
Z  MĚSTA  A  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  -  PŮJČKY  Z  FONDU  ROZVOJE  BYDLENÍ 
DĚNÍ VE MĚSTĚ - HROMADNÁ ELEKTRONICKÁ AUKCE  - ZE SPORTU

Výstavní sál MKZ 
FENOMÉN MERKUR

5. 3. – 25. 6.

Středa 9. března
Veřejné jednání ZM 
v klubu ZŠ od 17 hod.

Čtvrtek 10. března
POPPROVi 

učitelská dynastie z Bělé
V muzeu od 17 hod. 

vstupné 20 Kč

Sobota 12. března
O PALeČKOVI 

Malé divadélko Praha
V Komorním sále MKZ od 15 hod. 

Vstupné 30 Kč 
 

Pátek 18. března
UPOKOjenKYnĚ
V.A.d. Kladno

V Komorním sále MKZ od 19.30
Vstupné 60 Kč, v předprodeji 50 Kč

Sobota 19. března
VeLIKOnOČní díLnIČKY

IC s expozicemi na zámku
od 13 do 16 hod.

Vstupné dobrovolné

Kostel Povýšení sv. Kříže
24. 3. Zelený čtvrtek - 18 h
25. 3. Velký pátek - 18 h
26. 3. Bílá sobota - 19.30

27. 3. Boží hod velikonoční - 9 h

Čtvrtek 24. března 
Muzejní kavárna  

 Velikonoční inspirace
od 17 hod. Vstupné 20 Kč

Sobota 2. dubna
MáCHOVI V PATáCH 

Putování po Valdštejnském panství
Mnichovo Hradiště 

Rezervace na akce MKZ možné 
na www.mkzbela.cz

Vážení SPOLUOBČAné, březen
3/2016

40. ročník
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Bělá 
pod Bezdězem, které se konalo dne 4. 2. 
2016, mělo na programu především volbu 
nového starosty. Na  jednání byl předlo-
žen návrh k odvolání celé Rady města Bělá 
p. B., pro který hlasovala nadpoloviční vět-
šina zastupitelů. Následovala tedy volba 
nejen starosty, ale i místostarosty a dalších 
pěti radních.
Starostkou se stala paní Jitka Tošovská, na místo 
místostarosty dosedl Lukáš Voleman (oba na 
snímku) a jako radní byli zvoleni Mgr. Květuše  

Vernerová, Ing.  Rudolf Kouba, Bc.  Radek 
Fejfar a  Libor Šimůnek. Na  posledním 
členovi rady se zastupitelé neshodli, jeho 
volba se tedy přesouvá na  další jednání. 
Kompletní obsazení Rady města Bělá p. B. 
se dozvíte v  nejkratším termínu z  webo-
vých stránek www.mubela.cz a samozřejmě 
vám ho ještě jednou zopakujeme v dubno-
vém čísle Zpravodaje.

Jitka Tošovská,
starostka města
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Z jednání  rady města 

vhodnější nabídkou na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Stavební úpravy bytů 
ve 2. NP a 3. NP čp. 25, Masarykovo nám., 
Bělá pod Bezdězem“ je nabídka uchazeče 
BLÁHA trade, s.r.o., Valteřice 35, 471  05 
Žandov, IČ: 28686390, s nabídkovou cenou 
ve výši 4.870.798,64 Kč bez DPH. Smluvní 
cena je za obě etapy výstavby 2. NP a 3. NP. 

Veřejná zakázka – projektová příprava pro 
stavební úpravy kuchyně MŠ

Rada města dle čl. VII. bodu 5. Směrnice 
města č. 1/2014, Zásady a  postupy při za-
dávání veřejných zakázek, rozhodla o  pří-
mém zadání projektových prací pro inves-
tiční akci „Stavební úpravy kuchyně MŠ 
Velenského, Bělá pod Bezdězem“ zpra-
covateli Ing.  Romanu Kučerovi, Masary-
kovo nám. 144, 294  21 Bělá pod Bezdě-
zem, ČKAIT 0007696, za cenu 261.862,- Kč 
bez DPH. O  přímém zadání se rozho-
duje z důvodu časových návazností na po-
dání žádosti o  dotaci z  Fondu rozvoje 
měst a obcí Středočeského kraje v termínu  
1. 2. 2016, z  důvodu požadavků Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje 
a  s  ohledem na  potřeby provozu mateřské 
školy.  Současně rada města schválila po-
dání žádosti o  dotaci na  projekt „Stavební 
úpravy kuchyně MŠ Velenského, Bělá pod 
Bezdězem“ z Programu 2016 pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 
a  závazek finanční spoluúčasti na projektu 
v  minimální výši 5 % z  celkových uznatel-
ných nákladů na projekt.

Rozpočtové opatření č. 8/2015
Rada města dle usnesení zastupitel-
stva města č. 127/2015 ze dne 9. 12. 2015 
schválila rozpočtové opatření č. 8/2015 
– příjmová část rozpočtu se snižuje o  - 
364 408,- Kč na 89.256.050,97 Kč, výdajová 
část rozpočtu se snižuje o  - 716  691,- Kč 
na  92.347.764,99 Kč. Financování z  vlast-
ních zdrojů je ve výši 3.091.714,02Kč. 

Aktualizace nájemních smluv
Rada města odsouhlasila zahájení jednání 
o aktualizaci nájemních smluv pro země-
dělské účely a  navýšení ceny za  nájemné 
na  3 % z  průměrné základní ceny země-
dělských pozemků určených dle vyhlášky 
298/2014 Sb.

Změna nájemní smlouvy na stadionu
Rada města schválila uzavření dodatku 
č. 7 ke  Smlouvě o  nájmu nebytových 
prostor, bytu a  pozemku s  nájemným 
ve  výši 7.500,- Kč za  každé kalendářní 
čtvrtletí mezi městem Bělá pod Bezdězem 
a SK Bělá pod Bezdězem. 

Veřejná zakázka – úpravy bytů v čp. 25
Rada města dle čl. V. bodu 9. Směrnice 
města č. 1/2014, Zásady a postupy při za-
dávání veřejných zakázek, rozhodla, že nej-

       Informace o poskytování půjček  
        z Fondu rozvoje bydlení v roce 2016

Vážení občané, 

dne 15. 2. 2016 schválila Rada města (RM) Bělá pod Bezdězem níže uvedený časový har-
monogram 1. kola výběrového řízení pro poskytování půjček na opravy domů z Fondu 
rozvoje bydlení města Bělá pod Bezdězem v roce 2016. Půjčky se poskytují na opravu fa-
sád, střech, výměnu oken, vybudování kanalizační přípojky a na zateplení domů.

Časový harmonogram
Vydávání formulářů žádostí     od 15. 03. 2016
Přijímání žádostí      do 15. 04. 2016
Výběr žadatelů RM a ZM      do 29. 04. 2016
Možnost zahájení čerpání finančních prostředků nejpozději  do 30. 06. 2016

Podmínky pro poskytování půjček jsou zveřejněny na webu města Bělá pod Bezdězem: 
www.mubela.eu - Z radnice a města – Fond rozvoje bydlení 2016.
Dále je zde zveřejněn formulář Žádosti o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení, který 
si můžete stáhnout a vyplnit.

Bližší informace vám podáme osobně na finančním odboru MěÚ nebo telefonicky na tel. 
č. 326 700 915 (pí Tomanová).
                    Viliam Matoušek

vedoucí finančního odboru

nezapomeňte na blížící se ko-
nec lhůty pro uhrazení poplatků 
za odvoz komunálního odpadu 
a za psy. dodržením lhůty, do  

31. 3. 2016 se vyhnete nepříjem-
nému faktu možné penalizace.

POZOR

Zveme Vás na 
Veřejné jednání  

ZASTUPITeLSTVA MĚSTA  
BĚLá POd BeZdĚZeM 

ve středu
9. 3. 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

Poskytování informací
Rada města schválila aktualizovaný Sa-
zebník úhrad za  poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb. o  svobod-
ném přístupu k  informacím, kterým se 
nahrazuje sazebník úhrad z předchozího 
období dle předloženého návrhu.

Bytový fond
Rada města projednala a  odsouhlasila 
hodnocení stavu bytového fondu a  ulo-
žila postupně realizovat jednotlivé kroky 
„Akčního plánu“.

Zdeněk Krenický, tajemník úřadu
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Zápis k povinné školní docházce

TřídĚní OdPAdU ve městě Bělá pod Bezdězem

Každý rok v  lednu čeká základní školy 
mimo vysvědčení i  další významná 
událost, a  to zápis k povinné školní do-
cházce. Zápis žáků do  prvních tříd Zá-
kladní školy Bělá pod Bezdězem proběhl 
v  tomto roce ve  středu 20. 1. a  ve  čtvr-
tek 21. 1., dodatečný zápis se konal 3. 2. 
v budově školy v Máchově ulici. K zápisu 
přišlo do  školy 61 budoucích prvňáčků 
z Bělé pod Bezdězem a spádových obcí. 

Letos zatím pouze sedm rodičů pro své 
dítě předběžně požádalo o odklad školní 
docházky. O odklad rodiče většinou žá-
dají z  důvodu dočasné školní nezralosti 
nebo zdravotních potíží dítěte.
Stejně jako tomu bylo v minulých letech, 
tak i letos byly děti se svými rodiči zvány 
na konkrétní hodinu, aby zápis probíhal 
plynule. Změnu termínu si samozřejmě 
rodiče mohli domluvit v  sekretariátu 
školy.
Mnoho rodin pojímá zápis do školy jako 
velmi důležitý a  slavnostní okamžik, 

proto dítě doprovázejí nejen rodiče, ale 
i  prarodiče a  sourozenci. Také škola se 
připravuje na  tento významný okamžik 
v  životě dítěte vytvořením příjemné 
a slavnostní atmosféry, jednotliví učitelé 
mají přesně určené úkoly a celý zápis je 
veden podle pokynů ředitele školy. Žáci 
prvního stupně vyzdobili chodby ob-
rázky pohádkových postav a  ukázkami 
svých výtvorů, ve  vestibulu přivítal děti 
mořský svět vytvořený žáky z  keramic-
kého kroužku. Význam a důstojnost zá-
pisu podtrhla svou přítomností i  sta-
rostka města Jitka Tošovská.
Některé děti přišly k  zápisu beze stra-
chu, jiné s obavami, co je čeká a zda zápis 
zvládnou. Po  počáteční nejistotě se ale 
zapojily do  plnění úkolů, které ukázaly 
jejich zralost pro vstup do  první třídy. 
Rodiče prvňáčků se zatím ve  sborovně 
seznamovali s  učebním plánem školy, 
byli informováni o  důležitých skuteč-
nostech v rámci platné legislativy (např. 
o zákonu na ochranu osobních údajů je-
jich dětí), dostali informace o zpracování 
údajů nutných pro vedení školní matriky 
a  o  svých právech a  povinnostech (pro-
četli si Školní řád a  jeho přílohy, pro-
hlédli si učebnice určené žákům v první 
třídě), o možnostech stravování ve školní 
jídelně, o  školní družině a  zájmových 
útvarech, o způsobu výuky a získali další 
informace týkající se školní docházky je-
jich dítěte.
Zápisu v  jednotlivých třídách mohli být 
přítomni i  rodiče zapisovaného dítěte, 

i  když adaptace dětí na  neznámé pro-
středí je jedním z kritérií úspěšného zá-
pisu. Po  ukončení zápisu učitelky pře-
daly děti zpět rodičům, zhodnotily jejich 
školní připravenost, popř. doporučily 
odklad školní docházky, návštěvu logo-
peda nebo seznámily rodiče se způso-
bem práce s jejich dítětem, aby podpořily 
jeho školní úspěšnost. Do zápisu se zapo-
juje kromě učitelek prvního stupně i se-
kretářka ředitele školy, která připravuje 
podklady pro správní řízení, a  zástup-
kyně ředitele školy, která vede evidenci 
žáků ve školní matrice.
Na  památku na  svůj první velký den si 
budoucí prvňáčci odnášeli domů drobné 
dárečky vyrobené žáky prvního stupně, 
dárky od  sponzorů a  pamětní list. 
Na „své“ děti se přišly podívat i některé 
učitelky z  mateřských škol. Zajímaly se 
o to, jak jejich předškoláci zvládají plnění 
úkolů. 
Zápis probíhal dle platných zákonných 
změn, seznam přijatých žáků byl pod 
přiděleným kódem vyvěšen na webových 
stránkách školy a na veřejně přístupném 
místě (vitrína před vchodem do budovy 
školy).
Zapsaných dětí do  prvního ročníku 
v příštím školním roce 2016/2017 je za-
tím kolem 60, proto o  počtu tříd roz-
hodne ředitel školy až po 31. květnu, tj. 
po ukončení přijímání žádostí o odklad 
školní docházky.

Mgr. Iva Radochová

Třídění odpadů je nedílnou součástí života 
všech obyvatel města Bělá pod Bezdězem. 
Nejdůležitější je osvěta obyvatel, a  proto 
uspořádalo město ve spolupráci se základní 
školou přednášku o třídění odpadů. Před-
náška se uskutečnila v klubu ZŠ a zúčast-
nily se jí 4., 5., 6. a 7. ročníky. Pro děti byla 
připravena prezentace o  třídění odpadů 
ve  městě, tematický film a  také praktická 
část, při které si vyzkoušely třídění přímo. 
Hlavním cílem přednášky bylo dětem zá-
bavnou formou vysvětlit, že třídit odpad je 
hračka a že se do něj mohou zapojit spo-
lečně s rodiči, protože nejdůležitější je tří-
dění odpadů v domácnostech. 

Obyvatelé našeho města mají možnost tří-
dit komunální odpad na jednotlivé komo-
dity, jako jsou papír, plasty, sklo a tetrapak, 
a odkládat je do označených nádob. Svoz 
těchto vytříděných odpadů je zajišťován 
společností COMPAG MLADÁ BOLE-
SLAV s.r.o., která je dopravuje k  dalšímu 

dotřídění na třídících linkách, aby bylo za-
ručeno jejich odborné, ekologické a  eko-
nomicky výhodné zpracování a recyklace. 

Plasty, papír a  tetrapak jsou dotřiďovány 
ve  specializovaném zařízení v  Benátkách 
nad Jizerou, kde dochází následně k  liso-
vání těchto materiálů do  balíků a  k  pří-
pravě na transport do místa jejich dalšího 
využití. Sklo je sváženo na  shromaždiště 
v Mladé Boleslavi provozované společností 
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. 
a  po  nashromáždění dostatečného množ-

ství je dále transportováno na třídicí linky 
ve Stráži pod Ralskem a Příbrami.

Velký význam má čistota tříděných komo-
dit, neboť vysoké znečištění způsobí ná-
sledně znehodnocení celé dávky odpadu, 
který je předáván oprávněné osobě (třídicí 
linka) a tento odpad pak musí být prohlá-
šen za směsný komunální odpad a je nutné 
uhradit jeho odstranění na skládce.

Pokud však obyvatelé odevzdávají do  ba-
revných sběrných nádob na  tříděný od-
pad opravdu jen to, co do  nich patří, je 
dosaženo významného pozitivního efektu 
a chrání tím životní prostředí. Dále si do-
volujeme občanům připomenout, že po-
kud by došlo k naplnění nádob na tříděný 
odpad, mohou ho také bezplatně odevzdat 
ve Sběrném dvoře Bělá pod Bezdězem.

V. Blažková 
referentka odboru ŽP
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Vážení občané, v březnu 2016 máte opět 
příležitost zapojit se do  hromadné elek-
tronické aukce, která již v minulosti v na-
šem městě úspěšně proběhla. Soutěžit 
se bude nejlevnější dodavatel elektřiny 
a plynu. Využijte této šance a začněte še-
třit na  energiích, úspory jdou mnohdy 
až do  tisíců korun. Dodavatel, který na-
bídne nejnižší cenu, Vám ji navíc garan-
tuje po dobu 2 let! Díky velkému množ-
ství přihlášených občanů ceny za energii 
padají hluboko pod standardní ceníkové 
sazby. S projektem Obec Občanům už še-
tří přes 53  000 spokojených odběratelů 
ve více než 270 obcích a městech.

Společnost Terra Group Investmen, a.s., 
která aukci pořádá, zajistí veškerou ad-
ministrativu a Vy se díky jejich komplex-
nímu servisu nebudete muset o nic starat.
Jak se můžete zapojit?

1. ON-LINE na stránkách www.bela- 
 podbezdezem.obecobcanum.cz.
2. Na  městském úřadě ve  dnech  
 7. 3. a 21. 3. od 15 do 17 hodin.
3. Na  podatelně MěÚ do  nezávazné  
 soupisky od 1. – 31. 3.

Více informací můžete získat při setkání 
s  pracovníky společnosti Terra Group  
Investment, a.s., které se uskuteční 
ve  sportovní hale dne 3. 3. (čtvrtek) od   
17 hodin, nebo na www.obecobčanům.cz.

JItka Tošovská 
starostka města

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje 
diskrétně odborné rady. 
Na telefonní linku 116 006 se může ob-
rátit každý, kdo se cítí být obětí trestného 
činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin 
byl, nebo nebyl oznámen. Volat mohou 
oběti různých forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je určena i obě-
tem nedbalostních trestných činů, např. 
dopravních nehod. Linka poskytuje oka-
mžitou pomoc, rady a informace ženám, 
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při 
pouhém podezření, že jsou obětí některé 
z forem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociálního, 
stalkingu, nebezpečných výhrůžek a po-
dobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí 
po obětech úmyslných i nedbalostních 
trestných činů, kterým linka zprostřed-
kuje rychlou a nadstandardní pomoc Bí-
lého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované 
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc 
také svědkům trestných činů, kteří byli 
událostí traumatizováni, potřebují psychic-
kou podporu a informace o svých právech 
a ochraně. 
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí vě-
nuje výraznou pozornost prevenci krimi-
nality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří 
se odůvodněně obávají, že se mohou stát 

obětí trestného činu, a svou situaci potře-
bují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizo-
ván díky finanční podpoře Nadace Open 
Society Fund Praha a programu Dejme 
(že)nám šanci, který je financován z Nor-
ských fondů.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz.

Dr. Miroslav Fehér
Manažer projektu

A to doslova a byly to hlavy obě. Neznámí 
pachatelé odcizili hlavy obou soch prav-
děpodobně z neděle 7. února na pondělí  
8. února 2016. Sochy dvou granátníků 
stráží zbytky pavilonového, radiálního, lo-
veckého zámečku Valdštejnův odpočinek 
v bývalé oboře Valdštejnsko již 270 let, ale 
teprve dnes se nalezl „borec“, který je při-
pravil o hlavu a vytvořil z nich přízraky. 
Bezhlavé granátníky. Mé přání: Aby toho 
pacholka dlouho strašili.

Josef Müller 

HROMAdná eLeKTROnICKá AUKCe

Linka pomoci obětem kriminality  
a domácího násilí má číslo 116 006

Už i granátníci 
na Valdštejnsku ztratili hlavu

Pojďme se poměřit 
podruhé

V prosincovém Zpravodaji jsme vás vyzvali 
k netradičnímu Bělskému sedmiboji. Jsem 
rád, že tato výzva nezůstala bez odezvy.

Do sedmiboje se přihlásilo 5 týmů:
1. Bělá Město
2. Bezdědice
3. Březinka
4. Lidovky
5. Výsluní

V  rámci Bělského sedmiboje proběhnou 
také tři soutěže nejen pro přihlášené týmy, 
ale i  pro všechny bělské občany, kteří se 
budou chtít zúčastnit.
Budou to:
- v květnu soutěž v kuličkách
- o  prázdninách Bělská regata  
 netradičních plavidel a posádek
- v  září Bezdědický krpál aneb Jak  
 zdolat nejrychleji převýšení 81 m.

Pokud je tedy ve  vás trochu soutěživého 
ducha, začněte trénovat, ať už to bude běh 
do  kopce, nebo cvrnkání kuliček. Nebo 
uděláte-li si rádi legraci ze sebe sama pro 
pobavení své i  ostatních, začněte uvažo-
vat, na jakém plavidle se sami či se svými 
přáteli zúčastníte Bělské regaty. O podrob-
nostech budete včas informováni pro-
střednictvím bělského Zpravodaje.

                                              Milan Lomoz
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Mezi nejoblíbenější hračky, zejména 
u kluků, vždy patřily a dosud patří staveb-
nice. Zvláště pak ty, které mohou napodobo-
vat nejrůznější stroje, vozidla a konstrukce 
a hlavně takové, z nichž se dají postavit 
funkční modely, které se hýbou, se kterými 
se dá dál hrát a popouštět uzdu své fantazie.
Dlouhá desetiletí mezi ně patřily kovové 
stavebnice. Jedna z nich se pro české děti 
v minulosti stala legendou. Nebylo snad do-
mácnosti, kde by nebyla součástí dětského 
pokoje. Vyrostly na ní celé generace poz-
dějších techniků, konstruktérů, přinášela 
radost do každé rodiny.
Ve světě počítačů, záplavy nejrůznější zá-
bavy, tisíců způsobů trávení volného času tu 

zůstává Merkur se svým kouzelným světem 
i pro dnešní dobu. Svědčí o tom současná 
kolekce mnoha typů stavebnic nabízející 
nové modely moderních strojů, letadel, ra-
ket, motocyklů. S těmi dávnými mají ale 
jedno společné – stejný systém i stejný typ 
součástek. V jednom sešroubovaném au-
tíčku se tak mohou spolu setkat dílky, které 
od sebe dělí 80 let, a rozdíl bude jen v za-
šlosti barev.
Velký dík patří současnému výrobci, firmě 
Merkurtoys, a sběrateli a znalci dětských 
kovových stavebnic, panu Jiřímu Mládkovi, 
bez něhož by tato výstava nemohla být re-
alizována.
Slavnostní zahájení proběhne 5. 3. od 15 hod 

ve Výstavním sále MKZ.
Věříme, že to kouzelné slovo, Merkur, vy-
volá ve vás stejné rozechvění, jaké jsme pro-
žívali i my při instalaci této výstavy. 

Jiří Mládek, majitel vystavených exponátů

Malé divadélko Praha
Komorní sál MKZ 

12. března od 15 hod.  
Klasická pohádka o tom, že kdo je velký, 
nemusí mít vždy navrch, a malí nemusejí 
být vždy neviditelní. 
Vstupné 30 Kč, rezervace možná na  
www.mkzbela.cz, předprodej v Knihovně 
V. Holana.

V.A.D. Kladno
Komorní sál MKZ 

18. března od 15 hod.  
Komedie z prostředí domova pro seniory
„Mi řekni, proč je to na světě tak debilně 
zařízený – když je ti třicet, tak nevíš co 
dřív, musíš se starat vo děti, vo barák, vy-
dělávat na  hypotéku, a  když seš pak sta-
rej a  máš čas, tak na  knížky nevidíš, nic 
už dělat nemůžeš, jenom ležíš, koukáš 
do  stropu a  čekáš, jestli tě někdo poctí 
třicetiminutovou návštěvou…“
Vstupné 60 Kč, v  předprodeji 50 Kč.  
Rezervace možná na  www.mkzbela.cz, 
předprodej v Knihovně V. Holana.

O PALeČKOVI 

BĚLSKé KULTURní AKCe  
nAjdeTe nOVĚ 

I POMOCí MOBILŮ

UPOKOjenKYnĚ

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 

FenOMén MeRKUR, nestárnoucí stavebnice ve výstavním sále MKZ

V  letošním roce vás opět zveme 
do prostor Informačního centra s expo-
zicemi na zámku na tradiční předveliko-
noční odpoledne. Opět si budete moci 
uplést pomlázku, vytvořit velikonoční 
dekoraci, namalovat kraslice či ozdobit 
vajíčka, tentokrát pomocí drátku. Pro 
nejmenší budou připraveny výtvarné 
dílničky s  velikonoční tematikou. Od-
poledne nám navíc zpestří svým vy-

stoupením ve 13.30 a v 15 hodin dětský 
folklorní soubor Jizerka z Liberce.
S  sebou si přineste alespoň 2 vyfouklá 
vajíčka a dobrou náladu k tomu. 
Na  dílničkách s  námi spolupracuje: 
Květinka Blanka, Tkalcovské muzeum 
Dům pod Jasanem a  dětský folklorní 
soubor Jizerka z Liberce. 

Vstupné dobrovolné. 

VeLIKOnOČní SeTKání nA ZáMKU
Sobota 19. 3. 2016    13 – 16 hodin

V  rámci projektu „Mladoboleslavsko 
– nejen brána do  Českého ráje“ po-
pisující  spolupráci v  oblasti cestov-
ního ruchu na území bývalého regionu 
Mladoboleslavsko, kterého se účastní 
i  naše IC, vznikla nová mobilní apli-
kace Mladoboleslavska.

Můžete si ji nainstalovat prostřednic-
tvím on-line obchodu pro systémy An-
droid i Apple. K nainstalování aplikace 
stačí načíst QR kód, který je umístěn 
např. na  stránkách www.mladobole-
slavsko.eu a najdete ho také v  inzertní 
části tohoto Zpravodaje. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULACe

POdĚKOVání
Dne 9. 1. 2016 tomu bylo 
již 38 let, co nás navždy 
opustila naše maminka, 
babička a  prababička, 
paní Anna Mouchová, 

a dne 21. 2. 2016 uplynulo 35 let od smrti naše-
ho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Františka 
Mouchy z Hlínoviště. 

Stále vzpomíná dcera Dáša s rodinou.

Dne 26. 2. 2016 to byly již dva roky, co 
nás navždy opustil pan Václav Mach. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpo-
mínejte s námi. 

S láskou manželka Anna a dcery 
s rodinami

(Redakce se omlouvá za záměnu fotografie v úno-
rovém čísle Zpravodaje.)

Dne 12. 2. 2016 uplynul rok, kdy nás opustil pan 
Milan Krejbich. Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku. 

Manželka, dcera, syn a vnoučata se svými 
rodinami

Dne 5. 3. 2016 tomu bude 31 let, co 
nás navždy opustil manžel a  tatí-
nek, pan Hostimil Pábel z  Bělé pod 
Bezdězem. Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, věnujte mu, prosím, tichou 

vzpomínku.
Děkuje Vám manželka a dcery s rodinami.

Dne 14. 3. 2016 tomu bude 1 rok, kdy nás opus-
tila naše milovaná manželka, maminka, babička 
a prababička, paní Věra Drašnarová.

S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 3. 3. 2016 oslaví životní jubileum 70 let 
pan Jiří Hoznauer.
Ze srdce mu přejeme hodně štěstí, spokojenosti 
a hlavně pevné zdraví do dalších let.

Manželka Jana a děti 
  s rodinami

Ráda bych opravdu moc poděkovala za  mi-
lou návštěvu a dárky k mým pokročilým na-
rozeninám, a  to zástupcům našeho městské-
ho úřadu, Svazu postižených, odborů KOVO, 
Zaměstnanecké pojišťovny Škoda a dále i  ro-
dině, sousedům, přátelům a známým. 

Děkuje vaše Kamila Machačová. 

Dne 2. 2. 2016 oslavila paní Růžena 
Bělonožníková 101. narozeniny. Za  milou ná-
vštěvu, blahopřání a  dárky srdečně děkujeme 
paní starostce Tošovské a zástupcům ZP Škoda.

Rodina Bělonožníkova a Suchých

Srdečně děkuji Městskému úřadu v  Bělé pod 
Bezdězem za milou návštěvu, dárky a srdečné 
blahopřání k mému životnímu jubileu. 

Marie Žitňanská 

VZPOMínKY

BřeZen – Mdž
Tak rok se s  rokem sešel a  máme tu opět 
svátek všech žen, MDŽ! I letos chceme na-
vázat na  tradici a  uspořádat malou oslavu 
k  svátku ženám všech věkových kategorií, 
případně i jejich mužskému doprovodu.
Srdečně vás tedy všechny zveme v  úterý  
8. března 2016 v  15 hodin do  jídelny  
Základní školy v Máchově ulici ke společné 
oslavě svátku žen.
Kytička pro každou příchozí ženu a  malé 

občerstvení včetně hudby k tanci a poslechu 
s Pavlem Burešem je samozřejmostí.
Akce se koná pod záštitou předsedy  
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Jana  
Hamáčka, senátora PhDr. Jaromíra Jermáře 
a náměstka hejtmana Mgr. Karla Horčičky. 

Za MO ČSSD Bělá p. B. a SDŽ Mladá Boleslav 
                                              

Dagmar Femiaková st.

Muzeum Podbezdězí pořádá v březnu 
2016 tyto akce:

Přednáška: Popprovi, učitelská  
dynastie z Bělé pod Bezdězem
Čtvrtek 10. března od 17 hodin, vstupné 20 Kč

Přednáška Bc. Aleny Vacínkové věnovaná 
významné učitelské rodině Popprových, 
která na  bělských školách působila ve   
2. polovině 19. století a nepřehlédnutelně se 
zapsala také do tehdejšího společenského 
dění v našem městě.

Muzejní kavárna: Velikonoční inspirace
Čtvrtek 24. března od 17 hodin, vstupné 20 Kč

V předvelikonoční tvůrčí Muzejní kavárně 
se můžete pod vedením Jitky Kotkové ne-
chat inspirovat k velikonoční a jarní vý-
zdobě svých domovů.

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 11. března od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli  
sv. Josefa bude sloužena v pátek 11. března 
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

V letošním roce budeme putovat po bý-
valém valdštejnském panství, tedy mezi 
Doksy, Bělou, Dubou a Mnichovým Hra-
dištěm, a připomeneme si i výročí 650 let 
od založení Máchova jezera:

2. dubna - okolo Mnichova Hradiště  
 podél Zábrdky;
16. dubna - okolo Bělé na  Radechov,  
 prohlídka valdštejnské manufaktury  
 v Bělé pod bezdězem;
7. května - okolo Máchova jezera  
 dokeskými hvozdy do  Chlumu  
 a Starých Splavů;
28. září - na vrch Tábor u Lomnice nad  
 Popelkou.

-text převzat z webu MKS Doksy- 

Muzeum Podbezdězí v březnu 2016 Máchovi v patách  
v roce 2016
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Sokol Bělá 
házená

Úplné výsledky ankety
„Sportovec města Bělá p. B. za rok 2015“

TAjeMSTVí, OddíL TURISTIKY 
Březen, turistika jarní, nebo doznívající zima?

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ:
1. Eva LEPIÉŠOVÁ, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 50 hl.
2. Miroslav HODBOĎ, SK Bělá p. B. - fotbal, 47 hl.
3. Jiří HOFTA, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 40 hl.
4. Jan MYŠÁK, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 30 hl.
5. David VILD, SK Bělá p. B. - fotbal, 27 hl.
6. Ondřej KORMOŠ, Taekwon-Do, 18 hl.
 Michal VILD, Spolek Amatérských Cyklistů, 18 hl.
7. Jiří BARVA, SK Bělá p. B. - fotbal, 16 hl.
 Milan JÍLEK, Spolek amatérských cyklistů, 16 hl.
8. Radek LOUKOTKA, Spolek amatérských cyklistů, 11 hl.
 Zdeněk UBRAL, Freeride Racing Team, 11 hl.

JEDNOTLIVCI – DĚTI A MLÁDEŽ:
1. Anna COUFALOVÁ, 1. FC Bělá p. B. - šerm, 72 hl.
2. Lukáš VÍTEK, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 70 hl.
3. Matěj RAK, SK Bělá p. B. - fotbal, 63 hl.
4. Jakub HUMPOLA, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 52 hl.
5. František COUFAL, 1. FC Bělá p. B. - šerm, 47 hl.
6. Matěj HODBOĎ, SK Bělá p. B. - fotbal, 46 hl.
7. Ondřej PROCHÁZKA, 1. FC Bělá p. B. - šerm, 37 hl.
8. Stanislav PITLOUN, SK Bělá p. B. - fotbal, 27 hl.
9. Josef SMEJKAL, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 25 hl.
10. Veronika VACKOVÁ, Jezdecký klub Vacek, 18 hl.
11. Miroslav LAPKA, TTC Bělá p. B., 17 hl.
12. Patrik LOUKOTKA, Spolek amatérských cyklistů, 12 hl.
13. Tereza DVOŘÁKOVÁ, Klub gymnastiky Bělá p. B., 11 hl.
14. Jiří KOS, Freeride Racing Team, 3 hl.

KOLEKTIVY:
1. KOLEKTIV ŽÁKŮ, SK Bělá p. B. - fotbal, 90 hl.
2. KOLEKTIV ŽEN, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 46 hl.
3. DRUŽSTVO ML. ŽÁKŮ, 1. FC Bělá p. B. - šerm, 42 hl.
4. DRUŽSTVO MUŽŮ „A“, TTC Bělá p. B., 11 hl.
5. SAC, Spolek amatérských cyklistů, 10 hl. 

TALENT ROKU:
1. Jakub ŠÍDLO, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 63 hl.
2. Adéla ŠAFRÁNKOVÁ, 1. FC Bělá p. B.- šerm, 46 hl.
3. Veronika KUCHTOVÁ, Klub gymnastiky Bělá p. B., 41 hl.
4. Karel ČADSKÝ, SK Bělá p. B. - fotbal, 23 hl.
5. Vojtěch HROMČÍK, Freeride Racing Team, 16 hl.

TRENÉR:
1. David SMEJKAL, SK Bělá p. B. – fotbal, 91 hl.
2. Antonín TOŠOVSKÝ, TJ Sokol Bělá p. B. - házená, 46 hl.
3. Jaromír BALCAR, TTC Bělá p. B., 25 hl.
4. Václav VILD, Spolek amatérských cyklistů, 15 hl.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ:
 David SMEJKAL, SK Bělá p. B. - fotbal, 91 hl.

SÍŇ SLÁVY:
Miloš JIRDÁSEK, SK Bělá p. B. - fotbal 

V letošní anketě bylo odevzdáno 275 platných hlasovacích lístků 
a 3 neplatné hlasovací lístky.

HRAJE SE VE SPORTOVNÍ HALE 

Sobota 5. 3. 2016:
ml. dorost - 13 hodin TJ Náchod
st. dorost - 15 hodin TJ Náchod
muži - 17 hodin TJ Náchod

Sobota 12. 3. 2016
ženy - od 13 hodin - Vršovice Praha

Sobota 19. 3. 2016 
st. dorost - od 13 hodin - ELP Jablonec
ml. dorost - 15 hodin Sokol Vršovice
muži - od 17 hodin - ELP Jablonec

Franta Šindelář 
sekretář TJ Sokol Bělá p. B.

Upozorňujeme na  změnu ter-
mínu akce Vítání jara z důvodu 
konání velikonoční akce na běl-
ském zámku. Místo sobotu 19. 3. 

vyrazíme v neděli 20. 3.

Neděle 20.3 
Vítání jara na říčce Mrlině
Program: - prohlídka zámku Křinec - Morzí-
nova barokní chlouba, vrch Chotuc, Rožďa-
lovice - Bučovický mlýn.
Odjezd busu od sportovní haly: 8.30 hod.
Cena: 150 – 170 Kč; občerstvení zajištěno.

Pozor, schůze turistů bude ve čtvrtek 24. 3. 
od 17 hod. na základně. Na programu: Má-
chovské putování, vícedenní zájezdy, infor-
mace z turistiky a jiné.

Pátek 25. 3. 
Zájezd pro rodiny s  dětmi Velikonoce  
s Rumcajsem - Jičín 
Program: Galerie Rumcajsův svět, Cipískova 
stezka. Tužku s sebou. 
Rumcajsova jeskyně: cca 3 km, občerstvení: 
turistická chata Prachov. Doporučujeme 
slečnám červenou sukýnku, pánům klukům 
vousy, klobouk. Dospěláci mají možnost in-
dividuální turistiky! 
Odjezd busu od sportovní haly: 8.45 hod.
Cena: 100 – 120 Kč, děti zdarma.

Přihlášky: na  mailu TPD Bělá p.  B., nebo 
na známém čísle do 7. 3.

Těšíme se na setkání.

Horský vůdce

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
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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 

INZERCE

NAJDETE TAKÉ BĚLSKÉ AKCE


