
Z  JEDNÁNÍ  RADY MĚSTA  -    DĚNÍ  VE  MĚSTĚ  -  Z  kulTuRNÍho  DĚNÍ 
VolBY  PREZIDENTA  ČR  -  ZE  SPoRTu  A  SPolkoVé  ČINNoSTI 

Výstavní sál MKZ
Betlémy II.

ze soukromé sbírky 
do 25. 1.

otevřeno po – čt 
od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.

Středa 17. 1.
Představení studie zámku

od 17 hod. v Klubu Základní školy 
Bělá p. B. v Máchově ulici

Čtvrtek 18. 1. 
Vrchbělská střelnice

Přednáška 
od 17 hod. v Muzeu Podbezdězí 

Vstupné: 20 Kč

Středa 24. 1. 
Kolumbie pěšky a na kole

Turistická beseda 
od 17 hod. v Komorním sále MKZ 

Vstupné dobrovolné

Sobota 27. 1. 
O Sněhurce 

Divadlo Pruhované panenky
od 15 hod. v Komorním sále MKZ

Vstupné: 30 Kč

Středa 31. 1. 
Představení studie sídliště

od 17 hod. v Klubu Základní školy 
Bělá p. B. v Máchově ulici

Čtvrtek 1. 2. 
Vernisáž výstavy ZUŠ 

Cesta do Afriky
od 16 hod. ve Výstavním sále MKZ

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

Vážení SPOlUOBČAné,
leden
1/2018

42. ročník

Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro 
každého z  nás znamená i  začátek nových 
plánů, předsevzetí a  určení si nových cílů, 
které bychom během nastávajícího roku 
chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním 
životě.
Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodno-
cení toho, co jsme minulý rok zažili, vyko-
nali nebo nestihli udělat. Život člověka je 
sám o sobě pestrý a každého z nás postihly 
i zlé dny naplněné trápením, smutkem a ne-
zdarem, tak i  dny dobré, veselé, radostné 
a  šťastné. Na tom dobrém je potřeba dále 
zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se pře-
kážek, které během postupující cesty určitě 
přijdou. I samotné město během minulého 
roku překonávalo překážky, ale těšilo se 
i z dokončených děl a úspěchů.
Doufáme, že i vy občané jste prožívali úspě-
chy a  všechny pozitivní události, tak i  vy-
konané práce na vyladění obce s  radostí 
a zájmem, jelikož se všechno dělá pro zlep-

šení a zkvalitnění života občanů, vašeho ži-
vota ve městě. Navzdory hektické době, ve 
které žijeme (vyšší požadavky na lidi, tech-
niku a infrastrukturu), jsme přesvědčeni, že 
vzdělávat a  zvyšovat úroveň kvality života 
v  našem městě se nám společnými silami 
podaří. Mnoho v našem městě je potřebné 
vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však 
potřebné hodně úsilí, práce, jednání, pro-
jektů, ale i  dobré vůle, spolupráce, ochoty 
a  tolerance. Využíváme této příležitosti 
poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou 
a mírou přispěli ke zvelebení našeho města.
Přejeme vám víc hezčích dní než těch hor-
ších, víc lásky než nenávisti, víc hojnosti 
a radosti než smutku.
Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním 
i osobním životě. 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.

foto: Tereza Kašparová
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Z jednání  rady města 
opatření č. 3/2017 příspěvkové organizace 
Mateřská škola Bělá pod Bezdězem a 2. roz-
počtové opatření Městských kulturních za-
řízení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové or-
ganizace.

Příprava rekonstrukce komunikace
Rada města doporučila podepsat smlouvu 
na veřejnou zakázku Projektová dokumen-
tace – ul. Na Výsluní se společností CR Pro-
ject s.r.o se sídlem Mladá Boleslav, v uprave-
ném rozsahu.

Nová autobusová zastávka
Rada města schválila pořízení nové autobu-
sové zastávky „Maruška“ za celkovou kupní 
cenu 60.796 Kč s  DPH do lokality Zadní 
Hlínoviště z  prostředků pojistného plnění 
za zastávku zničenou při dopravní nehodě.

Rozpočtová opatření
Rada města schválila rozpočtové opat-
ření města č. 12/2017, kdy příjmová 
část rozpočtu zůstává beze změn ve výši 
93.765.271,80 Kč, výdajová část rozpočtu 
zůstává beze změn ve výši 102.969.974,80 
Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 
9.204.703,- Kč.
Dále rada města dle zákona o obcích v plat-
ném znění a  §28 zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, v platném znění, schválila rozpočtové 

Informace z Finančního odboru MěÚ Bělá pod Bezdězem

Poplatek za odpady pro r. 2018
Rada města doporučila Zastupitelstvu města 
Bělá pod Bezdězem ponechat poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu ve stávající výši i pro rok 
2018. 

Rozvojové studie
Rada města schválila veřejnou prezen-
taci studie využití zámku dne 17. 1. 2018  
v 17 hod. ve školním klubu v Máchově ulici 
a veřejnou prezentaci studie revitalizace síd-
liště dne 31. 1. 2018 v 17 hod. ve školním 
klubu v Máchově ulici.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem 
schvalovalo na svém řádném zasedání dne 
13. 12. 2017 materiály, které předložil Fi-
nanční odbor MěÚ Bělá pod Bezdězem.
1. Nejdůležitějším materiálem bylo schvá-

lení rozpočtu na rok 2018.
Výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 
126.932 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 
(investiční výdaje) ve výši 40.851 tis. Kč. 
V této částce jsou zahrnuty tyto investiční 

akce: pokračující práce - chodník Tyršova 
ul., projektová dokumentace, úprava ná-
dvoří budovy MěÚ II. etapa, VO Vrchbělá, 
rekonstrukce Masarykovo nám. čp. 25 
- dokončení, hasičské auto, kotelna Tyr-
šova ul., rekonstrukce střechy Zámek 2, 
uzavření schodiště na zámku ve výši  
200 tis. Kč, dovybavení MěÚ výpočetní 
technikou v částce 100 tis. Kč, výkup po-
zemků ve výši 1.300 tis. Kč a další drobné 
inv. akce.
Běžné výdaje jsou navrhovány v celkové 
výši 86.081 tis. Kč. Běžné výdaje rozpočtu 
jsou rozdělené dle platné rozpočtové 
skladby a zařazené do jednotlivých kapi-
tol. Jedná se o  výdaje na platy a  odvody 
sociálního a zdravotního pojištění, nákup 
materiálu, drobného hmotného majetku, 
energie (elektrická energie, plyn, voda), 
výdaje na služby, opravy a udržování, tele-
fonní poplatky a pohonné hmoty.

Druh Částka (v tis. Kč)
PŘÍJMY CELKEM 89.564,00
   1. daňové 73.911,00
   2. nedaňové  5.413,00
   3. kapitálové 0,00
   4. přijaté transfery a fondy 10.240,00
VÝDAJE CELKEM 126.932,00
   5. běžné výdaje 86.081,00
   6. kapitálové výdaje 40.851,00
SALDO (příjmy - výdaje) -37.368,00
FINANCOVÁNÍ 37.368,00

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018. 
V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky se tato 
uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Opět budeme volit v 5 volebních okrscích, a to:

Okrsek č. 1:   Základní škola v Máchově ulici,
Okrsek č. 2:   Městská kulturní zařízení na  
  Masarykově náměstí,
Okrsek č. 3:   Správní budova společnosti Tiberina  
  Automotive Bělá, spol. s.r.o.,
  v Mladoboleslavské ulici,
Okrsek č. 4:   Mateřská škola v Pražské ulici,
Okrsek č. 5:   Klubovna spolku Pejřavák v Březince

Právo volit prezidenta České republiky má státní občan ČR, cizí 
státní příslušníci nevolí. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem volby hlasovací lístky. Ve dnech volby může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání 
II. kola volby prezidenta ČR volič obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti ve dnech volby. Volit na voličský průkaz ve dnech volby 
prezidenta může volič v jakémkoli volebním okrsku na území 
České republiky.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI BUDOU OTEVŘENY 
pátek 12. 1. v době od 14 do 22 hod.; sobota 13. 1. v době od 8 do 14 hod.

M. Krejčíková, správní odbor
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Rozpočet je navrhován jako schodkový 
ve výši -37.368 tis. Kč. Tento rozdíl bude 
financován z  vlastních zdrojů, tj. z  pře-
bytků hospodaření z  minulých období 
a  z  fondů. Ve financování jsou zahrnuty 
také splátky úvěrů za komunikaci Měl-
nická a rekonstrukce školních a předškol-
ních zařízení. 
Rozpočet města doplňuje rozpočet hos-
podářské činnosti, která se zabývá by-
tovým hospodářstvím. Město vlastní 
261 bytových jednotek a dále 42 nebyto-
vých prostor. Příjem se očekává ve výši 
9.430,29 tis. Kč, na plánované opravy je 
počítáno s  částkou 2.500 tis. Kč, na vše-
obecné opravy a  údržbu, havárie apod. 
jsou připraveny prostředky ve výši  
2.000 tis. Kč a na ostatní výdaje a služby  
550 tis. Kč. Správa bytů provede v roce 2018 
odvod finančních prostředků z hospodář-
ské činnosti do rozpočtu města ve výši 
6.900 tis. Kč na dokončení rekonstrukce 
čp. 25 na Masarykově nám., na opravu 
střechy v Zámek 2, kotelna v Tyršově ul. 
2. Dalším materiálem bylo schvá-
lení podmínek pro poskytování půjček 
z fondu rozvoje bydlení pro rok 2018, kdy 
si budou moci občané města Bělá pod 
Bezdězem žádat o půjčku z tohoto fondu 
na tyto účely: 
Obnova střechy (krytiny i  konstrukce), 
oprava fasády vč. oplechování domu, za-
teplení obvod. pláště domu, zateplení se 
současnou opravou fasády vč. oplecho-
vání domu, výměna kotle (ekologické 
topení), kompletní výměna oken domu 
nebo bytu, vybudování kanalizační pří-
pojky, rekonstrukce výtahu v  bytovém 
domě. Výběrové řízení organizuje RM 
a  jí zřízená komise a  je předpoklad, že 
výběrové řízení bude vyhlášeno radou 
města v průběhu ledna roku 2018 tak, aby 
s  úspěšnými uchazeči o  půjčky z  tohoto 
fondu byly uzavřeny smlouvy nejpozději 
do konce dubna roku 2018.
Dalším důležitým materiálem, který 
schvalovala rada města v  prosinci 2017, 
bylo vyhlášení jednotlivých programů 
pro rok 2018 na základě schválených zá-
sad 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 volnoča-
sových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže,
c) Dotační program na podporu sportu.
Specifické podmínky pro jednotlivé do-
tační programy (příp. podprogramy) 
budou uvedeny v  jednotlivých vyhláše-
ných výzvách k předkládání žádostí o do-
taci. Proto je důležité sledovat přede-
vším webové stránky města, kde budou 
všechny informace uvedeny pod zálož-
kou Dotace. 
Zde najdete všechny informace po-
třebné k podání žádosti o dotaci, včetně 
potřebných vzorových formulářů. 
Správcem jednotlivých programů bude 
Finanční odbor MěÚ Bělá pod Bezdě-
zem, takže se můžete informovat přímo 
na Finančním odboru MěÚ u p. Viliama 
Matouška na tel.: 326 700 920. 

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří 
obdrželi dotaci z rozpočtu města na zá-
kladě uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
v  roce 2017, na povinnost vyúčtování 
dotace ve stanoveném termínu. V  pří-
padě nedoložení vyúčtování a  dalších 
dokladů dle smlouvy bude ze strany 
města postupováno dle čl. III. smlouvy 
a nemusí být žadateli poskytnuta dotace 
pro rok 2018.
 
Upozornění pro platbu místního po-
platku za komunální odpad a místního 
poplatku ze psů 
Městský úřad Bělá pod Bezdězem, eko-
nomický odbor, upozorňuje občany na 
skutečnost, že ani v roce 2018 se již nebu-
dou rozesílat oznámení o  výši místního 
poplatku za psa a  místního poplatku za 
provoz systému nakládání s komunálním 
odpadem. Potřebné informace k  úhradě 
budou uveřejněny 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 17. 1. 2018.
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 fy-
zickou osobu.
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2017, pokud nenastaly skutečnosti, 
které by výši ovlivnily (např. uhynutí psa 
nebo pořízení psa nového). 
Poplatky je nutno uhradit nejpozději do 
31. 3. 2018.

Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v pokladně Městského úřadu Bělá pod 
Bezdězem – v  hotovosti, nebo platební 
kartou, úřední hodiny pokladny jsou pon-
dělí a středa 7.30 – 11.00 a 12.30 – 16.30, 
čtvrtek 7.30 – 11.00 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 identifikována. 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 identifikována.
V  případě nejasností se můžete infor-
movat 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 2018.

Za FO MÚ Bělá pod Bezdězem
Viliam Matoušek 

vedoucí 

Dovolujeme si vás informovat o množství 
odpadů z obalů, které se u nás ve městě 
vytřídilo v období 1. 7. - 30. 9. 2017 a bylo 
předáno k  dalšímu využití. Sběr obalo-
vých odpadů v  našem městě probíhá ve 
spolupráci s  autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s. 
Velké poděkování patří občanům, kteří 
již odpad třídí. Pokud by došlo k  napl-
nění nádob, mohou také občané města 
Bělá pod Bezdězem bezplatně odpad 

odevzdat ve Sběrném 
dvoře v ulici Mělnická. 
Tříděním napomáháte 
ke snižování množství 
odpadu končícího na 
skládce. 
Děkujeme, že třídíte 
odpad.

-ŽP-

Třídění obalového odpadu
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V pátek 24. 11. 2017 vyrazily obě osmé 
třídy na exkurzi do Terezína.
Když se řekne slovo Terezín, všichni si zpra-
vidla představí židovské ghetto a nacistic-
kou věznici za 2. světové války, místa utr-
pení a hrůzy. Naše exkurze se ale netýkala 
tohoto období; přenesli jsme se do času 
ještě staršího, do 18. a 19. století.
Z hodin dějepisu jsme věděli, že vojenská 
pevnost Terezín byla vybudována za vlády 
Josefa II. v letech 1780 až 1790. Naše první 
cesta mířila do Retranchementu 5, který 
byl poslední obrannou linií pevnosti Te-
rezín a v němž je dnes zřízeno první Mu-
zeum Terezína zabývající se historií města 
a pevnosti od založení až po období První 
republiky. 
Skvělý průvodce Josef Kočí nás poučil, jak 
to v Terezíně v uvedeném období vypa-
dalo, jak se pevnost stavěla, jak si zde lidé 
žili. Dozvěděli jsme se, jaká byla v pevnosti 
válečná taktika, jaké překážky a překva-
pení by případné obléhatele čekaly. Měli 
jsme možnost podívat se do podzemních 
chodeb. Pan průvodce si pro nás připravil 

i pár překvapení. V podzemí jsme mohli 
projít malý úsek úplně potmě. Po prohlídce 
podzemních prostor jsme ještě vyplňovali 
pracovní listy a myslím si, že jsme to zvládli 
obstojně. K správnému řešení jsme hledali 
údaje na panelech a vystavených předmě-
tech v expozici muzea. Nejúspěšnější žá-
kyně z každé třídy obdržely za svůj výkon 
knižní odměnu, úsilí ostatních úspěšných 
řešitelů ocenil náš pan učitel dějepisu jed-
ničkou.
V druhé části naší exkurze jsme navštívili 
objekt Kavalír 2, v němž je umístěna expo-
zice Kasárna. Pan Kočí nás provedl životem 
vojáka v pevnosti druhé poloviny 18. sto-
letí. Viděli jsme pevnostní i polní děla, za-
přažené koně i zásobovací vůz. Prošli jsme 
si armádní kvartýry od téměř zámeckého 
salonu velitele pevnosti, přes byty důstoj-
níků až do prosté ložnice mužstva. Nahlédli 
jsme do strážnice, štábu i kuchyně. Do exo-
tických dálek jsme se podívali v Muzeu 
La Grace, kde jsme se dostali do skuteč-
ného podpalubí plachetnice brázdící moře  
v 18. století. Její replika pluje dnes ve vo-

dách Středozemního moře i  Atlantiku. 
Na úplném konci exkurze měl náš prů-
vodce další překvapení. Předvedl nám 
střelbu ze dvou historických pušek. Mys-
lím si, že můžu za všechny zúčastněné žáky 
říct, že se nám tato exkurze moc líbila. 

Soňa Řehořková, VIII. B 

ZE ZÁklADNÍ ŠkolY A DĚNÍ VE MĚSTĚ

exkurze do Terezína 18. a 19. století

Mikulášské setkání v Bezdědicích

Rizika a nástrahy sexuálního chování

Slánka – „Jsem originál“

Ve čtvrtek 24. 11. 2017 se uskutečnilo další 
setkání našich „deváťáků“ s panem Bab-
kou z organizace Slánka. Tentokrát si pro 
ně připravil povídání o různých rizicích, 
která na ně číhají při zahájení jejich sexu-
álního života.
Žáci se rozdělili do čtyř skupin a zpracovali 
formou brainstormingu témata vztah, rizi-
kový sex, pohlavní choroby a antikoncepce. 
To byl odrazový můstek pro vysvětlování 
a řízenou diskuzi. Žáci bez obav vyjadřovali 
své názory, ptali se na věci, které je zajímaly, 
a za spousty smíchu a chichotání se propra-
covali k těm nejzávažnějším tématům.
Doufejme, že tato neobvykle vedená před-
náška zanechala v žácích dostatečně silný 

dojem, aby se jednou ve svém životě chovali 
zodpovědně a bezpečně.

Ing. Pavlína Cankařová

V  Bezdědicích se rozhodně nenudí 
a nenudili se ani v prosinci. Druhého 
prosince tam vypuklo mikulášské od-
poledne. Náves ožila soutěžemi pro 
nejmenší, zněly koledy, zdobil se stro-
meček a na pekelném ohni se opékaly 
čertovské topinky i  zcela nečertovské 
vuřty, vařila se káva i čaj. Navečer při-
vítaly andělské zvonečky těch, kteří si 
je nezapomněli přinést, Mikuláše, kte-
rému nechyběl ani čert a  anděl. Spo-
lečně potom rozsvítili strom a vstoupili 
do času adventu. 
Bezdědické světlušky jako pořadatelé 
společných akcí v  Bezdědicích přejí 

všem šťastný a úspěšný rok 2018 a těší 
se na další setkání.

Světlušky z Bezdědic

Dne 9. 11. 2017 nás navštívil Miroslav 
Babka z organizace Slánka. Pro 5. ročník 
měl připravené téma „Jsem originál“.
Na úvod jsme si připravili třídu tak, že 
lavice byly dány stranou a židle byly uspo-
řádány do kruhu. V samotném úvodu 
dvouhodinového sezení se pan Babka se 
všemi seznámil. Požádal děti, aby sdělily 
své jméno a k tomu přidaly informaci, co 
rády dělají ve volném čase.

V dalším kroku dětem položil otázku, 
co si představí pod pojmem „originál“. 
Veškeré poznatky dětí zapisoval na tabuli 
a společnou komunikací vytvořili celist-
vost pojmu. Poté se zaměřil na každého 
žáka zvlášť takovou formou, aby děti při-
jaly ten fakt, že každý z nich je jedinečný 
a ve své podstatě originál.
Napomohl dětem uvědomit si, že pomalu 
začínají vstupovat do další fáze svého ži-
vota a více zodpovídají za své chování 
a jednání.

Radka Svatušková
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nejen na houby do české tajgy

PŘeDSTAVení DVOU ARCHITeKTOnICKÝCH STUDIí

Upravená studie zámku
Bělský zámek patří bezesporu ke stavebním 
klenotům našeho města. Práce na jeho re-
konstrukci se datují od roku 2008, kdy za-
čalo pročištění okolí zámku, a postupnými 
kroky v jeho obnově se začíná pomalu vracet 
jeho bývalý lesk (střechy, půdy, Infocentrum 
s expozicemi, toaletní věž, fasáda kaple, spo-
jovací chodba). Prozatím práce postupovaly 
v souladu se studií, která byla odsouhlasena 
zastupitelstvem v roce 2009. Čas ukázal, že 
je třeba studii upravit, a tak byl studiu archi-
tekta Tomáše Šantavého zadán úkol studii 
aktualizovat. Rádi bychom vás pozvali na 
PŘEDSTAVENÍ STUDIE ZÁMKU do Klubu 
Základní školy Bělá p. B. v Máchově ulici  
17. 1. od 17 hod.

Studie úpravy sídliště
Každý prostor, který je veřejně užíván, v sobě 
nese odkaz na dobu, kdy byl navrhnut a rea-
lizován. Také prostor okolo bělského sídliště 
má svá nejlepší léta za sebou; je potřeba ho 
nově uchopit a upravit tak, aby odpovídal  

požadavkům na moderní bydlení. Prezentace 
této studie je plánována také na středu, ale  
31. 1. od 17 hod. ve školním klubu.
Těšíme se na vás – Investiční a památková 
komise a Odbor majetku a rozvoje města.
 -mat-

Když jsem poprvé zabloudila do Vrchbělé, 
hned na první pohled jsem si zdejší krajinu 
zamilovala. Nádherná vřesoviště, roztrou-
šená zeleň, bílé kmeny bříz. Připadala jsem 
si jako v tajze. Pocházím z Příbrami a s ně-
čím podobným jsem se zde nesetkala. Zde 
vévodí lesům borové nebo smrkové mono-
kultury, louky jsou spíš chudší, kamenité 
a krajina je „obohacena“ o kopce vytěžené 
hlušiny z uranových dolů. Ve Vrchbělé jsem 
si připadala jako v jiném světě, v jiném sto-
letí, kdy se ještě louky kosily ručně kosami, 
všude poletovala hejna motýlů a louky vo-
něly tisíci květy dnes už vzácných rostlin. 
Vracela a vracím se sem často. Odpočinout 
si a nabrat energii na současnou „zrychle-
nou dobu“. 
Při svých toulkách jsem narazila na jednu 
vzácnou květinu, kterou jsme v mém rod-
ném kraji už vyhubili - hořec křížatý. Je to 
15 až 50 cm vysoká vytrvalá bylina. Má rý-
hovanou hustě olistěnou lodyhu s tuhými 
kopinatými listy, které při pohledu shora 
utvářejí kříž – odtud název „křížový“ či 
„křížatý“. Květy jsou nahloučené na vr-
cholu lodyhy a v úžlabí horních listenů, jsou 
4četné, koruna je vně nazelenale modravá, RNDr. Zdenka Křenová

uvnitř modrá. Plodem je tobolka. Je živnou 
rostlinou kriticky ohroženého motýla mod-
ráska hořcového. 

Hořec křížatý je rozšířen v Evropě, Turecku 
a na Sibiři. U nás se s ním setkáte vzácně 
na loukách, pastvinách, které se stále šetrně 
obhospodařují bez chemických postřiků 
a hnojiv. Daří se mu v půdách s vyšším ob-
sahem vápníku. Jelikož takových luk a past-
vin rapidně ubylo a s ním i hořců křížatých, 
je silně ohroženým druhem naší květeny 
a je zákonem chráněn v kategorii ohrože-
ných druhů. 
V minulosti se tento druh používal i pro lé-
čebné účely, užíval se především proti moru, 
uplatňoval se v  léčení chovných zvířat. 
V současnosti s ohledem na jeho ochranu 
je jeho sběr protizákonný. 
Kvete od července do října. 
Ve Vrchbělé se s ním setkáte na několika 
místech. Naše organizace společně s kolegy 
z ČSOP Jaroměř louky, kde se vyskytuje, 
seká, aby se generace, které přijdou po nás, 
mohly těšit z krásy této modře kvetoucí 
rostliny. 
Tak třeba se na Vrchbělé u hořce křížatého 
potkám i s vámi. 

Milada Vrbová
Předsedkyně ZO ČSOP Klenice
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Málo platné, ač svým založením jsem mo-
narchista, budeme se celý rok potkávat 
u článků věnovaných v našem Zpravodaji 
stoletému výročí založení Českosloven-
ské republiky. A nejen u článků. Protože 
je toto výročí úctyhodné a významem ob-
jemné, nechceme vše nechat až na samotný  
28. říjen. Rozprostřeli jsme tedy do celého 
roku 2018 připomínky, pořady, besedy 
a další kulturní lákadla pro všechny, kdo si 
budou chtít připomenout odkaz masary-
kovské republiky. Dnes stále potřebnější. 
Pojďme se podívat, co tedy na rok 2018 
plánujeme na MKZ. 
Od ledna do prosince najdete krátké 
články pod ikonkou 100 let. V nich se bu-
dete moci pomyslně vrátit do roku 1918 
a oživit si své vědomosti o tom, co přechá-
zelo říjnovému vyhlášení republiky. Na-
jdete tu krátké zprávy o dění na frontách 
nebo dobové výstřižky z novin.
Výroční turistická známka vydaná ke 
100. výročí založení republiky. 
Turistické známky s.r.o., Rýmařov, letos 
vydávají výroční známku k  založení re-
publiky, kterou vám nabídneme v našich 
informačních centrech, v  Knihovně Vl. 
Holana na Masarykově náměstí i  v  IC 
s expozicemi na zámku, již od ledna letoš-
ního roku. Cena známky je opět 35 Kč.

Přednášky - těch bude o něco více, než je 
běžné. Knihovna Vl. Holana připravuje 
tematickou přednášku. K  první repub-
lice se váže beseda Michala Dlouhého, au-
tora Četnických humoresek, o policejních  
ozbrojených sborech prvního státu Čechů 
a Slováků. Další beseda na téma čs. legie je 
plánována na březen.
Promítneme také filmy, které se vztahují 
k  této tematice – Zborov z  roku 1938, 
Jízdní hlídka z roku 1936, Plukovník Švec 
z oku 1929 nebo původní filmový záznam 
divadelního představení Divadýlka na 
dlani - Zborov. 
Koncert vážné hudby, který chceme situo-
vat na období září a října.
Slavnostní položení věnců k  památníku 
Na stráž!
Divadelní představení – tematické před-
stavení chystá Divadýlko na dlani ve spo-
lupráci s  ČSOL, také ostatní divadelní 

představení na podzimní část sezony se 
pokusíme vybírat tak, aby byla alespoň 
vzdáleně příbuzná tématu. Výjimku bude 
tvořit svébytný festival Tréglova Bělá, 
který si zachová svůj dramaturgický rá-
mec - představit bělskému publiku vyni-
kající amatérská představení, s  jediným 
omezením: aby se vešla do našeho komor-
ního sálku.

Výstava – k  tématu 1918 připravujeme 
výstavu s  pracovním názvem NAŠE 
SLAVNÉ OSMIČKY. Nepůjde, jak by se 
mohlo zdát, o  zubařskou expozici stoli-
ček slavných osobností, ale o připomenutí 
osudových let končících osmičkou a jejich 
odraz v kultuře a umění.

-mat-

Z kulTuRNÍho DĚNÍ

Zámek Bělá pod Bezdězem od letošního 
roku přestane (z  důvodu neodkladných 
stavebních zásahů) sloužit k městskému 
nájemnímu bydlení. Stavební ruch však 
neomezí provoz Informačního centra 
s  expozicemi, jehož zaměstnanci také 
provádějí prohlídky zámkem, a neomezí 
ani činnost Muzea Podbezdězí (pobočky 
Muzea Mladoboleslavska) v prvním pa-
tře jihozápadního paláce. 
Návštěvníci IC s  expozicemi se mohou 
těšit na další část expozice Romantická 
archeologie Bělska v  pozdně gotických 

sklepeních (první část byla slavnostně 
otevřena 10. 6. 2017). Překvapení se dá 
očekávat také na prohlídkovém okruhu 
v  máchovské expozici ve druhém patře 
jihozápadního křídla zámku. Ani v letoš-
ním roce nebudou chybět tradiční akce: 
řemeslné dílničky (po jedné od února do 
června a od září do prosince), koncerty, 
pohádky a divadelní představení. 
Turistickou sezonu zahájíme 5. 5. 2018 
v 15 hod. vernisáží výstavy Svaté obrázky 
na bělském zámku, která vzniká ve spo-
lupráci s Národním muzeem v Praze.

InFORMAČní CenTRUM S exPOZICeMI 
nA ZáMKU 

CO náS ČeKá nA BělSKéM ZáMKU V ROCe 2018

TAKé U náS SI PŘIPOMínáMe VÝROČí VZnIKU RePUBlIKY

51
REPREZENTAČNÍ PLES
M Ě S TA  B Ě L Á  P O D  B E Z D Ě Z E M

Reprezentační ples města

Pohádka

Další reprezentační ples města Bělá pod 
Bezdězem je naplánován na sobotu 17. 2. 
od 20 hod. 
Opět se uchýlíme do prostor Městské 
sportovní haly; občerstvení a bar pro nás 
zajistí současní nájemci sokolovny. 
Celým večerem nás bude provázet kapela 
Feferon z  Mladé Boleslavi, nebude chy-
bět ani předtančení, uvidíte vystoupení  
taneční skupiny The Wings z Liberce. 
Ani o půlnoční překvapení vás nepřipra-
víme. 
Vstupenky jsou v  prodeji od 2. 1. 
v  Knihovně Vl. Holana na Masarykově 
náměstí.

-MKZ-

POhÁDKA V KOMORNÍM SÁLE MKZ

O SNĚhURCE 

Sobota 27. 1. od 15 hod.
Hraje o. s. Pruhované panenky, Praha 
Vstupné 30 Kč 



7

Z kulTuRNÍho DĚNÍ

Sobota 10. 2. od 14 hod.
Masopustní průvod prochází naším měs-
tem od roku 2004. Prošli jsme společně 
třináctkrát městem, končili na různých 
místech - u hasičárny, na zámku, na MKZ, 
kde čekala pohádka – letos skončíme 
jako již několikrát v  místní sokolovně. 
Tam bude pro účastníky připravena ma-
sopustní tancovačka, během které vyhlá-
síme nejkrásnější masku. Soutěž je sice 
primárně určena dětem, ale má i  svou 
dospělou kategorii. Tak až budete připra-
vovat kostým pro svoje ratolesti, nezapo-
meňte ani na sebe.
Ale pojďme od konce na začátek maso-
pustního veselí. Ve 14 hod. vycházíme od 

Městských kulturních zařízení, společně 
si dojdeme pro povolení projít městem od 
zástupců samosprávy – tedy od paní sta-
rostky Jitky Tošovské - a  pak se vydáme 
okolo České brány přes parkoviště At-
mosu, takovou malou oklikou, do soko-
lovny. Vynecháme základní školu v  Má-
chově ulici i naše chrabré hasiče. Ale děti 
si pozveme do sálu sokolovny, kde zahájí 
odpolední program, do kterého se jistě 
zapojí i  turisté z TPD. Celé odpolední po-
sezení je plánováno cca na dvě hodiny a ka-
pelu, která nás bude v sokolovně čekat, právě 
pečlivě vybíráme. Nebojte, zatancujete si. 
Těšíme se na vás a vaše kostýmní kreace.

-mat-

Ve Výstavním sále MKZ se až do 25. 1. 
můžete ještě na okamžik vrátit do vánoč-
ního období při prohlídce výstavy Betlémy II.

Střídat budeme skokem, a  to výstavou 
„CESTA DO AFRIKY“.
Výstava žáků ZUŠ pod 
vedením Jarmily No-
vákové pro vás připra-
vuje barevnou výstavu 
o  putování do Afriky 
a možná ještě dál. 
Na vernisáž vás po-
zveme ve čtvrtek  
1. 2. od 16.30.

Co by to bylo za předvánoční období bez 
vánočního jarmarku ve školce? A tak, jako 
každý rok, i  letos jsme se sešli odpoledne  
7. 12. v hojném počtu na nádvoří školky ve 
Velenského ulici, které se svátečně promě-
nilo. Zpívaly se vánoční koledy, psalo se Je-
žíškovi a nechybělo ani slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku a prskání prskavek.
Radost všem dělali kapříci v kádi, výborné 

pohoštění od našich šikovných kuchařek 
i vzájemné shledání a popovídání v před-
vánočním čase. A i v letošním roce si ná-
vštěvníci všeho věku pořídili od dětí vá-
noční drobnosti pro radost. Atmosféra 
byla opravdu vánoční a  přejeme ji všem 
i po dobu celých svátků.

Za děti a kolektiv MŠ Dana Neumannová

Adventní dobu jsme ve třídě Berušek za-
hájili společným tvoření rodičů a  dětí. 
Společně vytvořili krásné ozdoby, které 
nám zkrášlily vánoční jarmark. Pečením 
čertíků jsme se současně chystali na čer-
tovskou besídku i mikulášskou nadílku. 

Za Berušky Dana Neumannová

Vážení čtenáři, přijměte 
pozvání do roku 1918, 
kdy se Československá 
republika narodila.

V  každém čísle Zpravodaje naleznete 
útržky ze zpráv, které plnily tehdejší no-
viny. Nevyhneme se ani novinkám z bojišť 
první světové války a předložíme i zajíma-
vosti a kuriozity. Tak tedy vzhůru na cestu. 

TŘÍKRÁLOVÁ DEKLARACE
Čeští poslanci 6. 1. 1918 přijali tzv. Tříkrá-
lovou deklaraci, kterou reagovali na pro-
hlášení ministra zahraničních věcí Ra-
kousko-Uherska hraběte Černína. Ten 

ve svém prohlášení odmítá Sověty navr-
hované všelidové hlasování o  sebeurčení 
národů, s tím, že vše bude řešeno v rámci 
monarchie. Čeští poslanci ve svém pro-
hlášení propagují myšlenku svrchovanosti 
a právo na obhájení svých práv na míro-
vém kongresu. Protože je text deklarace 
obsáhlý, mohu vás odkázat na web www.
moderni-dejiny.cz. Tam najdete i  řadu 
dalších zajímavých dokumentů a  infor-
mací.

ZPRÁVY Z BOJIŠŤ
20. 1. – Bývalé německé válečné lodi 
Breslau a  Goeben vypluly pod tureckou 

vlajkou do Egejského moře. V  nepřátel-
ském minovém poli se Breslau potopila 
a Goeben byla nucena najet na mělčinu.
27. 1. - Britské síly pod vedením generála 
L. C. Dunstervilla byly vyslány z Bagdádu 
do Baku, aby zabraly ruská naftová pole. 
Na ta si kvůli chaosu v bolševickém Rusku 
dělají zálusk Němci i Turci. Britové dora-
zili do Baku v srpnu. 

Z KULTURY
Eduard Štorch vydává svůj historický ro-
mán Lovci mamutů. (Pozn. red.: E. Štorch 
je pohřben v nedaleké Lobči.)

Masopust letos jinak? 

100 let založení Československé republiky

ŠIJEME PRO VÁS KULTURU NA MÍRU

PF 2018PF 2018
V ROCE 2018 SI NENECHTE UJÍT…
10. 2. Masopustní průvod městem
17. 2. 15. Reprezentační ples města
17. 3. Velikonoční setkávání
30. 4.  Pálení čarodějnic
   1. 5. Poetický piknik a výstava na MKZ
   5. 5. Zahájení sezóny na zámku 
 vernisáž výstavy Svaté obrázky 
6. 7.-31. 8. Promenádní koncerty v parku
14. 7. Středověký jarmark
31. 8. Loučení s prázdninami
16. 9. Posvícení a EHD
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 100 let od založení ČSR
LISTOPAD Tréglova Bělá – divadelní festival
  2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
16. 12. Vánoční jarmareček

VÝSTAVní Sál

JAK JSMe V nAŠí ŠKOlCe 
PROžIlI ADVenT

JARMAReČeK Ve ŠKOlCe
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Z kulTuRNÍho DĚNÍ

Poděkování
Dne 2. 1. to je již devět let, kdy nás navždy opus-
til pan Josef Vrba. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají dcera Miroslava a rodina 
Kastnerova.

Dne 6. 1. tomu je dlouhých smutných 
šest let, kdy nás opustila naše milova-
ná maminka a  babička, paní Marie 
Prokopová.

 S láskou vzpomínají dcera Jitka 
s manželem, Lucka a Petra, vnučky s rodinami.

Dne 10. 1. uplynou již čtyři roky, co 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek a  dědeček, Karel Saitl. Kdo 
jste ho znali a  měli rádi, zavzpomí-
nejte s námi. 

Manželka Miluše, synové Petr a Pavel s rodinami 
a vnoučaty

Dne 11. 1. to budou již čtyři roky, co nás navždy 
opustila paní Veronika Kissová. Kdo jste ji znali 

a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomíná dcera Lída a Zdena s rodinami.

„Dny plynou jak tiché řeky proud, jen vzpomínka 
v srdci trvá a nedá zapomenout.“
Dne 19. 1. uplyne již 24 let, co zemřel můj drahý 
tatínek, pan František Dušička. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou. 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera 
Jarmila.

Dne 20. 1. uplyne již 6 let, co zemřela moje drahá 
teta, paní Hanička Hrubá. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou.

Stále vzpomíná neteř Jarmila.

Dne 22. 1. uplynul již celý rok, 
co jsme se naposledy rozlouči-
li s  Jiřím Kejvalem, manželem, ta-
tínkem a  také dlouholetým členem 
Sboru dobrovolných hasičů Bělé pod 

Bezdězem. Stále nám moc chybí.
Vzpomíná maminka s bratrem Mirkem a rodina.

SPolEČENSkÁ RuBRIkA

VZPOMínKY

PŘEDNÁŠKA: VRChBĚLSKÁ STŘELNICE 
Unikátní přírodovědné území a jak dále 
s její ochranou
Čtvrtek 18. 1. od 17 hod., vstupné 20 Kč
Přednáška RNDr. Miroslava Honců, 
zoologa Vlastivědného muzea a galerie 
v České Lípě, o unikátním přírodovědně 
cenném území Vrchbělé, které je součástí 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a zá-
roveň územím chráněným Evropskou 
unií jako ptačí oblast sítě Natura 2000. 
Dosud zde bylo zjištěno přes 1000 druhů 
živočichů a roste zde více než 150 druhů 
vyšších rostlin.
Je jedním z posledních území v ČR, kde 
se ještě hojně vyskytuje silně ohrožený 
a velmi pozoruhodný pták lelek lesní. 
Hnízdí zde spolu se skřivanem lesním 
a dalšími vzácnějšími druhy ptáků, kteří 
z naší krajiny postupně mizí nebo místy 
již zcela vymizeli. Žije zde kriticky ohro-
žený korýš listonoh letní a nejbohatší 
česká populace celoevropsky přísně 

chráněného motýla modráska černo-
skvrnného.
Roste zde více než 200 exemplářů kri-
ticky ohrožených orchidejí, např. vstavač 
kukačka, který zde má poslední ze dvou 
severočeských lokalit, a další ohrožené 
a vzácnější druhy rostlin. 

BOhUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM
U  příležitosti 
70. výročí konce 
2. světové války 
vydalo Muzeum 
Podbezdězí au-
tentické vzpo-
mínky učitele Bo-
humila Dejmka 
(1898 – 1979) 
na průběh konce 
války v Bělé p. B. 
Zakoupit je mů-
žete na pokladně 
Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

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

Dne 2. 12. 2017 při příležitosti „Vánočních 
trhů“ v Kosmonosích vystoupila pěvecká sku-
pina Carillon pod vedením paní Nigrínové. 
Vystoupení na Černínském náměstí mělo 
jako v minulém roce vysokou úroveň a potěši-
lo velké množství návštěvníků tohoto již třetí-
ho ročníku Vánočních trhů v  Kosmonosích. 
Kosmonosy si bez pěvecké skupiny Carillon 
neumějí představit toto období a  za to vám 
patří velké poděkování nejen od našeho ve-
dení města.
Děkuji ještě jednou i  za sebe a  přeji šťastný 
nový rok. 

Martin Macoun, místostarosta Kosmonos

O B E C  B A R Á Č N Í K ů
v  B ě l é  p o d  B e z d ě z e m

P O Z VÁ N K A
na Baráčnický bál, konaný v sobotu dne 27. ledna 2018 v KD Březovice od 20 hodin. 
Doprava autobusem tam i zpět zajištěna ZDARMA, odjezd od Kapličky v 19 hodin.

Trasa autobusu: Čistá, Plužná, Katusice, Březovice

Vstupné 100,- Kč

Hudba: J.H. SONG                                                     Soutěž o ceny

SRDEČNĚ ZVE KONŠELSTVO
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ZE SPoRTu
O Sportovci města za rok 2017 se hlasuje do konce ledna 2018

Ještě v tomto vydání Zpravodaje města 
znovu najdete uveřejněný hlasovací 
lístek ankety „O  nejlepšího sportovce 
města Bělá pod Bezdězem za rok 2017“. 
Připomínáme, že hlasování potrvá do 
31. 1. 2018, proto neváhejte a  využijte 
možnosti podpořit svého favorita.

Příznivci sportu mohou použít anketní 
lístek ze Zpravodaje a  dát svůj hlas 
v kategorii jednotlivců nejvýše 3 spor-

tovcům a  v  ostatních kategoriích jed-
nomu sportovci. Označí tedy křížkem 
maximálně 9 vybraných políček hlaso-
vacího lístku. 
Vyplněné anketní lístky je možné vho-
dit do hlasovacích schránek na těchto 
místech: Městský úřad Bělá p. B. - pří-
zemí, prodejna potravin u  základní 
školy (p. Smékal).
Po ukončení hlasování budou hlasy 
sečteny a  ceny pro nejlepší sportovce 

roku 2017 budou předány sportovcům 
na společenském večeru, který je plá-
nován na čtvrtek 22. 2. 2018. 

Do Síně sportovní slávy města nomi-
nují sportovce přímo sportovní od-
díly. Osobnost, která bude do Síně 
slávy uvedena, vybere z nominací Rada 
města Bělá pod Bezdězem.

Úspěchy nominovaných
Klub gymnastiky:
Tereza Dvořáková - přebornice kraje v ka-
tegorii dorostenek, 1. místo v  republikové 
soutěži ASPV – dorostenky

Soňa Řehořková – přebornice kraje v kate-
gorii starší žákyně, 11. místo v republikové 
soutěži ASPV – starší žákyně

Yvona Řehořková  – příprava jednotlivců 
na soutěže ASPV a družstva na soutěže Te-
amGym

Spolek amatérských cyklistů:
Milan Loukotka  – 5. místo v MTB poháru 
Haven cup 2017

Michal Vild – 5. místo v silničním poháru 
UAC 2017

Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B. – 
pravidelné pořádání cyklistických akcí pro 
děti a dospělé

TTC Bělá pod Bezdězem:
Roland Balog – 3. liga – úspěšnost přes 80 %

Družstvo mužů ,,A“ – 1. místo ve 3. lize 
stolního tenisu, základní část – postup do 
2. ligy

Jaromír Balcar – dlouholetá práce s mládeží

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu:
Anna Coufalová – 3. místo - MS kadetek 
2017, mistryně ČR 2017 kadetek, vítězka ČP 
2016/2017 kadetek, vítězka ČP 2016/2017 

juniorek, kadetská a  juniorská reprezen-
tantka ČR 2017

Adéla Šafránková  – mistryně ČR 2017 
minižaček, 2. místo v  ČP 2016/2017 mi-
nižaček, 3. místo na MČR 2017 ml. žaček,  
3. místo v ČP 2016/2017 ml. žaček

Ondřej Procházka – mistr ČR 2017 mini-
žáků, 2. místo ČR 2017 ml. žáků – družstva, 
1. místo ČP 2016/2017 ml. žáků, 2. místo ČP 
2016/2017 minižáků

Družstvo ml. žáků – 2. místo ČR 2016 
v šermu kordem družstev – ml. žáci:
Martin Novák, Vojtěch Veselý, Ondřej 
Procházka, Jakub hradský 

Jakub hradský - mistr ČR 2017 minižáků, 
vítěz ČP 2016/2017 minižáků, 2. místo ČR 
2017 ml. žáků – družstva

Martin Coufal – osobní trenér bronzové 
medailistky z MS kadetů 2017: v roce 2017 
získali jeho svěřenci na MČR : 4x zlato, 1x 
stříbro, 2x bronz, v  soutěži ČP 2016/2017: 
4x zlato, 2x stříbro, 1x bronz 

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:
Jan Myšák – dobré a stálé výkony v kariéře

Václav Renza – dobré a stálé výkony v kariéře

David Kubíček – dobré a stálé výkony v kariéře

Vendula Kodriková – výkonnostní vzestup

Lukáš Vítek – výkonnostní vzestup

Ondřej Vejtruba – výkonnostní vzestup

Přípravka – výkonnostní vzestup

Adam hradiský – výkonnostní vzestup

Ivan hríb – příkladná práce s mládeží

Jezdecký klub Vacek:
Veronika Vacková – 1. místo Champi-
ons Tour junioři na styl, 1.místo Champi-
ons Tour junioři, 5. místo Champions Tour,  
3. místo Champions Tour junioři na styl,  
4. místo Finále Czech Junior Cup Hradišťko, 
4. místo OM družstva, 1. místo Czech Junior 
Cup na styl, 4. místo Czech Junior Cup na 
styl, 5. místo MČR družstva, 3. místo Finále 
Champions Tour junioři, 5. místo Memoriál 
Oldřicha Vacka, 5. místo Champions Tour, 
6. místo Finále Stylšampionátu juniorů,  
11. místo MČR Hořovice 2017 

SK Bělá p. B. – kopaná:
Tomáš Dlask – dobré výkony
Jindřich hanibal – dobré výkony
Matěj hodboď – dobré výkony
Jakub Friedrich – dobré výkony
Kateřina Tyapusová – fotbalová naděje
Lukáš Kubišta – fotbalová naděje
Dorost SK Bělá – dobré výsledky
Jan Toman – příkladná práce s mládeží
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hlASoVAcÍ lÍSTEk

Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2017

Podruhé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety s informacemi o slavnostním předání cen. Hlasovat můžete do 31. 1. 2018. 
Hlasovací schránky jsou k  dispozici od 1. 12. 2017 na tradičních místech, a  to v  přízemí MÚ, v  prodejně potravin naproti  
ZŠ - p. Smékal.

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

Michal Vild Spolek amatérských cyklistů
Roland Balog TTC Bělá pod Bezdězem
Tomáš Dlask SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Jindřich Hanibal SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Jan Myšák TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Václav Renza TJ Sokol Bělá p. B. - házená
David Kubíček TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Jednotlivci - děti a mládež
(do 17 let včetně) Vendula Kodriková TJ Sokol Bělá p. B. - házená
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Lukáš Vítek TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Ondřej Vejtruba TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Anna Coufalová 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
Adéla Šafránková 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
Ondřej Procházka 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
Tereza Dvořáková Klub gymnastiky Bělá p. B.
Soňa Řehořková Klub gymnastiky Bělá p. B.
Veronika Vacková Jezdecký klub Vacek
Matěj Hodboď SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Jakub Friedrich SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

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

Přípravka TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Dorost SK Bělá SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Spolek amatérských cyklistů Spolek amaterských cyklistů
Družstvo mužů „A” TTC Bělá pod Bezdězem

Talent roku  (do 15 let)
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Kateřina Tyapusová SK Bělá pod Bezdězem - fotbal

Lukáš Kubišta SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Adam Hradiský TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Jakub Hradský 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl

Trenér
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Yvona Řehořková Klub gymnastiky Bělá p. B.

Jaromír Balcar TTC Bělá pod Bezdězem
Jan Toman SK Bělá pod Bezdězem - fotbal
Ivan Hríb TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Martin Coufal 1. FC Bělá p. B. - šermířský oddíl
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ZE SPoRTu A SPolkoVé ČINNoSTI

Šermířský podzim

Nejvýznamnější podzimní událostí pro 
bělské šermíře byly bezpochyby tur-
naje, které v listopadu klub šermu 1. FC 
Bělá pod Bezdězem pořádal v Městské 
sportovní hale.
Do Bělé se sjelo 144 šermířů z celé ČR, 
aby zde poměřili síly na 8. ročníku tur-
naje Podbezdězský kord – v  kategorii 
žáků a  společné soutěži seniorek s  ju-
niorkami a  2. ročníku Poháru Atmosu 
– tentokrát v  kategorii juniorů. Mezi 
53 žáky se hned 3 naši chlapci probo-
jovali až do finálové osmičky – Fran-
tišek Coufal přesvědčivě zvítězil, Ma-
tyáš Landovský bral bronz a těsně pod 
bednou na 5. místě skončil Ondřej Pro-
cházka. Ve společné soutěži seniorek 
s  juniorkami pak Anna Coufalová po-
tvrdila svou stabilní formu, když mezi 
40 šermířkami vyšermovala bronz. 
V  neděli si pak naši dva nejlepší žáci 
tréninkově zkusili i juniorskou katego-
rii. Mezi 51 juniory se velmi dobře da-
řilo Františku Coufalovi, který vybojo-
val pěkné 13. místo!

Další výsledky bělských šermířů v  lis-
topadu a prosinci:
Cena USK, Praha – minižáci: P. Bryk-
nar 3., Pohár ČEZ, Praha: ml. žáci: O. 
Procházka – 1., J. Hradský – 11. / ml. 

žačky: A. Šafránková – 2. / žáci: F. Cou-
fal – 1., M. Landovský 5., M. Novák – 
11., O. Procházka - 13. / žačky: D. No-
váčková – 7. / kadeti: F. Coufal – 5., SP 
Lucemburk – juniorky: A. Coufalová – 
28. místo.

Více na: www.serm-bela.webnode.cz

MC

Sobota 6. 1.
Betlémy, betlémáři na Šluknovsku
Odjezd autobusu: Mladá Boleslav  
7.30, Bělá - 7.50, Doksy - 8.10.
Program: Rumburk (Loreta - klášterní bet-
lém), Filipov (bazilika - dřevěné postavy 
v betlému), Šluknov (výstava betlémů) aj.
Cena: 200 Kč.

Sobota 20. 1. 
Tradiční jeskynní táborák Braniborka
Sraz: krátce před 9. hodinou na nádražíčku 
St. Splavy.
Společný odchod z  Bělé v  7.50 od České 
brány.

Středa 24. 1. 
Kolumbie na kole i  pěšky - cyklotramp  
L. Andrš
Komorní sál MKZ od 17 hod.
Vstupné dobrovolné

Pátek 26. 1. 
Schůze turistů na základně TPD od 17 hod.
Program: výběr zálohy na zájezd Chřiby, 
předprodej vstupenek na besedu 14. 2. 
Zimní akce a jiné info.

POZOR, PŘIPRAVUJEME!
Středa 14. 2.
Opět expedice Big Trip s L. a K. Bezdě-
kovými

Komorní sál MKZ od 17 hod.
Tentokrát Jugoška – Evropa, kde tě ženský 
fackujou a chlapi líbaj´!
Vyprávěcí smršť o  historkách z  Balkánu 
s  příchutí rakije, čevabčiči, prachem hor-
ských cest a hromadou humoru.
Vstupné: 50 Kč.

Zve vás
Horský vůdce

V sobotu 9. 12. se v Městské sportovní hale 
uskutečnila vánoční besídka našich nejmen-
ších házenkářů ročníků 2008-2012. Díky 
spolupráci se Základní školou v  Bělé pod 
Bezdězem se našemu oddílu podařilo oslo-
vit 35 dětí, z čehož máme ohromnou radost. 
Na tuto besídku přivedly děti své rodiče, aby 
jim ukázaly, co vše se již naučily. V různých 
disciplínách děti porovnaly své síly s rodiči. 
Ve druhé polovině besídky se uskutečnilo 
přátelské utkání dětí proti rodičům, ve kte-
rém bylo k  vidění mnoho krásných akcí. 
Hráči obou týmů si sáhli až na dno svých 
sil, protože ani jeden z týmů nechtěl v tomto 
prestižním utkání prohrát.
Po utkání byly děti odměněny medailemi 
a  malými dárky. Celá besídka se nesla ve 
skvělé vánoční atmosféře, ke které napo-
mohli všichni zúčastnění. 
Tímto bychom chtěli poděkovat městu Bělá 
pod Bezdězem, MC Sokolovna Bělá pod 
Bezdězem, Potraviny Jiří Smékal a všem ro-
dičům, kteří pro děti připravili občerstvení 
a dárky.
Loňskou poslední připravenou akcí nejmen-
ších házenkářů byl výšlap k  Březinské stu-
dánce s hledáním pokladu dne 26. 12.

Ivan Hríb

Jako mrknutím oka je tu nový rok. V pro-
sinci roku starého jsme rozdali betlémské 
světlo a nakrmili zvířátka v lese. Potěšilo nás, 
kolika milým tvářím jsme mohli vykouzlit 
úsměv na tváři.
A  co nás čeká dál? Schůzky, výpravy a  tá-
bor. Taky budeme připravovat závody vl-
čat a světlušek, při kterých se v Bělé sejdou 
skauti z našeho okresu a budou soutěžit se 
svými znalostmi v šifrování, poznávání rost-
lin nebo ve zdravovědě.

Loňský rok ovšem pro nás zůstane na dlouho 
nezapomenutelný, zvlášť pro polovinu ve-
doucích, kteří léčili a  ještě budou léčit své 
vyvrtnuté či zlomené kotníky (vzpomínky 
na junácké akce). Věříme, že nás tato štafeta 
v roce 2018 mine a ve zdraví zvládneme další 
rok, protože správný skaut je veselé mysli :)
Takže i vám přejeme za celé středisko Svor-
nost veselou mysl a pevné zdraví.

Arpi a Jerry

TAJeMSTVí

TJ SOKOl Bělá
HáZená

nový rok
ve Svornosti

TURISTIKA V leDnU
Počátek cesty – kupředu; 

jedno, kterou nohou
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