
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ -  Z KULTURNÍHO 
DĚNÍ - HLASOVACÍ LÍSTEK PRO SPORTOVCE MĚSTA ZA ROK 2016 

Výstavní sál MKZ - BETLÉMY 
Papírové modely 

ze soukromé sbírky
do 21. prosince

Úterý 6. prosince
ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ ZA 

MIKULÁŠEM 
V IC na zámku 

Vstupenky v předprodeji 

Sobota 10. prosince
O TOM, CO SE MOŽNÁ STALO

Vánoční pohádka 
s Divadlem Rolnička 

V Komorním sále MKZ od 15 hod. 
Vstupné 30 Kč

Neděle 11. prosince
VÁNOČNÍ JARMAREČEK

Masarykovo náměstí 
od 10 do 16 hod.

Pátek 16. prosince 
FILMOVÝ KLUB - dokumenty

NA SEVER OD SLUNCE
Ekologie, životní styl

V Komorním sále MKZ od 19 hod. 
Vstupné volné

Sobota 17. prosince
DÍLNIČKA – Vitráže

V IC na zámku od 11 do 16 hod.
Vstupné dobrovolné

Neděle 18. prosince 
SOLI DEO - adventní koncert

V kostele Povýšení sv. Kříže od 18 hod.
Vstupné dobrovolné

Úterý 20. prosince
CARILLON - adventní koncert

V klášterním kostele sv. Václava
od 18 hod.

Vstupné dobrovolné

 Rezervace na akce MKZ možné 
na www.mkzbela.cz 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, prosinec
12/2016
40. ročník

rozsvícením vánočního stromu jsme 
vstoupili do času adventního. Tento čas je 
trochu náročnější než jiné měsíce v  tom, 
že se připravujeme na čas vánoční. Shá-
níme vše, co potřebujeme k tomu, aby Vá-
noce v našich příbytcích měly kouzlo a tu 
správnou atmosféru.
Byli bychom rádi, kdybychom se i v  tuto 
dobu dokázali zastavit, popovídat si s přá-
teli, navštívit své příbuzné a známé, užít si 
a nasát vánoční čas. Samozřejmě se ohléd-
neme za uplynulým rokem a  začneme 
vzpomínat na věci, které se nám povedly, 
ale také na věci, jež jsme z  určitých dů-
vodů museli odložit do nadcházejícího, 
nového roku.
Musíme poděkovat všem občanům, kteří 
odevzdali připravené dotazníky, které po-
mohou při tvorbě nového Strategického 
plánu města, a  tak se zapojili do rozvoje, 
plánování investičních akcí v budoucnu.

V  tomto čísle máte opět možnost hlaso-
vání o nejlepším sportovci našeho města. 
Slavnostní vyhlášení proběhne v  mě-
síci únoru. Podpořte tedy svého favorita 
a dejte mu svůj hlas.
I  nadále je v  prodeji Bělský kalendář 
a  je připraveno mnoho kulturních akcí, 
které by též měly přispět k  dobré náladě 
a  úsměvům na tvářích, které mnohdy 
mizí, a  je to škoda. Doufáme, že se bu-
deme potkávat při těchto akcích a  spo-
lečně si je užívat.
Přejeme Vám příjemné a  pohodové pro-
žití vánočních svátků, ať se splní všechna 
Vaše přání a všichni vykročíme do nového 
roku tou správnou nohou.

Krásné vánoční dny Vám přejí 
 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
 vedení města
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
řívodské silnice dle momentální potřeby, 
neodsouhlasila kácení borovic v  lokalitě 
Na Výsluní a  odsouhlasila zrušení sběr-
ného místa na odpady v  lokalitě „U  Ko-
níčka“.

Hospodaření města
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem schválit roz-
počtové opatření č. 6/2016 – příjmová 
část rozpočtu se navyšuje o 1.385.620 Kč 
na 86.378.521,67 Kč, výdajová část roz-
počtu se snižuje o  -10.169.000,- Kč na 
82.664.290,- Kč. Převaha příjmů nad vý-
daji je ve výši 3.714.231,67 Kč. 
Rada města dále doporučila Zastupitel-
stvu města Bělá pod Bezdězem schválit 
stav plnění rozpočtu města k 30. 9. 2016: 
příjmy ve výši 68.847.941,- Kč, výdaje 
53.400.572,- Kč; a dále doporučuje Zastu-
pitelstvu města Bělá pod Bezdězem schvá-
lit stav plnění rozpočtu SB k 30. 9. 2016: 
příjmy ve výši 7.553.759 Kč, výdaje ve výši 
3.222.819 Kč. 

Dotace na zeleň
Rada města schválila přijetí dotace ve 
výši 103.265,- Kč na realizaci akce „Ob-
nova a  revitalizace vegetačních prvků - 

Zámecký příkop, pasportizace – I. etapa“ 
a uzavření smlouvy č. 06341538 o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí v předloženém znění.

Výsadba dřevin
Rada města odsouhlasila výsadbu vyso-
kokmenů ovocných dřevin v  k. ú. Bře-
zinka pod Bezdězem na okraji pozemků 
p. č. 77, 78/1, 81/2, 82/1 a 82/2, které jsou 
ve vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem.

Změna užívání nebytových prostor
Rada města odsouhlasila změnu v užívání 
části objektu čp. 148 na Masarykově ná-
městí v  Bělé pod Bezdězem, a  to z  pro-
dejny potravin s  občerstvením na bazar 
a  zastavárnu, prodej bazarového zboží 
a zástavu zboží, která bude obsahem do-
datku ke smlouvě.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Poplatek za odpad
Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města Bělá pod Bezdězem ponechat po-
platek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálního odpadu pro rok 
2017 ve výši 480,- Kč.

Životní prostředí
Rada města na návrh komise pro životní 
prostředí odsouhlasila kácení 3 kusů 
smrků u  bytového domu v  ulici Pur-
kyňova, kácení 4 kusů borovice v  k. ú. 
Bezdědice, kácení 3 kusů vrby jívy v  lo-
kalitě Vazačka, kácení vybraných dřevin 
u  fotbalového stadionu, kácení 3 sakur 
a lípy zelené v parku na náměstí. Dále od-
souhlasila zdravotní probírku na vybra-
ných pozemcích v  majetku města u  Ku-

ZVEME VÁS NA 
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 

Zastupitelstva města B. p. B. 
19. 12. od 17 hod. 

v klubu Základní školy 
v Máchově ulici.

UPOZORŇUJEME OBČANY

Provoz pokladny MÚ bude letos
ukončen dne 22. 12. v 11.30 hod.

Závěrem roku,
ve dnech 27. – 30. 12. 2016

bude Městský úřad 
Bělá p. B . uzavřen.

SBĚRNÝ DVŮR V BĚLÉ
bude dne 31. 12. 2016

z provozních důvodů uzavřen.

POZOR, ZKRÁCENÁ UZÁVĚRKA
PRO PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

DO ZPRAVODAJE
Prosíme všechny přispěvatele,
aby své příspěvky pro lednový

Zpravodaj zaslali do 10. 12. 2016.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro platbu místního poplatku 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 na-
kládání s  komunálním odpadem zůstává 
ve stejné výši a činí 480 Kč za jednu osobu 
za rok. Poplatek jsou povinny uhradit fy-
zické osoby, které mají v KÚ Bělá pod Bezdě-
zem trvalý pobyt (i cizinci). Dále pak fyzické 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a  to ve výši odpovídající po-
platku 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. března 2017.
Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v  pokladně Městského úřadu Bělá pod 

Bezdězem – v hotovosti nebo platební kar-
tou, úřední hodiny pokladny jsou pondělí 
a středa 7 – 11 a 12.30 – 16.30 hodin, čtvrtek 
7 – 11 a 12.30 – 14.30 hodin, 
2. bankovním převodem na účet města 
Bělá pod Bezdězem: 19-2328181/0100. 
Při platbě je nutné uvést správný variabilní 
symbol, který Vám byl v registru poplatníků 
již dříve přiřazen; na základě tohoto varia-
bilního symbolu bude Vaše platba řádně 
identi� kována. Preferujeme tento způsob 
úhrady, který je výhodnější i pro Vás poplat-
níky. Vyhnete se tím čekání a uspoříte čas. 
I pro nás je tento způsob 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 identi� 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 webových 
stránkách města www.mubela.cz v  odkazu 
Z  radnice a  města – Obecně závazné vy-
hlášky města.                          Ekonomický odbor
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Celoroční hra školní družiny nese název „Soví škola“

Bělští žáci opět slaví úspěchy

V  letošním školním roce 
(od září 2016 do června 
2017) se budeme prostřed-
nictvím časopisu Pastelka 
věnovat tématu „Soví škola 
– dětská univerzita“.

Celoroční hra je součástí obsahu ročníku 
s názvem „Byl jednou jeden král“. Připo-
meneme si život a dobu Karla IV. a  jeho 
největší počiny. Jedním z  nich bylo za-
ložení univerzity v  Praze. Hra na uni-
verzitu dá dětem šanci se něco nového 
dozvědět v pěti oborech: zdravověda, eti-
keta, � nanční gramotnost, volba povolání 
a umění si hrát.
Přestože celoroční hra nese název „Soví 
škola“ a  v  podtitulu „dětská univerzita“, 
nejde v žádném případě o vyučování, ale 
o  skutečnou „školu hrou“. Symbol sovy 
v logu je výrazem moudrosti.
V  pěti dvouměsíčních blocích (se-
mestrech) s dětmi probereme pět tematic-
kých celků (oborů). Prvním je lidské tělo. 
Naučíme se znát svoje tělo, budeme vědět, 
co všechno dokáže, ale i jak o něj pečovat. 
Děti se naučí správně pojmenovat části 
těla, vnitřní orgány i části kostry. Vyzkou-
šejí si funkčnost pěti smyslů.
V listopadu a v prosinci si budeme poví-
dat o  slušném chování. Blok je nazvaný 
Člověčina. Třetí blok (leden – únor) po-
kládá otázku „Čím budu?“ Řeč bude o vý-
běru povolání. Hrou si představíme cel-
kem deset profesí.
V  březnu a  dubnu se ve čtvrtém bloku 
několika tématy dotkneme „� nanční 

gramotnosti“. Povíme si, co to jsou pe-
níze, kde se vzaly a  k  čemu slouží. Děti 
poznají, čím se kdysi platilo (co nahra-
zovalo peníze) ve hře na „výměnný ob-
chod“. Vyzkoušejí si „ražbu“ mincí a  vy-
robí si třídní papírové peníze. Seznámí se 
blíž se současnými českými penězi – min-
cemi a bankovkami. Zmíníme se i o tom, 
jak je třeba zacházet s penězi, co je to ka-
pesné, k čemu je dobré a  jak začít spořit 
už odmalička. Povíme si také o tom, co je 
to zboží a jak nakupovat. Nezapomeneme 
ani na platební karty.

Poslední (pátý) blok probíhající v květnu 
a v červnu je o hrách a hraní. Pokusíme se 
dětem „vrátit“ tradiční pohybové hry, hry 
ve skupině, venku i  pod střechou. Oži-
víme nejen staré dětské hry, ale vyzkou-
šíme si též moderní relaxační hry k odre-
agování a uvolnění. Cílem tohoto bloku je 
naučit děti hrát si. 

Marie Mlejnková 
vedoucí vychovatelka ŠD

V  září se několik žáků ZŠ v  Bělé pod 
Bezdězem zúčastnilo literárně-výtvarné 
soutěže „USÍNÁNÍ S LESNÍMI POHÁD-
KAMI“, kterou vyhlásily Vojenské lesy 
a statky ČR, s. p.
Úkolem soutěžících bylo vymyslet a  na-
psat pohádku, která musí mít dobrý ko-
nec a  v  jejímž ději se musí objevit hrad 
Bezděz, les, lesník, myslivec, lesní zvěř 
nebo pohádková lesní stvoření. Toto své 
literární dílo pak bylo nutno ještě navíc 
doplnit ilustrací. Celkem jsme do soutěže 
poslali 22 pohádek žáků 6. – 9. ročníku.
A  mladým bělským autorům se dařilo! 
Hned 5 pohádek se odborné porotě lí-
bilo tak, že se ocitly mezi prvními deseti 
oceněnými! Na krásném 3. místě se umís-
tila Andrea Strejčková (IX. B) s pohádkou 
Legenda o  liščí panně, 5. místo obsadila 
Soňa Řehořková (VII. B) a  její pohádka 
O princezně Justýnce, 6. místo brala Vero-
nika Procházková (IX. B) s pohádkovým 

příběhem O statečném Frantovi, 7. místo 
patřilo Lukáši Ginzlovi (VII. A) a jeho po-
hádce Statečný Jiřík a na 9. místě se umís-
til Ludvík Jakub Roubíček (VIII. B) s po-
hádkou Lešij.
Všem oceněným moc gratulujeme a  již 
nyní se těšíme na jejich další tvůrčí počiny. 

 Mgr. Libuše Coufalová
celková výměra125,24 m2.

měsíční nájemné 10 241Kč (80Kč/m2) 
záloha za teplo   2 000 Kč/měsíc 
záloha za služby      350 Kč/měsíc

Město Bělá pod Bezdězem 
nabízí k pronájmu
byt 3+1 na adrese 

Zámek 2

Uzavření nájemní smlouvy je 
podmíněno složením jistoty ve 
výši dvojnásobku měsíčního 

nájemného, tj. 20 038 Kč.

Zájemci se mohou hlásit na Správním 
odboru městského úřadu v běžných 
úředních hodinách.  

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ, MĚLNICKÁ 273 

Pondělí 8.00 - 10:00
Středa  15.00 -16:30
Pátek  13.00 - 15:00
mimo otevírací dobu po dohodě na 
tel.: 723 372 414/ 602 143 162

Ing. Stanislav Bock
vedoucí provozu

Otevírací doba

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Město a MKZ Bělá pod Bezdězem vás 
zvou na tradiční vánoční setkání seni-
orů, které se koná v  úterý 6. prosince 
od 15 hodin v  jídelně ZŠ v  Máchově 
ulici v Bělé pod Bezdězem. 

Tentokrát se můžete těšit na hudebně 
zábavný pořad BYLO NEBYLO s Jiřím 
Helekalem. Pořadem bude provázet 
Zdeněk Kaňka. 

Odvoz bude zajištěn následovně: 
Hlínoviště 14.30
Bezdědice 14.40
Březinka 14.50.

Prosíme, zájemci o  zajištění dopravy 
z částí Hlínoviště, Bezdědice a Březinka, 
hlaste se včas na tel. čísle: 326 700 924. 
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Jak jsme putovali Cestou kamene

Pěvecká soutěž Dětská nota

Lucka a Nicknack 
opět v akci

Hlavním tématem učiva přírodopisu 
v deváté třídě jsou nerosty a horniny, je-
jich vlastnosti, původ a použití. Toto téma 
bohužel nebývá pro žáky příliš zajímavé, 
proto se ho snažíme oživit a více přiblížit 
exkurzí.

Letos jsme poprvé vyzkoušeli s žáky Cestu 
kamene, interaktivní zábavně poučnou 
stezku, kterou pro školy i  veřejnost při-
pravilo Muzeum Českého ráje v Turnově. 

V tomto muzeu nejenže není zakázáno na 
exponáty sahat, ale naopak – výstava je 
opatřena i popisky v Braillově písmu a vy-
stavené nerosty si můžete doslova osahat.
Po cestě stezkou žáci plnili dvanáct úkolů, 
jejichž řešení zaznamenávali do připrave-
ného pracovního listu. Nešlo ale o nic těž-
kého – vyzkoušeli si například tlačit vo-
zík naložený uhlím, rýžovat granáty či si 
z granátů sestavit vlastní šperk.
Navíc v  sousedním Kamenářském domě 
jsme si s  žáky vyrobili olivínový šperk. 
Mohli jsme si tak vyzkoušet práci šper-
kařů a zlatníků a zjistit, že nejde o nic leh-
kého a že to rozhodně není nic pro netr-
pělivé. Vyrobený šperk žáci využijí jako 
pěknou památku či dárek a jistě se jim teď 
probírané nerosty budou lépe pamatovat.
Exkurze se všem moc líbila a  určitě si ji 
příští rok zopakujeme s dalšími deváťáky.

Ing. Pavlína Cankařová

Ve středu 9. 11. se obě třídy šestého roč-
níku zúčastnily představení s názvem Dět-
ská nota 2016, které se konalo ve Škodě 
Muzeu v Mladé Boleslavi.
Dětská nota je autorská soutěž nových 
původních písní pro dětský pěvecký sbor 
a pěvecké sólisty; z původně místní sou-
těže dětských písniček se Dětská nota 
stala prestižní soutěží pro skladatele. V le-
tošním roce jsme navštívili již 43. ročník 
této soutěže. Letošní skladby se zaměřo-
valy na téma podzim.
Představení bylo opět výborně organi-
začně zvládnuto, a proto se žáci nenudili 
ani v  průběhu přípravy Paprsku na další 
píseň – pro všechny diváky byla připra-
vena soutěž, ve které proti sobě v průběhu 

celého představení soupeřila čtyři druž-
stva v různých soutěžích.
Naše škola byla součástí družstva „Ža-
ludů“, a protože jsme nad ostatními týmy 
zvítězili, byli jsme odměněni kromě ji-
ného i dvěma CD Paprsku, která na přání 
našich žáků obohatila sbírku školních hu-
debních CD. První CD obsahuje písně 
z letošního ročníku soutěže, druhé je také 
z  dílny Paprsku, ovšem jedná se o  ně-
mecké a  anglické písničky. Obě CD jsou 
aktuálně k dispozici pro účely vyučování 
v kabinetě hudební výchovy.
Nutno dodat, že tato akce je vždy velmi 
příjemným kulturním zážitkem pro děti 
i dospělé. 

Mgr. Petra Kulasová

Ani letošní sedmé třídy jsme při výuce 
obratlovců neošidili o  velmi oblíbenou 
exkurzi do Ekocentra v  Mladé Boleslavi. 
Tato tradičně velmi dobře připravená akce 
ani tentokrát nezklamala.
Paní chovatelka Markéta nám pověděla 
zajímavosti o stavbě hadího těla i o životě 
hadů, její svěřenkyně, korálovka Lucka, se 
po žácích přítulně vinula a i ti nejbázlivější 
si ji zkusili aspoň pohladit.

Ač to chvíli vypadalo, že neuvidíme kr-
mení hadů, neboť mladé užovky nabí-
zenou potravu odmítly, vše dobře do-
padlo. Dospělé užovky červené byly při 
chuti a  radostně si smlsly na mláďatech 
potkanů. Po tomto dobrodružném zážitku 
nás čekala chvilka odpočinku a  dodání 
energie ve formě lázeňských oplatek a pak 
už jsme se přesunuli k panu chovateli To-
mášovi.
Ten si pro nás připravil historky o původu 
jednotlivých sov a  dravců v  jeho sbírce 
a po seznámení se se zajímavostmi ze ži-
vota a rozmnožování dravců došlo na fo-
tografování – vždyť kdo by se nechtěl 
vyfotit se samcem sovy pálené jménem 
Nicknack!
Vrcholem sokolníkova vystoupení pak 
byla Káča – samice poštolky, která nejprve 
předvedla své akrobatické umění v  po-
době těsných přeletů nad hlavami žáků. 
Nakonec si všichni odvážlivci mohli ne-
chat Káču přistát na rukavici.
Z této zábavné a poučné exkurze jsme si při-
vezli mnoho zážitků a pěkných fotogra� í.

Ing. Pavlína Cankařová
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Z mateřské školy

Zprávičky z Kaštánku - Ohlédnutí

Žabičky na výstavě
Dne 2. 11. jsme navštívili s dětmi ze třídy 
Žabiček podzimní výstavu na zámku 
v  Bělé. Tato výstava se nám všem velmi 
líbila. Všechny výrobky byly z  podzim-
ních darů přírody (jablka, brambory, listí, 

šípek, kaštany, mech, žaludy…). Na této 
výstavě se podíleli žáci ze ZŠ i děti z MŠ. 
Děti ze třídy Žabiček si tak mohly pro-
hlédnout kromě ostatních i  všechny své 
výrobky.

Paní učitelky ze třídy Žabiček

Návštěva u hasičů
Místními hasiči jsme byli pozváni do po-
žární zbrojnice, kde si děti vyslechly po-
hádky z  knížky, kterou poté dostaly ke 
čtení do MŠ. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali za naše děti, za pro ně pří-

jemně strávený čas v požární zbrojnici, za 
prohlídku a trpělivost hasičů, kteří se nám 
po celou dobu ochotně věnovali. 

Děkují děti a učitelky ze třídy 
Motýlků a Berušek.

Podzim u Veverek
V  říjnu jsme s  rodiči tvořili podzimní 
dekorace, které si mohli odnést s  sebou 
domů. Výrobky se rodičům moc povedly. 
Společně si na závěr s dětmi i zazpívali.
V listopadu se rodiče zase zapojili do vý-
zdoby šatny - téma „Dráček papíráček“. 
Účast byla stoprocentní. Výrobky – nád-
herné, každý dráček je jiný, naše šatna 
jen září. Těšíme se na zimní tvoření na 
téma „Andělé a čerti očima rodičů a dětí“. 
Všem rodičům mnohokrát děkujeme za 
vstřícnou spolupráci, jsou to naše zlatíčka. Za kolektiv třídy Veverek Stáňa Pospíšilová

Milí kamarádi Kaštánku,
jsme tu zase po měsíci se zprávičkami o na-
šich aktivitách.
Po celý měsíc listopad probíhal pravidelný 
program a příprava oslavy podzimu a svátku 
Dušiček - Dušičkové putování. V Kaštánku 
byly připraveny podzimní VV dílny. Dvě 
třídy - III. A a třída Veverek MŠ - malovaly 
skleněné lampičky. Žáčci II. B. ZŠ vyzkou-
šeli netradiční techniku kašírování - tvořili 
z PET lahví a odpadového papíru. Jako in-
spirace jim posloužily houby (které právě 
rostly), a tak vznikli houboví skřítci.
Ani maminky s nejmenšími dětmi nezahá-
lely. První tři dny podzimních prázdnin se 
Kaštánek stal místem pro kreativce. Tvořili 
jsme klobouky, sukně, malovali obrázky, 
připravovali tance a básničky.
Zapojily se také děti z I. i II. stupně. Každý 
den bylo plno. Krepové papíry, listy, šišky, 
kaštany… mizely pod rukama a  výsledek 
stál za to. 

Také Infocentrum na zámku vřelo přípra-
vou. Byla nainstalována výstava podzim-
ních výtvarných prací dětí z  bělské MŠ 
a  ZŠ, z  keramického ateliéru ZŠ i  Šikulek 
z Kaštánku. Na hosty čekal podzimně pro-
střený stůl, svíčky v  malovaných lampič-
kách, dýně, kaštany, brambory a  barvy ve 
výtvarné dílně. Všechno snažení vyvrcho-
lilo dne 1. 11. Dušičkovým putováním po 
tajemné Bělé.
Na náměstí v parku se sešla spousta straši-
delných bytostí. Společně vyšly v dlouhém 
průvodu potemnělými uličkami města na 
zámek. Tam čekal sám Král podzimu, který 
všem pěkně vyhrával nejen strašidelnou 
muziku. Strašidýlka jen doladila líčení a už 
se pustila do víru tance, ochutnávání dob-
rot, vyřezávání dýní, tvoření, malování… 
Tančily jezinky z  bělského lesa, skřítkové 
přednesli básničku, všichni předvedli své 
kostýmy. Byl to opravdu strašidelný večer. 
Také nás navštívili přátelé zahrádkáři a děti 

z II. st. ZŠ – Hejkalové. Moc jim děkujeme 
za pěkné postrašení. Večer skončil procház-
kou tajemným nočním zámkem. Výstava 
dětských prací měla velký úspěch, takže byla 
prodloužena do 16. 11. 
Chci poděkovat Městu Bělá pod Bezdězem za 
podporu aktivit pro rodiče a děti, MKZ, Info-
centru na zámku, MŠ a ZŠ Bělá p. B. i Spolku 
zahrádkářů za spolupráci na akci. Těším se na 
další příležitosti společného setkávání.
Ani v prosinci nebudeme zahálet. Pro děti 
a  rodiče je připraven pestrý program, kte-
rého se můžete v době adventu zúčastnit – 
viz program na prosinec. 
O tom, jak se nám program podařil, vás po-
informujeme v dalších zprávičkách. 

Těší se na vás 
Iva Křivánková-Kaštánková.

I na Facebooku Kaštánek se můžete podívat 
na podrobnější informace a fotogra� e z na-
šich akcí.

Program prosinec 2016

Pondělí 8.30 – 13 hod.
Herničky pro nejmenší děti 
Od 0,5 – 6 let
19. 12. 2016 – Vánoční dílna pro děti 
ZŠ (lidové pečivo)

Úterý: 
VV – dílna pro ZŠ a MŠ 
6. 12., 13. 12.

Středa: 8.30 – 13 hod.
Herničky pro nejmenší děti
Výtvarné aktivity – 7. 12. – malování 
skleněných hrníčků (vánoční dárek)

Čtvrtek: 12 – 17 hod.
Šikulky – Výtvarné odpoledne pro 
děti z MŠ, ZŠ
Angličtina pro dospělé – začne od ledna
8. 12., 15. 12. – Vánoční výtvarná 
dílna pro děti ZŠ (lidové pečivo)

Pátek: 8.30 – 13 hod.
Herničky pro nejmenší děti 
(hudebně-pohybové aktivity)
2. 12. – Pečení a zdobení perníčků
16. 12. – Vánoční besídka pro rodiče 
a nejmenší děti
Něco navíc: Mikulášská nadílka pro 
nejmenší děti

Poklidné prožití adventu, vánočních svátků 
a úspěšné vykročení do nového roku 2017 přeje 

Iva Křivánková - Kaštánková. 
bližší informace na tel. čísle 606 174 564

RODIČOVSKÉ  
CENTRUM 
KAŠTAN 

DĚNÍ VE MĚSTĚ
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Městská kulturní zařízení (kulturní 
středisko, knihovna i obě IC)
budou od 22. 12. uzavřena. 

Přejeme všem krásné svátky a tě-
šíme se na shledanou 1. 1. 2017 

při novoročním ohňostroji. 

Na sever od slunce 
V Komorním sále MKZ, pátek 
16. 12. od 19 hod. 
Režie: I. Wegge, J. Nyseth Ranum 
Norsko, 2012 
Inge a  Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení 
s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až 
na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuš-
těné pláži ostrova u břehů Norska daleko za 
polárním kruhem, kde našli nejen perfektní 
vlny, ale také spousty naplavených odpadků. 
Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají ale-
spoň tunu toho, co sem dennodenně přináší 
moře ze vzdálených míst.

Svůj životní styl odpovědných surfařů dota-
hují k dokonalosti i  tím, že se živí levným 
prošlým jídlem a  jejich dodávka jezdí na 
přepálený olej. Fantastické záběry přírody, 
dobrodružného surfování za polární noci 
i „běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá 
radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové 
� lmu si však zároveň musí zajistit základní 
podmínky k přežití.

O tom, co se možná stalo
Divadlo Rolnička, Liberec 
Štědrý večer se kvapem blíží a  my zveme 
všechny děti do Komorního sálu na krátké 
vánoční příběhy, aby si ukrátily čekání a při-
pomněly si, co se vlastně možná na Vánoce 
stalo. 

Příběh první: Jak byl osel důležitý – Stačí jen 
nečinně čekat na svou slávu?
Příběh druhý: Jak andělé naučili Honzu 
troubit – Myslíte, že je nějaká práce, u které 
se dá celý den spát? 
Příběh třetí: Jak se tři králové vydali na da-
lekou cestu
Příběh čtvrtý: Jak pastýři vybrali nejhezčího 
beránka
Příběh pátý: O tom, co se vskutku stalo

V Komorním sále MKZ od 15 hod. 
Vstupné 30 Kč

KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY

Neděle 18. prosince
v kostele Povýšení sv. Kříže

Děčínský soubor SOLI DEO je kvartet, 
který se zabývá interpretací instrumen-
tální a vokální hudby gotické, renesanční 
a barokní. Pro adventní čas připravil sou-
bor skladeb vhodných přímo do duchov-
ního prostředí chrámů. Čeká vás tak ne-
všední zážitek umocněný interpretací na 
dobové nástroje. 

Koncert poslední neděli před Vánocemi 
začíná v 18 hod. 

                                  Vstupné je dobrovolné.

Zveme vás poslední adventní 
sobotu na vánoční a v letošním 
roce i  poslední dílničku, která 
začíná již v  11 hodin. Během 
ní si budeme vyrábět vitrážové 
dekorace s  vánočními motivy, 
například andělíčky, kapry, 
stromečky, které poslouží jako 
závěs do okna. Vyzkoušíme si 
výrobu vitráže pomocí tech-
niky Ti� any, kdy si různě ba-
revné sklo vyřízneme, zbrou-
síme a  zaletujeme, k  čemuž 
nám poslouží měděné pásky. 

Děti si dekoraci vyrobí pouze za 
pomoci rodičů. Doporučujeme 
příchod nejdéle ve 14.30 hodin, 
abyste stihli svůj vitrážový závěs 
dokončit. 
A co to vlastně vitráž je? Vitráž 
(nebo i  vitraj) je skleněná plo-
cha složená z  různobarevných 
skel spojovaných pomocí olově-
ných pásků a sloužící především 
k zasklení oken. Postupem času 
se spojování barevných skel stalo 
uměleckou záležitostí. 
                      Vstupné dobrovolné   

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA – VITRÁŽE
 SOBOTA 17. 12. 2016 11 – 16 HOD. 

FILMOVÝ KLUB 

VÁNOČNÍ JARMAREČEK

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ 

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

NOVOROČNÍ 
OHŇOSTROJ 

bude odpálen 
1. 1. 2017 v 19 hod. 

na 
Masarykově náměstí.

Těšíme se na všechny, kteří si do 
parku přijdou vzájemně popřát 

šťastný rok 2017. 

Neděle 11.12 .od 10.00 - 16.00 hod.

Do parku na náměstí jsme po loňské od-
mlce vrátili Vánoční jarmareček. Bude 
nejen plný chutí a vůní, ale také advent-
ního očekávání, těšení se a  setkávání. 
Tomu bude napomáhat hudební skupina 
Řemdih, která nás provede jarmarkem, 
s  přestávkami až do 15 hod. Kromě vá-
noční inspirace si můžete vybrat vánoční 
stromek i  zakoupit kapra. Pozor, ryby se 
prodávají od 10 hod. pouze do vyprodání 
zásob! Odpoledne bude zpestřeno dvěma 
vstupy taneční skupiny � e Wings z  Li-
berce, která předvede ve svých krásných 
kostýmech tance 19. století. Mezi vstupy 
se budou pomalu objevovat andělé a celý 
jarmark vyvrcholí po 15. hodině čistě 
vánoční hrou Andělské apokryfy, která 
ukončí letošní trhy.

S. Grosová
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Advent dává vzejít 
radosti Vánoc

Dne 23. 12. uplynou 4 roky od úmrtí 
mé manželky, naší maminky a  babič-
ky, paní Evy Vedejové. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.

Vzpomínají manžel Ivan a děti 
s rodinami.

Dne 23. 12. by oslavila naše manželka, maminka 
a babička, paní Yvona Bittnerová své 80. narozeni-
ny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi. 
Stále vzpomíná a nikdy nezapomenou manžel, dcera 

a syn s rodinami. 

Dne 30. 12. uplyne 21 let od úmrtí pana 
Josefa Najmana, řidiče ČSAD Bělá p. B. 
V letošním roce by oslavil 86 let spolu se 
svou manželkou, která stále vzpomíná. 

Manželka Zdena, rodiny Vovčákovi, 
Najmanovi a Adamovi

Dne 30. 12. uplynou tři roky od úmr-
tí našeho bratra, strýce a  rybáře, pana 
Zdeňka Jirdáska. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi. 
Stále vzpomínají bratr Miloš s rodinou.

VZPOMÍNKY PODĚKOVÁNÍ

GRATULACE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Muzeum Podbezdězí touto cestou děkuje 
všem svým příznivcům a  návštěvníkům 
za přízeň, kterou jste nám projevovali 
v  průběhu celého uplynulého roku. Tě-
šíme se, že se s Vámi budeme opět potká-
vat na našich výstavách a  doprovodných 
akcích, které pro Vás chystáme do dalšího 
roku, do nějž Vám přejeme vše nejlepší.

PŘEDNÁŠKA: LIDOVÉ BETLÉMY
Čtvrtek 8. prosince 2016 od 17 hodin, 
vstupné 20 Kč

Přednáška Mgr. Kate-
řiny Jeníčkové věno-
vaná tradici lidových 
betlémů a  českého bet-
lemářství.

HUDEBNÍ RECITÁL FRANTY VLČKA 
A MARTINA VLČKA: POJĎTE, PŘI-
SEDNĚTE SI… KE SPOLEČNÉMU ZPÍ-
VÁNÍ… TENTOKRÁT VE VÁNOČNÍM 
POJETÍ
Sobota 10. prosince 2016 od 17 hodin, 
vstupné 70 Kč
Pražský písničkář Franta Vlček začal v 80. letech 
u tradičních trampských písní. Ve své tvorbě 
je ovlivněn začátky blues a  swingu v  české 

hudbě, kterých 
se drží dodnes. 
Od 90. let začal 
inklinovat spíše 
k  humorným 
písničkám.
Spojením s  citlivým zpěvem syna Martina 
se v  poslední době jeho dosavadní reper-
toár rozrostl o další písně, které vzbudily zá-
jem a staly se impulsem k jejich společnému 
účinkování. 

MŠE SVATÁ V  ZÁMECKÉ KAPLI  
SV. JOSEFA
Pátek 9. prosince 2016 od 16.30
Pravidelná mše svatá bude sloužena v zá-
mecké kapli sv. Josefa. 

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 30. prosince. od 16.30
Pravidelná mše svatá bude sloužena v kos-
tele sv. Václava při augustiniánském kláš-
teře v Bělé p. B.

BOHUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ P. B.
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; 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 prosinci

V říjnu slavila má mamka Milena Tomanová své krás-
né 90. narozeniny. Touto cestou bych ráda poděkovala 
všem, kteří jí přišli do Domu s pečovatelskou službou po-
přát a popovídat si s ní. Velmi děkuji paní starostce Jitce 
Tošovské a panu místostarostovi Lukáši Volemanovi za 
milou návštěvu a dárek. Moje mamka si ráda povídá 
a oni dva měli spoustu otázek i dostatek času na její vy-
právění. Velmi vám děkuji za celou rodinu. 

Dcera Stáňa Pospíšilová 

Chtěli bychom moc poděkovat � rmě Kominictví 
Čermák za velice dobře odvedenou práci při vložko-
vání komínů, za vřelý přístup a ochotu při jednání 
s vlastníky bytů v Lidových domech.
Moc děkujeme.

Manželé Klačanských 

Chtěla bych touto cestou poděkovat Svazu invalidů 
v Bělé pod Bezdězem za blahopřání a dárek k mému 
životnímu jubileu.
Moc děkuji.

Jana Jirdásková

Ve čtvrtek 1. 12. letošního roku oslavila 
krásných 80 let svého života naše drahá 
maminka, babička a  prababička, Marie 
Voceová. Přejeme k jejímu jubileu všech-
no nejlepší, hodně zdraví a životního elá-

nu. Jsme rádi, že jsi tu s námi. 
Děti, vnoučata, pravnoučata

Advent je nesmírně krásný čas, kdy si připo-
mínáme probouzení naděje, naplnění pro-
roctví a Pána, který přišel, přichází i přijde. 
Čas zastavení, čas milosti, ale i čas temnoty, 
v níž ovšem vzchází nové Světlo. Advent je 
překrásným časem, bez kterého bychom 
jen těžko prožili nadcházející Vánoce s pra-
vou radostí. Nestačí splnit advent nákupem, 
pouklízením a  pořízením stromečku. Ra-
dost Vánoc totiž potřebuje vzejít. A  právě 
advent, ono očekávání Vánoc, v sobě nese 
tu jedinečnost vzcházení. Světlo naděje za-
pouští své kořeny a my na adventním věnci 
pozorujeme stále více a více světla.

Zastavme se a pozorujme. Nejen čekejme, 
ale očekávejme. Všimněme si, že jako světlo 
začíná ozařovat temnotu, tichý advent ot-
vírá člověku radost Vánoc. Nenechme si 
vzít advent. Dokonce ani Vánocemi, před 
nimiž má advent své místo. Advent nás 
nejprve zve k  prázdným jesličkám. Snad 
je letos o Vánocích naplníme hodnotami, 
které se nezkazí a dají povyrůst všemu po-
třebnému v  našich domovech tak, že se 
v nich rozsvětlí nejen světlem z blikajících 
svíček tradičního stromečku.

P. Mgr. Kamil Škoda
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Na 145 mladých 
šermířů z 19 klubů 
z  České repub-
liky a  ze Sloven-
ska se sjelo první 
listopadový ví-
kend do Bělé pod 
Bezdězem, aby zde 
v  7. ročníku tur-
naje Podbezděz-
ský kord a v 1. roč-
níku turnaje Pohár 
Atmosu bojovali 
o body do Českého 
poháru v  šermu 
kordem žáků, ka-
detek a kadetů.
Nejúspěšnějším 
domácím šermí-
řem byl Franti-
šek Coufal, který 
v  sobotu mezi 60 
žáky obsadil skvělé  

2. místo a v neděli skončil v konkurenci 53 ka-
detů na 8. příčce. Druhým naším šermířem 

na stupních vítězů byla Anna Coufalová, 
která v kategorii kadetek získala bronz.
Neztratili se ale ani další z desítky běl-
ských šermířů, kteří byli na startu. Mezi 
žáky skončil v  první polovině startov-
ního pole Matyáš Landovský 13., Ondřej 
Procházka 18., Martin Novák 28. a Voj-
těch Veselý 29. V kategorii kadetů obsadil 
21. místo Vít Nováček.
O týden později pak dosáhla výborného 
umístění na mezinárodních planších 
Anna Coufalová, když v turnaji Evrop-
ského kadetského okruhu v německém 
Heidenheimu vyšermovala v  obrovské 
konkurenci 203 děvčat z  celé Evropy 
a Japonska parádní 12. místo.
Za podporu šermu děkujeme našim 
partnerům: Městu Bělá pod Bezdězem, 
ZŠ v Bělé p. B., firmám Atmos – J. Can-
kař a  syn, MS Polygrafie s. r. o., Fokus 
MB z. s., ČŠS a  MŠMT. Srdečné díky 
všem!

Více na: www.serm-bela.webnode.cz
MC

V letošním roce pořádala naše MO ČRS 
(místní organizace Českého rybářského 
svazu) několik akcí - dovolte nám, aby-
chom se za nimi ohlédli.
V sobotu 30. 4. se uskutečnily veřejné ry-
bářské závody Bělský kapr. Po roční od-
mlce se sjelo mnoho závodníků. Soutěžilo 
se na velkém Slonu; malý rybník byl vy-
hrazen dětem z rybářského kroužku, aby 
měly možnost okusit atmosféru závodů. 
Všechno klaplo na jedničku. Krásné po-
časí, výborná úroveň, tradiční zázemí. Ví-
tězem se stal Vladimír Sychra z Jenišovic 
u  Jablonce. Už teď se chystáme na další 
ročník. 
O týden později, v sobotu 7. 5., proběhly 
místní rybářské závody určené pouze čle-
nům MO. Jde o  tradiční „srandamač“, 
spíše přátelské posezení u vody. Tradiční 
byl i vítěz Dušan Hýbner st. Tady jen malý 
povzdech - stále malá účast (32 závod-
níků), tak snad příště více. 
Možnost zazávodit si dostaly v  neděli 
29. 5. i děti. Dětských rybářských závodů 
se zúčastnilo 77 malých rybářů a rybářek 
a svedli čestný boj o každou rybku. Ceny 
i občerstvení jsou již samozřejmostí. V le-
tošním ročníku zvítězila Iva Roztočilová 
z  Bělé, máme velkou radost a  s  přáním 
„jen houšť“ zase příští rok.
Na závody opět navázal „Dětský den se 
Slonem“. Zábavné i poučné odpoledne pro 
všechny, kteří k  rybníku přišli, doprová-
zené krásným počasím a příjemným hu-
debním doprovodem. Hry, dovednostní 

soutěže, ukázky kynologů a jejich čtyřno-
hých přátel, ukázky techniky hasičů a Po-
licie ČR, lukostřelecké stanoviště skautů 
a další zpestřila i návštěva z pravěku. Spo-
kojenost byla velká, žádný soutěžící ne-
odešel s  prázdnou, rozdali jsme celkem 
325 upomínkových balíčků. Na příští rok 
chystáme nová překvapení a přejeme si, ať 
to znovu tak pěkně vyjde.
Dětem bylo věnováno také páteční dopo-
ledne 10. 6., které jsme připravili pro pa-
desát žáků 2. tříd základní školy. Projekt 
se jmenuje „Ve vodě nežijí jen vodníci“ 
a jeho cílem je seznámit děti s formami ži-
vota nejen ve vodě, ale i kolem ní. Věříme, 
že po tom, co si děti vyzkoušely i  prak-
tický rybolov, se některé „chytne dráp-
kem“ a v budoucnu rozšíří naše řady.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se aktivně podíleli na přípravě a prů-
běhu všech letošních akcí. Velký dík pa-
tří všem našim sponzorům, bez jejichž 
pomoci bychom nemohli tyto akce pořá-
dat v  takovém rozsahu. Jedno velké po-
děkování patří také MěÚ za vstřícný pří-
stup a řešení problematiky břehů velkého 
Slonu. Věříme, že v příštím roce bude po-
kračovat druhá etapa oprav.
Na konec nám dovolte popřát všem klidné 
prožití adventu, vánočních svátků a  do 
nového roku 2017 hodně štěstí a  pevné 
zdraví!

Petrův zdar!
Výbor MO ČRS

Podbezdězský kord a Pohár Atmosu

Bělští rybáři bilancují

Od adventu do Tří králů
3. 12. Advent na zámku Grabštejn
Prohlídka zámku, adventní trh.
Odpoledne zazní Rybova mše.
Ráno krátká zastávka na Hradčanech.
Odjezd: Bělá, sportovní hala: 8 hod., 
Doksy: 8.20.
Cena: 150-170 Kč.

17. 12. Poslední výjezd v  chaloupce 
pod horami
Soutěž o nejlepší vánoční pečivo.
Pěší trasa, občerstvení dle jídelníčku, 
tombola, křest Zpravodaje TPD aj. 
Příspěvky do programu vítány. 
Odjezd: Bělá, sportovní hala: 9 hod., 
Doksy přijedou rychlíkem.
Návrat: 17-18 hod.
Cena: 150 Kč.

24. 12. Vánoce v lese
Sraz v 9.30 u České brány.
S  sebou: vánoční nadílku pro obyvatele 
polí a lesů.

1. 1. Novoroční větrání hlav
Sraz v 9.30 u České brány.
S  sebou: hlt červeného, hrneček, dobré 
boty. Program: novoroční čočkovka na 
základně, sbírka čtyřlístků.

7. 1. Hledání ztracené pohádky v kraji 
Káji Maříka
Reprezentační prostory zámku Mníšek 
p. Brdy. 
Návštěva barokního areálu Skalka s  vy-
hlídkou (cca 5 km).
Občerstvení U Káji Maříka. 
Odjezd: Bělá, sportovní hala: 7.45, 
Doksy přijedou Zlatovánkem.
Cena: 250-300 Kč, 130 Kč mládež (vstup, 
bus) dle obsazenosti.
Návrat: cca 17 hod. 

Přejeme vám všem krásný advent, v čase 
Vánoc setkávání se všemi, které máte 
rádi, pohodu, světlo a do Nového roku si 
popřejeme osobně, jakmile se sejdeme.
Děkujeme za přízeň a  těšíme se na se-
tkání. 

Horský vůdce

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

V prosincovém a lednovém vydání Zpra-
vodaje v  roce 2016 - 2017 najdete uve-
řejněný hlasovací lístek ankety „O  nej-
lepšího sportovce města Bělá pod 
Bezdězem za rok 2016“. Hlasování po-
trvá do 31. 1. 2017, proto využijte mož-
nosti 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 vhodit 

do hlasovacích schránek na těchto mís-
tech: Městský úřad Bělá p. B. - přízemí, 
sázková kancelář na zastávce náměstí - 
TIPSPORT, prodejna potravin u základní 
školy - Bartoňovi. Po ukončení hlasování 
budou hlasy sečteny a  ceny pro nejlepší 
sportovce roku 2016 budou předány spor-
tovcům 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 Spin� 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

Poprvé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety, podruhé bude uveřejněn v lednovém Zpravodaji spolu s informacemi o slav-
nostním předání cen. Hlasovat můžete do 31. 1. 2017. Hlasovací schránky budou k dispozici od 1. 12. 2016 na tradičních místech, 
a to na autobusové zastávce na Masarykově náměstí, v přízemí MěÚ, v prodejně potravin - Bartoňovi.

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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Junácké středisko v Bělé 
uspořádalo na konci 
října výpravu dívčího 

kmene do Prahy. Zúčastnilo se 16 svět-
lušek, 2 skautky + 4 vedoucí a všechny si 
to náramně užily!
Bělské slečny navštívily hrob zakladatele 
českého Junáku A. B. Svojsíka na Vyše-
hradě, podnikly exkurzi do svíčkárny, kde 
si ozdobily svíčky, vyráběly gelová mý-
dla i  pastelky, obdivovaly tam minizoo 
a hlavně si spolu zahrály spoustu her.
Téměř ve stejnou dobu podnikla nao-
pak bělská vlčata výpravu Dva vrcholy, 
ovšem zúčastnili se jí jen ti nejodváž-
nější kluci z I. stupně ZŠ.
V listopadu jsme za velké účasti dětí (20 
zástupců všech věkových kategorií), ro-
dičů i  prarodičů uzamkli Březinskou 
studánku. Během této akce jsme okolí 
studánky i  uklidili, pak si opekli vuřty 

a nechyběly ani venkovní hry a Míla nás 
naučila, jak se dělá „živá“ sedačka pro 
transport raněného v přírodě.
Během druhého prosincového víkendu 
proběhne celostředisková vánoční vý-
prava do Mnichova Hradiště a  pak už 
vám junáci dopřejí betlémské světlo 
(viz text vpravo) a popřejí krásné svátky 
a šťastný nový rok.
Za přízeň a  podporu našich aktivit 
v  roce 2016 chceme poděkovat Městu 
Bělá pod Bezdězem, ZŠ Bělá p. B., dále 
firmě Atmos – J. Cankař a  syn, MŠMT 
i  rodičům a  přátelům střediska Svor-
nost.

Jerry

P. S.: Na Štědrý den se můžete přidat ke 
krmení zvířátek, sraz v  9 hod. u  České 
brány, s sebou: tvrdé pečivo a další po-
choutky pro lesní zvěř.

Také během letošního adventu si můžete 
domů pořídit Betlémské světlo.
Již tradiční akce, kterou zaštiťuje Junák 
– svaz skautů a skautek ČR, z. s., má le-
tos motto „Odvážně vytvářet mír“ podle 
slov Ježíše Krista: Blaze těm, kdo působí 
pokoj…

V  Bělé máte následující možnosti, jak 
si pořídit plamínek světla dovezeného 
přímo z Betlému:
18. 12. u kostela Povýšení sv. Kříže před 
mší svatou v 8 hod., 8.15-8.35 v hudeb-
ním altánu na náměstí

24. 12. před začátkem akce krmení zví-
řátek - sraz u české brány v 9 hod, mož-
nost převzetí betlémského světla 9-9.15; 
dále cca mezi 10.30-10.40 u  kapličky 
nebo 10.55-11.05 u České brány

Jerry

SKAUTSKÉ STŘEDISKO SVORNOST BĚLÁ NA KONCI ROKU Betlémské světlo

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

Motání  svíček ze včelího vosku

Kování s kováři

Pečení perníčků

Prodej vánočních předmětů  a dárků

Živá hudba

Masarykovo náměstí 85, Bělá pod Bezdězem kontakt: Aneta Kriššákovákontakt: Aneta Kriššáková +4444420 7777244444 7777333330 29999955555

Motání  svíček ze včelího vosku

Kování s kováři

Pečení perníčkůPečení perníčkůPečení perníčků

Prodej vánočních předmětů  a dárkůProdej vánočních předmětů  a dárkůProdej vánočních předmětů  a dárků

Živá hudbaŽivá hudbaŽivá hudba

 BJB Bělá pod Bezdězem si Vás dovoluje pozvat na:

 Vánoční dvoreček
11.prosince 2016 od 10 do 16 hodin

    Program:
 

      Výroba  hvězdiček z foukaného skla

      Lovení sladkých  kapříků pro děti

      Tvoření vánočních přání

      Výroba náušnic a šperků

      Grilování

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

Ženský pěvecký 
sbor Carillon 

vás srdečně zve na 

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 

v kostele 
sv. Václava v Bělé p. B. 

v úterý 20. 12. v 18 hod. 

Vstupné dobrovolné. 
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DRŽITEL STŘÍBRNÉ PLAKETY 
ZA PRODEJ A SKLADOVÁNÍ UHLÍ

UHELNÉ SKLADY LUKA

M a r k v a r t  L a d i s l a v

•	 Ořech I.

•	 Ořech II.

•	 Kostka

Uhlí je skladováno v hale, skládání pásem zdarma, doprava
do 25km zdarma, zapůjčení přívěsného vozíku zdarma

•	 Brikety uhelné, brikety dřevěné

•	 Palivové dřevo

•	 Kostkoořech Polsko

V roce 2016 a 2017 vracíme při nákupu uhlí až 6 000 Kč

PRODEJ	lEDVIcKéhO	Uhlí,	BRIKEt	
a	PalIVOVéhO	DřEVa

Pro	více	informací	a	objednávku	nás	kontaktujte	na	tel.:

723 524 112

PO NĚKOLIKALETÉ PAUZE BUDEME OPĚT PRODÁ-
VAT VÁNOČNÍ STROMKY PŘÍMO Z NAŠÍ PLANTÁŽE

tel. 602 469 484
Ing. B. Plačková

Bezděz 119

PLANTÁŽVÁNOČNÍCH STROMKŮ
BEZDĚZBEZDĚZ

PRODEJ DENNĚPRODEJ DENNĚ
od 10.od 10.od 10.od 10. prosinceprosince

99 - 1717hod.hod.

Nabízíme:
smrk pichlavý (stříbrný)
i běžný za příznivé ceny

Nákup u nás zaručuje 
naprostou čerstvost, 

stromky řežeme těsně 
před prodejem

NABÍDKA
kapr do 3 kg – 75 Kč/kg

kapr nad 3 kg – 80 Kč/kg
pstruh duhový – 145 Kč/kg

SLUŽBY 
zabití, čištění a další 70,- Kč, pstruh – zdarma

OBJEDNÁVKY
do 19. 12. 2016 na tel. 777 018 556

mail: rybykomplet@seznam.cz

Při včasném objednání, tj. do 10. 12. 2016,  
lze zajistit i jiné druhy ryb – candát, štika, amur, 

tolstolobik. 

VÝDEJ OBJEDNÁVEK 
22. – 23. 12. 2016 v době 15.00 – 17.00 hod.

v Bělá p/Bezdězem, Dlouhá 564

PRODEJ RYB NA OBJEDNÁNÍ

R E V I Z E  K O T L Ů
Nabízím povinné revize kotlů na tuhá paliva 
dle nového zákona o ovzduší za zvýhodněných 
podmínek pro značky: podmínek pro značky: 
DAKON, BUDERUS, OPOP, VIADRUS, 

ROJEK, HASS A SOHN
Telefon: 776 506 415; E-mail: bakkal@seznam.czTelefon: 776 506 415; E-mail: bakkal@seznam.cz

R E V I Z E  K O T L Ů
Nabízím povinné revize kotlů na tuhá paliva 

J i ř í  B a k k a l

ZO ČSCH Bakov nad Jizerou

V Ý K U P  K R Á L I Č Í C H  KO Ž E K
Vykupujeme králičí a zaječí kožky řádně vysušené, bez plísní a hmyzu. 
V Ý K U P  K R Á L I Č Í C H  KO Ž E K

http://zo-csch-bakov-nad-jizerou.webnode.cz/

- pestrých   80 Kč 
- bílých  110 Kč 

poslední neděle v měsíci od 13 do 15 hod., nebo po 
tel. dohodě.

Místo výkupu:

Cena za 1kg kožek :

Termín výkupu:

Více informací na tel.: 728 360 237 p. Cach

Bělá pod Bezdězem, ul. Polní 1154

- zaječích až 30 Kč

INZERCE


