. 

Pane Matoušku, kudy vedla vaše profesní 
cesta do Bělé?
Jak jsem už řekl, pocházím z  obce Kyt-
lice. Sice jsem na dvacet let odešel do No-
vého Boru, ale doma je doma, a tak jsem 
se	tam	vrátil.	Ekonomice	se	věnuji	pro-
fesně od začátku svého nástupu do pra-
covního procesu. Nejdříve to bylo v Zá-
vodech průmyslové automatizace Nový 
Bor v ekonomickém odboru - úsek plá-
nování. Tam jsem tvořil plán výroby. 
Potom jsem tři roky pracoval v  Novém 
Boru na finančním úřadě a pak jako ve-
doucí finančního odboru na  Městském 
úřadě v  Novém Boru. Posledních dva-
náct let jsem účtoval v  příspěvkových 
organizacích	(Krásná	Lípa	-	Domov	dů-
chodců,	 DOZP	Mařenice).	 A  když	 se	
naskytla možnost přihlásit se do  kon-
kursu na  Městský úřad Bělá p.  B., ne-
váhal jsem ani chvilku. Potřeboval jsem 
změnu. Městské finance jsou prostorem 
pro tvořivé ekonomy.

Pardon, tvořiví ekonomové? Já myslel, že 
je všechno dáno striktně předpisy, jsou 
dány hranice, mantinely…
U  města takové mantinely zase nejsou. 
Ty jsou mnohem větší u „příspěvkovek“. 
Na městě se dá tvořit, samozřejmě v me-
zích zákonů a  nařízení. Například teď 
zpracovávám směrnici pro „Zásady po-
skytování dotací z  rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem“. Směrnici pochopitelně 
musí schválit zastupitelstvo stejně jako 
„grantovou“ komisi, která vyhodnotí vy-
plněné žádosti spolků pracujících v  ka-
tastru města. 

Zaujal jste místo vedoucího finančního 
odboru, což je poměrně exponovaná po-
zice. Vnímáte tlak ze strany vedení, za-
stupitelů nebo vedoucích ostatních od-
borů, kteří se snaží pro svou práci získat 
co nejvíce prostředků?
Já zatím takový tlak nepozoruji. Už v době 
mého nástupu zasedala finanční komise 
při radě a nastavila limity pro správce ka-
pitol.	A  ti	 se	snažili	dané	 limity	dodržet	
a naplnili je  položkovou náplní. Rozpo-
čet	je	připraven	jako	schodkový.	A teď	se	
bude dále dohadovat, zda se zapojí další 
rozpočtové prostředky z minulých let. Pak 
se schválí rozpočet. Důležité je chovat se 
odpovědně. Samospráva rozhoduje, my 

jako úředníci v  případě problému upo-
zorňujeme a  snažíme se korigovat jejich 
rozhodnutí, tak aby byla v souladu s plat-
nou legislativou. 

Je na odboru dost lidí?
Zatím jsem tady krátce na takové zhodno-
cení. Děvčata na odboru jedou na 100 %. 
Lhal	bych,	kdybych	řekl,	že	jsem	o posí-
lení	odboru	neuvažoval.	Ale	 zeptejte	 se	
mě za rok. To budu mít jasno.

A  zpět k  vašim zájmům, abychom vás 
více poznali i z té civilní stránky. Co vy 
a kino, film, kniha?
Čtu hlavně na  dovolené, dobrou detek-
tivku. V mládí jsem četl historické knihy, 
dokonce jsem přečetl i celého Jiráska. Po-
slední knihou, kterou jsem přečetl, je Wal-
tariho	Egypťan	Sinuhet.	Na film	si	raději	
zajdu do kina s kvalitním zvukem. Doma 
to není ono.

Divadlo?
My to máme doma rozdělené - manželka 
divadlo, já fotbal.

Co rád jíte?
Jsme masoví, klasická česká kuchyně, 
omáčka.

A pijete k dobrému jídlu?
Pivo	 -	 nejlepší	 iontový	 nápoj.	 Anebo	
dobré chilské červené víno.

A jak se vám líbí Bělá?
Moc pěkné město. Když jsem sem poprvé 
dorazil na výběrové řízení, byl jsem úplně 
fascinovaný, jaké je tu krásné náměstí. 
A jak	ho	postupně	poznávám	víc,	pořád	
víc se mi tu líbí.

Děkuji za rozhovor.
Petr Matoušek

ROZHOVOR S NOVÝM VEDOUCÍM FINANČNÍHO ODBORU MěÚ

ZepTAli jSMe Se ZA váS

Pokladní hodiny:

Pondělí   08:00  - 11:00
    13:00 - 16:00

Středa     08:00 - 11:00 
    13:00 - 16:00

SPLATNOST POPLATKŮ 

ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
A ZA PSY DO 
31. 3. 2016
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Komorní sál MKZ 
8. ledna od 19.30 hod. 

Kočovné	divadlo	AtHoc	z Prahy	k nám	
přiveze mnoha cenami ověnčený du-
mavě filosofický komponovaný večer 
složený z  vědeckých pojednání, origi-
nálních písní, obskurní poezie a  jiných 
drobných poetických útvarů, hlásící se 
hrdě k  odkazu pánů Skoumala a  Vod-
ňanského. Představení získalo ceny od-
borné poroty za  inscenaci, za  hudbu 
a za text	na národní	přehlídce	činoher-
ního a hudebního amatérského divadla 
Divadelní piknik Volyně 2015 a ve stej-
ném roce se stalo nejlepším představe-
ním festivalu hudebních divadel Vos-
kovcova Sázava.

Vstupné 60 Kč, v předprodeji 50 Kč. 
Prodej v  Knihovně V. Holana, rezervace 
možná na www.mkzbela.cz

Masky vyrazí ve  14 hod. od  Informač-
ního centra na  zámku a  půjdou přímou 
cestou k  radnici, kde si vyžádají povolení 
k průchodu městem. Pokud bude uděleno, 
průvod vyrazí směrem k České bráně, od-
tud k budově školy v Tyršově ulici a zpět 
na Masarykovo náměstí. Všechny děti pak 
pozveme na pohádku divadelního souboru 
Čmukaři „Kašpárek chodí pěšky“, která 
bude připravena v Komorním sále MKZ.

Pro velký zájem z  minulých let lednové 
pohádkové představení uspořádáme dva-
krát: první, jak je zvykem, od  15 hod., 
druhé začne v  16.30. Ani přímí účast-
níci průvodu se tedy nemusí obávat, že 
by pohádku nestihli. Prosíme, využijte 
možnosti rezervace na www.mkzbela.cz 
a vyberte si čas, který vám bude lépe vy-
hovovat.	Lístky	můžete	zakoupit	i v před-
prodeji v Knihovně V. Holana. 
Cena vstupenky je 30 Kč.

Výstava	obrazů	Aleny	Blažkové	bude	za-
hájena v neděli 7. 2. v 15 hod. 

Autorka	se	ve svých	obrazech	zabývá	hle-
dáním harmonie v barvách a tvarech. Vý-
tvarnou výchovu vystudovala na  PedF 
v  Praze, kurz olejomalby absolvovala 
u MgA. Tomáše	Kubíka.

Z KUlTUrníHO DĚní

Výtvarná dílnička – Enkaustika

Naši tradiční rukodělnou dílničku v no-
vém roce začneme poněkud netradičním 
tématem, a to enkaustikou. 
Jedná se o  neobvyklou techniku malo-
vání horkým i  studeným voskem, obje-
venou před 2000 lety a využívanou pře-
devším	 v  Egyptě	 a  v  antickém	 umění.	
V  enkaustické malbě se používá horký 
či studený včelí vosk s  barevným pig-
mentem a  dalšími přísadami. Je to jed-
noduchý postup, který nabízí mnoho 
kreativních možností, a  není potřeba 
speciálního talentu. Na konci dílničky si 
odnesete vlastnoručně vyrobený obrá-
zek s paspartou. 
Samotné vstupné je jako v loňském roce 
zdarma, jen v  rámci dílničky vám po-
skytneme materiál a pomůcky na  jeden 
obrázek. Pokud vás technika malování 

voskem zaujme, můžete si připlatit mate-
riál na další výrobek za cenu 15 Kč, a od-
nesete si tak více svých děl.  

- K. Oklešťková -

INFORMAČNÍ CENTRUM NA ZÁMKU S ExPOZICEMI

S ÚSVĚVEM NEPILOTA

Ve Výstavním sále MKZ připravujeme 
JAK SE BAVÍM…

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
PŮJDE BĚLOU 30. LEDNA

Pondělí: příležitostně 
Výtvarné dílničky pro MŠ a ZŠ

Středa: 8 – 13 h
Herničky pro nejmenší děti
Výtvarné aktivity

Čtvrtek: 12 – 17 h
Výtvarné odpoledne pro děti z MŠ, ZŠ  
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé – pokročilí

Pátek: 8 – 13 h
Herničky pro nejmenší děti
Hudebně-pohybové aktivity

Těšíme se na vás.
I. Křivánková (p. Kaštánková) - bližší informace 

na tel. čísle 606 174 564

RODIČOVSKé  
CENTRUM 
KAŠTAN 
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V neděli 22. listopadu jsem byla pozvána 
do  školního klubu v Bělé pod Bezdězem 
na  koncert pěveckého sboru Carillon, 
který si zde svým veřejným vystoupením 
připomínal deset let své úspěšné činnosti. 
Několika vystoupení tohoto sboru jsem se 
v minulosti již zúčastnila, takže jsem vě-
děla, že se mohu těšit na  hezký kulturní 
zážitek.
Repertoár byl pestrý, neboť čerpal z  celé 
desetileté práce sboru. Devět zpěvaček 
podalo pěkný výkon, který byl za každou 
písní odměňován potleskem zcela zapl-
něného sálu. Příjemným zpestřením pro-
gramu bylo i pár písní s pěti děvčaty, které 
zůstaly zpěvu věrny i  po  rozpadu jejich 

dětského sboru Zvonky, a vystoupení zpě-
váka s kytarou, který si se sborem s chutí 
také v jedné z písní zazpíval.
Koncert byl vzorně připraven. V  před-
sálí si návštěvníci mohli prohlédnout vý-
stavku velice hezky zpracovaných kronik, 
fotografií a  plakátů, které dokumento-
valy desetiletou činnost tohoto pěvec-
kého sboru, kterou v úvodu koncertu oce-
nili i pan starosta s paní místostarostkou. 
Malé pohoštění o  přestávce pak přispělo 
k milé a přátelské atmosféře celé akce. 
Krásným zakončením slavnostního vy-
stoupení Carillonu byla bělská hymna, 
kterou se sborem zpíval celý sál. V závěru 
koncertu sbormistryně paní Mgr.  Mar-

cela Nigrínová poděkovala členkám sboru 
i  všem dalším spolupracovníkům, bez  
nichž by se koncerty neobešly. Blahopřání 
s květinou patřilo i  jedné z členek sboru, 
která v  den koncertu slavila své naroze-
niny. 
Podvečer strávený ve školním klubu s Ca-
rillonem byl příjemný zážitek. Přeji Caril-
lonu	hodně	úspěchů	do dalších	let.	Ať	se	
sboru daří, má radost z práce a tuto radost 
rozdává na svých vystoupeních i svým po-
sluchačům. Protože byl koncert pořádán 
na  den sv. Cecílie, patronky hudebníků, 
věřím, že i ona mu bude stále nakloněna.

PhDr. Věra Chvalinová, Doksy

Muzeum Podbezdězí touto cestou děkuje 
všem svým příznivcům a  návštěvníkům 
za  přízeň, kterou jste nám projevovali 
v průběhu celého uplynulého roku 2015.
Také v roce 2016 připravuje naše muzeum 
bohatý program plný výstav a doprovod-
ných akcí, kterým vás, doufáme, oslovíme 
a potěšíme. Výstavní sezonu zahájíme letos 
na začátku května, a to cyklem věnovaným 
regionálním umělcům a výtvarníkům. Tě-
šit se tentokrát můžete na  drobnou kera-
miku paní Danuše Formánkové.
Dále	 připravujeme	 výstavu	 CASTELLA	
VIDISTIS, české, moravské a světové pa-
mátky	v naivních	kresbách	 Jana	Evange-
listy Konopase či výstavu „U  cesty stojí 
kříž…“, která bude věnovaná drobným 
sakrálním památkám Bělska.
V loňském roce jste se mohli v muzejním 
Boulevardu dočíst, jak probíhalo slavnostní 
otevření lesnické školy na bělském zámku 
v roce 1855. Proto se v letošním roce mů-
žete těšit na výstavu věnovanou myslivosti.
Doprovodný program chystáme i k našim 
dlouhodobým výstavám, a  to k  výstavě 
1. světová válka, která mapuje významné 
události tohoto válečného konfliktu. Stra-
nou nezůstane ani vámi velmi oblíbená 
výstava	„Uber	plyn!	Legendární	angličáci,	
a nejen oni“, se kterou se v letošním roce 
rozloučíme velkou akcí na konci září.
Hlavní výstavou sezony 2016 „Uvolněná 
šedesátá“ vás chceme přesunout v  čase 
do  60. let 20. století. Zavzpomínáme 
na tehdejší módní trendy, užitý design, li-
teraturu či každodenní život v této době. 
Muzeum Podbezdězí pořádá v lednu 2016 
dále tyto akce:

MuZEjNí KAVÁrNA: KArEL KryL

21. ledna 2016 od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Ve  čtvrtek 21. ledna se ve  stylizované 
Muzejní kavárně můžete setkat s  Janem 
Bázlerem, který nám poodhalí život pís-
ničkáře, básníka, novináře, výtvarníka, 
a hlavně	ČLOVĚKA	se	smyslem	pro	hu-
mor Karla Kryla, kterému po mnoha le-
tech po  jeho smrti dáváme v  řadě věcí 
za pravdu i dnes.

PŘEDNÁŠKA: jAN ŠVErMA
28. ledna 2016 od 17 hodin, vstupné 20 Kč

Ve  čtvrtek 28. ledna 
se v  Muzeu Pod-
bezdězí uskuteční 
přednáška Mgr.  Jany 
Dumkové z  muzea 
v Mnichově Hradišti, 
které v loňském roce 
realizovalo projekt 
„Jan	 Šverma	 –	 ná-
rodní hrdina?“, jenž 

vyvolal rozsáhlou diskuzi o  tomto čes-
kém novináři a  komunistickém politi-
kovi. Přijďte si poslechnout povídání 
o  tomto rodákovi z  Mnichova Hradiště 
a utvořit si vlastní obrázek o něm. 

MŠE SVAtÁ V ZÁMECKé KAPLi SV. joSEFA
Pátek 8. ledna 2016 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. 
Josefa bude sloužena v pátek 8. ledna 2016 
od 16.30 hodin.

MŠE SVAtÁ V KoStELE SV. VÁCLAVA
Pátek 29. ledna 2016 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v  kostele sv. Vác-
lava při augustiniánském klášteře v  Bělé 
p. B. bude sloužena v pátek 29. ledna 2016 
od 16.30 hodin.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea 
Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz 
muzeumbela@gmail.com

Z KUlTUrníHO DĚní

pŘíSpĚvKY ObčAnŮ

10 let Carillonu

Muzeum Podbezdězí v lednu 2016
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Vzpomínka na paní Jitku Blechovou

SpOlečenSKá rUbriKA

Dne 10.1.2016  uplynou již dva roky, 
co nás navždy opustil Karel Saitl. Kdo 
jste ho znali, zavzpomínejte s  námi. 
Všem za vzpomínku děkujeme.

S láskou manželka, děti Petr a Pavel
s rodinami, vnoučata Kristýnka,Martínek a Míša.

Dne 11. 1. 2016 to budou 2 roky, co nás navždy 
opustila paní Veronika Kissová. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná dcera Lída a Zdeňka
s rodimani

Dne 21.1.2016  uplyne pět let, co nás opustila Věra 
Kubelková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn a dcera s rodinami

Dne 2. 1. 2016 to bude již sedm let, co nás navždy 
opustil pan Josef Vrba. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s  námi. Stále vzpomíná dcera Miroslava 
a rodina Kastnerova.

Drahá Jitka zemřela 28. listopadu loň-
ského roku a rozloučit se s ní do smu-
teční kaple na  bělském hřbitově přišla 
spolu se zarmoucenou rodinou řada 
bělských občanů, přátel, kolegů z  vý-
tvarných kruhů a  dalších smutečních 
hostů ze širokého okolí. 
Dovolte mi malé ohlédnutí za  jejím 
životem, prací, koníčky. Znala jsem ji 
téměř třicet pět let.
Pocházela z učitelské rodiny Karla a Rů-
ženy Fouskových. Vyrůstala spolu se 
dvěma bratry Karlem a Jirkou. Se svou 
sestrou dostaly do vínku velký dar, a to, 
že byly dvojčaty, téměř identickými, ať 
už fyzicky, či povahově. S jedním z bra-
trů se rodina v  jeho dvaceti jedna le-
tech po  jeho tragické smrti rozloučila, 
což znamenalo pro rodinu velkou ránu. 
Od své rodiny dostaly sestry do vínku 
také cit pro umění, Jitka už jako dítě 
milovala bělské koupaliště, park na ná-
městí, okolní přírodu.
Po gymnáziu v Mnichově Hradišti po-
kračovala ve  studiu i  se svou sestrou 
na  Pedagogické	 škole	 v  Litoměřicích.	
Práci s  dětmi se pak věnovala celý ži-
vot. Vytvářela harmonické prostředí 
ve  své rodině, kde s  manželem Jirkou 
vychovali dvě dcery. Velkou část ži-
vota prožila přímo v  Bělé pod Bezdě-
zem, později si s mužem postavili dům 
na  Bezdězu, ale vždy zůstala velkou 

bělskou patriotkou, Bělou milovala 
a nedala na ni dopustit.
Obklopena rodinou, postupně i čtyřmi 
vnoučaty, uměla rozdávat lásku, poro-
zumění, podporu. Milovala výtvarné 
umění, malování se věnovala po  celý 
život. Jako velmi aktivní a  atraktivní 
žena si užívala důchodu. Výtvarná 
tvorba ji opravdu provázela celým ži-
votem. Její obrázky jsou velmi jemné 
a citlivé, budou nám Jitku připomínat. 
Uspořádala řadu výstav, byla význam-
nou členkou Skupiny mladoboleslav-
ských výtvarníků, se kterou svá díla vy-
stavovala v Čechách i v zahraničí. Jindy 
svá díla představovala se svou sestrou 
Evou	či	na samostatné	výstavě.	Vytvo-
řila také logo Máchova kraje a  různou 
užitou grafiku pro města.
Ale	já	bych	se	ve své	vzpomínce	chtěla	
vrátit k jejímu aktivnímu životu v Bělé. 
Řadu let působila jako učitelka ma-
teřské školy, seznámily jsme se v  MŠ 
U  Brány. Svými výtvarnými schop-
nostmi už tehdy předávala dětem i ko-
legyním mnoho poznatků. Děti roz-
víjela, a  vznikala tak krásná výtvarná 
dílka. Se staršími dětmi pracovala také 
v umělecké	škole.	Lidsky	 jsem	si	 jí	ve-
lice vážila už jako kolegyně ve  školce 
a byla to ona, která mě přivedla v roce 
1990 do  „politického dění“ v  Bělé. 
O  dění ve  městě měla vždy veliký zá-
jem.
Byla mou velkou morální, lidskou opo-
rou po  celé mé působení na  bělské 
radnici. V  té době již měla na  starosti 
všechna předškolní zařízení v Bělé jako 
ředitelka velké příspěvkové organizace 
zastřešující školku ve městě, v části ná-
draží a ve Březince. Svým charismatic-
kým přístupem pomáhala na  mnoha 
místech, vždy tam, kde to bylo potřeba. 
Osobně jí vděčím za její velikou nezišt-
nou morální podporu v  době, kdy se 
začalo s rekonstrukcí bělského náměstí.
Ve své práci ve školství odvedla obrov-
ský kus práce, spolu s  ní se připravo-
vala dostavba školky ve  Velenského 
ulici. Velmi pomáhala i  v  rámci spo-
lečenského a  kulturního dění města. 

Její výtvarná stopa zůstává v nadčasové 
knížce o Bělé a ve spoustě krásných ob-
razů a obrázků.
Bělá pod Bezdězem měla vždy jedno 
velké štěstí, vzešla z  ní řada význam-
ných osobností, lidí, kteří se něčím vy-
značovali. Mezi tyto osobnosti patří 
také	 Jitka	 Blechová.	 A  tak,	 kdo	 jste	 ji	
znali, vzpomínejte se mnou. Kniha ži-
vota paní Jitky Blechové se pro ni uza-
vřela, ale ti, co ji měli rádi a  vážili si 
jí, mají tu možnost ve vzpomínce na ni, 
při pohledu na její obrázky v knize je-
jího života listovat a  vzpomínat. Já 
do té knihy vkládám poslední řádek…
„Milá Jitko Blechová, děkuji Ti za vše, 
co jsi pro Bělou pod Bezdězem udě-
lala.“ 
Ať	 má	 Bělá	 pod	 Bezdězem	 i  nadále	
hodně schopných, tvůrčích a charisma-
tických občanů, ze srdce přeje

Daniela Pastorková.

Vzpomínáme

Razítka navržená Jitkou Blechovou  
speciálně pro Bělou pod Bezdězem.
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O Sportovci města za rok 2015 se hlasuje do konce měsíce ledna 2016

Úspěchy nominovaných

SpOrTOveC MĚSTA ZA rOK 2015

V  prosincovém a  lednovém vydání Zpra-
vodaje města v  roce 2015 - 2016 najdete 
uveřejněný hlasovací lístek ankety „O  nej-
lepšího sportovce města Bělá pod Bezdě-
zem za  rok 2015“. Hlasování potrvá do   
31. 1. 2016, proto využijte možnosti podpo-
řit svého favorita. 
Příznivci sportu tak mohou vystřihnout 
anketní lístek ze Zpravodaje a dát svůj hlas 

v  kategorii jednotlivců nejvýše 3 sportov-
cům a v ostatních kategoriích jednomu spor-
tovci.	Označí	tedy	křížkem	maximálně	9	vy-
braných políček hlasovacího lístku. Do Síně 
sportovní slávy města budou nominovat 
sportovce sportovní oddíly a Rada města vy-
bere osobnost, která do síně vstoupí. 
Vyplněné anketní lístky je možné vhodit 
do  hlasovacích schránek na  těchto mís-

tech: Městský úřad - přízemí, sázková kan-
celář na zastávce náměstí - TIPSPORT, pro-
dejna potravin u základní školy - Bartoňovi. 
Po ukončení hlasování budou hlasy sečteny 
a ceny pro nejlepší sportovce roku 2015 bu-
dou předány sportovcům na společenském 
večeru, který proběhne 25. února 2016  
od 17 hod ve sportovní hale. 

Jitka Tošovská, místostarostka

Klub gymnastiky:
tereza Dvořáková - 2. místo na  republi-
kové	soutěži	ASPV	jednotlivců;	přebornice	
Stř.	kraje	ASPV

Veronika Kuchtová	–	6.	místo	na republi-
kové	soutěži	ASPV	jednotlivců

Spolek amatérských cyklistů:
Milan jílek	–	závod	1000	miles	Trans	Cze-
cho	 –	 Slovakia;	 celkem	 ujel	 1662	km	 za   
11 dní 2 hod. 31 min., dojel na  30. místě, 
12. v kategorii veteránů

Michal Vild	–	pohár	UAC	2015	–	15.	místo	
v celkovém pořadí

radek Loukotka	–	pravidelný	účastník	se-
riálu závodů Kolo pro život 2015

Patrik Loukotka	–	1.	místo	v celkovém	po-
řadí	 Dětského	 MTB	 poháru	 2015;	 pravi-
delný účastník seriálu závodů Kolo pro ži-
vot 2015 

Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B.	 –	
za pořádání cyklistických závodů a propa-
gaci cyklistiky na Mladoboleslavsku

Václav Vild	–	za příkladné	vedení	klubu

Oddíl Taekwon-Do:
ondřej Kormoš	 –	 1.	 místo	 mistr.	 Čech;	 
2.	místo	Český	pohár;	3.	místo	v oblastním	
přeboru

tomáš Zejval	–	mistr	Středočeského	kraje;	
nejúspěšnější	závodník	-	získal	3x	zlato

TTC Bělá pod Bezdězem:
Miroslav Lapka	–	hráč	družstva	mužů	,,A“	
3.	liga;	4.	místo	v krajském	žebříčku	v kate-
gorii dorost

Družstvo mužů ,,A“	–	postup	do 3.	ligy

jaromír Balcar	–	trenér	mládeže;	hráč	,,B“	
muži 2. tř. kraj

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu:
Anna Coufalová	–	mistryně	ČR	2015	žaček	
a  juniorek;	vicemistryně	ČR	2015	kadetek;	
vítězka ČP 2014/2015 žaček, kadetek, junio-
rek;	3.	místo	v mezinárodním	turnaji	Chal-
lenge	Wratislavia	2015;
57.	 místo	 na  ME	 2015	 kadetek	 Maribor;	 
32.	místo	na MS	2015	kadetek	Taškent;	ka-
detská	a juniorská	reprezentantka	ČR	2015;	
aktuálně vedoucí šermířka ČP 2015/2016 
v kategorii kadetek i juniorek

František Coufal	–	vicemistr	ČR	2015	ml.	
žáků	 –	 jednotlivci;	 vicemistr	 ČR	 2015	ml.	
žáků	–	družstva;	2.	místo	v ČP	2014/2015	ml.	
žáků;	aktuálně	vedoucí	šermíř	ČP	2015/2016	
v kategorii ml. žáků

ondřej Procházka	–	3.	místo	na MČR	2015	
minižáků;	 3.	místo	 v ČP	 2014/2015	mini-
žáků;	vicemistr	ČR	2015	minižáků	–	druž-
stva;	aktuálně	druhý	šermíř	ČP	2015/2016	
v kategorii minižáků

Družstvo ml. žáků	 –	 vicemistři	 ČR	 2015	
v šermu	kordem	družstev	–	ml.	žáci:
Ondřej	Kovář,	Matyáš	Landovský,	František	
Coufal, Ondřej Procházka

Adéla Šafránková	–	3.	místo	v MČR	2015	
minižaček;	 3.	 místo	 v  ČP	 2014/2015	 mi-
nižaček;	 aktuálně	 vedoucí	 šermířka	 ČP	
2015/2016 v kategorii minižaček

Freeride Racing Team:
Zdeněk ubral	–	aktivní	jezdec

jiří Kos	–	aktivní	jezdec

Vojtěch Hromčík	–	aktivní	jezdec

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:
Lukáš Vítek - aktivní hráč

josef Smejkal - aktivní hráč

jakub Humpola - aktivní hráč

Eva Lepiéšová	–	aktivní	hráčka

jiří Hofta	–	aktivní	hráč

jan Myšák	–	aktivní	hráč

Družstvo žen 

jakub Šídlo –	výkonnostní	posun

Antonín tošovský	–	aktivní	trenér

Jezdecký klub Vacek:
Veronika Vacková	 –	 celkem	 134	 startů	
po celé	republice	–	1.	místo	11x,	2.	místo	4x,	
3.	místo	3x,	od 4.	do 8.	místa	21x;	12.	místo	
na MČR;	1.	místo	na OM	středočeská	ob-
last	junioři;	3.	místo	na OM	středočeská	ob-
last	družstva;	nejvíce	bodů	ve své	kategorii	
v Českém	skokovém	poháru;	2.	místo	ve fi-
nále	 v  Olomouci	 -	 Český	 skokový	 pohár;	
členka české reprezentace ml. juniorů

SK Bělá p. B. – kopaná:
Miroslav Hodboď	–	aktivní	hráč

David Vild –	aktivní	hráč

jiří Barva	–	aktivní	hráč

Stanislav Pitloun	–	aktivní	hráč

Matěj Hodboď	–	aktivní	hráč

Matěj rak	–	aktivní	hráč

Kolektiv žáků

Karel Čadský	–	výkonnostní	posun

David Smejkal	–	aktivní	trenér	
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Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2015

Hlasovací lístek

Hlasovat můžete do 31. 1. 2016. Hlasovací schránky budou k dispozici od 1. 12. 2015 na tradičních místech, a to na autobusové  
zastávce	na Masarykově	náměstí,	v prodejně	potravin	„U Bartoně“	a v přízemí	MěÚ.

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let) Milan Jílek Spolek amatérských cyklistů
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Michal Vild Spolek amatérských cyklistů
Radek	Loukotka Spolek amatérských cyklistů
Ondřej Kormoš Taekwon - Do
Miroslav Hodboď SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
David Vild SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Jiří Barva SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Eva	Lepiéšová TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Jiří Hofta TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Jan Myšák TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Zdeněk Ubral Freeride Racing Team

Jednotlivci - děti a mládež
(do 17 let včetně) Miroslav	Lapka TTC Bělá pod Bezdězem
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Patrik	Loukotka Spolek amatérských cyklistů
Tomáš Zejval Taekwon - Do
Lukáš	Vítek TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Josef Smejkal TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Jakub Humpola TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Anna	Coufalová 1.FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
František Coufal 1.FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
Ondřej Procházka 1.FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
Jiří Kos Freeride Racing Team
Tereza Dvořáková Klub gymnastiky Bělá p.B.
Veronika Vacková Jezdecký klub Vacek
Matěj Hodboď SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Stanislav Pitloun SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Matěj Rak SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Kolektivy
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Družstvo mladších žáků 1.FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Kolektiv žen TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Kolektiv žáků SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Spolek amatérských cyklistů Spolek amatérských cyklistů
Družstvo	mužů		“A” TTC Bělá pod Bezdězem

Talent roku  (do 15 let)
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Vojtěch Hromčík Freeride Racing Team

Jakub Šídlo TJ Sokol Bělá p.B.- házená
Karel Čadský SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Veronika Kuchtová Klub gymnastiky Bělá p. B.
Adéla	Šafránková 1.FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Trenér
Jaromír Balcar TTC Bělá pod Bezdězem
David Smejkal SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Antonín	Tošovský TJ Sokol Bělá p. B.- házená
Václav Vild Spolek amatérských cyklistů
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Tajemství, oddíl turistikyŠermířský podzim

SKAUTSKé STŘEDISKO SVORNOST BERE PRÁCI 
S DĚTMI VÁžNĚ 

OBEC BARÁČNÍKŮ
v Bělé pod Bezdězem vás zve na

BARÁČNICKÝ BÁL
v sobotu 30. ledna od 20 hod.

v KD Čistá

Doprava autobusem tam i zpět zajiš-
těna zdarma.
Odjezd od kapličky v 19 hod.
Trasa autobusu: Čistá, Plužná, 
Katusice, Březovice.
Vstupné: 100 Kč
Hudba: J. H. SONG

Je pro vás připravena soutěž o ceny.

SRDEČNĚ	ZVE	KONŠELSTVO.

TAK A ŠLAPEME DÁL - jedno, 
kterou nohou první
A kam to bude? 

Sobota 9. 1. 
Betlémy v Kryštofově údolí
Nová	expozice	betlémů	rozšířená	o histo-
rii údolí a Chaloupkův orloj. 
Pěší trasa: Křižanské sedlo - Kryštofovo 
údolí, cca 6 km, které zvládne každý. 
Projížďka motoráčkem: viadukt Novina, 
Křižanský tunel. Občerstvení: batoh 
a po trase.	Cena:	150	–	170	Kč.	
Odjezd autobusu: od  sportovní haly  
v  9 hod., Doksy: 9.15 hod. Návrat: do   
17 hod. 
Přihlášky na  známém čísle nebo  
e-mailu: turistibela@email.cz. 
 
Pátek 22. 1.
První schůze tPD
Na základně: od 17 hod. Nejnovější infor-
mace z turistiky, zimní akce, Braniborka 
- poslední domluva, přihlášky na  více-
denní zájezdy: Beskydy, Podyjí. 

Sobota 23. 1. 
Vlakový výlet - tradiční jeskynní tábo-
rák – Braniborka
Sraz: v  7.50 u  České brány, odjezd 
vlaku: v  8.20. Vycházíme z  nádraží 
Staré Splavy, krátce před 9 hod. S sebou: 
dobré boty, hlt červeného vína, hrne-
ček, buřt a dobrou náladu. Jdeme za kaž-
dého počasí, zakončení Na  Rybníčku.  
Odjezd: dle vlastního uvážení. 

V  lednu připravujeme turistickou be-
sedu, sledujte naše stránky a obvyklá in-
formační místa.

Hosté vítáni.
Horský vůdce

V neděli 22. 11. se do Bělé pod Bezdězem 
sjeli nejmladší šermíři z celé České repub-
liky (ČR). Místní klub sportovního šer-
mu zde v úzké spolupráci se ZŠ v Bělé pod 
Bezdězem pořádal již čtvrtý ročník turnaje 
Českého poháru (ČP) v šermu kordem mi-
nižáků	a minižaček	–	Bělský	kordík	2015.
Mezi 31 chlapci a děvčaty startovali i 4 šer-
míři z  Bělé pod Bezdězem. Skvělého vý-
sledku	dosáhli	Adéla	Šafránková	a Ondřej	
Procházka, když se jim na domácích plan-
ších oběma podařilo ve  svých kategoriích 
zvítězit! Zopakovali tak svůj triumf z  říj-
nového turnaje Vršovický minikord, kde 
také oba stáli na  nejvyšším stupni vítězů. 

Adéla	 je	 momentálně	 vedoucí	 šermířkou	
Českého poháru, Ondřeji pak patří v  této 
kategorii druhé místo mezi chlapci.
Nebyl to však zdaleka jediný turnaj, na kte-
rém bělští šermíři během podzimu sbírali 
úspěchy.
Hned tři medailová umístění získa-
li naši mladší žáci první listopadový ví-
kend	na Velké	ceně	Letňan,	když	v soutěži	
chlapců zvítězil František Coufal, třetí byl 
Ondřej Procházka a  mezi děvčaty taktéž 
třetí místo obsadila Dominika Nováčková.
Anna	 Coufalová	 byla	 členkou	 druž-
stva kadetek, které reprezentovalo ČR 
v  soutěži družstev na  listopadovém tur-
naji	 Evropského	 kadetského	 okru-
hu v  německém Heidenheimu. Naše 
děvčata obsadila v  silné konkurenci  
18 nejlepších evropských týmů pěkné  
7. místo.
Nejlepší průběžné aktuální umístění běl-
ských šermířů v  celostátním žebříčku ČP 
2015/2016:
minižáci:	 2.	 Procházka;	 minižačky:	 
1. Šafránková,
ml.	 žáci:	 1.	 Coufal,	 6.	 Landovský,	 
7.	 Procházka,	 10.	 Novák;	 ml.	 žačky:	 
6. Nováčková,
žáci:	7.	Coufal;	žačky:	11.	Adamová,
kadeti:	26.	Nováček;	kadetky:	1.	Coufalová,
junioři: 22. Hercík, juniorky: 1. Coufalová.

Kompletní výsledky a fotogalerie z turnajů 
lze zhlédnout na: 
www.serm-bela.webnode.cz.

MC

Od  pátku 6. 11. do  neděle 8. 11. se 
Maňas a Jerry zúčastnili skautské vzdě-
lávací akce Poradní skála v Kolíně, pro-
tože činovníci Junáka se musejí neustále 
vzdělávat a pracovat na sobě (což je je-
dině dobře).
Akce	byla	určena	těm,	kdo	pracují	s nej-
menšími členy skautu, a  zahrnovala 
řadu seminářů s  důrazem na  dětskou 
psychologii či pedagogiku, jako např. 
Dítě v krizové situaci (jak můžeme po-
moct dítěti, které prožívá nějakou kri-
zi), Od  legrácek k  totalitě (o nebezpečí 
šikany), Problematické dítě (jak zvlá-
dat hyperaktivitu u dětí). Nechyběly ani 
společné hry a  konzultace odborníků 
z  řad psychologů či psychoterapeutů. 
Velký důraz organizátoři kladli i  na  to, 
abychom docenili a  rozvíjeli spoluprá-
ci s rodiči nám svěřených dětí. Na všech 
seminářích se aktivně diskutovalo a jed-
notliví účastníci se navzájem radili i svě-
řovali své starosti. Všichni přednášející 
byli profíci ve svých oborech, takže jsme 
se dozvěděli opravdu hodně nového 
a těšíme se na další vzdělávací kurzy.

JEŠTĚ	MALÉ	OHLÉDNUTÍ	 ZA AKCÍ	
MINULÉHO	ROKU
Na  podzimní víkend 28. a  29. 11. mi-
nulého roku připadla pirátská výpra-
va celého střediska, tedy světlušek, vl-
čat i skautů a skautek, která se odehrála 
v Mladé Boleslavi.
Z  junácké klubovny na  Štěpánce se 
na  listopadovou sobotu a  neděli stala 
plachetnice a  ze všech členů Svornosti 
námořní posádka. Všichni se společně 
vydali za  dobrodružným hledáním po-
kladu pirátského kapitána Mordrápa. 
Svou orientaci na moři osvědčili při hle-
dání dalekých ostrovů, svou paměť při 
luštění zašifrovaného deníku a  vzájem-
nou spolupráci při přežití na ostrově.
Během výpravy několik dívek slavnost-
ně	 složilo	 slib	 světlušek.	 Účastníci	 se	
také naučili pirátský zákon, vymysleli si 
vlastní pirátský pokřik a vyrobili pirát-
skou plachetnici.
Všichni si dále parádně zaplavali v  ne-
dávno otevřeném mladoboleslavském 
městském bazénu a nakonec našli zako-
paný poklad plný čokoládových zlaťáků!

Jerry

SpOrT A SpOlKOvá činnOST
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dětské oblečení, hračky a jiné zboží
určené dětem 

4. BĚLSKÝ BAZÁREK 
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ

24. 1. 2016 od 14 hod.

bližší informace o konání a podmínkách 
tel. 774 957 392, e-mail: evernerova@centrum.cz.

jídelna základní školy 
v Máchově ulici

inZerCe

K O M P L E T N Í  K A N C E L Á Ř 
N a b í z í m e :

Masarykovo náměstí 148 
Bělá pod Bezdězem
Tel. č. 775 144 230, 

e-mail: 
kompletnikancelar@seznam.cz

-   kompletní zpracování 
účetnictví, daní, mezd 
pro fyzické i právnické 
osoby

-  založení s.r.o.

-  vyřízení sídla firmy pro 

právnické osoby

-  komunikace s úřady

J a n a  H r a d s k á 

P R I V A T :  D a l e š i c e  3 ,  2 9 4  0 1  B a k o v  n a d  J i z e r o u

soukromý veterinární lékař
e-mail: mvdr.kilian@centrum.cz

úterý a čtvrtek   15.00 - 17.00

Mělnická 293, 294 21 Bělá pod Bezdězem
telefon: 326 781 662; mobil: 731 261 678

VYDRŽELI JSME PRO VÁS A VAŠE ZVÍŘECÍ PŘÁTELE

ordinační hodiny:
sobota   10.00 - 11.00

MVDr. Ladislav KILIÁN

A M B U L A N C E :

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
A MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM VÁS ZVOU  

V SOBOTU

NA HLAVNÍM SÁLE HRAJE

SÁL SOKOLOVNY A SPORTOVNÍ HALA

16. LEDNA 2016

REPREZENTAČNÍ PLES

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 4. LEDNA 2016
V KNIHOVNĚ V. HOLANA

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
A MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM VÁS ZVOU  A MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM VÁS ZVOU  

V SOBOTUV SOBOTU

NA HLAVNÍM SÁLE HRAJENA HLAVNÍM SÁLE HRAJE

V SOBOTUV SOBOTU
16. LEDNA 201616. LEDNA 2016

SÁL SOKOLOVNY A SPORTOVNÍ HALASÁL SOKOLOVNY A SPORTOVNÍ HALA
REPREZENTAČNÍ PLESREPREZENTAČNÍ PLES

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 4. LEDNA 2016PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 4. LEDNA 2016
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OKIII BAND


