
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - MŠ V BŘEZINCE MÁ NOVOU 
ZAHRADU - ADVENTNÍ KONCERTY - SPORTOVEC MĚSTA ZA ROK 2015

Ve Výstavním sále MKZ 
ČAS VÁNOČNÍ, ČAS POHÁDEK

po - čt od 9 do 11.30 
a od 12 do 16 hod.

Neděle 6. prosince
ADVENTNÍ KONCERT
Musica Dolce Vita

V Klubu ZŠ v Máchově ulici od 17 hod.
Vstupné dobrovolné

 
Středa 9. prosince 
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V Klubu ZŠ v Máchově ulici 

od 17 hod.

Čtvrtek 10. prosince 
ANDĚLSKÉ APOKRYFY aneb 

Vánoce jsou fuška 
Divadýlko na dlani (MB)

V Komorním sále MKZ od 19.30 hod.
Vstupné: 60 Kč

Pátek 11. prosince
JEDNOU V ROCE…

Předvánoční setkání s Muzeem 
Podbezdězí

V muzeu od 17.30 hod.

Sobota 12. prosince
DÍLNIČKY

Bylinková mýdla a vánoční svíčky
IC na zámku od 13 do 16 hod.

Vstup volný

POHÁDKA 
Andělé ze zapomenuté skříňky

Divadlo Žlutý kopec, Praha
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 30 Kč

Úterý 15. prosince  
ARCHEOLOGIE

OS Tajemství - beseda 
s Jarmilou Švédovou
V Komorním sále MKZ 

od 18 hod.  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
prosinec

12/2015
39. ročník

sešel se rok s rokem a jsou před námi opět Vá-
noce. Je před námi čas, který by měl být časem 
rozjímání a klidu v naší neklidné a uspěchané 
době. I když budeme opět ve stresu, aby byly 
Vánoce v klidu, abychom sehnali ještě chybě-
jící dárky, abychom stihli vše včas zařídit, za-
stavme se, na chvilku spočiňme a zamysleme 
se. To by měl být ten pravý smysl nadcházejí-
cího adventního času.
Letošní rok byl ve  znamení dokončení re-
konstrukce Mělnické, zahájení opravy školy 
v  Tyršově ulici výměnou poloviny oken či 
ve znamení opravy povrchu na školním hřišti. 
Nesmíme zapomenout ani na rekonstrukci za-
hrady ve školce v Březince, ani na to, že naši 
dobrovolní hasiči dostali novější cisternu. Dík 
sponzorům se navíc podařilo do  Bělé vrátit 
balonové hemžení. Z čeho pak mám velikou 
radost, je vydání reprezentativního bělského 
kalendáře. Nejcennější na  něm je, že vznikl 
pouze z  fotografií dodaných obyvateli Bělé. 
Všem, kteří poslali své snímky, patří veliké 
díky. Nyní již můžete začít fotit bělská zákoutí 
pro vydání kalendáře 2017. Obrázky budou 
vybrány opět formou soutěže, která bude vy-
hlášena začátkem příštího roku.
V tomto čísle najdete hlasovací lístek pro an-
ketu Sportovec roku. Navíc ale přikládáme 

i  stručný přehled úspěchů jednotlivých no-
minovaných sportovců v letošním roce. Jsem 
přesvědčen, že se Bělá nemá za co stydět. Ze-
jména výsledky v  mládežnických kategori-
ích jsou obdivuhodné. Je to výsledek obětavé 
práce všech trenérů bez rozdílu, kteří našim 
dětem nezištně věnují svůj volný čas. A  tak 
hlasujte a pečlivě vybírejte. Ti sportovci i jejich 
trenéři si to zaslouží.
Dne 9. prosince se bude ve  školním klubu 
v Máchově ulici konat poslední jednání zastu-
pitelstva tohoto roku. Hlavními body tohoto 
jednání bude schválení rozpočtu na rok 2016 
a  schválení nového územního plánu. Schvá-
lení územního plánu má obzvláštní význam. 
Po jeho schválení bude moci investor přistou-
pit k realizaci výstavby obchodního domu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
jakkoliv zapojili do akcí pořádaných ve městě, 
ať už byly pořádány městem, sportovními od-
díly či různými spolky. Chci poděkovat i všem, 
kteří se starají o chod a rozvoj našeho města. 
A úplně na závěr bych vám chtěl popřát klidné 
prožití vánočního času, odpočinku, hodně 
pohody v  kruhu rodiny, přátel a  známých. 
Zkrátka mějte se fajn nejen o Vánocích.

Ing. Milan Lomoz, starosta

foto - Jindřich Žák
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Z jednání 
rady města 

Volby školské rady
Rada města schválila harmonogram pří-
pravy voleb do školské rady při Základní 
škole Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace, v  předloženém znění a  vy-
hlásila termíny voleb pro ZŠ Máchova 
a Základní školu Tyršova. Volby proběhly  
24. 11. a 26. 11. 2015. 

Příprava nového rozvojového dokumentu
Rada města schválila zpracování no-
vého strategického plánu města Bělá pod 
Bezdězem a ukládá připravit výběrové ří-
zení s  prezentací na  zpracovatele strate-
gického plánu.

Odpady - nová obecně závazná vyhláška
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit vy-

hlášku č. 2/2015 o  systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na území 
města Bělá pod Bezdězem. 

Řád ohlašovny požáru
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit vydání 
Řádu ohlašovny požáru. 

Pronájem restaurace „Na Hřišti“
Rada města schválila zveřejnění záměru 
města pronajmout prostor sloužící pod-
nikání v  objektu občanské vybavenosti 
čp. 284, ulice Mělnická, Bělá pod Bezdě-
zem (restaurace o výměře 52,74 m2, ku-
chyň o výměře 8,84 m2, herna o výměře 
15,98 m2, sklad o výměře 7,7 m2, chodba 
o  výměře 4 m2, soc. zařízení o  výměře 
16,5 m2 a  terasa o výměře 108 m2) pro 
zajištění stravovacích služeb za cenu mi-
nimální 72.000,- Kč/rok. 

Rekonstrukce kuchyně ve školce
Rada města odsouhlasila záměr realizace 
rekonstrukce kuchyně Mateřské školy 
Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organi-
zace, v  ulici Velenského 112 na  základě 
přiložené studie. 

Pronájem lesních pozemků pod chatami
Rada města při výkonu funkce Valné hro-
mady společnosti Lesy Bělá pod Bezdě-
zem s.r.o. schválila v  souladu s  nájemní 
smlouvou podmínky pronájmu pozemků 
zastavěných rekreačními chatami e. č. 12, 
19, 23, 26, 27, 33, 37, 38, 46, 47, 50, 53, 60, 
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 73, 79 v Bělé pod 
Bezdězem v  chatové oblasti „Šibeniční 
vrch“ a  ukončení nájemních smluv pro 
chaty e.č. 28, 29 v Bělé pod Bezdězem také 
v chatové oblasti „Šibeniční vrch“.

Zdeněk Krenický, tajemník úřadu

MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM
Vedoucí Městského úřadu Bělá pod Bezdězem vyhlašuje dne 

10. 11. 2015
v ý b ě r o v é  ř í z e n í, 

dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
na obsazení funkce

 
VEDOUCÍ ODBORU 

ROZVOJE A MAJETKU MĚSTA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU BĚLÁ POD BEZDĚZEM

(Hospodaření s majetkem ÚZSC)

Místo výkonu práce: Městský úřad Bělá pod Bezdězem, k.ú. Bělá pod Bezdězem
Platové zařazení: 10. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 
(zákl. dle započitatelné praxe + příplatek za vedení + osobní příplatek) 
Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2016 nebo dle dohody 

Bližší podmínky pro uchazeče naleznete na stránkách www.mubela.cz, nebo na úřed-
ních deskách města.

Bc. Zdeněk Krenický
tajemník městského úřadu

VÁNOCE PRO SENIORY, 
SUPER DĚDA A SUPER 

BABČA II.

Dne 2. 1. 2016 (sobota) bude 
Sběrný dvůr Bělá pod Bezdězem 

z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
BĚLÁ POD BEZDĚZEM

UZAVŘENÍ SBĚROVÉHO
DVORA

INFORMACE OBČANŮM
Městský úřad v prosinci 

V závěru roku, ve dnech 28. až 31. prosince, bude městský úřad uzavřen.
Pokladna pro veřejnost bude přijímat platby naposledy v tomto roce 
v úterý  22. prosince do 14 hodin.

Město a MKZ Bělá pod Bezdězem vás zvou 
na tradiční vánoční setkání seniorů, které se 
koná v úterý 8. prosince od 15 hodin v jídelně 
ZŠ v Bělé pod Bezdězem v Máchově ulici.
I letos se můžete těšit na zábavné soutěžní 
odpoledne, kde vám k  tanci a  poslechu 
opět bude hrát Duo ADAMIS z  Nového 
Boru. Pořadem bude provázet moderátor 
Zdeněk Kaňka. 

Odvoz bude zajištěn následovně: 
Hlínoviště 14.30
Bezdědice 14.40
Březinka 14.50

Zájemci o zajištění dopravy z částí Hlíno-
viště, Bezdědice a Březinka, hlaste se včas 
na tel. čísle: 326 700 924. 

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.

Mělnická 273 
od 7. 12. 2015 do 23. 12. 2015

každý všední den od 14:00 do 16:00
mimo tyto hodiny po dohodě 

(tel: 723372414)

09. 12. 2015 od 17 hod.
v klubu Základní školy

v Máchově ulici.
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Přeměna okolí MŠ Březinka na přírodní zahradu

Základní škola Bělá pod Bezdězem

Na základě nevyhovujícího stavu zahrady 
u MŠ Březinka nastala potřeba tuto situaci 
řešit, aby bylo vytvořeno adekvátní pro-
středí pro výuku a  vzdělávání předškol-
ních dětí. Město Bělá pod 
Bezdězem nechalo v  roce 
2014 vypracovat projekt 
„Přeměna okolí MŠ Březinka 
na přírodní zahradu“ s výhle-
dem, že bude možno na rea-
lizaci získat dotaci z  evrop-
ských nebo národních fondů. 
Na  začátku roku 2015 byla 
vyhlášena mimořádná výzva 
„Operačního programu ži-
votního prostředí, prioritní 
osa 7, Rozvoj infrastruktury 
pro environmentální vzdělá-
vání, poradenství a  osvětu“, 
s  termínem podání žádosti 
do 23. 3. 2015. Město Bělá pod 
Bezdězem podalo žádost o do-
taci. Dotace byla přidělena 
a po výběru realizační firmy se 

v červenci 2015 započalo s realizací, která 
byla 15. 10. 2015 úspěšně dokončena.
V  rámci projektu došlo k  revitalizaci,  
rekonstrukci a  doplnění zahrady u  ma-

teřské školy v  Březince na  členitou za-
hradu v  přírodním stylu s  prvky vody, 
písku, země, vzduchu a ostatních přírod-
ních živlů a herními prvky umožňujícími 

dětem rozmanitou, neruše-
nou a  samostatnou hru, která 
zajistí přirozený rozvoj jejich 
motoriky, představivost, obra-
zového a  symbolického myš-
lení. Zahrada nyní obsahuje 21 
herních a naučných prvků.
Město obdrželo dotaci něco 
málo přes 1.500.000 Kč (90 %), 
vlastní náklady činily i  s  neu-
znatelnými položkami v  řádu 
kolem 300.000 Kč. 

V. Blažková, J. Vltavská

Vady řeči u prvňáčků
V  současné době se vady 
řeči stávají čím dál větším 

problémem. Je to především tím, že jich ne-
ustále přibývá. V letošním školním roce na-
stoupilo do prvních tříd 46 % procent žáků 
s vadou řeči.
Nabízí se otázka, jak je možné, že 
je jich tolik? Není snad péče o děti 
s vadou řeči ve školce dostatečná? 
Copak děti nebyly v lednu u zápisu 
a neodhalí snad zapisující učitelky 
aktuální vadu řeči? Na  všechny 
tyto otázky je zcela jasnou odpo-
vědí ano. Péče o řečovou výchovu 
v místní školce funguje dobře a ro-
dičům je nabízena. Při zápisu jsou 
rodiče na  špatnou výslovnost dětí 
upozorněni a  je jim pro dítě z  to-
hoto důvodu nabídnut odklad. 
Protože má dítě nastoupit do školy 
až za půl roku, možná někteří z ro-
dičů přijmou za svou myšlenku, že 
se vada řeči sama upraví, nebo že si 
s dítětem poradí ve škole. Zde ne-
zbývá než apelovat na  rodiče, aby 
doporučení nepodceňovali a začali 
problém řešit ještě před nástupem do školy.
Jestliže má dítě mnohočetnou vadu vý-
slovnosti, je pro něj potom nesprávná vý-
slovnost hlásek velmi limitující. Vzhle-
dem k tomu, že prvňáčka čeká nácvik čtení 
všech hlásek a zároveň výuka psaní písmen, 
není možné inkriminované hlásky přesko-
čit a počkat, až je bude dítě umět správně 

vyslovit. Některé děti svou nedokonalou 
výslovnost určitě vnímají jako handicap, 
některým je to možná jedno. Zde je ale 
jasná zodpovědnost na rodičích. Oni přece 
vědí, že je potřeba řeč upravit a výslovnost 
hlásek normalizovat.
Škola při řešení tohoto problému vychází 

rodičům maximálně vstříc. S dětmi tu pra-
cuje několik preventistek řečové výchovy. 
Abychom situaci dětem i  jejich rodičům 
ještě více ulehčili a pomohli jim, navázali 
jsme v  letošním školním roce spolupráci 
s klinickou logopedkou PhDr. Danou Ho-
rákovou. Ta v pátek 16. 10. přijela vyšetřit 
žáky, u kterých učitelky prvních tříd kon-

statovaly špatnou výslovnost a  jejichž ro-
diče s vyšetřením souhlasili. Zde je potřeba 
poděkovat těm rodičům, kteří dali k vyšet-
ření souhlas. Už to je jasný signál k úspěšné 
spolupráci na odstranění řečových vad je-
jich dětí. Při ní totiž musí fungovat přede-
vším zájem i důsledná a pravidelná práce 

s dítětem v rodině.
Logopedka vyšetřila 18 prvňáčků 
i některé žáky z vyšších ročníků. 
Byla nemile překvapena tak hoj-
ným výskytem dyslálie multiplex 
(mnohočetných vad řeči) u  vel-
kého počtu vyšetřených dětí – 
39 % procent. Právě při mnoho-
četných vadách řeči je zapotřebí, 
aby rodiče aktivně vyhledali na-
bízenou odbornou pomoc.
Při vyšetření se ukázal ještě je-
den zajímavý jev. Některé děti, 
kterým při řečovém projevu není 
téměř rozumět, umějí některé 
hlásky vyslovit správně, jen je ne-
mají zafixované. Zde určitě velmi 
pomůže rodičovská důslednost 
a každodenní procvičování. 
Díky vyšetření jsou nyní rodiče 

odborně informováni, které hlásky jejich 
dítě vyslovuje správně a výslovnost kterých 
je třeba upravit. Ve spolupráci s klinickou 
logopedkou budeme i  nadále pokračovat. 
Pevně věřím, že rodičům není řeč jejich 
dětí lhostejná.

Mgr. Zuzana Kleinová
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Každý rok v  období babího léta probí-
hají nejzajímavější modelářské závody. 
Nejprve se 19. 9. uskutečnilo Mistrovství 
České republiky (MČR) v  kategorii F1A 
seniorů a  juniorů na  letišti v  Hořicích. 
Této soutěže se zúčastnil Matouš Kulich 
ze třídy IX. A, který sice věkem patří mezi 
starší žáky, ale vylétal si 1. místo v katego-
rii juniorů a v celkovém pořadí všech sou-
těžících MČR se umístil na 4. místě.
Další víkend proběhlo na  stejném letišti 
MČR žáků, kterého se zúčastnil Matouš 
i  jeho mladší bratr Jan Kulich ze III. A. 
Matouš si opět vylétal titul mistra České 
republiky v  kategorii A3, Jenda po  loň-

ském 4. místě letos získal krásné 2. místo 
v kategorii F1H.
Ve dnech 2. - 4. 10. se konal světový po-
hár v  jihočeském Táboře, kterého se zú-
častnili modeláři z celé Evropy. Matouš se 
takto vrcholné soutěže zúčastnil poprvé. 
Přestože měl velkou trému z  létání mezi 
těmi nejlepšími z  Evropy, v  juniorech si 
vylétal pěkné 3. místo.
Jelikož se Matoušovi v  tomto roce v  ka-
tegorii F1A velmi dařilo, byl nominován 
do juniorského reprezentačního družstva 
a v roce 2016 si zalétá na mistrovství světa 
v Makedonii.

Ivo Kulich, trenér

Mistrovství České republiky a světový pohár v leteckém modelářství

Pojďte se poměřit! Konec roku ve středisku Svornost

Poměřovat se dá různě, my však vyzý-
váme k poměření se na poli sportovním.
Poměřovat se může kdekdo, my však vy-
zýváme k poměření se mezi borkyněmi 
a borci zastupujících různé části Bělé.
Vyzýváme vás proto k ne tak tradičnímu 
sedmiboji. Soutěžit se bude v následují-
cích disciplínách:

1. Kuličky
2. Šipky
3. Nohejbal trojic
4. Badminton
5. Bowling
6. Neckyáda
7. Bezdědický krpál

Budeme se poměřovat během celého 
roku 2016. Poměřovat se budou mini-
málně šestičlenná družstva (horní hra-
nice není stanovena), kde budou mini-
málně dvě ženy a minimálně dva muži. 
Družstva by měla reprezentovat různé 
části Bělé, ať už to bude Březinka, Hlí-
noviště, Výsluní, Podolí či tým nějaké 
restaurace. Členy může být každý, kdo 
má v  Bělé a  jejích městských částech 
buď trvalé bydliště, nebo nemovitost. 
V žádné disciplíně by pak neměl soutě-
žit ten, kdo se jí věnuje závodně.
Takže, pokud vás předchozí text za-
ujal, neváhejte, vytvořte tým a  při-
hlaste se nejpozději do  10. ledna 2016 
na  e-mailovou adresu: belskysedmi-
boj@gmail.com. Tamtéž můžete zaslat 
i  jakýkoliv dotaz. Ptát se můžete i  na   
tel.: 603 226 500.

Váš tým Bezdědic

V  říjnu a  v  listopadu jsme 
pokračovali v  běžných junáckých aktivi-
tách, jako jsou oddílové schůzky, výpravy 
a nezapomněli jsme ani na bělskou tradiční 
akci, jako je zavírání Březinské studánky 
(dokonce nám ani nesněžilo, přestože byla 
půlka listopadu). Na schůzkách jsme opět 
hráli nejrůznější hry všichni dohromady 
nebo zvlášť; výpravy podnikly zvlášť svět-
lušky (holky od 6 do 10 let), zvlášť vlčata 
(kluci od 6 do 10 let). V neděli 25. 10. se 
vlčata vydala pod vedením Maňase na vý-
pravu na „Dva vrcholy“. Provázelo nás ty-
pické podzimní počasí, ale nepršelo, takže
jsme celkem v pohodě ušli 17 km. Během
celého dne jsme hráli venkovní hry, zvládli 
jsme uvařit výborný kotlíkový guláš a ještě 
jsme se leccos dozvěděli ze skautských pra-
videl. Taky jsme nasbírali plný košík hub. 
Někteří z nás, zejména ti nejmladší, šesti-
letí, doslova překonali sami sebe, když vy-
stoupali na dva kopce s velkým převýšením 
(lidově řečeno „z kopce do kopce“), a za-
slouží si velkou pochvalu. Na závěr výpravy 
jsme oficiálně přivítali nové členy smečky, 
kteří v  rámci vlčáckých rituálů dostali 
skautské šátky a  stali se plnohodnotnými 
členy střediska Svornost.

Betlémské světlo

Další aktivitou střediska Svornost je tzv. 
Betlémské světlo, které v  sobotu 19. 12. 
opět přivezou bělští skauti i  do  našeho 
města. Tato tradice vznikla roku 1986 jako 
charitativní akce na  pomoc zrakově po-
stiženým dětem (více na  www.betlem-
skesvetlo. cz) a  evropští skauti se zapojili 
do  jakéhosi řetězu, který světlo z  Ježíšova 
rodiště dopraví do Evropy. Motto letošního 
ročníku Betlémského světla zní: Pokoj 
ve mně – pokoj s tebou. Cílem akce je při-
nést radost a vánoční pohodu svému okolí.  
Bělští junáci donesou Betlémské světlo 
v  neděli 20. 12. v  8 hod. na  mši do  kos-
tela Povýšení sv. Kříže, kde zůstane zapá-
leno po  celé vánoční svátky. Veřejnost si 
může odnést Betlémské světlo do  svých 
domovů už v sobotu 19. 12. Skauti budou 
s  lucernami v parku na náměstí od 18.30 
do  19.15; dále 20. 12. od  9 do  10 hod. 
nebo 24. 12. od 9 do 9.20 u České brány. 
S sebou si přineste lucerničku, petrolejku či 
svíčku třeba ve sklenici, aby vám plamínek 
vydržel až domů. Všichni členové Svor-
nosti vám přejí krásné vánoční svátky.

Jerry



5

MUSICA DOLCE VITA
v Klubu ZŠ 

Bělá pod Bezdězem, Máchova ul.
6. prosince od 17 hod. 

Druhou adventní neděli vás srdečně 
zveme na  koncert dámského hudebního 
tria Musica Dolce Vita. 

Tentokrát v  teplém prostředí klubu zá-
kladní školy uslyšíte nejkrásnější vánoční 
melodie z  děl českých mistrů. Můžete se 
těšit na  skladby Václava Adama Michny 
nebo Jana Jakuba Ryby, z  méně zná-
mých pak zazní například Sonáta c moll 
pro sólovou harfu od Jana Ladislava Du-
síka nebo Sonáta F dur pro flétnu Fran-
tiška Bendy. Nebudou chybět ani vánoční 
písně z nejstarších českých sbírek a směs 
českých koled v  úpravě Jaroslava Krčka. 
Pokud se vám koncert zalíbí, budete mít 
možnost zakoupit přímo na  místě na-
hrávku na CD nosiči. 
 
Těšíme se, že s  vámi strávíme příjemný 
adventní večer plný klidu, krásné hudby 
a pohody. 

Vstupné dobrovolné

„ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ 
SKŘÍŇKY“

v Komorním sále MKZ
12. prosince od 15 hod.

Vánoční příběh o  tom, jak adventní an-
dělé jdou vykonat své úkoly dané. Avšak 
současnost i  tradice zamotají hlavy i  an-
dělům.
Budeme si zpívat koledy, kouzelná skříňka 
nám odhalí mnohá tajemství a  prozradí, 
co jsou pravé Vánoce.

Hrají, zpívají a  tančí: Hana Mullerová, 
Ivana Hessová, Agnes Kutas.
Hostující andělé: Johana Schmidtmaje-
rová a Edita Burešová.

Vstupné: 30 Kč
Rezervace možná na www.mkzbela.cz

Městská kulturní zařízení, Knihovna 
Vladimíra Holana a  IC v  knihovně 

a na zámku budou uzavřena 
od 22. 12. 2015 do 3. 1. 2016.

Přejeme příjemné a klidné 
vánoční svátky.

Příprava na  reprezentační ples města 
příštího roku je téměř u konce. Znovu vás 
pozveme do  Sokolovny a  Městské spor-
tovní haly. V sále Sokolovny vás tentokrát 
bude bavit hudební skupina Okiii Band 
z  Rokycan. Kapelu tvoří profesionální 
muzikanti, kteří nabízejí široký hudební 
repertoár od  taneční hudby, světových 
evergreenů až po  nejnovější české i  za-
hraniční hity, ale nechybějí ani lidovky. 
Ve sportovní hale zůstáváme u osvědčené 
diskotéky s  Michalem Karabinem a  Mi-
chalem Tůmou.

Vzhledem ke  změně provozovatele So-
kolovny budou lístky na  ples v  prodeji  
od  4. 1. 2016 v  Knihovně V. Holana 
za cenu 150 Kč.

ADVENTNÍ KONCERT  VÁNOČNÍ POHÁDKA 

KONEC ROKU NA MKZ 

REPREZENTAČNÍ 
PLES MĚSTA BĚLÁ P. B.
16. ledna 2016 od 20 hod.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

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

Něco navíc:
Sobota 5. 12. od 17 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Úterý:
Předvánoční výtvarné dílny pro MŠ 
(termín bude upřesněn)

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

na tel. čísle 606 174 564

RODIČOVSKÉ  
CENTRUM 
KAŠTAN 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁRKY 
Pokud letos ještě hledáte vhodný 
menší dárek pro své přátele a  ne-
můžete najít, zkuste se zastavit v  IC 
Knihovny Vladimíra Holana, nebo 
v IC na zámku. Nově nabízíme k pro-
deji kalendář 2016 s  motivem běl-
ských památek, nafocený bělskými 
občany. Vhodným dárkem by mohlo 
být také tričko s  logem města Bělá 
pod Bezdě-
zem, které je 
stále v  pro-
deji. 
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Když se řekne advent…

Na Nový rok zazní ohňostroj

 Na mnoha stránkách tohoto čísla Zpra-
vodaje se objevuje slovo advent, pří-
padně adventní. Pojďme si nyní přiblí-
žit, co přesně to znamená.
Začneme poněkud zeširoka. Možná jste 
se sami zúčastnili rozsvícení advent-
ního stromu na bělském náměstí v ne-
děli 29. 11. Tímto dnem začala doba ad-
ventní – ta začíná přesně čtvrtou neděli 
před Štědrým dnem (jakákoli neděle 
mezi 27. 11. a 3. 12.).
Slovo advent pochází z  latinského ad-
ventus, česky příchod (příchod Ježíše 
Krista na svět). Adventní doba trvá cel-
kem 4 neděle a  během tohoto období 
katolíci s  radostí očekávají narození 
Spasitele. Původně věřící lidé v adventu 
omezovali zábavu a  hodování, místo 
toho drželi půst a věnovali se zbožnému 
rozjímání. Radost se začínala projevo-
vat až třetí neděli adventní, která se na-
zývá gaudete = radostná. V tento den se 
adventní liturgická barva tmavě fialová 
mění na světle růžovou.
Časem se objevil zvyk zapalovat každou 
adventní neděli jednu svíčku na advent-
ním věnci (věnec znázorňuje vítězství 
a  královskou důstojnost). Světlo svíce 
symbolizuje naději a je zároveň symbo-
lem Krista (on je „Světlo světa“). Každá 
z  adventních nedělí dostala své jméno: 
železná, bronzová, stříbrná, zlatá.
První adventní nedělí navíc začíná tzv. 
liturgický rok. Ten se skládá z  řady li-
turgických období a určuje pořadí a zá-
vaznost církevních slavností a  svátků. 
Těchto slavností a  svátků je celá řada, 

např. v  listopadu liturgický i  občanský 
kalendář shodně připomněly svátek sv. 
Martina. Mezi největší slavnosti v řím-
skokatolické církvi patří Boží hod vá-
noční (1. svátek vánoční) a  Boží hod 
velikonoční (neděle Zmrtvýchvstání 
Páně).
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují 
staré české adventní písně zvané roráty, 
sestavené podle biblických textů. Slovo 
roráty pochází z  nejznámější latinské 
adventní písně z 16. stol.: „Rorate coeli 
de super...“ (česky: „Rosu dejte nebesa 
shůry, dejte nám Spasitele“). Roráty 
připomínají očekávání spásy, ujišťují 
o Boží věrnosti. I v Bělé se můžete zú-
častnit rorátů, konají se většinou po-
slední týden před Štědrým dnem vždy 
ráno, ještě za tmy (přesný čas bude uve-
den během prosince na vývěsce u far-
ního kostela). To je zase připomínka 
Panny Marie nazývané Jitřenka, skrze 
kterou přijde spása (to ona se stane 
matkou Krista – viz rorátní zpěv „Hle 
Panna počne a porodí Syna“).
Pokud se vám na  roráty nechce vstá-
vat příliš brzy nebo nemůžete přijít, jste 
srdečně zváni na  adventní vystoupení 
bělské chrámové scholy v pátek 18. 12. 
od 17.30 ve farním kostele Povýšení sv. 
Kříže. Předesílám, že uslyšíte pouze ro-
rátní skladby (a varhanní improvizace), 
nikoli koledy – ty mají své místo až 
na Štědrý večer, až tehdy přijde Spasitel 
– pro děti Ježíšek…
A  moje přání na  závěr? Přeji vám ze-
jména klidné prožití adventní doby. 
Bylo by škoda, kdyby advent zůstal jen 
obdobím horečných nákupů a namáha-
vého uklízení…

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

PŮLNOČNÍ MŠE 
V KOSTELE 

POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
24. 12. 2015

OD 22.00 hod.

Římskokatolická farnost
Bělá pod Bezdězem Vás zve na

ADVENTNÍ KONCERT
Malého bělského farního sboru

který se uskuteční
v pátek 18. prosince

od 17.30 hod.
v kostele Povýšení sv. Kříže

Bělá pod Bezdězem.

Uslyšíte:
Co již dávní proroci
Gaudete (Radujte se)

Ave gloriosa virgo, Mater Christi
 (Vítej, Jezu Kriste)

Zpívej, brzy už přijde Pán
Zavítej k nám, Stvořiteli

a další…

Účinkují:
Zpěv:

P. Kamil Škoda, Jitka Kotková, Monika
Šeráková, Lenka Foltýnová, Eva Linková,

Zuzana Kubíčková
Varhany: P. Kamil Škoda 
(doprovod, improvizace)

Slovem doprovází: Tomáš Adam 
(adventní čtení)

Vstupné dobrovolné - bude použito  
na opravu kostela.

Ale ano, je to tak. Nemáme chybu v  titulku 
článku. Tradiční novoroční ohňostroj se opět 
rozzáří nad bělským Masarykovým náměs-
tím 1. ledna 2016 v 19 hod. A letos opravdu 
zazní. Bude totiž podbarven světoznámou 
skladbou Carla Orffa - Carmina Burana. Tak 
si nezapomeňte po silvestru natáhnout budík, 
abyste to stihli. Pro ty nedočkavější zahraje 
v altánu již od 18 hod. skupina Heretic.
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Komorní sál MKZ
10. prosince od 19.30 hod.

Kdo by ten příběh neznal - Maria v požeh-
naném stavu a Josef cestují do Betléma. A ej-
hle, on tam leží v jesličkách ovinutý v plen-
čičkách. Ježíšek! Přicházejí králové i  nuzní, 
aby ho obdarovali. Kdo by ten příběh neznal, 
ale co kdyby se stal trochu jinak?
Popusťte uzdu své fantazii a  spolu s  Diva-
dýlkem na dlani se nechte unášet příběhem, 
který se na vše dívá s nadhledem. Apokryfní 
příběh o ulítaných andělech, záletném „Nej-
vyšším“, třech podivných mudrcích a  na-
stydlém Josefovi můžete spatřit 10. prosince 
2015 od 19.30 v Komorním sále Městských 
kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem. 
A  nebojte se, Vánoce nakonec budou. A  ty 
zvonečky si klidně vezměte s sebou! 
Vstupné 60 Kč.

V Klubu ZŠ v Máchově ul.
18. prosince od 17.00 hod.

Základní umělecká škola 
Bělá pod Bezdězem 

Vás zve na vánoční koncert 
svých žáků a hostů

 v pátek 18. prosince od 17 h. 
v Klubu Základní školy 

v Máchově ul.

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
S CARILLONEM 

Pěvecké sdružení Carillon
si vás dovoluje pozvat na
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ,

které se uskuteční v neděli
13. 12. 2015 od 18 hod.

v kostele sv. Václava v Tyršově ulici.
Vstupné dobrovolné.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Rukodělná dílnička – mýdla a svíčky
Sobota 12. 12. 2015 - 13.00 – 16.00 hod.

Zveme všechny příznivce rukodělných 
a  výtvarných činností na  poslední (pro 
letošní rok) tak trochu vánoční dílničku. 
Předvánoční odpoledne si zpříjem-
níme výrobou přírodních hypoalergen-
ních mýdel, nebo si společně vytvoříme 
svíčky různých tvarů a  barev. Vaše vý-
robky mohou udělat radost nejen Vám, 
ale i blízkým v podobě dárku pod stro-
mečkem. Doporučujeme přijít už na za-
čátek dílničky tj. ve 13.00 hod., abyste si 
stihli vyrobit mýdlo i  svíčku (výroba je 
časově náročnější) a  rodiče s  dětmi se 
pak mohou v  klidu přesunout do  ko-
morního sálu na  náměstí na  pohádku, 
která začíná v 15.00.
Vstupné je jako dosud zdarma. Odpo-
lednem, kdy nebude chybět poslech vá-

nočních koled, nás opět provede naše 
usměvavá lektorka Martina Poliaková 
z  Tkalcovského muzea Dům Pod Jasa-
nem z  Trutnova, muzeum je otevřeno 
každému, kdo má zájem o  lidová ře-
mesla, ruční práce a setkávání se při tvo-
ření.

- K. Oklešťková -

INFORMAČNÍ CENTRUM NA ZÁMKU S ExPOZICEMI

MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
VÁS ZVOU  NA VÝSTAVU 

ČAS POHÁDEK

VÝSTAVA OTEVŘENA 
OD 29. LISTOPADU OD 10.00

ČAS POHÁDEKČAS POHÁDEKČAS VÁNOČNÍ

Andělské apokryfy aneb 
Vánoce jsou fuška

Ve výstavním sále
uvidíte

Vánoční koncert 
žáků ZUŠ a hostů
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Muzeum Podbezdězí v prosinci 2015

MUZEUM

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULACE

PODĚKOVÁNÍ

OPUSTIL NÁS...
„Utichlo srdce znavené, nebylo z  oceli, neby-
lo z  kamene. Utichlo a  šlo spát, budeme věčně 
vzpomínat.“
Děkujeme všem za projevenou soustrast nad smr-
tí našeho milovaného pana Jaroslava Dvořáka.

Manželka Zdeňka s rodinou

VZPOMÍNKY
Dne 5. 11. 2015 uběhlo 25 let od  úmrtí pana 
Karla Matysky, který by se 24. 12. 2015 dožil  
90 let. Kdo jste jej znali, věnujte mu vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 6. 12. 2015 uplyne již pět let od úmrtí pana 
Jaroslava Hartmana. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.

Stále vzpomínají manželka Jana
a synové Petr a Pavel s rodinami.

Dne 15. 12. 2015 tomu bylo 5 let, co odešel náš 
tatínek, pan František Kamler, a  2. prosince již  
2 roky, co odešla i  naše maminka, paní Alena 
Kamlerová.

Stále vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 16. 12. 2015 uplyne 10 let od  úmrtí naší 
maminky, paní Blanky Vikové. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají dcera Monika, syn Jaroslav,
vnoučata a ostatní příbuzní.

Dne 23. 12. 2015 uplynou 3 roky 
od úmrtí mé manželky, naší mamin-
ky a babičky, paní Evy Vedejové. Kdo 
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, 
prosím, s námi.

Vzpomínají manžel Ivan 
a děti s rodinami.

Dne 27. 12. 2015 uplyne 16 let, kdy 
navždy odešel pan Jiří Porš. Kdo 
jste ho znali a  měli rádi, vzpomeň-
te s námi.

Manželka a děti s rodinami

Dne 30. 12. 2015 uplyne 20 let 
od  úmrtí pana Josefa Najmana, ři-
diče ČSAD Bělá p. B. V letošním roce 
by oslavil 85 let spolu se svou man-
želkou, která stále vzpomíná.

Manželka Zdena, 
rodina Vovčákova,

Najmanova a Adamova

Dne 30. 12. 2015 uplynou dva roky 
od úmrtí našeho bratra, strýce a ry-
báře, pana Zdeňka Jirdáska. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte, pro-
sím, s námi.

Stále vzpomíná bratr 
Miloš s rodinou.

Dne 12. 12. 2015 oslaví 70. naro-
zeniny naše maminka, paní Eva 
Barvířová. Ze srdce jí přejeme 
hodně štěstí, spokojenosti, dobré 
pohody a hlavně pevné zdraví do dalších let. 

Děti Jaroslav, Jiří a Eva s rodinami 

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní mís-
tostarostce Jitce Tošovské a  paní Monice 
Krejčíkové za blahopřání a dárek k mým 80. na-
rozeninám. Byla to příjemná a veselá návštěva. 

Jordánová Věra

Děkuji zástupcům Městského úřadu za blaho-
přání a dárek k mému životnímu jubileu. 

Miroslav Zima

Poděkování pro knihovnu 
K  Vánocům velké poděkování našim milým kni-
hovnicím, Kateřině Kormošové a  Ivetě Staré. 
Návštěva knihovny je pro mne vždy příjemnou zá-
ležitostí právě díky přístupu obou knihovnic, které 
nejen že jsou velmi milé a pozorné, ale také dobře 
poradí i upozorní na nové knížky. Jejich doporučení 
mě ještě nezklamalo a i setkání s jejich přístupem 
pohladí po duši právě v dnešní době, kdy zdaleka 
není běžný. Jsem ráda, že v knihovně máme správ-
né lidi na správném místě, a přeji jim krásné vánoč-
ní svátky i štěstí a pohodu do příštího roku. Těším se 
na další, doufám, dlouhé setkávání.

Miloslava Měšťanová

Muzeum Podbezdězí touto cestou děkuje 
všem svým příznivcům a  návštěvníkům 
za přízeň, kterou jste nám projevovali v prů-
běhu celého uplynulého roku. Těšíme se, že 
se s  vámi budeme opět setkávat na našich 
výstavách a doprovodných akcích, které pro 
vás chystáme do dalšího roku, do nějž vám 
přejeme vše nejlepší.

V  prosinci 2015 si vás dovolujeme pozvat 
na již pravidelné předvánoční setkání „JED-
NOU V ROCE…“, které se uskuteční v pá-
tek 11. prosince od 17.30 hodin v prostorách 
Muzea Podbezdězí. Těšit se můžete nejen 
na setkání s přáteli, ale také na příjemné vá-
noční melodie, pohoštění a ukázku výroby 
tradičních vánočních ozdob s Mgr. Ivanou 
Sýkorovou. Vánoční ozdoby podle dobo-
vých časopisů si budete moci vyrobit i sami 
za odborného vedení Jitky Kotkové.

MŠE SVATÁ V ZÁMECKé KAPLI 
SV. JOSEfA
Pátek 11. prosince od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli  
sv. Josefa bude sloužena v pátek 11. prosince 
od 16.30 hodin.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pondělí 28. prosince od 16.30 hodin
Na svátek Mláďátek v pondělí 28. prosince 
bude sloužena mše svatá v klášterním kos-
tele sv. Václava od 16.30 hodin.
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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 vybrat anketní 
lístek ze Zpravodaje a  dát svůj hlas v  ka-

tegorii jednotlivců nejvýše 3 sportovcům 
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 
vybere 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 je plánován na  čtvrtek 25. 
února 2016.

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

Poprvé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety, podruhé bude uveřejněn v lednovém Zpravodaji spolu s informacemi o slav-
nostním předání cen. 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 MÚ.

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 turistiky

TJ Sokol Bělá HÁZENÁ

Tajemství
Vlastivědný spolekProsinec: čas zastavení, bilan-

cování, setkávání, ale i turistiky
Pátek 4. 12. 
setkání v Mařenické hospůdce při staročeské 
zabíjačce. Odjezd busu v15.30od sauny-

Středa 9. 12. 
Beseda - Cestou, necestou i vodou - Česká re-
publika - Míla Cach v kulturním sále MKZ 
od 17 hod. Vstupné dobrovolné.

Sobota 12. 12. 
Poslední výjezd s  turisty i  jinou zvířenou. 
Odj. busu MB - Bondy 8.10, Bělá - sauna  
8. 30 hod. turisté z Doks přijedou Zlatován-
kem v 7.40 hod. cena 150 Kč.
Pěší trasa bude náročná jako vždy - zastávka 
v mini zoo na Hradčanech - tvrdý chléb, roh-
líky aj. pro zvířátka vítány. Společné posezení 
a  nejnovější info z  turistiky během odpo-
ledne v hospůdce kdesi v Máchově kraji. 

Čtvrtek 24. 12. 
Vánoce v  lese - společná vycházka, dob-
roty pro zvířátka vítány. Odchod v 9.30 hod. 
od České brány.

Pátek 1. 1. 20116 
Novoroční větrání hlav - sraz v  9.30 hod. 
u České brány. Hrneček a hlt červeného vína 
s sebou.

Novoroční čočkovka na  naší základně 
na závěr. Sbírka Novoroční čtyřlístek. 

Na  závěr bychom rádi popřáli všem našim 
členům a příznivcům klidný čas během ad-
ventu, ale hlavně v čase Vánoc, setkání s nej-
bližšími - pokoj lidem dobré vůle i těm, kteří 
ho nemají. Pevné zdraví si popřejeme při na-
šem setkání.  

Horský vůdce

Městská kulturní zařízení v  Bělé 
pod Bezdězem a  TAJEMSTVÍ 
si vás dovolují pozvat na  be-
sedu s  archeoložkou Mgr.  Jar-
milou Švédovou. Beseda s  ná-

zvem Prapodivní tvorové archeologové se 
bude konat v  Komorním sále Městských 
kulturních zařízení na  bělském náměstí  
15. 12. 2015 od 18 hod. Budeme si povídat 
o nově vznikající expozici Romantická arche-
ologie na bělském zámku. Přes patera Krol-
muse a jeho objev Posledního božiště Černo-
boha na Skalsku zlehka přejdeme k lokalitám 
a nálezům z 19. století v okolí, jejich tehdej-
šímu odprezentování a výkladům dnešních 
odborníků. Zamyslíme se také nad tím, kam 
se ubírá tento vědní obor v  současné době 
a s jakými problémy se musí potýkat arche-
ologové, ti podivní tvorové, dnes.

J. Műller

Prosinec ve sportovní hale: 

Sobota 12. 12. 2015
•   ženy - od 13 hodin – Strakonice
•   ml. dorost - od 15 hodin – Strakonice
•   muži - od 17 hodin - AŠ M.Boleslav

Neděle 13. 12. 2015 
• st. dorost od 10.30 hodin - Jiskra Třeboň 

Házenkáři TJ Sokol Bělá pod Bezdězem 
přejí příjemné prožití svátků vánočních 
a opět se těší na setkání se svými příznivci 
v roce 2016.

Franta Šindelář

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST

 BJB Bělá pod Bezdězem si Vás dovoluje pozvat na:

 Vánoční dvoreček
13.prosince 2015 od 10 do 16 hodin

  Program:

  Výroba  hvězdiček z foukaného skla

  Lovení sladkých  kapříků pro děti

  Tvoření vánočních přání

  Výroba náušnic a šperků

  Prodej vánočních předmětů  a dárků

  Grilování

Přijďte se zamyslet nad skutečným smyslem Vánoc,
zažít adventní atmosféru, vyrobit si vánoční dekoraci  a prožít společně krásný čas.

Masarykovo náměstí 85, Bělá pod Bezdězem kontakt: Aneta Kriššáková +420 724 730 295

Motání  svíček ze včelího vosku

Kování s kováři

Pečení perníčků

Prodej vánočních stromků

Živá hudba
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ 
UČILIŠTĚ, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762

• INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
 TECHNOLOGIE 
 (Technické lyceum)
• VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

• DOPRAVA A LOGISTIKA 
 (Mechanizace a služby)

• AUTOMECHANIK

• AUTOELEKTRIKÁŘ

• ELEKTRIKÁŘ

• OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

• TRUHLÁŘ

• ZEDNÍK

5. 12. 2015 (sobota) 8.00 - 14.00 hod.
Další termín: 3. 2. 2016

Tel. 326 330 491/e-mail: skola@odbskmb.cz
www.odbskmb.cz

STUDIJNÍ OBORY: UČEBNÍ OBORY:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

INZERCE

P R O D E J  R Y B 
VÁNOCE SE BLÍŽÍ, OBJEDNEJTE SI RYBY U NÁS

kaPR OBECNý - 75 kč/kg, výběr (od 3 kg) 80 kč/kg  
PSTRUh DUhOVý - 145 kč/kg

V případě brzké objednávky zajistíme i jiné druhy ryb (štika, amur, lín, tolstolobik). 
Objednávky přijímáme do 15. 12. 2015 na tel. č. 777 018 556, 

nebo na e-mailu: rybykomplet@seznam.cz.

ODBěR RYB Na aDRESE 
Dušan hýbner, Dlouhá 564, Bělá pod Bezdězem v termínech 

21. 12. 2015 14 - 17 hod.  
22. 12. 2015 14 - 17 hod. 
23. 12. 2015 14 - 17 hod.

Další termíny odběru dle telefonické domluvy.
Služby na objednání: 

kuchání a čištění ryb dle požadavků zákazníků - 50 kč/ks (u pstruhů zdarma)

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

1. LEDNA 2016

Masarykovo náměstí Bělá pod Bezdězem
19.00 hodin

Hudební pavilon náměstí Bělá pod Bezdězem
od 18.00 hodin

HERETIC NA NOVÝ ROCK


