
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY -  Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI 

Ve Výstavním sále můžete navštívit
PLESOVÁ SEZONA do 23. 2. 

Připravujeme:
„KRESBY JANA KAPOUNA“
Vernisáž 25. 2. od 15 hod.

Pátek 10. února
FILMOVÝ KLUB – dokument
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA

V Komorním sále MKZ od 19 hod.
Vstupné dobrovolné

Sobota 11. února
NEZBEDNÁ POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

Nezávislé divadlo 
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 30 Kč

Sobota 11. února
PORUČÍK Z INISHMORU

Ty-já-tr Praha 
V Komorním sále MKZ od 19. 30

Vstupné: 60 Kč, v předprodeji: 50 Kč

Neděle 12. února
MALOVÁNÍ MASOPUSTNÍCH MASEK

Dílnička v IC na zámku 
od 13 do 16 hod.

Vstupné: 20 Kč

Čtvrtek 16. února
BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY

Pepa Štross a Jaroslav Suchánek
v Komorním sále MKZ od 18 hod.

Vstupné: 100 Kč

Sobota 25. února
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

vychází z IC na zámku ve 14 hod.

Sobota 4. března
O KOUZELNÉ VODĚ

Loutkové divadlo Dokola
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 30 Kč

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
únor

2/2017
41. ročník

i  když je naše město zasypáno pořádnou 
dávkou sněhu a úřaduje paní Zima, začalo 
se pracovat na některých naplánovaných 
investičních akcích.
Začala druhá etapa přestavby bytových 
jednotek v  domě čp. 25 na Masarykově 
náměstí. V  tomto 3. nadzemním podlaží 
vzniknou tři nové byty. Tento měsíc se také 
začíná s  přestavbou kuchyně v  Mateřské 
škole ve Velenského ulici. Našim malým 
předškolákům se obědy po celou dobu re-
konstrukce budou připravovat v jídelně zá-
kladní školy a převážet do mateřské školy 
ve spolupráci s Technickými službami.

Dále pokračuje tvorba strategického plánu 
města, na kterém se podílíte svými nápady 
a  připomínkami. Ke konci měsíce se také 
dozvíme jména nejlepších sportovců na-
šeho města. Vyhlášení proběhne v městské 
sportovní hale, kam vás srdečně zveme.
Určitě navštivte i  některé kulturní akce, 
které jsou pro vás připraveny a  zpříjemní 
nám všem čekání na jaro.

Usměvavé dny Vám přejí

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.
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Chcete-li si usnadnit kontrolu zastaralých 
kotlů na tuhá paliva, která je od roku 2016 ze 
zákona povinná, můžete to vyřešit výměnou 
za nový, ekologický zdroj vytápění.
Středočeský kraj za podpory Ministerstva ži-
votního prostředí otevře výzvu k podání žá-
dosti o  dotaci na výměnu zastaralých kotlů 
v domácnostech za nízkoemisní zdroje. 
Předpokládaný termín otevření druhého kola 
kotlíkových dotací bude v dubnu 2017. Na zá-
kladě rozhodnutí Státního fondu životního 
prostředí mohou podávat žádosti pouze ža-
datelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na 
tuhá paliva za tepelné zdroje na obnovitelné 
zdroje energie, tzn. tepelná čerpadla a  kotle 
výhradně na biomasu (dřevo, pelety, dřevěné 
brikety, štěpky).
Cílem Společného programu na podporu 

výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je sní-
žení znečištění ovzduší z malých spalovacích 
zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokál-
ních topenišť, využívajících tuhá paliva. Před-
mětem dotace je výměna stávajících ručně pl-
něných kotlů na tuhá paliva za nové, účinné 
nízkoemisní tepelné zdroje.
Bližší informace naleznete na webových strán-
kách Krajského úřadu Středočeského kraje 
www.kr-stredocesky.cz – životní prostředí 
– kotlíková dotace nebo telefonních číslech: 
257/280 201, 247, 308, 509 a 646.
Popřípadě se můžete obrátit na místostarostu 
Bělé pod Bezdězem, tel.: 734 392 321.

Lukáš Voleman, místostarosta 

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
podporu sportu z rozpočtu města Bělá pod 
Bezdězem na r. 2017.
Dotační program č. 3, podprogramy: 
Jednorázové sportovní akce, celoroční čin-
nost, podpora sportovních zařízení. 

Provoz sauny
Rada města schválila ukončení nájmu na 
prostor sloužící podnikání – restaurace 
Sauna o  výměře 222,90 m2 na pozemku 
stp. č. 162 a část pozemku p. č. 2811/4 v k. 
ú. Bělá pod Bezdězem s  panem Lukášem 
Hentekem dohodou ke dni 31. 12. 2016 
a  odsouhlasila vyplacení doplatku za ná-
klady vynaložené na stavební úpravy. Tento 
doplatek bude vyplacen po řádném pře-
dání objektu v odpovídajícím technickém 
stavu objektu a provedeným opravám.
Rada města následně schválila uzavření 
smlouvy o  nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání umístěného na pozemcích stp. 

Dotace města
Rada města schválila: 
1. Výzvu k  předkládání žádostí o  dotaci 
na podporu spolkového života z  rozpočtu 
města Bělá pod Bezdězem na r. 2017.
Dotační program č. 1, podprogramy: 
Jednorázové akce, celoroční činnost.
2. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na 
podporu volnočasových aktivit vzdělávání 
dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá pod 
Bezdězem na r. 2017.
Dotační program č. 2, podprogramy: 
Jednorázové akce, celoroční činnost.
3. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na 

Zveme vás na veřejné 
jednání Zastupitelstva města Bělá 

pod Bezdězem, které se koná 
15. 2. od 17 hod. 

v klubu Základní školy 
v Máchově ulici.

č. 162 o výměře 287 m2, p. č. 164/1 o vý-
měře 100 m2, p. č. 2811/13 o výměře 52 m2 
a p. č. 2811/18 o výměře 10 m2 v k. ú. Bělá 
pod Bezdězem, s podmínkou provozování 
sauny v  dosavadním režimu, s  paní Ven-
dulkou Folprechtovou na dobu neurčitou 
s platností od 1. 1. 2017.

Veřejná zakázka – bezpečnostní služby
Rada města dle vnitřní směrnice č. 1/2014 
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na 
veřejnou zakázku „Zajištění bezpečnost-
ních služeb na území města Bělá pod 
Bezdězem“, zadávanou formou veřejné 
zakázky malého rozsahu a zahájenou dne 
14. 11. 2016, je nabídka uchazeče FOR-
CORP Group spol. s r. o. se sídlem Olo-
mouc-Holice, IČO 2784103, která obsa-
huje nejnižší nabídkovou cenu dle zadání.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Město Bělá pod Bezdězem zve své 
občany na prezentaci analytické 
části Strategického plánu rozvoje 
města Bělá pod Bezdězem, která 
proběhne ve středu 8. 2. od 17 hodin 
v klubu Základní školy v Máchově 
ulici. 

Na semináři budete seznámeni s  vý-
stupy analytické části strategického 
plánu, ke kterým se budete moci vyjá-
dřit, a s dalšími plánovanými kroky, ze-
jména ke struktuře návrhové části.
Předem děkujeme všem občanům, 
kteří věnují trochu svého volného času 
a zamyslí se nad budoucností naší Bělé 
a svými myšlenkami a náměty přispějí 
nebo již přispěli k  plánování rozvoje 
města Bělá pod Bezdězem.

Za realizační tým
Lukáš Voleman

místostarosta

Strategický plán 
rozvoje města 

Bělá pod Bezdězem

Kotlíková dotace

Vážení sportovní přátelé, poslední den 
lednového měsíce bylo ukončeno hla-
sování v  anketě Sportovec roku 2016. 
V těchto dnech probíhá sčítání hlasů no-
minovaných sportovců.
Touto cestou bych vás všechny chtěla po-
zvat na slavnostní vyhlášení výsledků le-
tošní ankety. Výsledky budou prozrazeny 
ve čtvrtek 23. 2. v městské sportovní hale 
města Bělá pod Bezdězem od 17 hod. z úst 
moderátora Pavla Petra, který vás spo-
lečně se svými hosty provede připrave-
ným programem. Přijďte povzbudit běl-
ské sportovce.

Jitka Tošovská, starostka města

ANKETA SPORTOVEC 
ZA ROK 2016 

Oznámení
Ve čtvrtek 2. 3. 2017 od 16 hod. se bude ko-
nat v klubu ZŠ Bělá p. B., Máchova 1110, 
2. opakované veřejné projednání návrhu 
územního plánu města Bělá pod Bezdězem. 
Konání veřejného projednání bude ozná-
meno veřejnou vyhláškou na úřední desce 
MÚ Bělá p. B., a také na http://www.mubela.
cz, kde bude k nahlédnutí v elektronické po-
době i textová a výkresová část návrhu. Fy-
zicky bude možné do projektové dokumen-
tace nahlédnout v kanceláři č. 8, budovy ,,B“ 
( stavební úřad ) MÚ Bělá pod Bezdězem.
Námitky a připomínky proti návrhu územ-
ního plánu mohou být podány ve lhůtě do 
7 dnů ode dne 2. opakovaného veřejného 
projednání, a to pouze k částem řešení, které 
byly změněny po předchozím řízení o Územ-
ním plánu Bělá p. B., tj. po opakovaném ve-
řejném projednání konaném dne 29. 9. 2015.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ - PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Jak se stalo již tradicí v  předvánočním 
čase, proběhl na naší škole dne 22. 12. 
2016 Den prevence. Cílem takovéto akce 
je prakticky ukázat žákům aktivity, jimiž 
se mohou zabývat ve svých volných chví-
lích. Dovednosti, které si žáci osvojí, mo-
hou pak dále využít a slouží také jako pre-
vence jejich rizikového chování.
Žáci pracovali s korálky, ze kterých vyrá-
běli vánoční ozdoby. Oblíbenou činností 
byla také práce s ořechovými skořápkami. 
Žáci si při tom i  pochutnali na oříšcích, 
protože si skořápky nejdříve museli při-
pravit. Někteří žáci si přinesli a zahráli si 
vzdělávací hry.
Velmi zajímavým a  dojemným počinem 
byla sbírka hraček pro děti z  Dětského 
domova Česká Lípa. Děti přinesly hračky, 
které nebyly jen použité, ale byly mezi 
nimi i úplně nové.
Během dopoledne probíhaly mezi mlad-
šími žáky i chvilky čtení dětské literatury. 
V dnešní době, kdy v dětském světě pře-
vládají převážně mobilní telefony, tablety 
a  podobně, jsou chvilky, kdy je dětem 
předčítáno, velmi potřebné a děti je mají 
velmi rády. Dále se žáci nižších ročníků 
zaměřili na výrobu vánočních dekorací, 
kterými chtěli potěšit svoje rodiče.
Nechyběly ani sportovní aktivity, pro-
běhly mezitřídní turnaje ve vybíjené.
Všichni žáci se plně zapojili do připrave-
ných aktivit a věříme, že se jim takto strá-
vený den líbil.

 Mgr. Květuše Vernerová, 
školní preventista ZŠ Bělá p. B.

Den prevence 
v bělské škole

V neděli 8. 1. 2017 se před školou 
shromáždili účastníci lyžařského 
výcvikového kurzu (LVK), který 
ZŠ Bělá pod Bezdězem uspořádala 
pro žáky osmého ročníku.
Cílem cesty byl již poněkolikáté 
hotel Morava v  Dolním Dvoře 
u  Vrchlabí, kde bylo 35 dětí se 
svými pedagogy ubytováno. 
Žádné dlouhé zabydlování se však 
nekonalo. Po obědě se děti těšily 
ven, prohlédnout si, kde budou 
následující dny lyžovat. Sněhové 
podmínky v  okolí i  na sjezdovce 
byly vynikající. Po obhlédnutí ski-
areálu se šly projít po okolních zasněžených 
kopcích, aby vyzkoušely kvalitu místního 
sněhu a také aby jim trochu vyhládlo před 
večeří.
Do družstev byly děti rozřazeny na základě 
svého sebehodnocení, ve kterém se snažily 

vyjádřit, jak umí nebo neumí lyžovat.
Za první noc ještě připadlo pár centimetrů 
nového sněhu a od pondělí mohl probíhat 
výcvik přiměřený schopnostem a  doved-
nostem účastníků kurzu. Polovina žáků ni-
kdy nestála na lyžích, ale během pondělí se 

díky své snaze a  šikovnosti naučili 
ovládat lyže natolik, že i oni zvládali 
jízdu na vleku a  mohli sjíždět svah 
v opatrných obloučcích.
Méně zkušení, ale i  zdatní lyžaři 
si několikrát odzkoušeli měkkost 
sněhu při podivných akrobatických 
kreacích zakončených pádem. Ale 
naštěstí se nikomu nic nestalo. Lyžo-
vání si všichni opravdu užili! V pá-
tek 13. 1. bělští lyžaři neradi uklízeli 
lyže do vaků a loučili se se zasněže-
nými svahy. Vedoucí kurzu mohou 
být spokojeni, protože cíl LVK byl 
splněn.

Poděkování patří Marii Mlejnkové, Mgr. Li-
buši Coufalové a Mgr. Markétě Medviďové 
za péči a trpělivost věnovanou žákům a bez-
problémový průběh LVK 2017.

Jakub Tošovský, vedoucí LVK 

Národní institut pro další vzdělávání Praha 
vyhlašuje každý rok Konverzační soutěž 
v anglickém jazyce.
Školní kolo bylo rozděleno na tři části. První 
částí byl poslech, druhou částí čtení a  třetí 
část představoval rozhovor na dané téma. 
Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích. 
První kategorie je určena žákům 6. a 7. roč-
níků základních škol. Této kategorie se zú-
častnilo 13 žáků. Odměněni byli první čtyři 
žáci. Na čtvrtém místě se umístila žákyně ze 
VII. B Soňa Řehořková, na třetím místě žák 
z VI. A Vladan Klápště, na druhém místě žá-

kyně ze VII. B Miriam Tresová a na prvním 
místě se umístil žák z VI. A Jáchym Trávník.
Druhá kategorie je určena 8. a 9. ročníkům 
základních škol. Této kategorie se zúčastnilo 
23 žáků. Odměněni byli první čtyři žáci. 
Na čtvrtém místě se umístila žákyně z  IX. 
A  Anežka Špringlová, na třetím místě žá-
kyně z IX. A Zuzana Dvořáková, na druhém 
místě žák z  VIII. B František Coufal a  na 
prvním místě se umístila žákyně z VIII. B 
Nela Cankařová. Všech osm žáků bylo od-
měněno fairtrade sladkostmi.

BcA. Iva Coelho

Žáci sedmých ročníků poodhalili roušku 
tajemství, které zahaluje neobvyklé a  lidmi 
často nepochopené savce – netopýry. 
Paní Jaroslava Mincbergerová z  Ekocen-
tra v Mladé Boleslavi přijela malé přírodo-
vědce seznámit s  výukovým programem 
organizace ČESON – České společnosti na 
ochranu netopýrů.
Během tří hodin stihli žáci opravdu hodně 
aktivit – nejprve si ve skupinách vytvořili 
myšlenkovou mapu toho, co o  netopýrech 
vědí, vyzkoušeli si přiřadit správné názvy 
různým částem těla netopýra i  vyslechli 
nové zajímavé informace o  systematickém 
řazení těchto letounů.
V dalších částech se učili sluchem rozezná-
vat různé zvuky v přírodě a při krátké hře si 
vyzkoušeli nelehký úkol netopýra – při hře 
na netopýra a můru zkusili chytat můru se 
zavázanýma očima jen podle zvuku. Nako-

nec si popovídali o životním cyklu netopýrů 
a jejich výskytu i ohrožení u nás, navrhovali 
způsoby ochrany těchto zajímavých savců.
Program se všem velmi líbil, byl poučný 
a zajímavý.

Ing. Pavlína Cankařová

Lyžařský výcvikový kurz 2017

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Tajemný život netopýrů
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Masopustní rej spojený s karnevalo-
vým obdobím patří k  nejtradičněj-
ším folklorním akcím, konaným snad 
v  každém kraji naší republiky. Jeho 
symbolem jsou nejen veselé a bujaré 
průvody barevných masek, vesnické 
tancovačky, vepřové hody, ale i  zabi-
jačky. 
Nenechte si tak ujít tradiční maso-
pustní průvod naším městem. Vychá-
zíme ve 14 hod. z Informačního centra 
na zámku, u  radnice si vyzvedneme, 

pokud nám bude uděleno, povole-
ník průvodu městem. Pokračovat bu-
deme k České bráně, k Základní škole 
v Tyršově ulici a na náměstí do parku.
Děti si mohou masky vyrobit v neděli 
12. 2. v Informačním centru na zámku.
Na jednotlivých zastávkách uvidíte 
vstupy turistického oddílu sdružení 
Tajemství a dětí ze základní školy. Dě-
kujeme jim za každoroční spolupráci.

K. Oklešťková

Měsíc únor je letos zasvěcen masopust-
nímu veselí. Masopust je lidový třídenní 
svátek, který ve své podstatě sice nemá 
nic společného s  liturgií, ale přesto je 
podřízen církevnímu kalendáři. Pů-
vodně se slavil ve třech dnech předchá-
zejících Popeleční středě, kterou začíná 
40denní půst před Velikonocemi. Jelikož 
datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyb-
livým svátkem i masopust. 
V našem městě je masopustní průvod 
naplánován na sobotu 25. 2., která před-
chází Popeleční středě. V neděli 12. 2. 
poskytneme nejen dětem možnost vyro-
bit si masku, s kterou následně můžete 
vyrazit do chystaného průvodu.
Děti od nás dostanou jednu bílou ob-
ličejovou masku (na výběr bude např. 
lidský obličej, pes, kočka, medvěd), kte-
rou si vybarví a vyzdobí dle vlastní fan-
tazie. Pokud budete mít zájem o výrobu 
další masky, zakoupíte si ji již u lektora 
dílničky za 45 Kč. Dále bude možnost 

zakoupit si dekorace či hotové masky.
Zároveň bude k dispozici ukázkový jed-
noduchý masopustní převlek, který si 

můžete vyrobit doma. Dílnička je tento-
krát zcela vhodná i pro malé děti.
Těšit se na vás bude lektor z Muzea Edu-
arda Helda ze Zákup (muzeum výroby 
tradičních masek) a zaměstnanci běl-
ského zámeckého informačního centra. 
Vstupné: 20 Kč. 

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM 
 SOBOTA 25. 2. – 14 HOD.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA - MASOPUSTNÍ MASKY
NEDĚLE 12. 2. 13 – 16 HOD.

V loňském vánočním čase jsme  pozvali 
rodiče s  dětmi na předvánoční tvo-
ření, které se konalo 16. 11. 2016. Spo-
lečně jsme vyrobili ozdoby na vánoční 
stromeček. Výrobky se všem podařily 
a  jistě obohatily loňské Vánoce. Děku-
jeme rodičům za hojnou účast. 

Za děti z třídy Broučků Jiřina Fidrantová

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Tvoření s rodiči v MŠ 16. 11. 2016 – II. třída

co se nevešlo do lednového čísla
Pod tímto zvláštním názvem se skrývá 
soutěž pro desetičlenné školní týmy, které 
společně řeší zadané úkoly na téma život-
ního prostředí.
V první fázi se žáci zabývali klimatickými 
změnami – jejich úkolem bylo zhlédnout 
odborná videa a zpracovat podle nich ná-
stěnku. Na nástěnce se měly objevit nejen 
získané informace, ale také možnosti, jak 
my sami můžeme pomoci daný problém 
řešit. Poslední a  asi nejdůležitější částí 
prvního úkolu bylo vytvoření prezentace 
a  seznámení ostatních spolužáků s  touto 
problematikou.

Ačkoliv se toho naši soutěžící nejprve tro-
chu obávali, ukázalo se, že jejich práce 
spolužáky zaujala, a  proto nakonec obe-
šli nejen téměř všechny třídy druhého 
stupně, ale navštívili i mladší žáky na pří-
stavbě školy.
Nyní čekáme na bodové vyhodnocení 
prvního kola a  již se připravujeme na 
kolo druhé. Tentokrát je tématem naše 
jídlo – kdo ho vyrobil, odkud dovezl a co 
se v něm a za jeho výrobou skrývá. Jed-
ním z úkolů pro soutěžící je navíc jeden 
týden jíst buď zcela bez masa, nebo bez 
sladkostí. Uvidíme, jak se s tímto těžkým 
úkolem poperou. 

Ing. Pavlína Cankařová

Liga CO2

FOTOSOUTĚŽFOTOSOUTĚŽ

VÍCE NA www.mkzbela.czVÍCE NA www.mkzbela.cz

pro kalendář 2018

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE
31. 8. 2017
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FILMOVÝ KLUB 
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
Pátek 10. února od 19 hod.
Režie: Alexander Gentelev, 
Izrael, Německo, Španělsko, 2010
O životě se neučili ve školách, ale v krimi-
nále. Tam si také vybírali své budoucí spo-
lupracovníky. Tetování jim neslouží jako 
ozdoba, ale jako projev pohrdání autori-
tami a  znak příslušnosti ke své vězeňské 
kastě a její hierarchii.
Vstupné volné

NEZBEDNÁ POHÁDKA 
O KOBLÍŽKOVI
Sobota 11. února od 15 hod.
Nezávislé divadlo Patrika 
Šimůnka

Krásná Amálka žije v chaloupce u lesa s pra-
covitým Matějem, který ji jednoho dne při-
nese voňavé luční kvítí. Amálka mu za to 
upeče koblížek. Jelikož je ale horký, nechá ho 
vychladnout. Jenomže koblížek ožije, a pro-
tože je to velký neposeda, vydá se do světa. 
Na svých cestách potká zajíce, vlka, a  do-
konce narazí i na medvěda. Na chlubivého 
koblížka vyzraje až mazaná liška.
Vstupné 30 Kč

PORUČÍK Z INISHMORU
Sobota 11. února od 19.30 hod.
Martin McDonagh | Režie: Luděk 
Horký | Hraje Ty-já-tr - Hrobeso

Ďábelská groteska, černá jako kočka, co vám 
v noci přeběhne přes cestu. Kdo zabil Prcíka 
Tomeše? - to je, oč tu běží. Zbraně, láska, 
mrtvoly, gagy, zvířátka, výbuchy, mučení, 
polibky. Velká storka lásky pubertální anar-
chistky a mladistvého teroristy k domácím 
mazlíčkům.
Vstupné: 60 Kč, v předprodeji: 50 Kč

MAZANÝ FILIP
Pátek 3. března od 19.30 hod.
DS Mrsťa Prsťa, Kouřim

Kdo by neznal představitele tzv. Drsné školy 
Raymonda Chandlera a  jeho neuvěřitelně 
cynického hrdinu, soukromé očko Philla 
Marlowa.  Navíc většina českého publika vi-
děla � lm Václava Marhoula Mazaný Filip. 
Divadelníci z Kouřimi – soubor Mrsťa Prsťa 
s laskavým dovolením autora příběh uvedli 
na divadelní prkna. Nenechte si ujít skvělé 
setkání s Filipem, kapitánem policie Megiem 
Fialkou, černou Betty a  dalšími postavami 
této třesku crazy – noir komedie. Soubor 
Mrsťa Prsťa Kouřim přiveze představení do 
našeho bělského komorního sálu v pátek 3. 
března.  Začátek představení v 19.30 hodin. 
Vstupné 60 Kč na místě a 50 Kč v předpro-
deji. Rezervace vstupenek na www.mkzbela.cz. 
Těšíme se na vás.

O KOUZELNÉ VODĚ
Sobota 4. března od 15 hod.
Divadlo Dokola

Loutková pohádka o tom, jak se Kuba z Ku-
bínova králem stal. Bude to pěkné povídání, 
trochu o hlouposti, chytrosti, o zlobě i ra-
dosti, trochu o štěstí a třeba i o lásce.
Vstupné: 30 Kč

BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY
Čtvrtek 16. února od 18 hod.
Čtvrtek 16. února by si měli zaškrtnout 
v kalendáři všichni ti, kdo mají rádi hu-
mor, písničky a historky ze sportovního 
zákulisí. Od 18.00 přivítáme v  Komor-
ním sále MKZ dva milé hosty – písnič-
káře Pepu Štrosse, kterého jste mohli 
vidět při pořadech s  MUDr. Radimem 
Uzlem a Ivo Šmoldasem, a Jaroslava Su-
chánka, legendárního sportovního ko-
mentátora.  Pepa Štross má nejen na-
kažlivý smysl pro humor, ale také syna, 
se kterým tvoří hudební duo. Navíc 
má neobyčejně vřelý vztah k  našemu 
městu.  Jeho folkové písničky se budou 
tentokrát střídat s příběhy Jaroslava Su-
chánka z  prostředí zázemí vrcholového 
sportu, to vše prošpikováno celou řadou 
přebreptů a  veselých historek. Přijďte 
strávit příjemné chvíle do Komorního 
sálu MKZ ve čtvrtek 16. února 2017 od 
18.00 hodin. Vstupné 100,- Kč

„KRESBY JANA KAPOUNA“
Motto:
„Kresli, kresli, jak to 
vidíš svýma očima, 
kresli a  maluj, do-
kud tě to baví. Aka-
demický malíř Pavel 
Forman“

Také psané slovo se 
dá přečíst tak, jak je 
chceme slyšet, stejně 
tak je možné dívat se na obrázek, který je na-
kreslen byť jen obyčejnou tužkou.
Slavnostní otevření výstavy proběhne v so-
botu 25. 2. od 15 hod. ve Výstavním sále 
MKZ na Masarykově náměstí.

Výstavní sál otevřen po – čt od 9 do 11.30 a od 
12 do 16 hod. Jinou dobu návštěvy můžete 
domluvit na tel. č.: 326 701 216.

KOMORNÍ SÁL MKZ

VE VÝSTAVNÍM SÁLE MKZ

Na pořady v  Komorním sále MKZ 
si můžete lístky rezervovat již dnes na 
našich stránkách www.mkzbela.cz
Rezervace končí půl hodiny před začát-
kem představení, nevyzvednuté lístky 
budou vráceny do prodeje.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 14. 1. uplynulo již devět let od úmrtí naše-
ho tatínka, dědečka a  pradědečka, pana Milana 
Daňhela. 

Vzpomínají dcera Radka Bártová a syn Milan 
Daňhel s rodinami.

Dne 15. 1. uplynulo již 17 let, kdy nás navždy 
opustila naše babička a prababička, paní Blažena 
Koucká. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají vnučky Monika a Denisa 
s rodinami.

Dne 5. 2. tomu byly 4 roky, co nás opustila paní 
Yvona Bittnerová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 6. 2. uplyne již šest let, co 
nás navždy opustila naše milova-
ná maminka, paní Hana Janurová, 

a 11. 2. to budou dva roky, kdy jsme se 
rozloučili s  tatínkem, panem Vilémem 
Janurou. 

Stále vzpomínají dcera a synové 
s rodinami.

Dne 12. 2. uplynou již dva roky, kdy nás opustil 
pan Milan Krejbich. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.
Manželka, dcera, syn a vnoučata se svými rodinami

Dne 26. 2. to budou již tři roky, co nás 
navždy opustil pan Václav Mach. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, zavzpomínej-
te s námi. 

S láskou manželka Anna a dcery 
s rodinami 

Vzpomínka na pana Karla Pokorného
Dne 13. 9. 2016 ve věku osmdesáti let zemřel Karel 
Pokorný. Člověk, který Bělou pod Bezdězem oprav-
du miloval. Přestože mu osud nadělil těžký úděl ce-
loživotní invalidity, fandil sportu, zejména fotbalu 
a házené. Nechyběl na žádném sportovním utkání, 
ať se konalo v místě, či byla možnost s oddílem vyjet.
S  přibývajícím věkem a  rostoucími zdravotními 
omezeními odešel do Domova důchodců do Mladé 
Boleslavi. Na jeho motorce pro invalidy se v zelené 
vestě nejednou vydal do své Bělé, za svými známý-
mi či za sportovním utkáním.
Kdo jste ho znali a měli rádi, můžete mu dojít roz-
svítit na bělský hřbitov. Urna s jeho ostatky je uložena 
v kolumbáriu, vlevo při vstupu na hřbitov (za nádr-
ží s vodou). Děkuji touto cestou těm, kteří byli nápo-
mocni při zřízení místa jeho posledního odpočinku.

Daniela Pastorková

VZPOMÍNKY

Muzeum Podbezdězí pořádá v únoru 2017 
tyto akce:

PŘEDNÁŠKA: MALÍŘ A FOTOGRAF 
BEDŘICH ŽENÍŠEK
Pondělí 13. února od 17 hod., vstupné: 20 Kč
V pondělí 13. 2. se v Mu-
zeu Podbezdězí uskuteční 
přednáška Bc. Václava Ho-
lase o slavném fotografovi 
a malíři z Mnichova Hra-
diště Bedřichovi Ženíškovi, 
která představí život a dílo 
muže mnoha profesí, jenž jako jeden z prv-
ních na svých fotogra� ích a obrazech za-
chytil jednu z bran do Českého ráje. Přijďte 
si poslechnout o jeho zajímavé životní cestě 
i o odkazu, který zanechal pro náš region.

BESEDA: KAMILA MOUČKOVÁ  
CHARTA 77
Čtvrtek 23. února od 17 hod., vstupné: 20 Kč
V letošním roce si připomínáme 40 let od 

uveřejnění Charty 77. 
Při této příležitosti 
zavítá do Muzea Pod-
bezdězí česká televizní 
a rozhlasová hlasatelka 
Kamila Moučková, 
která spolu s vámi zavzpomíná nejen na 
události okolo Charty 77, ale také na rok 
1968 a normalizační časy v tehdejším Čes-
koslovensku. 

MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ KAPLI 
SV. JOSEFA
Pátek 10. února od 16.30
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli 
sv. Josefa bude sloužena v pátek 10. 2. od 
16.30

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 24. února od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé p. B. 
bude sloužena v pátek 24. 2. od 16.30.

BOHUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM
U příležitosti 70. vý-
ročí konce 2. světové 
války vydalo Mu-
zeum Podbezdězí 
autentické vzpo-
mínky učitele Bohu-
mila Dejmka (1898 
– 1979) na průběh 
konce války v  Bělé 
p. B. Zakoupit je 
můžete na pokladně 
Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

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 únoru

S láskou manželka Anna a dcery 

V  městě Dubá v  kostele Nalezení sv. Kříže se 
konalo vystoupení ženského pěveckého sbo-
ru Carillon z Bělé pod Bezdězem. Koncert byl 
uskutečněn v neděli 4. 12. od 17.30 a naše měs-
to by chtělo touto cestou poděkovat za jejich 
krásné vystoupení. Město Dubá jim ještě jed-
nou moc děkuje i za naše spoluobčany, kterých 
přišlo opravdu hodně. Jejich vystoupení nám 
všem zpříjemnilo vánoční atmosféru.

Papírníková, matrikářka MěÚ Dubá

Děkuji zástupcům Svazu postižených civilizač-
ními chorobami za jejich milou návštěvu a bla-
hopřání k mým 75. narozeninám. 

Pavel Hofman

Děkuji organizaci zdravotně postižených za 
gratulaci a  dárek k  narozeninám. Gratulovat 
přišla paní Tomanová. Ještě jednou děkuji.

Božena Paříková

Dne 7. 2. oslaví paní Libuše Černohubová své 
narozeniny. Moc a moc zdraví, štěstí a pohody 
do dalších let jí přeje dcera Líba, Míla a Hana, 
vnoučata a pravnoučata posílají velkou pusu.

PODĚKOVÁNÍ Gratulace
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Pátek 10. 2. Schůze TPD od 17 hod. na 
základně
Program: info o vítání jara na zámku Svi-
jany. Máchovské putování. Poslední infor-
mace k zájezdu 11. 2., turistické besedy.

Sobota 11. 2. Zájezd – Zima v Ralsku aneb 
Putování mezi dvěma hrady.
Trasa záleží hlavně na počasí - cca do 8 km.
Navštívená místa: Hamr na Jezeře, hrad Dě-
vín, Skalní divadlo, legendární křižovatka 
u Sochora, hrad Stohánek, skalní obydlí Ho-
líčky. V případě dobrých přírodních pod-
mínek možná trasa i na běžky.
Odjezd busu: MB Bondy - 7.45; Bělá, hala 
- 8 hod.; Doksy - 8.15.
Cena: 150 Kč.
Bude zajištěno společné jídlo, návrat před-
pokládáme. 

Pondělí 20. 2. Beseda s L. Andršem – Bal-
kánem na kole.
Od 17 hod. v Komorním sále MKZ.
Vstupné dobrovolné.

Připravujeme náhradní termín nevydařené 
besedy Islandským vnitrozemím. Sledujte 
stránky TPD a MKZ a omlouváme se za 
technické problémy. 
Těšíme se na setkání, přijďte se toulat.

Horský vůdce

ÚNOR, KRÁTKÝ MĚSÍC 
DLOUHÝ NA ZIMU

TAJEMSTVÍ

Do letošního soutěžního ročníku jsme 
přihlásili družstva staršího i mladšího 
dorostu. Hráči jsou ve svých kategoriích 
druhým rokem a hrají II. ligu. Mladší do-
rost je po podzimní části na 2. místě, starší 

dorost je po polovině soutěže na 8. místě.
Mladší dorost se v jarní části popere o ví-
tězství ve své skupině II. ligy. Dne 
25. 2. přivítáme v městské spor-
tovní hale vedoucí družstvo Loun, 
výsledek tohoto utkání hodně 
napoví o  osudu letošní sezony.
Starší dorost bude v jarních odve-
tách hrát o klidný střed tabulky. 
Hráče čeká po sezoně další krok 
v jejich kariéře, přechod do druž-
stva mužů. Adaptace na muž-
skou házenou už probíhá tuto sezonu, 
starší dorostenci nastupují pravidelně 
v regionální soutěži za družstvo mužů. 
Osu obou družstev tvoří naši odcho-
vanci, kteří v  našem oddíle společně 
prošli všechny kategorie od minižactva. 
Do dvou let budeme mít perspektivní 

družstvo mužů s výhledem na 15 sezon.
O naše odchovance je zájem i v klubech 
I. ligy. Patrik Stach přestoupil do Lovosic, 
kde je regionální házenkářské centrum 
mládeže, Jakub Humpola a Lukáš Vítek 

tam trénují a hrají na hostování. Ja-
kub Humpola je navíc členem širšího 
kádru dorostenecké reprezentace.
Mladší dorost: Michal Bernard, Mi-
kuláš Brisuda, Jakub Coufal, Kryš-
tof Doležal, Jakub Humpola, Matěj 
Humpola, Adam Piešťanský, Michal 
Sojka, Richard Stanev, Vojtěch Su-
charda, Jiří Šídlo, Ondřej Vacek, Vik-
tor Vaněk, Lukáš Vítek, Štěpán Vo-

koun; trenéři: Stanislav Švec, Jan Urban.
Starší dorost: Jakub Hamšík, Tomáš Kočí, 

Jakub Loukotka, Jaroslav Macoun, Domi-
nik Maršálek, Jiří Nigrín, Josef Smejkal, 
Patrik Stach, Filip Šulc; trenéři: Vladimír 
Hrubý, Josef Kočí.

Stanislav Švec
www.sokolbela.cz

Sedmou a  poslední disciplínou Běl-
ského sedmiboje byl badminton. Turnaj 
ve čtyřhře v badmintonu proběhl v běl-
ské hale 17. 11. 2016. Hrálo se systémem 
každý s každým.
Nejdříve odehráli jeden set muži a pak 
set ženy. Pokud byl výsledek nerozhodný, 
rozhodoval set ve smíšené čtyřhře. Výsle-
dek turnaje ani výsledek celého sedmiboje 
nebyl jasný až do předposledního zápasu. 
Ten zvládl lépe tým Sahary a vyhrál turnaj 
před Bezdědicemi a „Měšťáky“ následova-
nými Březinkou a Výsluním. Turnaj v bad-
mintonu určil i výsledky celého sedmiboje, 
který dopadl následovně:
1.  Sahara         38 b.
2.  Březinka     37 b.
3.  Bezdědice   31 b.
4.  „Měšťáci“    28 b.
5.  Výsluní        20 b.
6.  Lidovky       10 b.
Týmu Sahary blahopřeji k zisku putovního 
poháru v 1. ročníku Bělského sedmiboje 
a ostatním týmům děkuji za čestný boj 
a věřím, že jsme si to všichni užili.

No, a nezbývá než konstatovat, že 1. roč-
ník Bělského sedmiboje skončil, a zvolat:
AŤ ŽIJE 2. ROČNÍK BĚLSKÉHO SED-
MIBOJE!
Pokud vás je minimálně 6 (z toho aspoň 
2 ženy a 2 muži), přihlaste svůj tým na 
e-mailu: belskysedmiboj@gmail.com 
a pojďte si to užít v dalším ročníku.

Milan Lomoz

Házenkářský dorost 2016/2017

Bělský sedmiboj VII.

SK BĚLÁ - HÁZENÁ
Únorové mistrovské zápasy 

ve sportovní hale
Sobota 4. 2. 
tradiční turnaj mužů o pohár Máchova kraje, 
začátek v 9 hod.
Sobota 18. 2.
 ženy:                     Astra Praha od 11 hod. 
Sobota 25. 2.
 ml. dorost: Loko Louny od 13 hod.
 st. dorost: Loko Louny od 15 hod.

Hraje skupina MYSTIQ.

SPORTOVNÍ PLES HÁZENÉ 
TJ Sokol Bělá pod Bezdězem
v sobotu 11. 2. od 20.30 

SOKOLOVNA 
Bělá pod Bezdězem

Můžete se těšit na občerstvení, 
tombolu i kulturní program.

vstupné 150 Kč
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Vyhlašujeme 2. ročník

Bělského sedmiboje
smíšených družstev

Disciplíny:
1. Bowling
2. Šipky
3. Kuličky
4. Nohejbal
5. Bělská regata
6. Bezdědický krpál
7. Badminton

Soutěžit mohou minimálně šestičlenná družstva, 
jejímiž členy jsou alespoň dvě ženy a dva muži. 
Členové družstva by měli mít vztah k Bělé a jejím
částem – např. trvalé bydliště či nemovitost. 
Odměnou bude skvělá zábava a pro vítěze je 
připraven putovní pohár.
Pokud se chcete pobavit a zasoutěžit si, přihlašte 
svůj tým na belskysedmiboj@gmail.com nebo na 
telefonu 603 226 500.

nově nabízí cisternový vůz (fekál) 
LIAZ o objemu 8 000 l. 
tel.:   736 602 879
e-mail:  plavecky.zp@seznam.cz

Firma Jakub Plavecký 
přípravné práce pro stavby

BLBINY Z  ÚSTNÍ  DUTINY 
písničkář Pepa Štross a sportovní komentátor 

Jaroslav Suchánek v Komorním sále MKZ

čtvrtek 16. února od 18 hod.
nezapomeňte včas rezervovat na www.mkzbela.cz

INZERCE

PRO MLADOBOLESLAVSKÝ 
A LIBERECKÝ KRAJ

Silver

REALITNÍ MAKLÉŘ

+420 775 724 211
eva.svobodova@re-max.cz

Ing.Eva Svobodová

PRO MLADOBOLESLAVSKÝ 
A LIBERECKÝ KRAJ

Silver

REALITNÍ MAKLÉŘ

+420 775 724 211
eva.svobodova@re-max.cz

Ing.Eva Svobodová

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
MĚSTEM

Sobota 25. února  
ve 14 hod.

Trasa průvodu masek :
IC na zámku 

radnice 
Česká brána

ZŠ v Tyršově ul .  
Masarykovo náměstí


