Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA -   DĚNÍ Ve  MĚSTĚ - z kulturního dění  SPORTOVEC MĚSTA 2017 - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané,
tímto měsícem vstupujeme do předvánočního času. Začnou přípravy na Vánoce, společně rozsvítíme vánoční strom na náměstí,
kam vás srdečně zveme. Společná setkání
s přáteli jsou velmi důležitá.
Odstartují se i akce, které jsou připraveny
právě pro vánoční naladění. Určitě byste si
měli nějaký čas vymezit na některou akci,
zastavit se právě s přáteli, s rodinou, ne-

stresovat se vánočními nákupy, úklidem či
předvánočním shonem. Vánoční svátky by
měly být svátky klidu a pohody. A tak vám
přejeme opravdu krásné Vánoce, vánoční
svátky a budeme se těšit na setkání s vámi
při novoročním ohňostroji, který nám odstartuje nový rok 2018.
Vše dobré vám přejí
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, vedení města.

prosinec
12/2017
41. ročník

Výstavní sál MKZ
BETLÉMY II.
3. 12. – 21. 1. 2018
Sobota 9. 12.
RUKODĚLNÁ DÍLNA
Podmalba na sklo
od 13 do 16 hod. v IC na zámku
Neděle 10. 12.
ADVENTNÍ KONCERT
Eva Cendors
od 18 hod. v kostele sv. Václava
Vstupné dobrovolné
Středa 13. 12.
TURISTICKÁ BESEDA
od 17 hod. v Komorním sále MKZ
Vstupné dobrovolné
Sobota 16. 12.
ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY
Divadlo Žlutý kopec
od 15 hod. v Komorním sále MKZ
Vstupné 30 Kč
Neděle 17. 12.
VÁNOČNÍ JARMAREČEK
od 10 do 16 hod.
V parku na Masarykově náměstí
1. 1. 2018
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
od 19 hod. v parku na náměstí
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz
Redakce Zpravodaje prosí
všechny přispívající, aby své
články pro lednové číslo zaslali
nejpozději 8. 12. do 12 hod.
Děkujeme.

foto: Jiřina Knížková

Z města a městského úřadu
Z jednání rady města
Kontejnery na odpad

Rada města schválila záměr vybudování
podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

Rekonstrukce chodníku v ul. Tyršova

Čerpání rozpočtu města

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit stav plnění rozpočtu města k 30. 9.
2017. Příjmy ve výši 68.590.704,- Kč, výdaje
63.586.457,- Kč.

Zateplení domu čp. 25

Rada města dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění,
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Zateplení objektu čp. 25,
Bělá pod Bezdězem“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, je nabídka
uchazeče STAVITELSTVÍ ŠTÝS, Dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, a to s nabídkovou cenou ve výši 581.284,- Kč bez DPH
a s celkovou dobou plnění ukončení díla do
31. 12. 2017.

Rada města dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění,
rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku
v ul. Tyršova, Bělá pod Bezdězem“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení,
je nabídka uchazeče SaM silnice a mosty
a.s. se sídlem v České Lípě, a to s nabídkovou cenou ve výši 9.091.501,45 Kč bez DPH.
S DPH 21 % je tak celková cena za dílo
11.000.716,85 Kč.
Rada města schválila zadání výkonu technického dozoru investora pro akci „Rekonstrukce chodníků Tyršova ul., Bělá
pod Bezdězem“ dodavateli MB INVEST,
s.r.o., Mladá Boleslav, za cenu 126.000,- Kč
bez DPH a schválila uzavření objednávky
s tímto dodavatelem.

Celorepublikový úspěšný projekt Obec občanům
pokračuje v Bělé pod Bezdězem
Vážení občané, naše město pokračuje v celostátním projektu Obec občanům, který
pomáhá získat domácnostem, firmám i místním spolkům více volných finančních
prostředků díky výhodnějším cenám energií.
V rámci tohoto projektu se koná soutěž na dodávky elektřiny a plynu, ve které vítězný
dodavatel nabízí výhodnější ceny těchto energií. Ušetřit tak mohou všichni.
Následný servis pro naše občany v podobě vyřízení veškeré administrativy je zajišťován odbornou firmou.

Projekt Obec občanům je podporovaný Městským úřadem.
V první části projektu uspořili občané v regionu víc jak 3 000 000 Kč a průměrná
úspora domácnosti přesahuje 5 000 Kč každý rok.
Každý občan našeho města má nárok na osobní bezplatnou konzultaci, propočet
energetické optimalizace a ukázku úspor na ohřevu vody, vodném a stočném.
Novinka: Zajišťování úspor díky solárním panelům s garancí získání dotace!
Doporučujeme se včas registrovat na bezplatnou konzultaci a získat informace.
Registrace na Městském úřadě do 31. 12. 2017 – zápis do registračního listu.
Registrace pomocí jednoduché SMS přímo u pověřeného koordinátora projektu
pro obec p. Petra Budiny na tel.: +420 774 170 567
Vzor SMS: *registrace Bela, jméno a příjmení, telefon*
Po registraci bude s Vámi telefonicky domluvena individuální schůzka na Městském
úřadě ve vybraném termínu, či přímo u vás doma.
Před konzultací si připravte:
• Poslední fakturu za elektřinu, plyn a vodu.
• Smlouvu s aktuálním dodavatelem energií včetně všech dodatků.
• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO.
Koordinátor projektu Obec občanům pro naše město
Petr Budina +420 774 170 567 petr.budina@obecobcanum.cz
Občanům s.r.o. Vídeňská 63, 639 00 Brno
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Půjčka TJ Sokol

Rada města doporučila zastupitelstvu města
schválit smlouvu o poskytnutí půjčky finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč
mezi Městem Bělá pod Bezdězem a Tělocvičnou jednotou Sokol Bělá pod Bezdězem
na opravu střechy Sokolovny a dále Zástavní
smlouvu k nemovitým věcem mezi Městem
Bělá pod Bezdězem a Tělocvičnou jednotou
Sokol Bělá pod Bezdězem.

Automobilová stříkačka
pro dobrovolné hasiče

Rada města schválila záměr nákupu nové
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku JSDH Bělá pod Bezdězem.
Bc. Zdeněk Krenický
tajemník úřadu

POZVÁNKA
Zveme vás na veřejné
jednání Zastupitelstva města Bělá
pod Bezdězem, které se koná
13. 12. od 17 hod.
v klubu Základní školy
v Máchově ulici.

Tradiční vánoční setkání
seniorů
Město a MKZ Bělá pod Bezdězem vás
zvou na tradiční vánoční setkání seniorů, které se koná v úterý 5. 12. od
15 hod. v jídelně ZŠ v Máchově ulici
v Bělé pod Bezdězem.
Tentokrát s hudebním duem GALAXIE z České Lípy.
Odvoz bude zajištěn následovně:
Hlínoviště 14.30
Bezdědice 14.40
Březinka 14.50.
Zájemci o zajištění dopravy z částí Hlínoviště, Bezdědice a Březinka, hlaste
se na tel. čísle: 326 700 924.

Upozornění pro
občany:
Provoz pokladny MěÚ a pokladny
Správy bytů bude ukončen dne
20. 12. 2017 v 16.30.
Městský úřad bude uzavřen
od 27. do 29. 12.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Návštěva Přírodní rezervace Milovice
Dne 25. 9. proběhla návštěva vedení našeho
města a některých zastupitelů v Přírodní rezervaci Milovice a vytvoření si vlastního reálného pohledu na celou rezervaci v souvislosti s využitím bývalého vojenského
prostoru na Vrchbělé.
Zde se konalo setkání s ředitelem obecně
prospěšné společnosti Česká krajina, panem Mgr. Daliborem Dostálem. Společnost
Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí.
Diskutovali jsme o vzniku tamní rezervace
od počátečního nápadu, jak využít bývalý
vojenský prostor.
Projekt v Milovicích byl podpořen dotací
z Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí jako součást
první a druhé etapy projektu Obnova stanovišť a zavedení pastvy velkých spásačů. Projekt rovněž podpořil Středočeský kraj, společnosti Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr,
Nadační fond rodiny Orlických, JK Jewels,
Státní fond životního prostředí, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International School ve Vídni, milovická
Mateřská škola Kostička i veřejnost. V rámci
svého dobrovolnického programu projekt
podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou.
Rezervace vznikla díky spolupráci s odborníky z Biologického centra Akademie
věd České republiky, Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy
v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Výzkumného
ústavu živočišné výroby, České zemědělské
univerzity v Praze, Masarykovy univerzity
v Brně a dalších odborných institucí.
Návštěvníci mají v rezervaci možnost vidět
tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné

lokalitě. Bývalý vojenský výcvikový prostor
Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým
domovem pro stáda zubrů, divokých koní
a praturů. Podobný pohled se přitom lidem
nenaskytl po celá staletí, a možná i několik
tisíc let. V Přírodní rezervaci Milovice se
tak čas vrátil zpět do doby pravěkých lovců
a prvních zemědělců.
Velcí kopytníci byli od pradávna nedílnou
součástí evropské přírody. Ty divoké lidé postupně vyhubili a nahradili je kopytníky domácími, kteří na několik tisíciletí přebrali jejich funkci v krajině. Ve 20. století však byl
dobytek přemístěn na farmy a intenzivní
pastviny a z krajiny prakticky zmizel. Z evropské přírody se tak vytratili takzvaní ekosystémoví inženýři, kteří odedávna zásadním způsobem ovlivňovali její tvář a svou
činností vytvářeli prostor k životu spoustě
jiných organizmů. Klíčové byly tři druhy
– zubr evropský, pratur a divoký kůň. Přítomnost velkých kopytníků byla po tisíce
let zdrojem spousty drobných narušení, jež
udržovala jemnou krajinnou mozaiku. Díky
nim byla příroda ve stavu neustálé změny,
kde si každý organizmus našel své místo.
Právě to krajina potřebuje, aby si zachovala
pestrost, a právě toho se jí dnes nedostává,
protože se hospodaří buď příliš intenzivně
a na velkých lánech, nebo naopak vůbec. Bez
velkých kopytníků dochází k zarůstání stepí
a otevřené krajiny konkurenčně silnými
rostlinami, zejména třtinou křovištní, a dřevinami, včetně invazivních druhů.
Velcí kopytníci se vrátili do bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice na
dvou pastvinách. Přírodní rezervace Milovice je součástí evropsky významné lokality
Milovice-Mladá. Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi obývané řadou vzác-

ných rostlin a živočichů. Výjimečná je zejména rozmanitost bezobratlých živočichů.
Ve vysychajících tůních a kalužích tu najdeme například trilobitům podobné korýše
listonoha letního a žábronožku letní. Přežívá tu řada vzácných a ohrožených brouků
z řad chroustků, střevlíků, drabčíků, nosatců
či chrobáků. Právě pro chrobáky je klíčová
přítomnost velkých býložravců, respektive
jejich trusu. Ale vyskytuje se zde i chrobák
ozbrojený, zvláštní brouk s nápadným nosorožčím rohem na hlavě, který žije v podzemních houbách, například lanýžích.
Pestrá je i fauna motýlů. Význam lokality pro
zachování přírodní rozmanitosti naší země
nejlépe ilustruje skutečnost, že někteří bezobratlí už se u nás nikde jinde nevyskytují.
Nekorunovaným králem zdejších motýlů je
modrásek hořcový Rebelův, jehož jedinou
živnou rostlinou je silně ohrožený hořec křížatý.
Z obratlovců se v okolí vyskytují ropucha
obecná a ropucha zelená, skokan štíhlý, čolek velký a čolek obecný, ještěrka obecná,
ještěrka živorodá, užovka obojková, užovka
hladká, strnad luční a strnad zahradní, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý
a bramborníček hnědý, krutihlav obecný,
chřástal polní, kalous pustovka, křepelka
polní, koroptev polní, moták pilich, včelojed
lesní a ťuhýk obecný, minimálně deset druhů
netopýrů a mnoho dalších. Výše uvedené
druhy jsou vesměs ohrožené, řada z nich
kriticky. Celkem pravidelně se zde objevuje
a občas také hnízdí i exoticky vyhlížející dudek chocholatý.
Celou rezervaci provozuje Česká krajina
o.p.s., Šultysova 170, 284 01 Kutná Hora.
L. Voleman, místostarosta

BJB Bělá pod Bezdězem si Vás dovoluje pozvat na:

Vánoční dvoreček
PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ, MĚLNICKÁ 273
od 5. prosince
OTEVŘENO
Úterý
Středa
Pátek

8.00 - 10:00
15.00 - 16:30
13.00 - 15:00

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 723 372 414/ 602 143 162
Ing. Stanislav Bock
vedoucí provozu

17.prosince 2017 od 10 do 16 hodin
Program:
Výroba hvězdiček z foukaného skla

Motání svíček ze včelího vosku

Lovení sladkých kapříků pro děti

Vánoční příběh pro děti

Tvoření vánočních přání

Pečení perníčků

Výroba náušnic a šperků

Prodej vánočních předmětů a dárků

Grilování

Živá hudba

Přijďte se zamyslet nad skutečným smyslem Vánoc,
zažít adventní atmosféru, vyrobit si vánoční dekoraci a prožít společně krásný čas.
Masarykovo náměstí 85, Bělá pod Bezdězem kontakt: Aneta Kriššáková
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DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Titul bude!

Ano, je to tak. Naše dvouleté snažení se
vyplatilo a přineslo ovoce. Po odeslání výroční zprávy o loňské činnosti školy v oblasti fair trade se sešla komise z Ekumenické
akademie, organizace NaZemi a Fairtrade
Česká republika a usnesla se, že naše škola
splnila všechna požadovaná kritéria pro
udělení titulu.
V prosinci tedy nastane ta dlouho očekávaná chvíle, kdy nám paní Lenka Dvořáková z Fairtrade Česká republika předá
certifikát „Fairtradová škola“ a také banner, kterým se rádi pochlubíme. Tímto se
stáváme třetí školou na okrese, společně
s Gymnáziem Mnichovo Hradiště a 5. ZŠ
v Mladé Boleslavi, která se může tímto oceněním pochlubit. Tento titul je vždy přidělován na jeden rok, takže nesmíme usnout
na vavřínech a musíme se snažit dál.
Poděkování patří řídící skupině a žákům
školy za aktivity, SRPDŠ za finanční podporu a vedení školy a města za podporu
a toleranci. Nesmíme zapomenout ani na
rodiče žáků, kteří nám nezištně pomáhali.
Děkujeme a těšíme se na vaši podporu
i v tomto školním roce.
Ing. Pavlína Cankařová

Poděkování a přání
Děkujeme touto
cestou všem dobrým lidem, sponzorům a přátelům
mateřské školy
za přízeň, které si
velmi vážíme. Přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a do nového roku
mnoho zdraví,
štěstí a osobní i pracovní spokojenosti.
Za MŠ Mgr. Pavlína Šertlerová,
ředitelka Mateřské školy Bělá pod Bezdězem

Další fáze projektu Didaktika A

Ani o podzimních prázdninách neměli
účastníci projektu Didaktika A oddech. Konala se totiž konference projektu, na které
se zapojení učitelé dozvěděli o průběhu
a dalším směřování této aktivity. Za naši
školu se konference zúčastnil Ing. Zdeněk
Galetka za sekci fyziky a Ing. Pavlína Cankařová za sekci chemie. První fáze projektu, tj. strukturované rozhovory a určení
kritických míst ve výuce přírodovědných
předmětů, už byla ukončena a účastníci
konference byli seznámeni s výsledky v jednotlivých sekcích.
Pro chemickou sekci z výzkumu vyplynulo,
že za nejobtížnější látku pro žáky považují
sami učitelé vyčíslování oxidačně redukčních rovnic a výpočty z nich. I sekce fyziky
odhalila své kritické oblasti, které žákům
činí největší obtíže. Ukázalo se, že tato problémová místa kurikula lze rozdělit na dvě
oblasti. První je ta, kde pochopení témat

fyzikálních naráží na malou znalost matematického aparátu, jako je hustota či čtení
a vyhodnocování grafu. V oblasti druhé
bez ohledu na matematické znalosti dělají
žákům problémy témata zvuk a teplo.
Nyní nastane fáze druhá. Odborníci z řad
vysokoškolských pedagogů se pokusí navrhnout postupy, jak lépe a snáze tato těžká
místa ve výuce vykládat žákům, a předloží
své návrhy učitelům základních škol. Na nás
pak bude tyto nové postupy ověřit v rámci
akčního výzkumu ve výuce a zjistit, zda a jak
fungují. Poslední fází projektu by pak mělo
být shrnutí výsledků a prosazení nových postupů do učebnic, výuky a školní legislativy.
Ing. Pavlína Cankařová a Ing. Zdeněk Galetka

Adaptační kurz žáků bělské školy – září 2017
Adaptační kurzy jsou v naší škole tradicí
a v letošním školním roce se tento kurz
uskutečnil již potřinácté. Mezi žáky i pedagogy jsou oblíbené a také přínosné pro
obě strany.
Ne vždy však žáci vyjíždějí mimo naše
město. Většinou se adaptační kurz pořádá
pro žáky šestého ročníku, v případě zájmu
učitelů a žáků také pro žáky sedmého ročníku. Škola kurz pořádá pouze v případě
účasti většiny žáků třídy, jinak se ztrácí jeho
hlavní smysl.
V letošním školním roce se odjeli adaptovat
žáci dvou tříd – jedna třída šesťáků a jedna
třída sedmáků. Spolu s nimi odjely také jejich třídní učitelky, metodickou pomoc zajišťovaly školní metodička prevence a výchovná poradkyně.
Také letos se adaptační kurz uskutečnil za finanční podpory rodičů výše uvedených žáků
a Městského úřadu Bělá pod Bezdězem.
Oproti tradici žáci odjeli na kurz až ke konci
měsíce, a to v termínu 25. - 27. 9. Kromě nemocných žáků se zúčastnili všichni žáci tříd
VI. A a VII. B.
Všechny aktivity byly zaměřeny hlavně na
řešení a překonávání problémů, sebepoznávání a vzájemné poznávání. Dále na komunikaci, naslouchání, mezilidské vztahy,
spolupráci a v neposlední řadě na stmelování třídního kolektivu. Kurz se uskutečnil
v penzionu DoNi v Libošovicích u Sobotky.
Pro třídu VI. A to bylo vzájemné seznámení žáků s novou třídní učitelkou, která
se snažila žákům usnadnit přestup na druhý
stupeň. Pro žáky VII. B se kurz zaměřil převážně na předcházení nežádoucím jevům
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mezi žáky. Všechny učitelky se také snažily
vytvořit atmosféru vzájemné důvěry.
Zpestřením byl také pěší výlet do nedaleké
Sobotky, kde si žáci nakoupili drobné dárky
a sladkosti.
Tento projekt je součástí preventivního programu školy a vychází z materiálů zaměřených na všestranný rozvoj osobnosti žáka.
Během kurzu se žáci chovali aktivně a do
činností se zapojovali s nadšením. Většina
dětí by si přála strávit na společném pobytu
ještě více dnů.
Celý pobyt byl přínosný jak pro žáky, tak pro
pedagogy, neboť v neformálním prostředí
děti mnohem lépe naváží kontakt s učiteli.
Učitelé zase rychleji poznají své nové svěřence a poznají také chování svých žáků
i mimo školní prostředí.
Věříme, že se děti podělily o své zážitky se
svými rodiči a že i rodičovské postřehy budou pozitivní. Uvítáme jakékoliv podněty
a připomínky pro naši další práci.
Mgr. Květuše Vernerová,
vedoucí adaptačního kurzu

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Na houby do české tajgy

Možná si říkáte, co zase s tou Vrchbělou otravují. No dobře, jsou tam vzácné rostliny, živočichové a houby. Ty přece rostou, nebo žijí
i někde jinde: „Proč bychom zrovna u nás nemohli mít golfové hřiště? To je přece ušlechtilý sport hodný člověka, a ne nějaká divočina, kterou nikdo ani pořádně nezná. Na
houby přece můžeme chodit i jinam a určitě
tam porostou pořádné houby jako podborováky, smrkáče nebo klouzky, křemeňáky, a ne
nějaké pazoubky, kyjanky nebo plošnatky,
které se ani nedají sníst, co z toho budeme
mít?“ Možná se právě takhle ptáte zrovna vy.
Ale podle posledních vědeckých poznatků
víme, že čím je zdravější příroda, tím je
i zdravější člověk. A kolem Bělé pod Bezdězem je mnoho takových zdravých koutů naší
přírody, nenechme si je zničit na náš vlastní
úkor. Jedním z nejcennějších koutů je lokalita Vrchbělá.
Dne 7. 10. 2017 proběhla na lokalitě Vrchbělá

mykologická vycházka pro veřejnost. Ačkoliv vlna hřibovitých již končila a k nalezení
bylo jen několik kozáků březových, klouzků
obecných a křemenáč osikový, všichni přítomní, kteří se vycházky zúčastnili, naplnili
košíky podzimními druhy hub, které se daly
nalézt v hojné míře. Mnozí se tak odvážili
třeba poprvé v životě domů ke kuchyňskému
zpracování odnést čirůvku fialovou, tzv. fialku, strmělku mlženku, která pokročilejší
houbaře rozděluje v názoru na její použitelnost v kuchyni, zejména pro její někomu
nepříjemnou sladkou vůni. Přítomní byli
také poučeni o nových poznatcích o změně
jedlosti čirůvky zemní, čirůvky zelánky a jejího dvojníka čirůvky osikové, které se na
Vrchbělé také dají najít, neboť jsou vázány na
zdejší biotop. U těchto hub bylo totiž zjištěno,
že po opakované konzumaci v krátkém časovém rozmezí mohou způsobit u některých
jedinců rozklad příčně pruhovaného svalstva.
Jsou dnes tudíž vedené jako jedovaté druhy.
Dále bylo nalezeno na 70 druhů vyšších hub,
což jen potvrdilo velkou rozmanitost druhů
tohoto vzácného stanoviště.
Nicméně jedinečnost této lokality byla opět
potvrzena nálezem nehojných až vzácných
druhů naší mykoflóry, a to rudouškem rozpraskaným (Clitocella popinalis) a závojenkou uhlazenou (Alboleptonia sericella). Tyto
dva druhy jsou vázány na nehnojené a přirozené trávníky a patří mezi ostatní vzácné

druhy, které na lokalitě Vrchbělá během
mykologického průzkumu byly potvrzeny
našimi předními odborníky z oboru my-

kologie, např.
Oldřichem
Jindřichem,
Dr. Františkem Kotlabou
a Dr. Zdeňkem Pouzarem, Vladimírem Antonínem, Martinem Křížem či Lucií
Zíbarovou a dalšími. Jmenujme jen namátkou
jazourek Cookeův, pazoubek zelený, kyjanka
Grelétova, kyjanka Puilleova, kuřinec šafránový, plošnatka hlízovitá, outkovka žlutavá,
límcovka natřená nebo pavučinec krásný, jejichž jména jsou obsažena v Červeném seznamu ohrožených druhů naší přírody.
Stanislav Tutka

Bělský sedmiboj
1. Sahara
2. „Měšťáci“
3. Březinka
4. Bezdědice
5. - 6. Pohotovostní osada
5. - 6. Výsluní.

Poslední dvě disciplíny, Bezdědický krpál
a turnaj v badmintonu, ukončily letošní,
v pořadí druhý, ročník Bělského sedmiboje.
Bezdědický krpál byl letos rozšířen i o běh
pro děti do 11 let, které běžely zkrácenou trať.
Celkem se zúčastnilo 34 dospělých závodníků
(stejně jako vloni) a 26 dětských závodníků.
Všichni dali do běhu celé srdce a bez ohledu
na počasí se s „krpálem“ skvěle popasovali.
To závěrečný turnaj v badmintonu byl o poznání komornější a ukázal fyzickou náročnost tohoto krásného sportu. Týmy bojovaly
srdnatě a nic si nedarovaly. Náročnost se pak
projevila v rozhodujících setech, kde vyhráli
ti nejlépe fyzicky připraveni, a to tým Sahary
před „Měšťáky“ a Bezdědicemi. Celkové pořadí pak bylo:

Týmu Sahary blahopřeji k zisku putovního
poháru i v 2. ročníku Bělského sedmiboje
a ostatním týmům děkuji za čestný boj a věřím, že jsme si to všichni užili.
No, a nezbývá než konstatovat, že 2. ročník
Bělského sedmiboje skončil, a zvolat:
AŤ ŽIJE 3. ROČNÍK BĚLSKÉHO
SEDMIBOJE!
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Pokud je vás 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

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
VÁNOČNÍ TĚŠENÍ S KULTURNÍM STŘEDISKEM
POHÁDKA
Andělé ze zapomenuté
skříňky
Sobota 16. 12. od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč

Pohádka o tom, kolik mají právě
před Vánoci andělé starání a shánění.
Jak třeba potěší holčičku, která onemocněla zrovna chvilku před Štědrým dnem, a jestlipak stihnou vyřídit
všechnu andělskou poštu a co dárky?
Přijďte se podívat do Komorního sálu
MKZ.

Vánoční jarmareček
Masarykovo náměstí
Neděle 17. 12. od 10 do 16 hod.
Opět Vás zveme na den plný vůní, chutí,
vánoční atmosféry a předvánočních setkání v parku. Nebude chybět prodej
kaprů, pozor, najdete ho jen do vyprodání
zásob. Stejně tak budou v nabídce vánoční
stromky od Lesů Bělá pod Bezdězem. Na
jarmarku možná najdete i ty poslední dárečky, které Vám ještě chybějí, nebo jen trochu zvolníte a užijete si trochu té předvánoční atmosféry.
Jestli bude konečně po dlouhé době sněžit,
vědět nemůžeme, ale něco přece jen víme.
Letos nás posledním setkáním na náměstí
provede hudební skupina Bohémští Bardi.
V jejich podání uslyšíte středověké koledy
ze starého Španělska, Německa, Francie
i Čech. Během dne vystoupí skupina historických tanců Villanella z Liberce a přiletí
i obří andělé z divadla Kvelb, aby Vás nakazili dobrotou a hlavně vánoční náladou.
Přijďte se podívat a nezapomeňte, bavit se
musíte vy, my vám k tomu podáváme pomocnou ruku.
Těší se na vás MKZ a všichni účinkující.

Adventní koncert v kostele sv. Václava
Eva Cendors 10. 12. od 18 hod.
Adventní koncerty mají přinést klid, mír,
pohodu a dobrou vůli všem lidem. U nás
se o to pokusí herečka a zpěvačka českého
původu, která trvale žije ve Francii. Věnuje
se hlavně šansonu a do Čech se vrací za rodinou a uměleckými projekty. Mezi ně patří
i vánoční koncerty, které letos zazní v kostele sv. Anny a v divadle v Jablonci nad Ni-

sou, v Krajské vědecké knihovně v Liberci
i u nás, v Bělé pod Bezdězem, v klášterním
kostele sv. Václava v Tyršově ulici.
Ve složení kytara a cello tedy uslyšíte dvojhlasně francouzské i české lidové vánoční
písně, ale také některé autorské šansony Evy
Cendors.
Vstupné je dobrovolné.

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Rukodělná dílnička – Podmalba na sklo
Sobota 9. 12. 13 – 16 hod.
Letošní poslední prosincovou dílničku
věnujeme tradiční výrobě obrázků malovaných na sklo. Hotový výrobek je poté
možno použít jako vlastnoručně vyrobený dárek pod stromeček.
Podmalba na skle je velmi stará technika, kde jsou malovány výjevy barvami
na rubové straně skla. V tradičním prostředí zdobily obrázky na skle zdi venkovských kapliček, kostelíků a venkovských obydlí. Námětově zabírala
největší okruh náboženská tematika,
později se začaly objevovat náměty
světského rázu.

Dílnička je vhodná i pro malé školní
děti, které budou pracovat pod dozorem rodičů.
POZOR - pracovní oblečení s sebou, případné ušpinění oděvu nelze vyprat.
Vstupné 20 Kč.
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SVORNOST V ZIMĚ –
BETLÉMSKÉ SVĚTLO V BĚLÉ
Již tradičně bělští skauti budou rozdávat betlémské světlo, které skauti rozvezou před každými Vánocemi z Betléma
po celém světě.
K nám do Bělé světlo doputuje v neděli
17. 12., takže si ho budete moci tento
den mezi 15-15.45 z parku na náměstí
odnést domů.
Další možnost bude 24. 12. před odchodem na vánoční krmení lesní zvěře
8.45-9 hod. u České brány. V 9 hod.
odcházíme do lesa – přidejte se k nám
a vezměte s sebou ideálně čerstvou zeleninu nebo kaštany.
Skautské středisko Svornost vám všem
přeje krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.
Jerry
Městská kulturní zařízení jsou naposledy v tomto roce otevřena pro veřejnost v úterý 19. 12. do 17 hod.
Znovu se budeme těšit na shledanou
1. 1. 2018
při NOVOROČNÍM OHŇOSTROJI,
který vypukne na náměstí v 19 hodin.
Běžný provoz obnovujeme
2. 1. 2018.
Přejeme všem krásné svátky.
MKZ Bělá pod Bezdězem

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v prosinci
Muzeum Podbezdězí je v prosinci otevřeno každou sobotu a neděli v době od
9 do 16 hodin.
Gloria i Gaudium
Čtvrtek 7. 12. od 17 hod., vstupné 100 Kč
Srdečně vás
zveme do
Muzea Podbezdězí na
předvánoční
koncert souboru historické hudby
FRAGIUM 16.
Večerem nás
budou provázet Darina Jašíková – barokní housle, Martina Záhorová – flétna,
zpěv, Jan Záhora – varhany, Jiří Bartoš Sturz – úvodní slovo, zpěv, tromby

marina (trumšajt).
Gloria i Gaudium - Česká historická píseň
(zvláště adventní) mezi „kostelem a hospodou“.
Mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa
Pátek 8. 12. od 16.30
Pravidelná mše svatá
v zámecké kapli sv.
Josefa bude sloužena v pátek 8. 12.
od 16.30.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 29. 12. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé bude
sloužena v pátek 29. 12. od 16.30.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY

Dne 3. 12. uplynulo již 13 let od doby, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Čadil.
Stále vzpomínají manželka se synem Robertem, dcery Vlasta, Bohumila a Jaroslava s rodinami.
Děkujeme za vzpomínku všem, kteří ho znali.
Dne 9. 12. 2013 nás opustil P. Jan Nepomuk Jiřiště,
který se významně zasloužil o rozkvět bělské římskokatolické farnosti. Vzpomínají vděční bělští farníci,
rodinní příslušníci i jeho přátelé a známí, kteří na
něho nikdy nezapomenou. Čest jeho památce.

19. prosince uplynulo již 12 let, co
nás opustila Miluše Strnadová. Kdo
jste ji znali, věnujte ji s námi tichou
vzpomínku.
Stále nezapomíná rodina.
Dne 20. 12. uplynou tři smutné roky, co nás opustila
paní Blaženka Jablonská. Přátelům a známým děkujeme za vzpomínku. I my stále vzpomínáme.
Manžel a děti s rodinami
Dne 23. 12. uplyne již pět let od úmrtí
mé manželky, naší maminky a babičky, paní Evy Vedejové. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
Vzpomínají manžel Ivan a děti rodinami.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat bělské policii za perfektní, profesionální přístup a jednání s mojí rodinou po nepříjemné situaci,
kdy jsme byli vykradeni.
Jana Heřmanová s přítelem

Dne 23. 12. by oslavila manželka, maminka a babička, paní Yvona Bittnerová 81. narozeniny.
Stále vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami.
Dne 27. 12. uplyne 18 let, kdy navždy
odešel pan Jiří Porš. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami
Dne 30. 12. uplyne 22 let od úmrtí pana
Josefa Najmana, řidiče ČSAD Bělá p. B.
V letošním roce by oslavili 87 let spolu se
svou manželkou, která stále vzpomíná.
Manželka Zdena, rodiny Vovčákovi,
Najmanovi a Pleskačová
Dne 30. 12. uplynou čtyři roky od úmrtí našeho bratra, strýce a rybáře, pana
Zdeňka Jirdáska. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
Stále vzpomíná bratr Miloš s rodinou.

Gratulace
Dne 22. 12. oslaví naši milovaní rodiče Jana a Miloš
Jirdáskovi 50 let společného manželského života.
Pro nás je tato chvíle ideální příležitostí říci
vám, jak moc si vážíme vašeho manželství a rodiny, kterou jste vytvořili! Děkujeme vám za
to, jakým skvělým příkladem jste nám v životě byli, a vynasnažíme se žít tak, aby jednou
naše děti mohly být hrdé, jako jsme my na vás!
Z celého srdce vám přejeme mnoho zdraví, štěstí
a lásky do dalších společných let.
Radka a Miloš s rodinami

Bohumil Dejmek: Revoluční
události v květnu 1945 v Bělé
pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové
války vydalo Muzeum Podbezdězí
autentické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka (1898
– 1979) na průběh
konce války v Bělé
pod Bezdězem 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

TAJEMSTVÍ
Advent a Vánoce v TPD
Neděle 3.12.
Advent na zámku Kačina
Odjezd autobusu: Bělá 8.30, Mladá Boleslav
8.45.
Program: prohlídka zámku, zemědělského
muzea, trh řemesel, rozhledna Kank.
Středa 13. 12.
Komorní sál MKZ Bělá pod Bezdězem
16.30 - výroční schůze Tajemství
17 hod. beseda: Česká republika –Turista,
kam se podíváš
Sobota 16. 12.
Poslední výjezd u orloje - Kryštofovo údolí
Odjezd autobusu: Bělá 8 hod., Doksy 8.15.
Program: vánoční nadílka pro zvěř (Hradčany), prohlídka dřevěného kostela, muzeum
betlémů a starých časů, odpolední překvapení,
křest Zpravodaje a mnoho dalších aktivit.
Neděle 24. 12.
Vánoce v lese - sraz v 9.30 u České brány
Pondělí 1. 1.
Novoroční větrání hlav - sraz v 9.30 u České
brány Program: svařák v lese, čočkovka na
základně, Novoroční čtyřlístek.
Závěrem bych rád popřál všem klidné Vánoce v kruhu blízkých a poděkoval za přízeň.
K novému roku si popřejeme na některých
našich akcích v lednu.
Horský vůdce
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Bělské gymnastky na soutěžích TeamGym Junior

V neděli 15. 10. absolvoval Klub gymnastiky
Bělá pod Bezdězem Memoriál Hany Myšákové v Praze.
V kategorii TeamGym Junior 0 - mix obsadilo družstvo po soustředěném výkonu
ve složení Jáchym Vltavský, Lucie Šárogová, Bára Matoušková, Viktorka Borovičková, Johanka Linglerová, Aneta a Adriana
Marešovy a Emma Bělohubá krásné třetí
místo a odvezlo si domů pohár a bronzové
medaile. V kategorii TeamGym junior II.
sbíralo zkušenosti družstvo starších děvčat
ve složení Lucie Kolocová, Hana Vaňoučková, Katka Bradáčová, Eliška Landyšová,
Magda Dürrová, Soňa Řehořková, Mariana
Dürrová, Štěpánka Grégrová a Alžběta Ry-

gerová a obsadilo až 11. příčku.
Na Plzeňském poháru v sobotu 4. 11. obsadilo naše mladší družstvo s výměnou Anety
Marešové za Isabelu Sabolovou v kategorii
TeamGym Junior 0 sedmé místo. V kategorii TeamGym Junior II. pomohla družstvu Antonie Nešporová místo Soni Řehořkové, která soutěžila na závodech v Ostravě
v krasobruslení. Družstvo poprvé na soutěži
předvedlo pohybovou skladbu v novém složení. Děvčatům se vydařila trampolína, ale
nevyvarovala se chybám na akrobacii a nakonec obsadila 6. příčku.
Pravidla soutěže TeamGym Junior jsou
jednodušší obdobou pravidel TeamGym.
Pohybová skladba obsahuje gymnastické
(např. skoky, piruety, obraty), rovnovážné
a silové prvky (např. stoje na rukou, přednosy) a akrobatické prvky (např. kotouly,
přemety, salta) a účastní se jí všichni členové
týmu. Při akrobacii závodníci cvičí hned po
sobě. Cílem je předvést tři různé série dynamických akrobatických řad, které obsahují minimálně 3 různé prvky. V každé řadě
cvičí vždy 6 nejlepších závodníků týmu.
Trampolína se v principu shoduje s akrobacií. Šest závodníků týmu ve 3 různých sériích předvede skoky na malé trampolínce.
Minimálně jedna série musí být provedena
přes přeskokové nářadí.
Yvona Řehořková

Mistrovství České republiky 2017 Taekwon-Do ITF
O víkendu
4. - 5. 11. proběhla ve velké
sportovní hale
České unie
sportu v Nymburce letošní
nejdůležitější
národní soutěž
Českého svazu
Taekwon-Do
ITF, a to Mistrovství České republiky 2017 v Taekwon-Do ITF.
V průběhu páteční podvečerní registrace
se na toto mistrovství zaregistrovalo rekordních 554 závodníků z 30 oddílů z celé
České republiky. Pravděpodobně ještě nikdy v historii svazu se národní soutěže neúčastnil tak vysoký počet závodníků ani tak
vysoký počet českých a moravských škol.
Získat titul mistra ČR bylo letos v mnoha
kategoriích opravdu velmi zasloužené, kdy
například vítěz v technických sestavách
starších žáků 3. - 4. kup musel ve své kategorii porazit dalších 40 závodníků, a pro
zisk zlaté medaile tak musel zvítězit v 5 po
sobě jdoucích zápasech.
Bělský oddíl měl zastoupení ve všech věkových skupinách. Největší radost udělali
ovšem žáci. Aneta Nekorancová a Albert
Trabalík vystoupali na stupně vítězů hned
dvakrát. Aneta si došla pro 1. místo ve vol-

ném boji a pro 3. místo ze sestav. Albert
byl dvakrát bronzový. Po delší odmlce na
závodním tatami je to pro našeho staršího
žáka velice slušný výsledek.
Příjemným překvapením se stali mladší
žáci Zdeněk Víšek a Eduard Trabalík.
Přestože pro Eduarda to byly teprve první
a pro Zdendu druhé velké závody, v největší
domácí konkurenci si poradili v disciplíně
volný boj se všemi svými soupeři. Prohráli
až ve finále, kde se projevila větší technická
vyzrálost soupeřů. Stříbrná medaile byla ale
pro oba obrovským úspěchem.
V neděli na stejné zápasiště nastoupili juniorští závodníci. Také jejich výkony byly
často špičkové a určitě ne náhodou patří
čeští junioři aktuálně mezi absolutní světovou špičku, o čemž svědčí například osm
letošních evropských titulů. I zde se nám
medailově blýskalo.
Od juniora Matouše Hlavsy trenérský tým
čekal vše, jen ne účast ve finále. Jen škoda,
že svůj epický výkon neproměnil ve zlato.
Stříbrná medaile je pro něj ale velkým zadostiučiněním.
Jako poslední vstoupil do ringu senior Tomáš Zejval II. Dan. V současnosti se Tomáš
připravuje se státní reprezentací, a i když si
své vystoupení představoval trošku lépe,
bronzová medaile v konkurenci mistrů Evropy a vicemistrů světa je více než uspokojivá.
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Babylon Cup 2017
Více jak 200 šermířů z devíti zemí Evropy a 48 klubů dorazilo o víkendu
21. a 22. 10. do Liberce, aby zde poměřili
své síly v druhém ročníku mezinárodního
turnaje mladých šermířů do 14 let Babylon Cup 2017 - turnaje zařazeného do Evropského okruhu U14.

Na startu nechyběli ani šermíři 1. FC Bělá
pod Bezdězem. Vynikajícího výsledku
dosáhl Martin Novák, který se v nejsilněji obsazené kategorii - mezi 79 kordisty
- probojoval až na bronzový stupínek. Do
finálové osmičky ho navíc na skvělém
5. místě doprovodil Ondřej Procházka.
Další z našich šermířů Vojtěch Veselý
skončil těsně před branami čtvrtfinále
– obsadil pěkné 11. místo. Na 11. místě
mezi 51 šermířkami také skončila Adéla
Šafránková - v redukovaném pořadí třetí
z českých děvčat.
Více na: www.serm-bela.webnode.cz
MC

TJ Sokol Bělá - házená

Zápasy ve Sportovní hale

PROSINEC
Zápasy a turnaje házené
v Městské sportovní hale
2. liga mladší dorostenky:
sobota 2. 12. od 13 hod. – Havlíčkův Brod
2. liga starší dorost:
sobota 16. 12. od 15 hod. – 1. HC
Pardubice
Franta Šindelář
Celkem si 10členný tým Taekwon-Do
z Bělé pod Bezdězem odvezl z této největší tuzemské akce 1 zlatou, 3 stříbrné
a 4 bronzové medaile.
Zdeněk Vavruška

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Ohlédnutí za Kynologickým dnem v Brništi
Sobotní dopoledne v Brništi patřilo kynologům a jejich čtyřnohým svěřencům. Členové základní kynologické organizace z Bělé pod Bezdězem a jejich
psi ukázali návštěvníkům své dovednosti při předvádění poslušnosti či při
obranách. Zajímavým zpestřením byla
také ukázka vyhledávání výbušnin. Do
té byly zapojeny i některé z přihlížejících dětí, když k jednomu z nich psovod
skryl kapsli s látkou, kterou měl jeho pes
najít.
Výsledky svého tréninku předvedli také

členové Kynologického klubu agility
Česká Lípa při ukázkách parkurových
závodů. Rychlé a hbité psy jsme tak
mohli obdivovat při přeskoku přes překážky, probíhání tunelem či zdolávání
houpačky. Celý program byl doprovázen komentářem, který přihlížejícím
osvětloval dění na ploše a přinášel také
řadu zajímavých informací o pravidlech
psích sportů či tréninku.
Na závěr programu se předvedli členové
místního kynologického klubu se svými
miláčky, aby ukázali, co se zvládli bě-

hem prvního roku jejich snažení naučit.
Věříme, že do příštího ročníku z nich
již budou plnohodnotní kolegové psů
a psovodů z Bělé.
Velice děkujeme všem partnerům za pomoc a podporu při organizaci, návštěvníkům za zájem a všem zúčastněným
pejskům za vzorné chování a úžasný
program. Budeme se těšit opět za rok na
viděnou!
Za pořadatele tým PNF ZOD

O Sportovci města za rok 2017 se hlasuje do konce měsíce ledna 2018
V prosincovém a lednovém vydání
Zpravodaje města v roce 2017 - 2018
najdete uveřejněný hlasovací lístek ankety „O nejlepšího sportovce města
Bělá pod Bezdězem za rok 2017“. Hlasování potrvá do 31. 1. 2018, proto využijte možnosti podpořit svého favorita.
Příznivci sportu tak mohou vyplnit
anketní lístek a dát svůj hlas v katego-

rii jednotlivců nejvýše 3 sportovcům
a v ostatních kategoriích 1 sportovci.
Označí tedy křížkem maximálně 9 vybraných políček hlasovacího lístku.
Do Síně sportovní slávy města budou
nominovat sportovce sportovní oddíly
a Rada města Bělá pod Bezdězem vybere osobnost, která do síně vstoupí.
Vyplněné anketní lístky je možné vhodit do hlasovacích schránek na těchto

místech: Městský úřad Bělá p. B. - přízemí, 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 plánován na čtvrtek
22. února 2018.

Úspěchy nominovaných
Klub gymnastiky:

Tereza Dvořáková - přebornice kraje v kategorii dorostenek, 1. místo v republikové
soutěži ASPV – dorostenky
Soňa Řehořková – přebornice kraje v kategorii starší žákyně, 11. místo v republikové
soutěži ASPV – starší žákyně
Yvona Řehořková – příprava jednotlivců
na soutěže ASPV a družstva na soutěže TeamGym

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 %

juniorek, kadetská a juniorská reprezentantka ČR 2017
Adéla Šafránková – mistryně ČR 2017
minižaček, 2. místo v ČP 2016/2017 minižaček, 3. místo na MČR 2017 ml. žaček,
3. místo v ČP 2016/2017 ml. žaček
Ondřej Procházka – mistr ČR 2017 minižáků, 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

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

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:

Jaromír Balcar – dlouholetá práce s mládeží

Václav Renza – dobré a stálé výkony v kariéře

Jan Myšák – dobré a stálé výkony v kariéře

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu: David Kubíček – dobré a stálé výkony v kariéře
Anna Coufalová – 3. místo - MS kadetek
2017, mistryně ČR 2017 kadetek, vítězka ČP
2016/2017 kadetek, vítězka ČP 2016/2017

Vendula Kodriková – výkonnostní vzestup
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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 Champions Tour junioři na styl, 1.místo Champions 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

Hlasovací lístek
Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2017
Poprvé přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety, podruhé bude uveřejněn v lednovém Zpravodaji spolu s informacemi o slavnostním předání cen. Hlasovat můžete do 31. 1. 2018. Hlasovací schránky budou 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

(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

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

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

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

Jednotlivci - děti a mládež

Kolektivy
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta

Talent roku (do 15 let)
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta

Trenér
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta
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INZERCE
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INZERCE
plantáž vánočních stromků

3. 12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Bezděz

17.00 hodin
v parku na Masarykově náměstí

i v letošním roce vás zveme k nákupu vánočního stromku přímo z naší plantáže

9. 12. PODMALBA NA SKLO - DÍLNIČKA
13.00 - 16.00 hodin
v IC s expozicemi na zámku

nabízíme:
smrk pichlavý (stříbrný)
v omezené míře i běžný
za příznivé ceny

10. 12. ADVENTNÍ KONCERT - EVA CENDORS
18.00 hodin
v kostele sv. Václava, Tyršova ul.

16. 12. ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY
15.00 hodin
v komorním sále MKZ

17. 12. VÁNOČNÍ JARMAREČEK

prodej denně

10.00 - 16.00 hodin
v parku na Masarykově náměstí

Nákup u nás zaručuje
naprostou čerstvost,
stromky řežeme těsně
před prodejem

od 9. prosince
9 - 17 hod.

tel. 602 469 484
Ing. B. plačková
Bezděz 119
plackova.bohdana@seznam.cz

3. 12. - 5. 1. 2018
VÝSTAVA BETLÉMY II.
VE VÝSTAVNÍM SÁLE MKZ V BĚŽNÉ OTEVÍRACÍ DOBĚ

1. LEDNA 2018

PRODEJ RYB JEN NA OBJEDNÁNÍ
NABÍDKA
KAPR OBECNÝ
do 3 kg – 78 Kč/kg
nad 3 kg – 82 Kč/kg
zabití, čištění a další 70,- Kč/ks
PSTRUH DUHOVÝ
160 Kč/kg, čištění zdarma
OBJEDNÁVKY
do 19. 12. 2017 na tel. 777 018 556
mail: rybykomplet@seznam.cz

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

VÝDEJ OBJEDNÁVEK
22. a 23. 12. 2017 v době 15.00 – 17.00 hod.
v Bělá p/Bezdězem, Dlouhá 564

Masarykovo náměstí Bělá pod Bezdězem
19.00 hodin

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Jitka Tošovská,
Lukáš Voleman, Petr Matoušek, Simona Grosová, Bc. Zdeněk Krenický; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911,
uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2000 ks, ročník 41, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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