
Z MĚsta a MĚstsKÉho ÚŘadu - dĚní ve MĚstĚ -  Z Kulturního 
dĚní - hlasovaCí lísteK Pro sPortovCe MĚsta Za roK 2016 

Ve Výstavním sále uvidíte
PLESOVÁ SEZONA

9. 1. – 23. 2.

Pondělí 9. ledna
ISLANDSKÝM VNITROZEMÍM

Turistická beseda
V Komorním sále MKZ od 17 hod.

Vstupné dobrovolné

Pátek 13. ledna 
FILMOVÝ KLUB – dokument

PUTINOVY DĚTI
V Komorním sále MKZ od 19 hod.

Vstupné volné

Sobota 14. ledna
O PRINCEZNĚ, KTERÁ SE NIČEHO NEBÁLA

Pohádka v Komorním sále MKZ 
od 15 hod.

Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 19. ledna
PŘEDNÁŠKA

Vrátenský větrný mlýn
v Muzeu Podbezdězí od 17 hod. 

Vstupné 20 Kč

Sobota 21. ledna
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 

od 20 do 02 hod.
Ve sportovní hale 

Pátek 27. ledna
KUŘAČKY A SPASITELKY
Divadelní představeni 

v Komorním sále MKZ od 19.30

Sobota 28. ledna
SUCHÉ PLSTĚNÍ Z OVČÍ VLNY

V IC na zámku od 13 – 16 HOD.
Vstupné 20 Kč

 Rezervace na akce MKZ možné 
na www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
1/2017

41. ročník
rozsvícením vánočního stromu jsme vstou-
pili do adventního času, a najednou jsme se 
ocitli v novém roce. Čas nám velmi rychle 
ubíhá, a proto je velmi důležité, aby každá 
chvilka byla využitá a příjemně strávená.
Dovolte nám, abychom vám všem popřáli 
do toho nadcházejícího roku jen samé 
krásné chvíle společně strávené v  kruhu 
rodinném i všech vašich přátel.
Ze srdce vám všem přejeme mnoho zdraví, 
které je opravdu to nejdůležitější v našich 

životech. Dále mnoho úspěchů v osobním 
životě i v pracovním procesu, ve studiích, 
ale i na zaslouženém odpočinku.
Vykročme všichni tou pravou nohou a za-
čněme plnit všechna předsevzetí, ke kterým 
jsme se na prahu nového roku zavázali.
Mnoho štěstí a krásné lednové dny vám přejí                                                                
 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
 vedení města

foto: Jan Mittenhuber

leden
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Z MĚsta a MĚstsKÉho ÚŘadu 

Z jednání  rady města 
Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy, IČ: 
27568989, s  nabídkovou cenou ve výši 
5,771.044,- Kč bez DPH a s celkovou do-
bou plnění 89 kalendářních dnů.

Plnění rozpočtu
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu města 
k 31. 10. 2016. Příjmy ve výši 73,767.307,- 
Kč, výdaje 62,048.087,- Kč. 

Odměny hasičům
Rada města schválila odměny členům 
JSDH za rok 2016 v předložené výši. Od-
měny budou vyplaceny z rozpočtu JSDH. 

Hospodaření města
Rada města schválila rozpočtové opatření 
č. 7/2016 – úprava položek rozpočtu 2016, 
bez vlivu na změnu celkové částky jednot-
livých paragrafů upraveného rozpočtu 
2016 po 6. rozpočtovém opatření. Příjmy 
po 7. rozpočtovém opatření 86,578.521,67 
Kč, výdaje 82,864.290,- Kč. Převaha pří-
jmů nad výdaji je ve výši 3,714.231,67 Kč. 
RM uložila toto předložit zastupitelstvu 
města na vědomí.

Rozpočet na r. 2017
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit předložený rozpočet města 
podle paragrafů na r. 2017 jako schod-
kový. Příjmy ve výši 81,158.000,- Kč a vý-
daje 110,785.000,- Kč. Schodek v celkové 
výši 29,627.000,- Kč. Schodek bude fi -
nancován ze sociálního fondu částkou 
830.000,- Kč, z  fondu rozvoje bydlení 
částkou 1,080.000,- Kč, z úvěru na opravy 
a  rekonstrukci školních a  předškolních 
zařízení částkou 10,000.000,- Kč a  zbylá 
část ve výši 19,917.000,- Kč bude dofi -
nancována z  přebytků hospodaření mi-
nulých období. Splátka úvěru Mělnická 
ve výši 2,200.000,- Kč. Hospodářská čin-
nost (HČ) předpokládá příjmy 9,612.320,- 
Kč, výdaje na údržbu bytového fondu 
5,700.000,- Kč. Z  účtu Správy bytů bude 
v roce 2017 převedena do rozpočtu města 
částka 9,375.000,- Kč na dokončení re-
konstrukce domu Masarykova 25 a  na 
opravy střech čp. 485 a 486 v Husově ul., 
které jsou zahrnuty do rozpočtu města 
2017. Rozpočet HČ je nedílnou součástí 
rozpočtu města Bělá pod Bezdězem.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Vybavení TS
Rada města schválila nákup přívěsného 
vozíku k  opravě asfaltových povrchů – 
INFRASET® „START“ od fi rmy Moram 
CZ, s.r.o., U Elektrárny 4171/4G, 695 01 
Hodonín, za 148.900,- Kč bez DPH. 

Výběr dodavatele prací
Rada města dle § 81 odst. 1 zákona č. 
137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách 
v  platném znění, rozhodla, že nejvhod-
nější nabídkou na veřejnou zakázku „Sta-
vební úpravy kuchyně – Mateřská škola, 
Velenského 112, Bělá pod Bezdězem“, 
zadávanou ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o  veřejných zakázkách v  platném 
znění, zahájeném dne 29. 9. 2016, je na-
bídka uchazeče TRIGON MB, s.r.o., Víta 

Informace z Finančního odboru MěÚ Bělá pod Bezdězem
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem 
mělo na svém řádném zasedání dne 19. 12. 
2016 na programu schválit materiály, které 
předkládá Finanční odbor MěÚ Bělá pod 
Bezdězem.

Schválení rozpočtu na rok 2017
- nejdůležitější materiál
V příjmové části rozpočtu jsou rozpočtovány 
daňové příjmy ve výši 63.041 tis. Kč, dále ne-
daňové příjmy ve výši 5.292 tis. Kč, kapitálové 
příjmy ve výši 600 tis. Kč a příjmy z transferů 
(dotace na státní správu, fondy a  převody 
z  hospodářské činnosti) ve výši 12.525 tis. 
Kč. Příjmy celkem tedy představují částku ve 
výši 81.458 tis. Kč. Výdaje jsou rozpočtovány 
v celkové výši 110.785 tis. Kč, z toho kapitá-
lové výdaje (investiční výdaje) ve výši 26.660 
tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty tyto inves-
tiční akce: pokračující práce na plynofi kaci 
ulice Lidová 1.100 tis. Kč, chodník Tyršova 
ul. 10.000 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně v MŠ 
4.300 tis. Kč, výměna oken v ZŠ Tyršova a za-
teplení budovy 4.000 tis. Kč, projektová do-
kumentace (dotační management, projekty, 
projektová příprava komunikací Bezdězská, 
Na Výsluní, Jateční, celkem za 1.790 tis. Kč, 
přerušení původní komunikace k  Vazačce 
150 tis. Kč, úprava nádvoří budovy MÚ II. 
etapa za 250 tis. Kč, rekonstrukce Masary-
kovo nám. č. p. 25 – II. etapa za 3.470 tis. 
Kč, uzavření schodiště na zámku ve výši 200 

tis. Kč, dovybavení MěÚ výpočetní techni-
kou v částce 100 tis. Kč a výkup pozemků ve 
výši 1.300 tis. Kč. Běžné výdaje jsou navrho-
vány v celkové výši 84.125 tis. Kč. Běžné vý-
daje rozpočtu jsou rozdělené dle platné roz-
počtové skladby a zařazené do jednotlivých 
kapitol. Jedná se o výdaje na platy a odvody 
sociálního a  zdravotního pojištění, nákup 
materiálu, drobného hmotného majetku, 
energie (elektrická energie, plyn, voda), vý-
daje na služby, opravy a udržování, telefonní 
poplatky a pohonné hmoty.
Na opravy a udržování v kapitole Komuni-
kace je plánovaná částka 1.900 tis. Kč, v tom: 
opravy strojového parku, opravy chodníků 
a  komunikací. Prozatím není částka rozdě-
lena na jednotlivé dílčí akce, jelikož se ak-
tualizuje pasport komunikací a  chodníků. 
Další významnou položkou u oprav je oprava 
stropu v  tělocvičně ZŠ Máchova v  částce 
1.250 tis. Kč. Nejvyšší částka je rozpočtována 
na opravy a  zateplení střech č. p. 485, 486 
v Husově ul. v celkové hodnotě 5.905 tis. Kč. 
Významnou položkou rozpočtu je kapitola 
Památky. Na opravy a  udržování památek 
v  městské památkové zóně jsou připraveny 
4.050 tis. Kč, přičemž od Ministerstva kultury 
ČR očekáváme dotace na některé konkrétní 
akce, které budou specifi kovány v  průběhu 
roku. Na příspěvky vlastním příspěvkovým 
organizacím (Základní škola, Mateřská škola, 
Městská kulturní zařízení) je navrhována 

celková částka ve výši 17.713 tis. Kč. Dále je 
v návrhu rozpočtu příspěvek na provoz pečo-
vatelské služby, kterou pro nás provozuje Pe-
čovatelská služba Mladá Boleslav, ve výši 796 
tis. Kč a další náklady ve výši 40 tis. Kč. Dob-
rovolní hasiči by měli hospodařit s  částkou 
280 tis. Kč. Další fi nanční prostředky jsou 
vynakládány na podporu sportovních a zá-
jmových spolků působících na území města, 
údržbu a provoz sportovní haly, hřišť a her-
ních prostor, na provoz Technických služeb, 
které zajišťují péči o veřejnou zeleň, hřbitovy, 
odpadové hospodářství a další služby.
Rozpočet je navrhován jako schodkový ve 
výši – 29.327 tis. Kč. Tento rozdíl bude fi -
nancován z vlastních zdrojů částkou ve výši 
19.617 tis. Kč z přebytků hospodaření z mi-
nulých období, částkou 1.080 tis. Kč z Fondu 
rozvoje bydlení a částkou 830 tis. Kč ze So-
ciálního fondu a dále z úvěru ve výši 10.000 
tis. Kč na fi nancování rekonstrukce školní 
jídelny v MŠ Velenského a dále na zateplení 
a výměnu oken v ZŠ Tyršova, opravy stropu 
v  tělocvičně v  Máchově ul. Splátky úvěru 
za komunikaci Mělnická představují v  roce 
2017 částku -2.200 tis. Kč.
Rozpočet města doplňuje rozpočet hospo-
dářské činnosti, která se zabývá bytovým hos-
podářstvím. Město vlastní 261 bytových jed-
notek a dále 42 nebytových prostor. Příjem se 
očekává ve výši 9.612.32 tis. Kč, na plánované 
opravy je počítáno s částkou 2.600 tis. Kč, na 



3

dĚní ve MĚstĚ
všeobecné opravy a údržbu, havárie apod. 
jsou připraveny prostředky ve výši 2.550 
tis. Kč a na ostatní výdaje a služby 550 tis. 
Kč. Odvody fi nančních prostředků z hos-
podářské činnosti do rozpočtu města 
v roce 2017 na dokončení rekonstrukce č. 
p. 25 na Masarykově nám. ve výši 3.540 
tis. Kč a na opravy střech v Husově ul. č. p. 
485,486 částka ve výši 5.905 tis. Kč. 

Schválení Podmínek pro poskytování půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2017
Občané města Bělá pod Bezdězem si bu-
dou moci žádat o půjčku z tohoto fondu na 
tyto účely: obnova střechy (krytiny i kon-
strukce), oprava fasády včetně oplecho-
vání domu, zateplení obvodového pláště 
domu, zateplení se současnou opravou fa-
sády včetně oplechování domu, výměna 
kotle (ekologické topení), kompletní vý-
měna oken domu nebo bytu, vybudování 
kanalizační přípojky, rekonstrukce výtahu 
v bytovém domě. 
Výběrové řízení organizuje RM a  jí zří-
zená komise. Předpokládané vyhlášení 
výběrového řízení Radou města bude bě-
hem ledna roku 2017 tak, aby s úspěšnými 
uchazeči o  půjčky z  tohoto fondu byly 
uzavřeny smlouvy nejpozději do konce 
dubna roku 2017.
Dalším důležitým materiálem, který 
Rada města schválila v prosinci 2016, bylo 
vyhlášení jednotlivých programů pro rok 
2017 na základě schválených zásad pro 
poskytování dotací na podporu veřejně 
prospěšných projektů z  rozpočtu města 
Bělá pod Bezdězem. 
Tyto zásady jsou zveřejněny na Úřední 
desce města.
Radě města byly předloženy ke schválení 
jednotlivé programy, a to:
a) Dotační program na podporu spolko-
vého života ve městě,
b) Dotační program na podporu volno-
časových aktivit a vzdělávání dětí a mlá-
deže,
c) Dotační program na podporu sportu.
Specifi cké podmínky pro jednotlivé do-
tační programy (příp. podprogramy) 
budou uvedeny v  jednotlivých vyhláše-
ných výzvách k předkládání žádostí o do-
taci. Proto bude důležité sledovat přede-
vším webové stránky města, kde budou 
všechny informace uvedeny pod záložkou 
DOTACE. 
Zde najdete všechny informace potřebné 
k podání žádosti, včetně potřebných vzo-
rových formulářů. Správcem jednotlivých 
programů bude Finanční odbor MěÚ 
Bělá p. Bezdězem, takže se můžete infor-
movat přímo na Finančním odboru MěÚ 
u p. Viliama Matouška, tel. 326 700 920. 
Upozorňujeme všechny žadatele, kteří ob-
drželi dotaci z rozpočtu města na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy v  roce 

2016, na povinnost vyúčtování dotace ve 
stanoveném termínu. V  případě nedo-
ložení vyúčtování a  dalších dokladů dle 
smlouvy bude ze strany města postupo-
váno dle čl. III. smlouvy a nemusí být ža-
dateli poskytnuta dotace pro rok 2017.
 
Upozornění pro platbu místního po-
platku za komunální odpad a místního 
poplatku ze psů 
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, ekono-
mický odbor, upozorňuje občany na sku-
tečnost, že od roku 2017 se již nebudou ro-
zesílat oznámení o výši místního poplatku 
za psa a místního poplatku za provoz sys-
tému nakládání s komunálním odpadem. 
Potřebné informace k úhradě budou uve-
řejněny ve Zpravodaji města Bělá pod 
Bezdězem, budou vyvěšeny na vývěskách 
města Bělá pod Bezdězem a na webových 
stránkách města Bělá pod Bezdězem.
Poplatky lze uhradit od 16. 1. 2017.
Sazba poplatku za provoz systému naklá-
dání s  komunálním odpadem zůstává ve 
stejné výši a  činí 480 Kč za jednu osobu 
za rok. Poplatek jsou povinny uhradit 
fyzické osoby, které mají v  KÚ Bělá pod 
Bezdězem trvalý pobyt (i  cizinci). Dále 
pak fyzické osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k  individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k  pobytu žádná fyzická osoba, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2016, pokud nenastaly skutečnosti, 
které by výši ovlivnily (např. uhynutí psa 
nebo pořízení psa nového). 

Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 
31. 3. 2017.
Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1) v pokladně Městského úřadu Bělá pod 
Bezdězem – v  hotovosti nebo platební 
kartou v  úředních hodinách pokladny: 
pondělí a  středa 7 – 11 a  12.30 – 16.30, 
čtvrtek 7 – 11 a 12.30 – 14.30; 
2) bankovním převodem na účet města 
Bělá pod Bezdězem 19–2328181/0100. 
Při platbě je nutné uvést správný vari-
abilní symbol, který vám byl v  registru 
poplatníků již dříve přiřazen, na základě 
tohoto variabilního symbolu bude vaše 
platba řádně identifi kována. Preferujeme 
tento způsob úhrady, který je výhodnější 
i  pro vás poplatníky. Vyhnete se tím če-
kání a uspoříte čas. I pro nás je tento způ-
sob úhrady efektivnější a administrativně 
méně náročný;
3) na poště složenkou typu A na účet 19–
2328181/0100 – při platbě je nutné uvést 
správný variabilní symbol, který vám byl 
v  registru poplatníků již dříve přiřazen, 
na základě tohoto variabilního symbolu 
bude vaše platba řádně identifi kována.

V případě nejasností se můžete informo-
vat na tel.: 326 700 928.
Obecně závazná vyhláška města Bělá pod 
Bezdězem o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů je zveřejněna na webo-
vých stránkách města www.mubela.cz 
v odkazu Z radnice a města – Obecně zá-
vazné vyhlášky města. 
Pracovníci Finančního odboru MěÚ Bělá 
pod Bezdězem přejí všem občanům města 
Bělá pod Bezdězem vše dobré v roce 2017.

Za FO MÚ Bělá pod Bezdězem
Viliam Matoušek, vedoucí

Vánoční jarmark 
v mateřské škole

UPOZORŇUJEME OBČANY

Na základě úspor v odpadovém hospo-
dářství města končí v  roce 2017 výdej 
10 kusů pytlů k popelnici. 

Nový systém výdeje:
Chataři 10 ks pytlů/rok – případně 
1 známka na popelnici 
1 – 4 osoby – 1 známka na popelnici 
nebo pytle 
Více než 4 osoby – 2 známky na popel-
nici nebo pytle 
Poplatek za odpady zůstane nadále za-
chován ve výši 480,- Kč. 

Dovolujeme si ještě upozornit, že v po-
platku za odpady je zahrnut celý systém 
odpadového hospodářství města, tedy 
svoz komunálního odpadu (popelnice, 
pytle), svoz tříděného odpadu a Sběrný 
dvůr města, který je, mimo stavební 
sutě, pro občany zcela zdarma.

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se konal v mateřské 
škole tradiční vánoční jarmark. Návštěv-
níci se mohli potěšit drobnými výrobky, 
které připravily děti a jejich paní učitelky. 
Příjemnou atmosféru nám doplňovaly 
vánoční koledy, psaní dopisu pro Ježíška 
a mlsání dobrot všeho druhu, které s lás-
kou připravily naše paní kuchařky. Akce 
se velmi zdařila. Všem návštěvníkům dě-
kujeme za přízeň, kterou nám projevili. 
Velký dík také patří rybářům za dodání 
kapříků, Technickým službám za pomoc 
se stánky. Paní Riegelové děkujeme za 
krásný vánoční stromeček, který nám vě-
novala.
                                                               

Za kolektiv mateřské školy 
Dana Neumannová
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dĚní ve MĚstĚ - Ze ZÁKladní ŠKolY 

Férové třídní schůzky

Věda ve fi lmu

Návštěva z Montany

MŠ do nového roku

Žáci žákům podruhé

Nejen pro mladší žáky, ale i pro jejich ro-
diče si naši osmáci a  deváťáci připravili 
fairtradové muffi  ny. A že napéct 300 muf-
fi nů nebyla jen legrace, je nasnadě. Přesto 
si s tím žáci poradili a v pondělí před tříd-

ními schůzkami tento úctyhodný počet ve 
cvičné kuchyni upekli.

Poté jsme vystavili v  atriu školy a  na 
chodbě u  šatny plakáty s  tématem Fair-
trade, tentokrát o botách. Na rodiče hned 
u  vchodu čekaly žákyně s  tácy plnými 
muffi  nů a s informačními lístečky. Dále si 
příchozí mohli prohlédnout výstavu a pak 
už se usadit ve třídě.
Ale to nestačilo. Odvážní dobrovolníci se 
totiž navíc rozdělili do dvojic a připravili 
si text, se kterým přímo během schůzek 
oslovili rodiče a požádali je o zapojení se 
do podpory Fairtrade.
Rodičům muffi  ny velmi chutnaly a rodiče 
také ocenili jak nasazení žáků, tak odvahu 
a odhodlání, se kterými si s prezentací po-
radili.

Ing. Pavlína Cankařová

Oživení výuky není nikdy dost. A proč by 
to nemohlo být třeba zajímavým fi lmem? 
S  tímto přístupem navštívili naši školu 
lektoři Univerzity Karlovy s  programem 
„Věda ve fi lmu“. Pro žáky čtvrté třídy si 
přivezli fi lm „Hledá se Nemo“.
Po zhlédnutí projekce s tématem dále pra-
covali – žáci se naučili správně pojme-
novat živočichy z  fi lmu, dozvěděli se in-
formace o  životě na korálových útesech 
a zjistili, že není houba jako houba. Druhá 
část už byla praktická, malí badatelé si 
prohlédli jednoduchou fi ltrační apara-
turu, ochutnali připravenou mořskou 
vodu a  vyzkoušeli jednoduché chemické 
pokusy s vodou. 
Ve stejnou dobu probíhala podobná akti-
vita i v ročníku devátém. Tentokrát se zú-
častnili žáci, kteří si tuto odměnu vyslou-
žili účastí v chemických a přírodovědných 

soutěžích. Pro deváťáky ovšem lektoři 
přichystali jiné téma – „Jurský park“. Při 
promítání tohoto proslulého fi lmu lektor 
vysvětloval, které části fi lmu jsou prav-
divé, kde se autoři od skutečnosti odchý-
lili a  kdy jde o  naprostou fi kci. Zároveň 
si žáci prohlédli zkamenělý článek prstu 
dinosaura, zub býložravého příbuzného 
brachiosaura i  strašidelný tesák maso-
žravého predátora. Na závěr přednášející 
naše žáky seznámil s  prací paleontologa 
i  s  možnostmi studia tohoto zajímavého 
oboru. Žáci se sami mohli ptát a  bohatě 
toho využili. 
Oba programy se žákům velmi líbily a byly 
velmi přínosné. Zábavnou a  příjemnou 
formou propojily opravdovou vědu s po-
pulárním fi lmem. I proto si na příští rok 
objednáme další programy a těšíme se, že 
budou stejně povedené. 

Ing. Pavlína Cankařová

V  pondělí 7. 11. se nám, žákům osmých 
a devátých tříd, naskytla neobvyklá mož-
nost procvičit si angličtinu.
Paní Zuzana Tresová totiž uspořádala be-
sedu žáků se svými dvěma americkými 
přítelkyněmi, které nás přijely navštívit až 
z  Montany. Program se odehrál ve škol-
ním klubu a pro nás bylo velmi zajímavé 
poslouchat povídání rodilých Američa-
nek. Nejprve nás seznámily se svým rod-
ným státem, pak přišly na řadu zajíma-
vosti a nakonec byl prostor pro dotazy.
Celé setkání bylo velmi přínosné, všichni 
jsme zjistili, jak na tom s angličtinou jsme 
a kde máme co dohánět.

Nela Cankařová, VIII. B

Mateřská škola Bělá pod Bezdězem přeje 
všem mnoho zdraví, štěstí a  spokojenosti 
v novém roce. Děkujeme dobrým lidem, kteří 
nám pomáhají připravit pro děti ve školce 
hezké chvíle. Velký dík patří našim sponzo-
rům. Vážíme si každé částky, kterou nám při-
spíváte. Mezi nejštědřejší patří fi rma Atmos 
a syn pana Jaroslava Cankaře. 

Za celý kolektiv Mgr. Pavlína Šertlerová, 
ředitelka mateřské školy

Pečení perníčků ve školce

Překvapení si pro děti z MŠ připravily je-
jich maminky, které se nabídly, že s dětmi 
upečou vánoční perníčky. Dětem se pečení 
s  maminkami velice líbilo a  my bychom 
chtěli touto cestou poděkovat paní Effl  e-
rové a  paní Sommerové. Jsme rádi, že se 
i rodiče aktivně zapojují do činností v MŠ. 

Za děti a paní učitelky z třídy Broučků
Jiřina Fidrantová

Všichni jsme to zažili – něco se naučit je do-
cela snadné, ale předat to dál, vysvětlit to ně-
komu jinému už taková legrace není. O tom 
se přesvědčili i žáci osmých a devátých tříd, 
kteří na základě svých poznatků z akcí „Obuj 
se do toho“ a „Pěstuj planetu“ připravili pre-
zentaci pro žáky nižších ročníků.
Po přípravě plakátů a rozdělení textů na-
stala nejsladší část, pečení fairtraidových 

muffi  nů. Napéct sto šedesát muffi  nů s pří-
davkem fairtradového kakaa a  čokolády 
ve cvičné kuchyni se podařilo natřikrát. 
Pak už jsme vyrazili do čtvrtých tříd. Naši 
starší vysvětlili malým spolužákům, jaké 
štěstí mají, že můžou chodit do školy, pro-
tože mnoho dětských otroků musí dřít 
na plantážích. Pokusili se jim ukázat, jak 
snadno můžou pomoci těmto dětem i naší 
planetě.
Paní učitelce předali plakát, na kterém zá-
bavnou formou shrnuli nejdůležitější in-
formace, a  rozdali naše muffi  ny. Žáčkům 
i třídním učitelkám se prezentace moc lí-
bila, muffi  ny chutnaly, a tak jsme vyrazili 
i do tříd pátých a šestých.
Tato akce byla velmi zdařilá, bavila tvůrce 
i  malé žáčky, proto chceme s  podobným 
programem oslovit také rodiče na třídních 
schůzkách.

Ing. Pavlína Cankařová
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Víte, že v Bělé pod Bezdězem je továrna fun-
gující již 320 let?! V dnešní době rychlých 
firem s ještě rychlejším koncem je to tak tro-
chu unikum.
I přes různé války a politické změny z běl-
ských lesů v části Šubrtov, kde tato továrna 
leží, denně odjíždějí auta naložená papíren-
skými výrobky. Dnes se již zde papír jako 
takový nevyrábí, nicméně se nadále zpra-
covává a my se s ním můžeme setkat v kaž-
dodenním životě. Vznikají tu totiž papírové 
obaly (krabičky i kartony) pro balení potra-
vin, skla, pracích prášků, her i  hraček atd. 
včetně krabic pro automobilový průmysl – 
vždyť jsme v regionu Mladé Boleslavi.
Jak to všechno začalo? První zmínky o teh-
dejším mlýnu v Bělé pod Bezdězem zvaném 
Walkmühle (Valcha) se v  darovací listině 
pana Hynka Berky z Dubé a Lipé datují do-
konce k 13. století. Roku 1696 vystavěl hrabě 
Arnošt Josef z Valdštejna, majitel bělského 
panství, pod rybníkem Vlkem nedaleko 
Valchy, papírnu.
Prvním papírníkem zde byl r. 1700 Tobiáš 
Jagl, který vyráběl ruční papír s  vodozna-
kem W uprostřed pro potřebu kanceláří 
valdštejnského panství. Vyráběný papír byl 
velmi dobré jakosti a byl dovážen i do Prahy. 
Velkého rozmachu papírna doznala v  do-
bách majitele pana Mentzela za Rakouska-
-Uherska. Za komunistické éry spadala to-
várna pod Severočeské papírny n. p. V roce 
1996 papírnu v rámci privatizace odkoupila 
skupina českých vlastníků a kromě výroby 
samotného papíru všemožných kvalit a po-
užití začali investovat do dalšího zpracování.
Od té doby zná logo „Papírny Bělá“ ve všech 
segmentech průmyslu nejen česká klientela. 
Nejvíce je však zastoupena výroba obalů pro 
potraviny. Aby se dokázalo vyhovět součas-
ným hygienickým standardům velkých spo-
lečností, bylo nutné provést značné změny 
jak ve výrobě, tak v celém systému. K tomu 
značně dopomohl zatím poslední vlastník, 
který je kromě závodu v  Bělé majitelem 
i dalších podniků nejen v České republice, 
ale i  v  zahraničí. Jeho největší společností 
jsou sklárny Kavalierglass, a. s. v Sázavě.
Od roku 2010, kdy bělská továrna spadá do 
skupiny Kavalier, se tak začala další etapa 

zpracování papíru. Kromě kompletní „hy-
gienizace“ provozu a splnění různých mezi-
národních certifikátů bylo vhodné začít vy-
rábět také obaly pro ostatní závody v rámci 
skupiny. Další investice tedy byla jasná – 
nakoupit a zprovoznit technologii pro bez-
pečné balení skla.
V  současnosti se zde tedy papír nevyrábí. 
Ukončení papírenského provozu se datuje 
k  roku 2008. Z  pohledu ekologického to 
byla pro danou lokalitu dobrá zpráva, ne-
boť v potoce, který protéká závodem a který 
se v rámci papírenské výroby často znečis-
til, nyní můžeme zahlédnout kromě běžné 
flory a  fauny dokonce v  poklidu kličkující 
pstruhy.

Jak jsme již výše uvedli, současná firma 
Waltherglass, s. r. o., závod Papírny Bělá, se 
z výroby papíru a lepenek přeorientovala na 
zpracovatele především hladkých, ale i vlni-
tých materiálů.
Zajisté doma na výrobky z bělského závodu 
narazíte. Vždyť se zde vyrábějí obaly na rýži, 
mraženou pizzu, fast food, müsli, čokoládu, 
kornouty na popcorn do většiny českých 
multikin, sklo, prací prášky, potřeby pro do-
mácnost, hotová jídla atd. Tyto obaly se vy-
rábějí na moderních technologiích od tisku 

přes výsek až po lepení. Krabičky se mohou 
dále „vylepšit“ např. ražbou včetně Braillova 
písma pro nevidomé, ale i ražbou kovových 
fólií různých barev, vylepením plastových 
okének nebo nanesením fólie jako odolnost 
proti vodě a tuku. Nakonec nesmíme zapo-
menout na tzv. kašírovanou kartonáž. To 
jsou obaly, které spojují výborné vlastnosti 
vlnité lepenky - vysoká pevnost nebo vý-
borná ochrana křehkých materiálů s kvalit-
ním potiskem offsetovou metodou.
Do roku 2012 byla součástí závodu i  tzv. 
gastro výroba potravinových tácků, talířů, 
misek, dortových krabic atd., samozřejmě 
z papíru. Tato komodita však plně nezapa-
dala do portfolia výrobků skupiny Kava-
lier nového vlastníka, a proto byla prodána. 
Výroba tohoto segmentu však i nadále zů-
stala na původním místě, kde je nová firma 
v pronájmu.
Závod v  Bělé má jasně nastavenou bu-
doucnost se silným zázemím v  podobě 
mateřské společnosti v  Sázavě. Kavalier-
glass je ve svém oboru totiž jedničkou na 
světě a  v  rámci skupiny zaměstnává přes 
1500 lidí.
Waltherglass, s. r. o. – Papírny Bělá však 
nadále kromě výroby pro vlastní skupi-
nové závody obhospodařuje velmi růz-
norodou klientelu, což ho v  důsledku 

různých finančních změn či úpadků činí 
značně odolným. Obor obalů je také po-
měrně stabilní a  netrpí například sezon-
ními výkyvy.
Věky prověřená továrna s  takovým záze-
mím a celkově přátelskou atmosférou jistě 
uspokojí svou stabilitou a sociálními jisto-
tami všechny případné zájemce, tak jako 
uspokojuje všechny současné zaměst-
nance, kteří dále tvoří její historii.

Papírny Bělá

PaPírna s dlouholetou historií včera a dnes
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Výstavní sál MKZ
Plesová sezona

9. 1. – 23. 2.
Výstavní sál Městských kulturních zaří-
zení vám v novém roce otevírá své brány 
stylově. V plesové sezoně vám nabízíme 
průřez dvanácti minulými městskými 
plesy, doplněný některými dokumenty 
z  plesů, které jsou již opředeny pavuči-
nami času a předcházely obnovené tra-
dici reprezentačních společenských akcí 
pořádaných městem.  
Výstavu můžete navštívit od pondělí 
do čtvrtka vždy od 9 do 11.30 a  od 12 
do 16 hod.

PUTINOVY DĚTI
V Komorním sále MKZ 
pátek 13. 1. od 19 hod.
Režie: Pavel Loparev, Askold Kurov 
Rusko, 2014

V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti „pro-
pagaci homosexuality“ mezi mládeží. Mladí 
gayové a lesby se tak stali „chybou systému“ 
a  jejich šikana získala posvěcení z  nejvyš-
ších míst. Internetová stránka Děti 404, kte-
rou založila Elena Klimovová, zveřejňuje 
vzkazy mladých lidí, kteří se kvůli své orien-
taci stávají oběťmi drsné šikany. 

Tvůrci fi lmu rozdali několika těmto dětem 
kamery, aby natočily, jak žijí. Autentické vi-
deodeníky prokládané rozhovory vytvářejí 
mrazivý obraz ruské současnosti.
Zatímco Klimovová je v  Rusku perzekvo-
vána a  tamní projekce snímku byly roze-
hnány policií, na prestižním festivalu Hot 
Docs si fi lm vysloužil bouřlivé ovace a  na 
českém QFF Mezipatra Diváckou cenu.

Leden je jeden z  nejchladnějších měsíců 
v roce, a proto se neobejdeme bez teplého 
svetru nebo šály. Pokud doma máte ně-
jaký pletený svetr, šálu, čepici či rukavice, 
které byste si chtěli ozdobit nějakou plstě-
nou aplikací nebo obrázkem, přineste si je 
v sobotu 28. ledna k nám do Informačního 
centra na zámku. Zde budete mít možnost 
si při dílničce zaměřené na suché plstění 
vyrobit z  ovčí vlny plstěný šperk, vílu či 
skřítka. Anebo si právě ozdobit například 
šálu či svetr. Při plstění se budou používat 
ostré plstící jehly.
Vstupné: 20 Kč. 

K. Oklešťková

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

SUCHÉ PLSTĚNÍ Z OVČÍ VLNY
SOBOTA 28. LEDNA 13 – 16 HOD.

FILMOVÝ KLUB 

DIVADLO

POHÁDKA

Jaký bude městský 
ples 2017? 

Z Kulturního dĚní

KUŘAČKY A SPASITELKY
Divadelní soubor Karel Čapek
V Komorním sále MKZ 
pátek 27. 1. od 19.30

Humorný příběh české autorky o  virtuál-
ních láskách, pracujících ženách a mužích 
v domácnosti. Když nespasíme svět, spasme 
alespoň samy sebe.

Vstupné: 60 Kč
Rezervace možná na www.mkzbela.cz

O PRINCEZNĚ, KTERÁ SE 
NIČEHO NEBÁLA
Divadlo Tondy Novotného
V Komorním sále MKZ 
sobota 14. 1. od 15 hod.

Většinou, když mluvíme o  někom, kdo se 
ničeho nebojí, myslíme, že to bude tak tro-
chu trouba. Ale ne naše princezna, ta má 
za ušima, skutečně se nikoho nebojí, a do-
konce vyřeší i  ošemetné situace. Nevěříte? 
Tak se přijďte podívat, že si nevymýšlíme. 
Hrajeme s loutkami a zpíváme naživo.
Vstupné: 30 Kč.
Rezervace možná na www.mkzbela.cz

sobota 21. 1. od 20 hod. 
ve sportovní hale města 

Bělá pod Bezdězem 
V novém roce vykročíte na 
taneční parket Reprezen-
tačního plesu již v  prvním 
měsíci nového roku. 
A  to konkrétně v  sobotu 
21. ledna ve 20 hod.
Stejně jako v předešlých le-

tech vstoupíte do víru tance hlavním vcho-
dem do Městské sportovní haly. Ale nebu-
dete pokračovat do Sokolovny. Celý ples se 
odehraje ve sportovní hale.
Pro návštěvníky plesu je tradičně připra-
veno předtančení tentokrát v podání místní 
taneční školy Bělá Dance pod vedením Ka-
teřiny Kabátníkové a Radka Ježka. Na par-
ketu se budete svíjet pod taktovkou dívčí 
skupiny LUCKY MoVe z  nedaleké Mladé 
Boleslavi. Repertoár se skládá nejen z  kla-
sických plesových šlágrů, ale dojde i na ná-
rodní a  lidové písně. Nebude chybět ani 
tradiční půlnoční překvapení, ale to vám 
prozrazovat nebudu – to by pak nebylo 
žádné překvapení.

Vstupenky zakoupíte v  Knihovně Vladi-
míra Holana od 2. ledna roku 2017; cena 
vstupenky je tradičních 150 Kč a  počet 
míst? 200 osob, tak neváhejte!

-mat-

41
REPREZETNAČNÍ PLES
M Ě S TA  B Ě L Á  P O D  B E Z D Ě Z E M
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Z Kulturního dĚní

Dne 28. 12. 2016 tomu bylo již devět let, 
co nás navždy opustil náš tatínek Oldřich 
Beneš. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomíná rodina.

Dne 2. 1. tomu bude již 8 let, co nás navždy opustil 
pan Josef Vrba. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná dcera Mirka a rodina Kastnerova.

Dne 6. 1. tomu bude pět let, kdy nás opustila naše mi-
lovaná maminka a babička, paní Marie Prokopová. 

Dne 9. 2. tomu bude rok, kdy nás opustil náš milova-
ný tatínek a dědeček, pan Břetislav Prokop.
S láskou vzpomínají dcera Jitka s manželem Petrem, 

vnučky Petra a Lucka s rodinami. 

Dne 7. 1. by se dožil 80 let pan Alfonz Ihnát. Všichni, 
kdo jste ho znali a  měli rádi, vzpomeňte, prosím, 
s námi.

Manželka Miroslava 

Dne 10. 1. uplynou již tři roky, co nás 
navždy opustil Karel Saitl. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Všem za vzpo-
mínku děkujeme. 

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

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

Stále vzpomínají dcery Lída a Zdena s rodinami.

Dne 15. 1. tomu bude dvacet let, kdy po 
tragické události zemřela paní Stanislava 
Šindelářová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Synové František a Petr s rodinami

Dne 19. 1. uplyne již dlouhých 23 let, co odešel můj 
drahý tatínek, pan František Dušička. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte, prosím, se mnou.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene  
zarmoucená dcera Jarmila

Dne 20. 1. uplyne již dlouhých pět let, co odešla moje 
drahá teta, paní Hana Hrubá. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte, prosím, se mnou. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene 
neteř Jarmila

Dne 21. 1. uplyne šest let, co zemřela paní Věra 
Kubelková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Rodina 

Dne 21. 1. uplyne 31 let, co nás navždy opustila naše 
maminka a babička, paní Marie Beckertová, a dne 
29. 1 tomu bude 27 let, co odešel náš tatínek a děde-
ček, dlouholetý řidič autobusu ČSAD, pan František 
Beckert. Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 25. 1. uplyne již 10 let, co nás navždy opustil pan 
Jiří Kreibich. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 25. 1. uplyne 5 let od úmrtí mého manžela Petra 
Machana. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

VZPOMÍNKY PODĚKOVÁNÍ

sPolečensKÁ ruBriKa

Muzeum Podbezdězí pořádá v lednu 2017 
tyto akce:

PŘEDNÁŠKA: VRÁTENSKÝ VĚTRNÝ 
MLÝN
Čtvrtek 19. 1. od 17 hod., vstupné 20 Kč
Vrátenský vě-
trný mlýn se 
řadí mezi nej-
z a j í m a v ě j š í 
technické pa-
mátky Pod-
bezdězí. 
V  současné době prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí a  renovací. Právě o  pro-
bíhajících pracích a  o  řadě dalších za-
jímavostí, jež souvisejí s  vlastnictvím 
této památky, a o historii a vývoji větr-
ných mlýnů u nás bude beseda s majite-
lem mlýna Alešem Křemenem, která se 
uskuteční 19. 1. 

PŘEDNÁŠKA: TECHNICKÁ ZAŘÍ-
ZENÍ NA VODNÍ POHON V DUBÉ, 
DOKSECH A OKOLÍ
Pondělí 30. 1. od 17 hod., vstupné 20 Kč
V pondělí 30. ledna 
se v  Muzeu Pod-
bezdězí uskuteční 
přednáška Mgr. 
Miroslava Kolky 
z  NPÚ Liberec vě-
novaná zajíma-
vým technickým 
památkám Dubé, 
Doks a  blízkého 
okolí. V  Muzeu Podbezdězí si pak mů-
žete zakoupit stejnojmennou publikaci 
od M. Kolky.

BOHUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM

U  příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum Podbezdězí auten-
tické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka 
(1898 – 1979) na průběh konce války v Bělé 
p. B. Zakoupit je můžete na pokladně Muzea 
Podbezdězí za 60 Kč.

MUZEJNÍ BOULEVARD 
V  novém čísle zimního Muzejního Boule-
vardu vám přinášíme řadu zajímavostí z mi-
nulosti našeho kraje, rady, recepty a stranou 
nezůstávají ani informace o aktuálním dění 
v muzeu.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea 
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro), 

Bělá p. B.    tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz 

muzeumbela@gmail.com

Muzeum Podbezdězí v lednu

Poděkování dobrovolným hasičům
Přepočítal jsem se, když jsem měl předsta-
vu, že vosí hnízdo zlikviduji sám. Od souse-
da včelaře vypůjčil jsem si ochranný klobouk 
a vše, co se proti žihadlům má použít. Snaha 
skončila ale málem fatálně. Vosy útočily i přes 
oděv, skrz silné gumové rukavice, a přes veš-
keré spreje, které jsem měl k  dispozici, jsem 
prohrál. Druhý den na pohotovosti v  Mladé 
Boleslavi dostal jsem do žíly injekci a po ná-
vratu domů zavolal místní hasiče. Již k veče-
ru se u  nás v  Hlínovišti objevil s  dokonalou 
výzbrojí pan Josef Nezdara a udělal náležitou 
likvidaci vosího roje, který jen tak se nevzdá. 
Ještě na druhý den přijeli jeho dva kolegové, 
dobrovolní hasiči, protože vosy i  bez hnízda 
rády se vracejí. 
Dobré dílo se podařilo, a  tak jim vyslovuji 
svůj veliký dík. 

S úctou k jejich práci ostává 
doc. MVDr. Lubomír Itze, CSc.

 
Chtěl bych touto cestou poděkovat městskému 
úřadu, paní starostce Jitce Tošovské a  panu 
místostarostovi Lukáši Volemanovi, Svazu po-
stižených civilizačními chorobami a  kamará-
dům za milé blahopřání a  dárky k  mému ži-
votnímu jubileu. 

Miroslav Stránský
 

Rádi bychom vaším prostřednictvím poděko-
vali pěveckému sboru CARILLON za krásné 
sváteční vystoupení v  našem kostele v  Dubé 
4. 12. 2016. Vhodně ladilo s adventním časem.   

Zdena a Petr Čechovi, Dubá
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Ze sPortu a sPolKovÉ činnosti

Vynikajícího vý-
sledku dosáhla 
o  prvním pro-
sincovém ví-
kendu na tur-
naji Světového 
poháru juniorek 
v  Bratislavě šer-
mířka 1. FC Bělá 
pod Bezdězem 
Anna Coufalová, 
když v  obrovské 
konkurenci 154 
děvčat z  celého 
světa vyšermo-
vala fantastické 
3. místo! Z Brati-

slavy si odvezla 20 světových bodů a posu-
nula se na skvělé 37. místo světového žeb-
říčku. Byla i členkou kordového smíšeného 
družstva ČR, které při své premiéře na SP 
vybojovalo pěkné 6. místo.
Následující týden se ve výborné formě 
předvedli naši nejmladší šermíři. Na ce-
lostátním žebříčkovém turnaji minižáků 

Czech Open v pražských Letňanech zvítě-
zil mezi chlapci Jakub Hradský a mezi děv-
čaty obsadila druhé místo Adéla Šafrán-
ková! Jakub prošel celým turnajem bez 
jediné porážky, Adéla prohrála jediný 
zápas, a to až ten fi nálový s polskou repre-
zentantkou.
Více na: www.serm-bela.webnode.cz

MC

„... už jsou tady svátky, zas o  rok jsme 
dál...“ je začátek jedné z našich vánočních 
písní. Vypůjčila jsem si ji proto, že tento 
článek píšu v době předvánoční.
Zase jsme o  rok dál. My jsme za tento 
rok odzpívaly celkem 13 koncertů, z toho 
9 vánočních.
První ze všech vánočních koncertů se 
odehrál v  krásném zrcadlovém sále 
zámku v Kosmonosích již 26. listopadu.
Následovala řada dalších vystoupení: 
Mnichovo Hradiště, vánoční jarmark 
v  Kosmonosích, Dubá, Čistá, Loukov, 
Malá Bělá - živý betlém, Bezděz a zakon-
čily jsme vánoční zpívání u  nás doma 
v kostele sv. Václava.
Od ledna do března jsme připravo-
valy komponovaný pořad o  Jaroslavu 
Ježkovi „Život a  hudba J. Ježka“. Dne 
26. 4 jsme ho představily v  Kosmono-
sích na zámku. Byl přijat s velkým ohla-
sem. Osvětová beseda tamtéž nás po-
zvala také dne 12. 5 na účinkování do 
Lorety na vernisáž K. Burešové a Z. Mu-

zikant Jeřábkové.
Ke Dni matek druhou květnovou neděli 
jsme v Bělé věnovaly pořad o J. Ježkovi 
našim maminkám a babičkám. Konal se 
ve vestibulu městského úřadu.
Baráčníci z  Malé Bělé nás pozvali 
28. května, abychom zazpívaly při osla-
vách 90. výročí jejich trvání.
Byl to pro nás úrodný rok. Za to pa-
tří dík všem členkám Carillonu, dále 
Aličce, Miriam a  Ivě - děvčatům ze 
Zvonků, které si s námi zazpívaly při vá-
nočních koncertech.
Poděkování za zvučení při vystoupeních 
patří J. Hradiskému. Díky správci na-
šich webových stránek (www.carillon.
cz) a zároveň i kronikáři Ing. B. Schwa-
bovi. Za dotaci pro rok 2016 děkujeme 
Městskému úřadu Bělá pod Bezdězem.
Vážení čtenáři, bělský pěvecký sbor Caril-
lon vám přeje pevné zdraví, štěstí a radost 
v roce 2017.

Mgr. Marcela Nigrínová

Děti z  Bělé i  okolních farností navštívil 
sv. Mikuláš i s andělem. S větší či menší 
trémou naši nejmenší předvedli bás-
ničku nebo písničku a  dostali dárečky. 
Děkujeme Mikulášovi, andělovi i  panu 
faráři Kamilovi za příjemný zážitek a tě-
šíme se zase příští rok.

Mgr. Monika Šeráková Kipeťová

Šermíři bodují na světových i domácích planších

Carillon v roce 2016

TJ Sokol Bělá pod 
Bezdězem, oddíl házené, 

„SVATÁ“ NÁVŠTĚVA V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Leden - počátek cesty
Neděle 1. 1. Novoroční větrání hlav
Sraz u České brány v 9.30.
 
Sobota 7. 1. Hledání ztracené pohádky 
Zámek Mníšek pod Brdy a barokní areál 
Skalka.
Informace: stránky TPD.
Odjezd: 7.45 od sportovní haly.

Pondělí 9. 1. Beseda v  kulturním sále 
MKZ od 17 hod
Islandským vnitrozemím aneb Autem 
z Čech až na konec světa
Přednáší: L. Holeček
Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. 1. Schůze TPD na základně 
od 17 hod.
Zimní akce, vícedenní zájezdy, podrob-
nosti, informace z turistiky aj.

Sobota 28. 1. Tradiční jeskynní táborák 
v Braniborce
Sraz: v 9 hod. nádraží St. Splavy, společný 
odchod z Bělé v 7.50 od České brány.
S  sebou: hrneček, hlt červeného vína, 
vuřt, dobré boty i dobrou náladu.
Společné posezení: na Rybníčku.
Odjezdy domů: individuálně.
Rekordy při této akci: +15 C, -24 C
Hosté vítáni.

Horský vůdce

připravuje na so-
botu 24. 6. 2017 
u příležitosti 90 let
házené v Bělé pod 
Bezdězem kulturní 
a  sportovní pro-
gram.

Bližší informace najdete v  příštích vydá-
ních Zpravodaje.

TAJEMSTVÍ
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O Sportovci města za rok 2016 se hlasuje do konce měsíce ledna 2017

Úspěchy nominovaných

sPortoveC MĚsta Za roK 2016

Podruhé a  naposled uveřejňujeme 
hlasovací lístek ankety „O  nejlep-
šího sportovce města Bělá pod Bezdě-
zem za rok 2016“. Hlasování potrvá do 
31. 1. 2017, proto využijte možnosti 
podpořit svého favorita. Příznivci 
sportu tak mohou vystřihnout anketní 
lístek ze Zpravodaje a dát svůj hlas v ka-
tegorii jednotlivců nejvýše 3 sportov-

cům a  v  ostatních kategoriích 1 spor-
tovci. Označí tedy křížkem maximálně 
9 vybraných 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 vho-
dit do hlasovacích schránek na těchto 

místech: Městský úřad Bělá p. B. - pří-
zemí a  sázková kancelář na zastávce 
náměstí - TIPSPORT. Po ukončení hla-
sování budou hlasy sečteny a ceny pro 
nejlepší sportovce roku 2016 budou 
předány sportovcům na společenském 
večeru, který je plánován na čtvrtek 
23. února 2017.

Klub gymnastiky:
Tereza Dvořáková - 1. místo krajský přebor, 
2. místo v republikové soutěži ASPV – do-
rostenky

Soňa Řehořková – 1. místo krajský přebor, 
6. místo v republikové soutěži ASPV – starší 
žákyně 

Iva Roztočilová – 2. místo krajský přebor, 
15. místo v  republikové soutěži ASPV – 
starší žákyně

Spolek amatérských cyklistů:
Milan Jílek – závod 1000 miles Trans Cze-
cho – Slovakia: celkem ujel 1727 km za 11 
dní 21 hod. 5 min., dojel na 19. místě, 12. 
v kategorii veteránů

Michal Vild – pohár UAC 2016 – 16. místo 
v celkovém pořadí

Patrik Loukotka - pravidelný účastník seri-
álu závodů Spinfi t Libereckého kraje 

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

Oddíl Taekwon-Do:
Tomáš Zejval – 2. místo mezinárodní zá-
vody Czech Open, 1. místo – krajský pohár 
Praha, 1. místo a  3. místo – mezinárodní 
závody Nitra Open Slovensko, 2. místo a 3. 
místo – mezinárodní závody AHAC Cup 
Slovinsko

Eliška Vavrušková – 1. místo sestavy a  1. 
místo volný boj mezinárodní závody Czech 
Open, 1. místo krajský pohár Praha, 1. místo 
mezinárodní závody Nitra Open Slovensko, 
3. místo mezinárodní závody AHAC Cup 
Slovinsko

Tým Taekwon-Do – 19 zlatých, 15 stří-
brných, 21 bronzových medailí = celkem 
55 medailí

TTC Bělá pod Bezdězem:
Roland Balog – 3. liga – úspěšnost přes 75 % 
(TOP 10)

Družstvo mužů ,,A“ – pravidelná účast ve 
3. lize stolního tenisu 

Jaromír Balcar – dlouholetá práce s  mlá-
deží

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu:
Anna Coufalová – 11. místo - MS kade-
tek 2016, 3. místo – Wawel Dragon Trophy 
2016, Krakov - turnaj Evropského kadet-
ského okruhu, vítězka ČP 2015/2016 kade-
tek, vicemistryně ČR 2016 kadetek, 3. místo 
na MČR juniorek, kadetská a juniorská re-
prezentantka ČR 2016

František Coufal – 1. místo Chalenge Wra-
tislavia 2016, Wroclav - největší žákovský 
turnaj v Evropě, mistr ČR 2016 ml. žáků – 
jednotlivci, mistr ČR 2016 ml. žáků – druž-
stva, 1. místo ČP 2015/2016 v kategorii ml. 
žáků

Ondřej Procházka – mistr ČR 2016 mini-
žáků, mistr ČR 2016 ml. žáků – družstva, 
2. místo ČP 2015/2016 v kategorii minižáků

Družstvo ml. žáků – mistři ČR 2016 
v šermu kordem družstev – ml. žáci
František Coufal, Matyáš Landovský, On-
dřej Procházka

Adéla Šafránková – mistryně ČR 2016 mi-
nižaček, vítězka ČP 2014/2015 minižaček, 
velký talent českého šermu

Freeride Racing Team:
Zdeněk Ubral – aktivní jezdec

Jiří Kos – aktivní jezdec

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:
Jaroslav Mika – aktivní hráč

Anna Rejnartová – aktivní hráčka

Jaroslav Macoun – aktivní hráč

Anežka Vítková – aktivní hráčka

Šárka Lohinová – aktivní hráčka

Vanesa Pecová – aktivní hráčka

Mladší dorost 

Marek Fiala – výkonnostní posun

Zuzana Zumrová – aktivní trenérka

Jezdecký klub Vacek:
Veronika Vacková – 1. místo v  jezdec-
tví - parkur 5x, 2. místo v  jezdectví – par-
kur 9x, 3. místo v  jezdectví – parkur 6x, 
jezdectví – parkur – umístění do 10. místa 
– 20x, 2. místo na oblastním mistrovství ve 
vyšší kategorii, 3. místo na Mistrovství ČR, 
11. místo v celorepublikovém seriálu 

SK Bělá p. B. – kopaná:
Václav Krejčík – aktivní hráč

Kateřina Tyapusová – aktivní hráčka

Stanislav Pitloun – aktivní hráč

Dorost SK Bělá

Karel Vrabec – aktivní trenér
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Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2016

hlasovaCí lísteK

Podruhé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety. Hlasovat můžete do 31. 1. 2017. Hlasovací schránky jsou k  dispozici 
od 1. 12. 2016 na tradičních místech, a to na autobusové zastávce na Masarykově náměstí a v přízemí MěÚ.

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

Michal Vild Spolek amatérských cyklistů
Roland Balog TTC Bělá pod Bezdězem
Tomáš Zejval Taekwon - Do
Václav Krejčík SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Jaroslav Mika TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Anna Rejnartová TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Jaroslav Macoun TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Zdeněk Ubral Freeride Racing Team

Jednotlivci - děti a mládež
(do 17 let včetně) Patrik Loukotka Spolek amatérských cyklistů
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Eliška Vavrušková Taekwon - Do
Anežka Vítková TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Šárka Lohinová TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Vanesa Pecová 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.
Soňa Řehořková Klub gymnastiky Bělá p. B.
Iva Roztočilová Klub gymnastiky Bělá p. B.
Veronika Vacková Jezdecký klub Vacek
Kateřina Tyapusová SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Stanislav Pitloun SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

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

Mladší dorost TJ Sokol Bělá p. B - házená
Dorost SK Bělá SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Spolek amatérských cyklistů Spolek amatérských cyklistů
Družstvo mužů  “A” TTC Bělá pod Bezdězem
Tým Taekwon - Do Taekwon - Do

Talent roku  (do 15 let)
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Patrik Loukotka Spolek amatérských cyklistů

Marek Fiala TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Adéla Šafránková 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Trenér
Jaromír Balcar TTC Bělá pod Bezdězem
Karel Vrabec SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Zuzana Zumrová TJ Sokol Bělá p. B. - házená
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Ze sPortu a sPolKovÉ činnosti

Milí Běláci, 
předně vám přeji pohodový, příjemný 
a klidný začátek toku 2017. Nastanou jistě 
situace, které budete muset v  tomto roce 
řešit, a  i  když vám samozřejmě přeji, aby 
bylo vše sluncem zalité, ono to tak nejspíš 
nebude. Ale problémy jsou přece od toho, 
aby se řešily. A  abyste je všechny zvládli 
tak, jak si sami přejete, buďte hlavně zdraví, 
to přeji všem z celého srdce především.
Jako předsedkyně kulturní komise v  Bělé 
pod Bezdězem jsem velmi ráda, že se nám 
v minulém roce poměrně úspěšně vyvedl 
druhý ročník Bělského kalendáře, respek-
tive podařilo se nám uvést v  život jeho 
druhou podobu. Ještě jednou proto děkuji 
všem, kteří se podíleli na jeho realizaci. 
Nakonec, fotografové, kteří by své fotky 
rádi viděli v kalendáři dalším, mohou za-
čít fotit už nyní. Téma je tentokrát na první 
pohled velmi podobné jako v  ročnících 
předešlých: „Historie Bělé“. Dalo by se tedy 

jistě vyjádřit i srovnatelnými fotografi emi. 
Já ovšem pevně věřím, že najdete jiný způ-
sob jeho ztvárnění, budete se snažit být 
ještě originálnější.
Co se týče celkového kulturního dění ve 
městě, velmi mnoho akcí zajišťuje místní 
MKZ, a  pokud jejich akce navštěvujete, 
víte, že se velmi snaží kulturní žití v  na-
šem městě vám všem zpříjemnit, a  stále 
hledají nové možnosti, jak vám udělat ra-
dost. Přesto může být něco, co byste v na-
šem městě měli rádi, co by vás potěšilo 
a bavilo. Se svým kulturním nápadem mů-
žete přijít přímo na MKZ, kde vás jistě rádi 
vyslechnou. Můžete mi ale také napsat na 
pkuldova@seznam.cz, moc ráda se s vámi 
sejdu, a  třeba právě z  vašeho nápadu 
vznikne něco, co v Bělé ještě nebylo. 
Mějte se všichni moc dobře!

Petra Kuldová, zastupitelka a předsedkyně 
kulturní komise v Bělé pod Bezdězem

Když jsem poprvé před pěti lety organizoval 
naše oddílové závody, chtěl jsem, aby byly 
něčím netradiční. A protože u nás ve škole 
Ge-Baek není zvykem sázet na stereotyp, 
vytvořili jsme tradici, které jsme už tři roky 
věrní. A tak se 3. prosince 2016, již potřetí, 
mohlo 150 závodníků z  8 oddílů pozdra-
vit s  Mikulášem, andělem a  jeden z  čertů, 
kteří byli letos dokonce tři, se uvolil a předal 
ceny i  odměny. Bylo roztomilé vidět malé 
taekwondisty natěšené na sportovní boj, 
jak nejistě před čertem couvají ke svým ro-
dičům a ujišťují se, že jsou to jen převlečení 
rozhodčí. Naše závody nejsou výjimečné 
pouze návštěvou svatého Mikuláše z Myry 
a  jeho družiny, ale také tím, že zde dostá-
vají šanci si zazávodit i slabší závodníci nebo 
ti, kteří se vstoupit na to pravé závodní ta-
tami teprve chystají. Bylo opravdu dojemné 
sledovat začínající budoucí šampiony, s  ja-
kou vervou se pouštějí do každého zápasu. 
Ovšem nouze nebyla ani o kvalitní zápasy 
ostřílených matadorů.

Každý rok se snažíme odměnit každého 
soutěžícího, proto se soutěží systémem 
každý s každým, aby měl poražený možnost 
opravy, dále jsou závodníci rozděleni do 
více skupin a aktivních a neaktivních závod-
níků. Medaili si vlastně odnesl každý, takže 
i ti, kteří se neumístili na vysněné ,,bedně“, 
dostali od čertíka dárek. Je to sice hodně 
a  hodně práce pro mě a  moji manželku, 
která mi je neocenitelnou pomocnicí, avšak 
rozzářené tváře dětí jsou pro nás tou největší 
odměnou. Každý rok nám s našimi závody 
fi nančně pomáhají naši partneři, proto si 
můžeme dovolit jak odměny pro vítěze, tak 
i ostatní medailisty, a to formou nádherných 
medailí, pohárů a dárkových předmětů. Za 
to jim patří nezměrný dík.
A největší perlička nakonec. Přesto, že účast-
níků Mikulášského poháru školy Ge-Baek 
bylo na 150, závody skončily za méně než 4 
hodiny, za což patří velký dík jak realizač-
nímu týmu, tak všem rozhodčím. Mám za 
to, že tento rekord jen tak nepadne.     -ZV-  

 

V  listopadu loňského roku se konalo 
v  bezdědickém kostele sv. Václava du-
šičkové setkání, kde jsme společně s pa-

nem farářem P. Kamilem Škodou za-
vzpomínali na všechny drahé, kteří tu 
s námi již nejsou. Děkujeme všem, i naší 
paní starostce Jitce Tošovské, která se 
večera také zúčastnila. Doufáme, že se 
v letošním roce setkáme znovu.

Mikulášské odpoledne se konalo 
3. 12. v Bezdědicích

Děkujeme všem čertíkům a  andělům, 
malým i  dospělým, kteří k  nám vážili 
cestu.
Koledy a  veselí, nechyběl ani bohatě 
prostřený stůl s cukrovím i tradičně pe-
čené bramboráčky, o  které se postarali 
Světlušky a přátelé. 
S první hvězdou na obloze Mikuláš roz-
dal dárečky nejmenším, společně jsme 

rozsvítili vánoční strom a  vstoupili do 
času adventního.
Těšíme se na vás při dalších setkání 
v Bezdědicích.

Pořádaly I. Kinclová a H. Kudová. 

KULTURNÍ KOMISE RADY MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Taekwon-Do Mikuláš přišel již potřetí

Zprávičky z Bezdědic

V Bezdědicích si uspořádali 
dušičkové setkání
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mĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
A mĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEm VÁS ZVOU  

V SOBOTU

SPORTOVNÍ hALA

V SOBOTUV SOBOTU

21. LEDNA 2017

REPREZENTAČNÍ PLES

PřEdPRodEj vSTuPENEk od 2. 1. 2017 
v kNihovNě vLAdimÍRA hoLANA 

41
REPREZETNAČNÍ PLES
M Ě S TA  B Ě L Á  P O D  B E Z D Ě Z E M

mĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ mĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
mm VÁS ZVOU   VÁS ZVOU  

21. LEDNA 201721. LEDNA 2017

hraje skupina Lucky mo ve mladá Boleslav

PF 2017
V ROCE 2017 SI NENECHTE UJÍT...

A to ještě není všechno - další pořady a programy na-
jdete na našich webových stránkách www.mkzbela.cz  
a na  našem facebooku

21. 1.
25. 2.
  8. 4.
  1. 4.  
  1. 5.

9. - 11. 6.  
10. 6. 
30. 6. - 25. 8.
15. 7. 
17. 9.  
Listopad
17. 12.

14. Reprezentační ples města
Masopustní průvod městem
Velikonoční setkávání na zámku
Máchovi v patách 
Májový koncert, výstava  
na MKZ a poetický piknik
Není Bělá jako Bělá
Expozice Romantická archeologie  
Promenádní koncerty v parku
Středověký jarmark
Posvícení a EHD
Tréglova Bělá - divadelní festival
Vánoční jarmareček

inZerCe


