
Z  MĚSTA  A  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  -  DOTAČNÍ  PROGRAMY  MĚSTA  -  DĚNÍ 
VE MĚSTĚ - PROJEKTY Z DOTACÍ  - SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE

Ve Výstavním sále MKZ uvidíte
„JAK SE BAVÍM“ 

Prodejní výstava obrazů
 Aleny Blažkové 

Slavnostní zahájení 7. 2. od 15 hod.
Výstava potrvá do 25. 2.

Čtvrtek 11. února
„SŇATKY A MANŽELSTVÍ NAPŘÍČ 

ČASEM A KONTINENTY“
Přednáška Mgr. K. Jeníčkové 

V Muzeu Podbezdězí od 17 hod. 
Vstupné 20 Kč. 

 
Sobota 13. února 

ZIMNÍ MEDVĚDÍ POHÁDKA 
 divadlo Rolnička

V Komorním sále MKZ od 15 hod. 
Vstupné 30 Kč.

Pátek 19. února
FILMOVÝ KLUBÍČEK  
Ondřeje Suchého

V Komorním sále MKZ od 18 hod. 
Vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 25. února
FOTOKOUTEK 

s Mgr. S. Městeckou
V Muzeu Podbezdězí od 17 hod. 

Vstupné 20 Kč. 

Pátek 26. února
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
DS Hrobeso Praha 

V Komorním sále MKZ od 19.30. 
Vstupné 60 Kč.

Sobota 27. února
RUKODĚLNÉ DÍLNIČKY – TISK
IC s expozicemi na zámku 

od 13 do 16 hod. 
Vstup zdarma.

Rezervace na akce MKZ možné 
na www.mkzbela.cz

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
únor

2/2016
40. ročník

začíná nám již druhý měsíc nového roku, který 
se rozjel naplno. V uplynulém měsíci se ode-
vzdávaly monitorovací zprávy na  zhotovená 
díla, která byla částečně financována z  růz-
ných evropských, národních, krajských dotací.
Jen co byly odevzdány tyto dokumenty, za-
čaly se podávat žádosti na získání nových do-
tací, například na rekonstrukci kuchyně v ma-
teřské škole ve Velenského ulici, která již má 
doslouženo a  neodpovídá novým hygienic-
kým požadavkům. Dále byl vybrán zhotovitel 
na rekonstrukci bytů na Masarykově náměstí 
čp. 25 (Tesco), kde v první etapě proběhne re-
konstrukce bytů v 1. patře.
Na  jednání zastupitelstva města byl schválen 
nový územní plán města, který umožní další 
rozvoj města.
Nadále probíhá kácení stromů podle plánu, 
prořezy a  zimní údržba města. Technické 
služby provádějí úklid kolem hnízd s kontej-

nery na  tříděný odpad, kde se stále objevují 
komponenty, které do tříděného odpadu ne-
patří, a město musí vydávat nemalé finanční 
prostředky na  jejich odstranění. Byla již ote-
vřena silnice v Mělnické ulici, která umožňuje 
lepší dostupnost ke  sběrovému dvoru, a  tak 
bych uvítala, aby se tyto komponenty objevo-
valy tam, kde mají být, tím vylepšíme vzhled 
našeho města a díky tomu bychom mohli zís-
kat i více peněžních odměn za tříděný odpad.
Musím také zmínit, že někteří majitelé psů 
zapomínají na povinnost úklidu exkrementů 
po svých psech při jejich venčení. Záleží na nás 
všech, jak se budeme chovat a dbát na čistotu 
ve městě. Doufám, že se nám to společnými si-
lami podaří a bude se nám ve městě dobře žít.
Přeji všem občanům krásné zimní dny. 

Jitka Tošovská,
místostarostka města
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 

Finanční dary spolkům 
v Bělé pod Bezdězem

Rada města schválila poskytnutí úče-
lových finančních darů na  úhradu ná-
jmů tělocvičen ZŠ Bělá pod Bezdězem 
za  rok 2015 pro Spolek amatérských cyk-
listů, Klub gymnastiky, TJ Sokol, Junák 
– český skaut, středisko Svornost, Spole-
čenství Kaštan, 1. FC Bělá pod Bezdězem, 
Table Tenis Club (TTC) a  TKDGE-BAEK  
ML. BOLESLAV. 

Finanční dar na úhradu ztráty cyklobusu
Rada města schválila poskytnutí fi-
nančního daru pro město Mšeno ve  výši 
20.000 Kč na kompenzaci ztráty z provozu 
cyklobusu Máchovým krajem v roce 2015. 

Řízení příspěvkových organizací
Rada města schválila Zásady Rady města 
Bělá pod Bezdězem č. 1/2015 k řízení pří-
spěvkových organizací, jejichž zřizovate-
lem je město Bělá pod Bezdězem.

Nákup auta pro JSDH
Rada města schválila pro potřeby JSDH 
nákup ojetého vozu Ford Transit,  
2,2 TDCI, rok výroby 2009, od  firmy 
TREFKAR s.r.o., Konzumní 34, 198  00 
Praha 9, za cenu 249.900 Kč.

Sponzorský dar pro MŠ
Rada města schválila dle zákona  
č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, přijetí spon-
zorského daru v  částce 100.000 Kč 
na  činnost a  vybavení Mateřské školy 
Bělá pod Bezdězem, příspěvkové orga-
nizace.

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. 

Nová vedoucí odboru rozvoje a majetku 
města MěÚ

Rada města jmenovala na  základě výbě-
rového řízení a na návrh tajemníka úřadu 
do pozice vedoucí Odboru Rozvoje a ma-
jetku města Městského úřadu Bělá pod 
Bezdězem paní Ing. Janu Vltavskou. 

Zdeněk Krenický, tajemník úřadu

MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Tel.: 326 700 911, Fax: 326 701 334, E-mail: mubela@mubela.cz, ID-DS:hy8bg5r

 Vedoucí Městského úřadu Bělá pod Bezdězem vyhlašuje dne 11. 1. 2016 
výběrové řízení dle zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, 

na obsazení pracovní pozice

REFERENT 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. 
Předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2016 nebo dle dohody.  

Bližší informace najdete na  úředních deskách a  elektronických stránkách města  
www.mubela.cz. 
Případné dotazy zodpoví Ing.  Jana Vltavská, vedoucí odboru, tel. č.: 326  700  927,  
mobil: 730 585 986.

Bc. Zdeněk Krenický
tajemník městského úřadu

Změna pokladních hodin 
MěÚ Bělá pod Bezdězem 

POPLATKY ZA ODVOZ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
A ZA PSY JSOU SPLATNÉ  

DO 31. 3. 2016

POZOR

Z  organizačních důvodů bude pokladna 
MěÚ Bělá pod Bezdězem 

od 18. 1. 2016 

otevřena pro veřejnost takto:

Pondělí   7- 11    12.30 -16.30
Úterý               zavřeno
Středa     7 - 11    12.30 -16.30
Čtvrtek   7 - 11    12.30 -14.30
Pátek               zavřeno

 Jitka Tošovská v. r.,
místostarostka města

Zveme Vás na 
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

ve čtvrtek
4. 2. 2016 od 17 hod. 

v klubu Základní školy  
v Máchově ulici. 

FOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2017

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2016
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Poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu 
města Bělá pod Bezdězem v roce 2016

Sběr oděvů a textilních materiálů

Jak jsme vás již informovali ve ZPRAVO-
DAJI č. 1/2016, zastupitelé města Bělá 
pod Bezdězem schválili Zásady pro po-
skytování dotací na podporu veřejně pro-
spěšných projektů z  rozpočtu města dne  
9. 12. 2015 usnesením č. 123/2015, které 
nabyly účinnosti dnem jejich schválení 
(dále jen Zásady). 

V  rámci Zásad byly schváleny MZ tyto 
programy:
1. Dotační program na podporu spolko- 
 vého života ve městě;
2. Dotační program na  podporu volno- 
 časových aktivit a  vzdělávání dětí  
 a mládeže;
3. Dotační program na podporu sportu.

V souladu s těmito Zásadami rada města 
schválila výzvy k podávání žádostí o do-
tace na rok 2016 jednotlivými žadateli.
Rada města dle § 102 odst. 3 zák.  

č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
schvaluje svým usnesením č. 649/2015 ze 
dne 17. 12. 2015:

a) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
 na  podporu spolkového života z  roz- 
 počtu města Bělá pod Bezdězem na   
 r. 2016
 Dotační program č. 1, podprogramy: 
 Jednorázové akce, celoroční činnost;
b) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
 na  podporu volnočasových aktivit 
 a vzdělávání dětí a mládeže z rozpočtu 
 města Bělá pod Bezdězem na r. 2016
 Dotační program č. 2, podprogramy:  
 Jednorázové akce, celoroční činnost;
c) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci  
 na  podporu sportu z  rozpočtu města  
 Bělá pod Bezdězem na r. 2016
 Dotační program č. 3, podprogramy:  
 Jednorázové sportovní akce, celoroční  
 činnost, podpora sportovních zařízení.

Tyto výzvy jsou zveřejněny na  úřední 
desce města Bělá pod Bezdězem 
a  dále na  webových stránkách města  
www.mubela.cz ve  složce Z  RADNICE 
A  MĚSTA – Dotace pro rok 2016. Zde 
najdete veškeré informace k  jednotlivým 
programům, včetně žádosti o  poskytnutí 
dotací z rozpočtu města Bělá pod Bezdě-
zem. Žádost o dotace z jednotlivých pro-
gramů je třeba řádně vyplnit, doplnit 
o povinné přílohy a v období od 1. 2. 2016 
nejpozději do  29. 2. 2016 do  11.30 pře-
dat osobně na  podatelně MÚ Bělá pod 
Bezdězem, nebo zaslat s  uvedením zpá-
teční adresy na: Město Bělá pod Bezdě-
zem, Finanční odbor, Masarykovo nám. 
90, 294  21 Bělá pod Bezdězem, v  obálce 
označené textem „DOTACE“. Na  obálce 
musí být uvedeno číslo a  název vyhláše-
ného dotačního programu.

Viliam Matoušek, vedoucí FO

Město Bělá pod Bezdězem ve  spolupráci 
s firmou DIMATEX CS a s podporou Mi-
nisterstva životního prostředí ČR připra-
vuje pro naše občany umístění kontejnerů 
na sběr použitých oděvů a textilních mate-
riálů (kat. číslo odpadů 200 110 a 200 111). 
Tento sběr slouží k další separaci a minima-
lizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a  textilní materiály se 
recyklují a dále používají jako surovina pro 
výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, 
netkaných textilií, lepenek a dalších.
Ošacení vhodné k  dalšímu nošení se 
v rámci využití věnuje charitativním organi-
zacím, kde se použije jako pomoc pro soci-
álně slabé a potřebné v krizových situacích. 
Podporujeme: Český Červený kříž Liberec, 
Dům Matky Terezy HK, Farní Charita Cho-
dov, Dům Ignáce Stuchlého Fryšták, Samari 
Zlín, Královská stezka o.p.s., Azylový dům 
pro matky s dětmi Kralupy n. Vltavou, Na-
dace Euronisa, Dětské centrum Veská, Cen-
trum pro seniory Holešov, Jednota bratrská 
v Chrastavě a další.
Tímto sběrem a následnou recyklací všichni 
přispíváme ke  zlepšení životního prostředí 
v našem městě.
Kontejnery na  sběr textilu jsou bílé barvy 
s označením TEXTIL. Každý kontejner ob-
sahuje návod k  požití a  popis, co do  kon-
tejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět 
ke  zlepšení životního prostředí, odkládejte 
do  těchto speciálních kontejnerů použitý 
a  nepotřebný textil zabalený a  zavázaný 
do igelitových tašek nebo pytlů. Volný tex-

til se při vyvážení a manipulaci může zne-
hodnotit.
Do  kontejneru patří veškeré nepotřebné 
ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové tex-
tilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná no-
sitelná obuv. Do  těchto kontejnerů nepa-
tří koberce, matrace, molitan, stany, spací 
pytle, netextilní materiály, výrazně znečiš-

těné a mokré textilie. Myslete prosím na to, 
že s tímto materiálem bude při zpracování 
ručně manipulováno.
Kontejnery na  textil budou umístěny 
na těchto stanovištích:

•	 Máchova ulice
•	 Smetanova ulice
•	 Mělnická ulice
•	 Březinka.

V. Blažková, referentka odboru ŽP

Vážení sportovní přátelé, po-
slední den lednového mě-
síce bylo ukončeno hlaso-
vání v  anketě Sportovec roku 

2015. V  těchto dnech probíhá sčítání 
hlasů nominovaných sportovců. Touto 
cestou bych vás všechny chtěla pozvat 
na slavnostní vyhlášení výsledků letošní  
ankety.
Výsledky budou prozrazeny ve  čtvrtek 
25. 2. 2016 ve sportovní hale města Bělá 
pod Bezdězem z  úst moderátora Pavla 
Petra, který společně se svými hosty Vás 
provede připraveným programem. Za-
čátek je v 17 hod.
Přijďte povzbudit bělské sportovce.

Jitka Tošovská - místostarostka

Sportovec města 
za rok 2015



4

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Muzeum Podbezdězí pořádá v únoru 2016 
tyto akce:
Přednáška: Sňatky a manželství napříč 
časem a kontinenty

Čtvrtek 11. února 2016 od  17 hodin, 
vstupné 20 Kč

Přednáška Mgr. Kateřiny Jeníčkové o pro-
měnách manželských forem a průběhu 
uzavírání manželství v historickém kon-

textu střední Evropy a o podobách man-
želských svazků v různých světových kul-
turách a společnostech. 
Fotokoutek:  
Průvodce prvorepublikovou Boleslaví
Čtvrtek 25. února 2016 od  17 hodin, 
vstupné 20 Kč
V rámci cyklu setkávání nad zajímavými 
fotografickými snímky se tentokrát se-
tkáme s Mgr. Sylvou Městeckou, která nás 
provede městem Mladá Boleslav za doby 
první republiky, tedy v letech 1918-1938. 

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 12. února 2016 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. 
Josefa bude sloužena v pátek 12. února 
2016 od 16.30 hodin.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 26. února 2016 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Vác-
lava při augustiniánském klášteře v Bělé 
p. B. bude sloužena v pátek 26. února 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

Město Bělá pod Bezdězem dlouhodobě 
zajišťuje dofinancování aktivit a projektů 
z dotací. 
První polovina ledna 2016 byla ve zna-
mení vyúčtování některých dříve poskyt-
nutých dotací. Byla zpracována monito-
rovací zpráva v udržitelnosti pro projekt 

„Informační centrum s expozicí na zámku 
Bělá pod Bezdězem“, která zhodnotila 
první rok jeho provozu. Tento projekt byl 
v roce 2014 podpořen dotací z Regionál-
ního operačního programu Střední Čechy 
ve výši téměř 10 mil. Kč.
Dále proběhlo vyúčtování programu mi-
nisterstva kultury Regenerace městských 
památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón, z něhož jsme v roce 2015 
získali 400 tis. Kč. Tato dotace byla roz-

dělena na tři příspěvky, které podpořily 
další etapu opravy městského opevnění 
na parkánu u České brány, výmalbu stropu 
v podkůří kostela Povýšení svatého Kříže 
a restaurování trojích historických dveří 
v augustiniánském klášteře s kostelem  
sv. Václava. 
Dotací ze Středočeského Fondu rozvoje 
obcí a měst ve výši 360 tis. Kč byla pod-
pořena obnova povrchu multifunkčního 
hřiště v areálu ZŠ, které je veřejně pří-
stupné a hojně navštěvované. Závěrečné 
vyhodnocení a vyúčtování akce jsme před-
ložili poskytovateli dotace, tedy Středočes-
kému kraji, 15. ledna 2016.
V druhé polovině ledna jsme se věnovali 
žádosti o dotaci na rekonstrukci školní 
jídelny v MŠ Velenského. O příspěvek 
ve výši 50 % z celkových uznatelných ná-
kladů chceme požádat Středočeský kraj 
v rámci Středočeského fondu rozvoje obcí 
a měst. 
V  oblasti životního prostředí pracu-
jeme na  přípravě zadávacího řízení 
na zhotovitele projektu revitalizace Zá-
meckého příkopu, kde dojde k ošetření 
a obnově zeleně, a na zhotovitele paspor-
tizace vybraných prvků zeleně ve městě.  
 

Dotace v lednu 2016

Muzeum Podbezdězí v únoru 2016

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdě-
zem na  svém zasedání dne 14. 1. 2016 
schválilo Územní plán Bělá pod Bezdě-
zem. Územní plán Bělá pod Bezdězem 
se vydá jako opatření obecné povahy. 
Informace o vydání byla zveřejněna ve-
řejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ 
Bělá pod Bezdězem a také elektronicky 
na http://www.mubela.eu/, kde je k na-
hlédnutí v elektronické podobě také tex-
tová a výkresová část dokumentace ÚP. 
Fyzicky je možné do  projektové doku-
mentace nahlédnout v kanceláři č. 8 bu-
dovy ,,B“ (stavební úřad) MěÚ Bělá pod 
Bezdězem.
 Ing. Vangelia Dusilová

Vydání Územního plánu 
Bělá pod Bezdězem (ÚP)

Tento projekt byl podpořen dotací z ná-
rodních zdrojů ze Státního fondu život-
ního prostředí ve výši téměř 400 tis. Kč.
Dalšími dotovanými projekty, na jejichž 
realizaci pracujeme, jsou pořízení auto-
mobilu pro hasiče a rozšíření kamero-
vého systému v Bělé pod Bezdězem. Tyto 
projekty byly taktéž podpořeny dotací ze 
Středočeského kraje v roce 2015 a budou 
dokončeny v průběhu prvního pololetí 
roku 2016.

Ing. Jana Vltavská
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divadlo Rolnička Liberec
Komorní sál MKZ 

13. února od 15 hod. 
O tom, jak na Medvědí horu napadl sníh 
a medvíďata se nechtěla chystat na zimní 
spánek... O  návštěvě rodiny bílých med-
vědů a o tom, jak se medvíďata seznámila 
s medvídkem Běláskem.

Vstupné: 30 Kč, rezervace možná na: 
www.mkzbela.cz.

Tradiční filmová zastavení 
Ondřeje Suchého s  filmy, 
které nejsou v  běžné dis-
tribuci nebo nabídce tele-
vizních stanic.

Vstupné 60 Kč, v před-
prodeji 50 Kč. Před-
prodej v  Knihovně  
V. Holana, rezervace 
na www.mkzbela.cz.

William Shakespeare
V Komorním sále MKZ 
26. února od 19.30 hod. 

Komedie o  velké lásce na  středních vlnách 
v podání divadelního souboru Hrobeso Praha 

Překlad: Martin Hilský
Režie: Luděk Horký
Herecká spolupráce: Jiří Panzner
Hudba k písním Šaška: Martin Čepelík
Hudební dramaturgie: Jana Kobesová
Scénografie: Lucie Wildtová

Vstupné 60 Kč, v  předprodeji 50 Kč,  
rezervace možná na: www.mkzbela.cz

ZIMNÍ MEDVĚDÍ POHÁDKA 

FILMOVÝ KLUBÍČEK Ondřeje Suchého

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

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

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

na tel. čísle 606 174 564

RODIČOVSKÉ  
CENTRUM 
KAŠTAN 

Ve Výstavním sále  
MKZ uvidíte

„JAK SE BAVÍM“ 

Zveme vás na  slavnostní zahá-
jení výstavy, které proběhne v  neděli  
7. února v 15 hod. a během něhož se se-
známíte s autorkou a jejími hosty z nové 
kapely Durmančiny Bylinky.  
Výstava je prodejní a  potrvá do   
25. února.

    
   

Alena Blažková 

Vystudovala Pedagogickou fakultu 
v Praze, obor český jazyk a výtvarnou 
výchovu. Učitelské práci se krátce vě-
novala na jedné pražské základní škole, 
ale posléze ji vyměnila za  pozici asis-
tentky na  Matematicko-fyzikální fa-
kultě v Karlíně a začala se více věnovat 
malbě. Kurzy olejomalby absolvovala 
u MgA. Tomáše Kubíka. 

-S.G.-

Rukodělná dílnička - Knihtisk
Sobota 27. 2. 2016 – 13–16 hod. 

Vážení příznivci rukodělných dílniček,
v únoru budeme opět velmi potěšeni, 
když navštívíte zámecké Informační 
centrum s expozicemi.
Tentokrát se budeme věnovat tématu 
TISK, a  připravíme se tak na  březno-
vou akci v Knihovně Vladimíra Holana 
Měsíc knihy. Ochrannou ruku nad díl-
ničkou budou držet a celým odpoled-
nem nás provedou odborníci manželé 
Oldřich a Veronika Jelenovi.
Společně rozpohybujeme tiskařský lis, 
který je umístěn v  dílně dětské ma-
nufaktury, a  seznámíme se s  meto-
dou začátků knihtisku. Vytiskneme si 
obrázek s pohledem na Bezděz, jehož  

autorem je právě Oldřich Jelen, nebo 
pomocí dřevěných liter (písmen)  
vytvoříme slova.
Pro nejmenší návštěvníky budou  
připravena tiskařská razítka do ruky. 
Vstupné zdarma. 

INFORMAČNÍ CENTRUM NA ZÁMKU 
S ExPOZICEMI

Komorní sál MKZ  Pátek 19. února od 18 hod.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST

GRATULACE

PODĚKOVÁNÍ
Dne 6. 1. 2016 tomu byly dlouhé smutné čtyři 
roky, kdy nás opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní Marie Prokopová.

S láskou vzpomínají manžel a dcera Jitka 
s rodinou.

Dne 11. 1. 2016 jsme vzpomně-
li nedožitých 65 let pana Pavla 
Vosáhla. Opustil nás již před 17 lety. 
Vzpomeňte na něj s námi.

Rodina Vosáhlova

Dne 15. 1. 2016 uplynulo 16 let, co nás navždy 
opustila naše babička, paní Blažena Koucká. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají vnučky Monika a Denisa s  rodinami.

Dne 5. 2. 2016 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás 
navždy opustila milovaná manželka, maminka 
a babička, paní Yvona Bittnerová. Kdo jste ji znal, 
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 5. 2. 2016 to budou již 4 smutné roky, co nás 
navždy opustila paní Mária Čanecká. Kdo jste ji 
znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Stále vzpomínají synové Martin a Štěpán s rodinami.

Dne 6. 2. 2016 uplyne již pět let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, paní Hana 
Janurová, a 11. 2. 2016 to bude rok, kdy jsme se 
rozloučili s tatínkem, panem Vilémem Janurou. 

Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 26. 2. 2016 to budou již dva roky, co nás 
navždy opustil pan Václav Mach. Kdo jste ho zna-
li a měli rádi, zavzpomínejte s námi. 

S láskou manželka Anna a dcery s rodinami.

Dne 28. 2. 2016 by oslavila naše maminka, babič-
ka a prababička, paní Anežka Žambokretská 80. 
narozeniny. Bohužel již není mezi námi. Kdo jste 
ji znal, vzpomeňte s námi.

Dcery s rodinami
 

Dne 15. 1. 2016 je tomu již padesát let,  
co věrně František a Anna, bok po boku, obrážejí 
svět. Přejeme vám ze srdce tisíce společných dnů
a k nim pak co nejvíce svých splněných snů!

Přeje celá rodina Duškova.

Dne 7. 2. 2016 oslaví naše milá maminka, ba-
bička, prababička, paní Libuše Černohubová 
své narozeniny. Moc a moc zdravíčka, štěstíčka 
a pohody do dalších let ze srdce přejí 
dcera Líba, Míla, Hana, vnoučata a pravnouča-

ta posílají velikou pusu.

Chtěla bych poděkovat dětem z MŠ Velenského 
a  části souboru Carillon. Svým vystoupením 
zpříjemnili předvánoční posezení obyvatelům 
Domu s pečovatelskou službou.  

Libuše Strnadová, vedoucí střediska PS  
Bělá pod Bezdězem 

VZPOMÍNKY

Sokol Bělá 
házená

Tajemství, oddíl turistiky
ŮNOR A ZIMNÍ TURISTIKA 

Bělský šerm v Krakově

HRAJE SE VE SPORTOVNÍ HALE 

Sobota 6.2. - 6.3. 2016 ročník turnaje 
mužů o pohár Máchova kraje

Mistrovské zápasy: 
Sobota 13. 2. 2016
ženy - od 13.00 - České Budějovice

Sobota 20. 2. 2016    
ml. dorost  - od 15.00 - Handball Liberec
muži    - od 17.00 - Handball Liberec 

Neděle 21. 2. 2016  
st. dorost od 10.30 hod. - České Budějo-
vice

Franta Šindelář 
sekretář TJ Sokol Bělá p. B.

Sobota 13. 2.
Zájezd do Podkrkonoší - Zvičina 
Nejvyšší vrchol 671 m. n. m., auto-
bus odjíždí v 7.45 hod. z Bělé p. B. 

od sportovní haly. Doksy přijedou Zlatován-
kem. Předpokládaná cena: 170 – 200 Kč.  
Pěší trasy: 6-8 km, naučná stezka Zvičinské 
vyhlídky: 2,5 km.                                                  
Zájezd se uskuteční za počtu min. 35 osob. 
Jako náhradní program je připraven např. Ja-
vorník u Liberce.

Pátek 19. 2. 
Schůze turistů na základně od 17 hodin                                                                       
Program: jarní akce, Máchovské putování, 
vícedenní zájezdy a jiné. 

Hosté jsou vítáni.                                     
Přihlášky na zájezdy na mailu TPD.

Horský vůdce

Výborně vstoupila do   
nového roku šermířka  
1. FC Bělá pod Bezdězem 
Anna Coufalová, když 

v  sobotu 9. ledna na  turnaji Evropského 
kadetského okruhu „Wawel Dragon Tro-
phy“ v polském Krakově obsadila v silné 
konkurenci 158 šermířek z 20 zemí skvělé 
třetí místo.

V  průběžném hodnocení Evropského 
kadetského žebříčku se posunula na   
26. příčku, a potvrdila tak své dominantní 
postavení mezi českými kadetkami i svou 
nominaci na letošní kadetské ME a MS.

Více o bělském šermu na: 
www.serm-bela.webnode.cz.                                                   

 MC
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Zprávy z Klubu gymnastiky 

SAC – cyklisté v Bělé

Bělské gymnastky 
se na  podzim zú-
častnily 4 soutěží  
TEAMGYM a  2 sou-
těží ve  sportovní 

gymnastice. V  gymnastickém čtyř-
boji sbírala zkušenosti nejmladší děv-
čata A. Marešová, K. Tyrychtrová,  
T. Volková a  L. Šárogová v  listopadu 
na soutěži Špindlerovští mušketýři.
Jejich starší oddílové kolegyně pak měřily 
síly na Mikulášských závodech v Týnci nad 
Sázavou, kde z  našich získala zlatou me-
daili pouze Tereza Dvořáková v  kategorii 
vyspělé žákyně a  v  kategorii dorostenky 
a ženy Kamila Heřmanová. V kategorii III. 
se umístila Soňa Řehořková na  čtvrtém 
místě, stejně jako Iva Roztočilová v katego-
rii II. Zde startovala ještě Veronika Kuch-
tová (7.) a  sestry Tereza a  Denisa Femia-
kovy (17., 18.). V  kategorii I. byla Eliška 
Tondrová 5., Hana Vaňoučková 20. a Kate-
řina Bradáčová 25.
V soutěži Teamgym junior I. se naše druž-
stvo ve složení Denisa a Tereza Femiakovy, 
Magdaléna a  Mariana Dürrovy, Hana 
Vaňoučková, Lucie Kolocová, Veronika 
Kuchtová, Iva Roztočilová, Soňa Řehoř-
ková a Eliška Tondrová zúčastnilo v říjnu 

Poháru města Příbrami a  obsadilo pátou 
příčku a  na  Plzeňském poháru byla děv-
čata šestá.
Dne 14. 11. 2015 reprezentovala děv-

čata na  republikové soutěži ČASPV 
v  Trutnově, kde obsadila 8. místo 
v konkurenci 12 klubů. V družstvu na-
hradila Soňu Řehořkovou - startující 
na krasobruslařských závodech - Lucie 
Volková.
Ve  dnech 27. - 28. 11. reprezentovala 
děvčata Nikola Brzobohatá, Tereza 
Dvořáková, Denisa Femiaková, Tereza 
Femiaková, Veronika Kuchtová, Anto-
nie Nešporová, Iva Roztočilová, Soňa 
Řehořková a  Eliška Tondrová školní 
klub při ZŠ Bělá pod Bezdězem na re-
publikovém finále soutěže TEAMGYM 
junior II. AŠSK v  Třebíči. Děvčata 
předvedla velmi pěkný výkon na  ak-
robacii, na  trampolíně však přišlo pár 
chyb. Naopak se povedla upravená po-
hybová skladba podle nových pravidel. 
Za svá vystoupení získalo družstvo na-
konec 5. místo. Z vítězství se radovala 
děvčata ze ZŠ Bartůškova v  Třebíči. 
Soutěže se zúčastnilo ve  čtyřech kate-
goriích 23 družstev.
Rok 2015 jsme zakončili tradiční besíd-
kou, kde všichni předvedli pro rodiče 
a příznivce klubu pohybová vystoupení 
v příjemné vánoční atmosféře.

Mgr. Yvona Řehořková

Spolek amatérských cyklistů (SAC) Bělá 
pod Bezdězem navázal v roce 1993 na ČKV 
(Český klub velocipedistů), založený již 
v  roce 1895. Jsme klub amatérských spor-
tovců se zálibou v cyklistice a s tím souvi-
sejícím zájmem o  přírodu, cestování, his-
torii, ale i  o  další sporty. Po  celou dobu 
existence se klub pyšní jménem našeho 
města a ke klubu již také neodmyslitelně pa-
tří hlavní sponzor, firma Atmos. Podpora 
sponzora a Města Bělá pod Bezdězem napo-
máhá rozsáhlé činnosti SAC a velmi si této 
dlouhodobé podpory vážíme. 
Činnost našeho zájmového klubu lze roz-
dělit do několika navzájem se prolínajících 
oblastí. 
Sportovní oblast prezentuje účast takřka po-
loviny členů na rozličných cyklistických zá-
vodech po celé republice, a dokonce i v za-
hraničí, na  kterých dosahují zajímavých 
výsledků. Můžeme zde zmínit dvojnásobný 
juniorský titul Mistra SAC ČR v MTB Mi-
chala Vilda, účast Milana Loukotky a  Jana 
Horáka na 120 km dlouhé trati rakouského 
MTB maratonu Salzkammergut, čtyřnásob-
nou účast Milana Jílka v extrémním MTB 
závodě 1000 mil, pravidelnou účast Vác-
lava Vilda na silničních závodech UAC, vý-
borné výsledky Karla Fouska a Milana Jílka 
na MTB orientačních závodech po celé ČR 

nebo účast Radka Loukotky na Obr-Drása-
lovi, se 175 km nejdelším MTB maratonu 
u nás.
Do  klubové činnosti dále patří např. jarní 
soustředění ve Vrchlabí, pořádání cyklový-
letů nebo pravidelné pořádání Silvestrovské 
vyjížďky. Již tradicí je na závěr roku výroční 
schůze a hodnocení uplynulé sezony. Klub 

vydává i vlastní bulletin se shrnutím a vý-
sledky uplynulé sezony, který je k  nahléd-
nutí u každého člena klubu.
Neméně důležitou a  zároveň velmi re-
prezentativní je činnost organizační. Již 
od roku 1997 vypisuje klub letní Pohár SAC 
(10 závodů) a zimní Grog cup (7 závodů), 
kde jsou zastoupené závody MTB, silniční, 
orientační i časovky. Dále klub pořádá jarní 
silniční časovku v rámci Unie amatérských 
cyklistů ČR Bělská vteřina, které se pravi-

delně účastní cca 130 závodníků, včetně 
amatérské špičky. Zmínit můžeme také ob-
časnou účast paralympioniků, např. Jiřího 
Ježka. Na  podzim se stejný závod pořádá 
již v rámci našeho poháru jako Podbezděz-
ský závod s účastí cca 60 závodníků.
Souběžně se závody pro dospělé již pra-
videlně pořádáme Dětský pohár MTB 
ve  spolupráci se ZŠ Bělá pod Bezdězem. 
Máme ohromnou radost, že v  dnešní 
„techno-době“ je počet účastníků každo-
ročně vyšší, a doufáme, že tento trend bude 
pokračovat. Zde můžeme připomenout 
opět Michala Vilda, který na těchto závo-
dech začínal a  dnes je pro holky a  kluky 
velkým vzorem. Z  nejmladší kategorie 
zmíníme výsledek Patrika Loukotky v nej-
větším poháru MTB u nás Kolo pro život. 
Letos obsadil ve  své kategorii 22. místo 
z 624 bodujících kluků. A jen pro zajíma-
vost - letos se zúčastnil celkem 21 závodů 
a najel 160 závodních kilometrů.
V  současné době má klub 22 členů, má 
vlastní www stránky sacbela.cz a faceboo-
kový profil SAC Bělá. Pokud se chcete do-
zvědět více, navštivte uvedené odkazy, pří-
padně se přijďte podívat na námi pořádané 
závody, ať už jako fanoušci nebo závodníci. 

Radek Loukotka

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
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Bělá pod Bezdězem 
Telefon:  734 762 379 

VÝUKA A DOUČOVÁNÍ  CIZÍCH JAZYKŮ                      
pro začátečníky až středně pokročilé    

ANglIČTINA 

Individuální přístup dle úrovně 
znalostí a potřeb studenta.

E-mail:    novotnajm@seznam.cz 

NěmČINA

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 

Nabízím práci, brigádu na živnostenský list,  
DPP v supermarketech v Mladé Boleslavi 

a okolí. 
 -úprava regálů a doplňování zboží 

doprava z Bělé pod Bezdězem a okolí je 
zajištěna mikrobusem.      

Možnost vyplacení záloh. 

tel.: 774 201 346 e-mail: dytoeu@gmail.com

NaBíDka zaMěstNáNí, BrigáDy  

INZERCE

FILMOVÝ KLUBÍČEK
ONDŘEJE SUCHÉHO

19. ÚNORA OD 18.00
KOMORNÍ SÁL MKZ113 REžISÉŘI, 1 LOUtKÁŘ


