
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU  -  Z  KULTURNÍHO DĚNÍ  -  ZE  SPORTU
A  SPOLKOVÉ  ČINNOSTI  -  VYHLÁŠENÍ  SPORTOVCE  MĚSTA  2017

Výstavní sál MKZ 
CESTA DO AFRIKY
Výstava žáků ZUŠ
Otevřeno po – čt

od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.

Čtvrtek 8. 2. 
FOTOKOUTEK

Motoexpedice Česko – Singapur
od 17 hod v Muzeu Podbezdězí

Vstupné: 30 Kč

Sobota 10. 2.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

Letos zakončený v Sokolovně
14 hod., Masarykovo náměstí

Středa 14. 2. 
BIG TRIP

Turistická beseda 
od 17 hod. v Komorním sále MKZ

Vstupné: 50 Kč

Sobota 17. 2. 
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

od 20 hod.  
v Městské sportovní hale 

Vstupné: 150 Kč

Čtvrtek 22. 2.
PŘEDNÁŠKA

Barokní generace Valdštejnů
od 17 hod. v Muzeu Podbezdězí

Vstupné: 30 Kč

Sobota 24. 2. 
QUILLING – dílnička

IC s expozicemi na zámku
13 – 16 hod.

Vstupné: 20 Kč

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁžENÍ SPOLUOBČANé,
únor

2/2018
42. ročník

nedávno jsme přivítali společně nový rok, 
a už se posouváme do dalšího měsíce. Vy-
užíváme zimních měsíců k tomu, abychom 
vás seznámili se záměry města.
Bylo představeno několik studií k  využití 
objektu zámku, úpravě prostranství síd-
liště před sokolovnou, centralizaci základní 
školy, úpravě prostorů na hřbitově a chtěli 
bychom tyto studie posunout dále a  začít 
projektovat. Zároveň se hledají vhodné do-
tační tituly, které by mohly pomoci s reali-
zací některých naplánovaných projektů.
Byla vybrána firma na poslední etapu opravy 
břehu rybníka Slon; až počasí dovolí, začne 
se s  realizací. Rovněž se bude pokračovat 
s výstavbou chodníku k prodejně PENNY. 
Probíhají i další výběrová řízení. Měl by se 
opravovat strop tělocvičny v základní škole, 
proběhl výběr nové bezpečnostní agentury 
dohlížející na pořádek ve městě, projektuje 
se odvodnění nádvoří zámku a další, aby vše 

pokračovalo v souladu s naplánovanými ak-
cemi, o  kterých vás budeme informovat. 

V současné době nás někdy zbrzdí nedosta-
tek projektantů i firem na realizace, některá 
výběrová řízení se musejí několikrát opako-
vat. Doufáme, že bude vše probíhat hladce.
Vrcholí přípravy na masopust (masopustní 
průvod opět projde naším městem), na 15. 
reprezentační ples města i na vyhlášení nej-
lepšího Sportovce roku 2017, obojí bude 
probíhat v Městské sportovní hale a všichni 
jste srdečně zváni. Přijďte se pobavit.
Čas nám opravdu ubíhá velmi rychle, děti 
obdržely pololetní hodnocení, a tak jim do 
dalšího pololetí přejeme mnoho úspěchů, 
ale i všem občanům našeho města přejeme 
klid a pohodu, ať se vše daří. 

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.

foto:Jan Mittenhuber
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání  rady města 
malého rozsahu schválila udělení vý-
jimky ze směrnice z  důvodu návaznosti 
na předchozí projektové dokumentace 
a  odsouhlasila zadání vypracování pro-
jektové dokumentace na akci: „Bělá pod 
Bezdězem – Odvedení dešťových vod 
z  okolí zámku do Bělského potoka“ za 
cenovou nabídku 224.000,- Kč bez DPH.

Dotace města pro rok 2018
Rada města schválila výzvu k předkládání 
žádostí o  dotaci na podporu spolkového  
života z rozpočtu města Bělá pod Bezdě-
zem na r. 2018.
Dále schválila:
- dotační program č. 1, podprogramy:  
Jednorázové akce, celoroční činnost - 
výzvu k  předkládání žádostí o  dotaci na 
podporu volnočasových aktivit vzdělá-
vání dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2018;
- dotační program č. 2, podprogramy: 
Jednorázové akce, celoroční činnost - 
výzvu k  předkládání žádostí o  dotaci na 
podporu sportu z  rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2018;
- dotační program č. 3, podprogramy: 
Jednorázové sportovní akce, celoroční 
činnost, podpora sportovních zařízení.

Změna usnesení o ukončení  
nájemní smlouvy

Rada města zrušila své usnesení ze dne  
14. 8. 2017 ve věci výpovědi nájemní 
smlouvy na prostor sloužící podnikání 
v objektu autobusové zastávky z důvodu 
nedodržování nájemní smlouvy a  od-
souhlasila ukončení nájemní smlouvy na 
uvedený prostor podle ustanovení § 2312 
zákona č.89/2012 Sb. občanského záko-
níku.

Odvedení dešťových vod
Rada města schválila záměr vyprojek-
tování dešťové kanalizace v  rámci zpra-
cování projektové dokumentace – ul. 
Bezdězská a okolí.
Rada města dle čl. XI vnitřní směrnice  
č. 1/2017 o  zadávání veřejných zakázek 

Revitalizace a obnova městského hřbitova

Rozpočty příspěvkových organizací  
města na r. 2018

Rada města schválila:
- rozpočet příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Bělá pod Bezdězem na rok 
2018 a střednědobý výhled rozpočtu ná-
kladů a výnosů Mateřské školy Bělá pod 
Bezdězem na období 2018 – 2020.
- rozpočet Městských kulturních zaří-
zení Bělá pod Bezdězem, příspěvkové 
organizace, na rok 2018 dle předlože-
ného návrhu a střednědobý výhled roz-
počtu nákladů a výnosů Městských kul-
turních zařízení Bělá pod Bezdězem, 
příspěvkové organizace, na období 2018 
– 2020.
- rozpočet příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Bělá pod Bezdězem na rok 
2018 a střednědobý výhled rozpočtu ná-
kladů a výnosů Základní školy Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkové organizace, na 
období 2018 – 2020.
Rada města vzala na vědomí Výroční 
zprávu Základní školy Bělá pod Bezdě-
zem za školní rok 2016/2017.

Bc. Zdeněk Krenický 
tajemník úřadu

V  současné době je aktuálním tématem 
přerostlá zeleň na městském hřbitově. 
Nekoncepční vzhled hřbitovní zeleně je 
neuspokojivý. Proto byl zpracován den-
drologický posudek a studie vypracované 
Ing. Ivanem Markem, na základě kterých 
bude tato lokalita hřbitova revitalizována. 
Revitalizace s ohledem na charakter vege-
tačních prvků je rozdělena na dvě etapy.
 V I. etapě, která bude realizována v prů-
běhu měsíců březen/duben 2018, do-
jde k  úpravě centrální cesty vedoucí ke 
kapli, jež je lemována dožívajícími zeravy 
(tújemi) po obou stranách cesty, vedoucí 
i  podél parčíku před hřbitovem. Nově 
navržená alej lemuje jižní část předpro-
storu, pokračuje dovnitř do hřbitova až 
ke kapli. Bude zde vysazena třešeň křo-
vitá (Prunus fruticosa globosa), prostor 
aleje bude nově zatravněn zátěžovou 
travní směsí, po obou stranách aleje bu-
dou vysazeny skupiny jarních cibulovin 
(Scilla sibercia). V  parčíku před hřbito-
vem dojde k  terénním úpravám a  bude 
zatravněn speciální květnatou bylino-
travní směsí. V prostoru budou vysazeny 
keřové tvary stromů.

II. etapa revitalizace se týká vlastního 
prostoru hřbitova a měla by probíhat na 
podzim či na jaře 2018/2019.

Celkové náklady na revitalizaci zeleně dle stu-
die se předpokládají do výše cca 900 tis. Kč. 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Vážení spoluobčané města Bělá pod 
Bezdězem, tímto bychom vás chtěli po-
žádat o  spolupráci týkající se realizace 
II. etapy hřbitova. Prosíme o  kontrolu 
situačního plánu Revitalizace a  obnovy 
vegetačních prvků II. etapy, který bude 
vyvěšen od 1. 2. na informační tabuli 
před městským hřbitovem, na webových 
stránkách města Bělá pod Bezdězem 
a najdete ho také v knihovně Vl. Holana. 
Prosíme zkontrolujte, zda je u  vašeho 
hrobu plánováno kácení dřevin a  jejich 
následná výsadba. V případě nesouhlasu 
s  plánovanou revitalizací zeleně u  va-
šich hrobů nás můžete kontaktovat na 
e-mailu: kodrikova@mubela.cz nebo na 
tel. č.: 326 700 910 nejdéle do 15. 9. 2018. 
Kompletní studii Revitalizace a  obnova 
vegetačních prvků Hřbitov naleznete 
na webových stránkách města Bělá pod 
Bezdězem www.mubela.cz.
                         Jana Kodriková, odbor ŽP MÚ
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Poprvé v historii naší školy nastal dlouho 
očekávaný okamžik. Od středy 17. 1. 
se můžeme pyšnit titulem Fairtradová 
škola. 
Přípravy na tuto akci jsme zahájili již tý-
den předem, kdy žáci čtvrtých a  pátých 
tříd namalovali obrázky na výzdobu. Vše 
pokračovalo v úterý. Šesťáci napekli per-
níky s použitím domácích surovin a  sa-
mozřejmě FT kakaa a  deváťáci vyrobili 
vlaječky se značkou FairTrade (FT). Pří-
pravy vyvrcholily ve středu ráno. S  po-
mocí osmých tříd jsme vyzdobili školní 

klub a  jídelnu plakáty, obrázky žáků 
i prezentačními materiály, nakrájeli per-
níky a ozdobili je vlaječkami. Pak už jsme 

se i  s  několika třídami shromáždili ve 
slavnostně vyzdobeném školním klubu. 
Titul nám přivezly zástupkyně společ-
nosti Fairtrade Česko a Slovensko Lenka 
Dvořáková a Lenka Černínová. Po krát-
kých projevech slavnostně předaly panu 
řediteli Mgr. Jiřímu Šímovi a zástupkyni 
řídící skupiny Ing. Pavlíně Cankařové ti-
tul Fairtradová škola. S velkým úspěchem 
se u žáků, pedagogického sboru i vzácné 
návštěvy setkala „férová“ svačina ve škol-
ním klubu, která všem moc chutnala.

Ing. Pavlína Cankařová

Středočeský kraj každoročně oceňuje na-
dané žáky a studenty. Ocenění za jejich 
úspěšnou reprezentaci Středočeského 
kraje se dne 18. 12. 2017 konalo na půdě 
Krajského úřadu v  sále zastupitelstva. 

 Na tuto akci jsou zváni žáci a studenti, 
kteří dosáhli výrazných úspěchů na ce-
lostátní nebo mezinárodní úrovni. Do 
ocenění jsou zahrnuty tradiční vědo-
mostní olympiády, jako je matematická, 
fyzikální, chemická či biologická, sou-
těže v  cizích jazycích, dále umělecké 
soutěže pro žáky ZUŠ, soutěže odbor-
ných dovedností, sportovní soutěže pro 
žáky ZŠ a SŠ a soutěže pro žáky základ-
ních škol praktických a  speciálních. 
Jedná se převážně o soutěže, které kaž-
doročně vypisuje ministerstvo školství 
jako rozvojový program pro nadané 
žáky a studenty. 
Celkově se ve školním roce 2016/2017 
na 1. až 3., resp. 6. místě republikových 
kol soutěží umístilo 331 žáků a  stu-
dentů (vědomostní soutěže 83 žáků, 
odborné a  dovednostní soutěže 21 stu-
dentů, umělecké soutěže základních 
a  uměleckých škol 94 žáků a  133 spor-
tovců). Program byl rozdělen na dvě 

části. V dopoledním bloku byli oceněni 
žáci vědomostních a odborných soutěží 
a  žáci základních uměleckých škol. Pa-
mětní list podepsaný hejtmankou Stře-
dočeského kraje Jaroslavou Pokornou 

Jermanovou a  pou-
kázky na nákup spor-
tovního vybavení 
předal oceněným ve 
vědomostních a  od-
borných soutěžích 
nový ministr škol-
ství, mládeže a  tělo-
výchovy Ing. Robert 
Plaga, PhD., a  radní 
Středočeského kraje 
pro oblast školství 
Zdeněk Seidl. 
Z  okresu Mladá Bo-
leslav byli na slav-

nostní předávání ocenění pozváni paní 
hejtmankou tři žáci. Z naší školy byla od-
měněna Nela Cankařová za skvělé umís-
tění v  republikovém kole Konverzační 
soutěže v anglickém jazyce. Nelu k oje-
dinělému výsledku připravila učitelka 
bělské školy MgA. Iva Coelho. 
V  odpoledním bloku se v  sále 
zastupitelstva sešli sportovci, 
kteří se v  soutěžích základních 
a  středních škol umístili v  ce-
lorepublikových finálech do  
3. místa. Poděkování předal ve-
doucí Odboru školství, mládeže 
a  sportu Mgr. Radek Coufal, 
předsedkyně Výboru pro tělo-
výchovu a sport Mgr. Bc. Blanka 
Žánová, předseda Výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstna-
nost Mgr. Karel Filip a  vedoucí 
oddělení financování a rozpočtu 
školství a  zástupce vedoucího odboru  
Bc. Jan Chuchler.

Ze škol Mladoboleslavska byla oceněna 
dvě družstva dívek, a to naší školy a 6. ZŠ 
Mladá Boleslav. Jedinečného úspě-
chu dosáhlo bělské družstvo sportovní 
gymnastiky pod vedením trenérky 
Mgr. Yvony Řehořkové, které se zúčast-
nilo republikového finále ve sportovní 
gymnastice ve Slavkově u Brna a umís-
tilo se na krásném 3. místě. Družstvo 
nastoupilo v  sestavě Nikola Brzobo-
hatá, Mariana Dürrová, Antonie Ne-
šporová, Iva Roztočilová, Soňa Řehoř-
ková a Patricie Vnenková. Při předávání 
ocenění dostala každá reprezentantka 
čestný list podepsaný paní hejtmankou 
Středočeského kraje a k tomu dva pou-
kazy do obchodu Hervis. Pro oceněné 
byl po dopoledním i  odpoledním vy-
hlášení přichystán raut, který připravili 
studenti Střední školy služeb a řemesel 
Stochov. 
Celá slavnostní akce proběhla v přátel-
sky slavnostním duchu a ukázala všem 
mladým nadaným žákům, že i předsta-
vitelé Středočeského kraje oceňují je-
jich nadstandardní výkony.

S využitím informací z webu Středočeského 
krajského úřadu Mgr. Jiří Šíma

Už jsme Fairtradová škola!

Významné ocenění žákyň bělské školy představiteli Středočeského kraje 
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Zprávy z bojišť
1. února
Rakousko-uherští námoř-
níci zorganizovali povstání 

v Boce kotorské (Kotor na pobřeží Dalmá-
cie byla důležitá námořní základna Ra-
kousko-Uherska). Vzpoura byla po dvou 
dnech potlačena.
18. února
Brest Litevský – Německá delegace, která 
jednala o podmínkách míru s bolševiky od 
prosince roku 1917, ukončila jednání i pří-
měří a opět zahájila válečné akce. Hlavní 
směr operací je směřován na Petrohrad. 
Němci, nervózní zdržovací taktikou bol-
ševiků, je touto cestou chtěli donutit k po-
depsání míru, a tím uvolnit jednotky vá-
zané na východní frontě a přesunout je na 
západ. Bolševické vládě chybějí prostředky 
pro účinný odpor. 

24. února
Arménie – Turecké síly po zhroucení ruské 
fronty obsazují ropná pole v Baku na po-
břeží Kaspického moře.

Z domova
10. února 
Objevuje se nová 
strana Česká stá-
toprávní demo-
kracie, vznikla 
sloučením čtyř 
stávajících stran: 
Mladočechů, 
Moravské li-
dově-pokrokové 
strany, Státo-
právně pokrokové 
a  části Pokro-
kové strany (tzv.  realistů). 
Předsedou se stal JUDr. Karel Kramář.

100 let založení Československé republiky

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTAMASOPUSTNÍ PRŮVOD

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

SOBOTA 10. 2. 
14.00 Sraz před budovou MKZ na Masary-
kově náměstí
Průvod doprovází již tradičně masopustní 
kvartet BDO v čele s Václavem Hašlarem.
Trasa: 
MÚ – ČESKÁ BRÁNA – PARKOVIŠTĚ  
ATMOS – SOKOLOVNA
Tentokrát půjde průvod místo Českou  
Berkovou ulicí.

15.00 Vystoupení dětí ze základní školy
Následuje vyhodnocení nejlepších masek 
a taneční merenda s kapelou Old Coun-
try band. 
Občerstvovat se můžete v  baru, který je 
pro vás k dispozici a rádi vás obslouží i po  
17. hodině, kdy námi organizovaná zábava 
končí. Těšíme se na jistě krásné a nápadité 
masky a příjemně strávené odpoledne s vámi.  

Další reprezentační ples 
města Bělá pod Bezdě-
zem proběhne v sobotu 
17. 2. od 20 hod.
Opět se uchýlíme do 
prostor Městské spor-
tovní haly; občerstvení 

a bar pro nás zajistí současní nájemci so-
kolovny. Celým večerem nás bude pro-
vázet kapela Feferon z Mladé Boleslavi 
a v přestávkách uvidíte různé druhy tanců 
v podání taneční skupiny The Wings z Li-
berce. Pozor, i letos jsou slosovatelné vstu-
penky na ples, výherci budou vylosováni 
krátce před půlnočním překvapením.  

Vstupenky jsou v prodeji v Knihovně Vl. 
Holana na Masarykově náměstí.

-MKZ

CESTA DO AFRIKY
Výstava žáků ZUŠ pod vedením Jarmily 
Novákové pro Vás připravuje veselou 
výstavu barevných masek.
Veselé barevné masky evokují prostředí  
afrického kontinentu.

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

První letošní dílničku zahájíme tématem na 
přání pravidelných účastníků – quillingem. 
Quilling je možná pro někoho neznámý 
druh výtvarného umění, jehož hlavním 
materiálem jsou papírové proužky, pomocí 
kterých vznikají zajímavá díla. Proužky se 
stáčejí quillingovým perem do spirálek, 
které se pomocí prstů formují do různých 
tvarů (kolečko, kapka atd.) a  vytvářejí se 
z nich originální obrazce. 
Quilling nebo také papírový filigrán má 
dlouholetou historii. Některé prameny uvá-
dějí jako počátek zrodu této techniky ob-
dobí starověkého Egypta, jiné je řadí do 
období vzniku papíru v Číně. Důkazy o po-
užívání metody quillingu pocházejí z  15. 

a  16. století. V  této době mniši a  jeptišky 
v  evropských zemích zdobili papírovými 
proužky církevní spisy a  jiné předměty. 
Proužky se stáčely do ruliček pomocí hu-
sích brk (anglicky – quill). 
Do tajemství techniky quillingu nás zasvětí 
Martina Nosková z Teplic nad Metují.
Vstupné: 20 Kč. 

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA – QUILLING
SOBOTA 24. 2. 2018  13 – 16 hODIN
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Muzeum Podbezdězí v únoru

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PoděkováníGratulace
Dne 14. 1. uplynulo dlouhých 10 let, kdy nás opustil 
náš tatínek, pan Milan Daňhel, a 17. 2. by se dožila 
naše maminka, paní Anna Daňhelová, 90 let.

Na oba stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
 dcera Radka Bártová a syn Milan Daňhel 

s rodinami. 

Dne 6. 2. tohoto roku uplyne 
již sedm let, co nás navždy 
opustila naše milovaná ma-
minka, paní Hana Janurová, 

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

Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 9. 2. tomu budou dva roky, kdy 
nás opustil náš milovaný tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Břetislav Prokop.
S láskou vzpomínají dcera Jitka s man-

želem Petrem, vnučky Petra a Lucka 
s rodinami. 

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

S láskou manželka Anna a dcery 
s rodinami 

VZPOMÍNKY
Bělský ženský pěvecký sbor Carillon nám 
zazpíval v  adventu v  kostele sv. Havla 
v Kuřívodech. Vystoupení mělo velký úspěch, 
dokonce na potlesk posluchačů, kteří zaplnili 
celý kostel, musel přidat další skladby.
Děkujeme za krásné vystoupení. Bylo to pří-

jemné setkání v předvánočním čase.
Za město Ralsko A. Koničková

Chtěla bych poděkovat městskému úřadu za 
velikou pomoc a vstřícnost vůči mé kamarád-
ce, paní Holíkové, v její složité životní situaci. 
Dík také patří manželům Velechovským, kteří 
jí nezištně a ochotně moc pomáhali. 

Eva Kroupová

Děkujeme naší milé cvičitelce paní Stanislavě 
Šámalové za obětavou celoroční práci. 

Spokojené cvičenky

Dne 7. 2. oslaví své narozeniny naše milo-
vaná maminka, babička a  prababička paní 
Libuše Černohubová. Přejeme jí hodně zdra-
ví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let.

Dcera Líba, Míla, Hana, vnoučata 
a pravnoučata

Dne 9. 1. oslavila naše babička a  prababič-
ka Bohumila Tyšerová krásných 80 let. Touto 
cestou bychom jí chtěli z  celého srdce po-
přát vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky 
a pohody.
Andrea, Martin, Eliška a Martínek Kulczycki

FOTOkOuTEk: MOTOExPEDicE 
ČESkO - SiNgAPur … ANEB „ČEZE-
TOu“ DO ÍráNu A ZPĚT

Čtvrtek 8. 2. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
Přijďte společně s námi prožít nezapome-
nutelná dobrodružství expedice, s jejímiž 
přípravami nás v dubnu 2017 seznámil 
Mgr. Adam Kout. Nyní spolu s ním pro-
jedeme v sedle historických motocyklů 
Balkán, Turecko, Irán, Gruzii a Arménii. 
Na 13 000 km dlouhé trase zažijeme četná 
nebezpečenství - bouračku v Kurdistánu - 
i veselé příhody, např. s ukradenou botou 
v Turecku. Těšit se můžete na poutavé vy-
právění, zajímavé fotografie a krátký film.

PŘEDNáškA: BArOkNÍ gENErAcE 
VALDšTEjNů - DrAMA O ČESkÉM 
grANáTu A POkŘiVENÉ PErLE 
Čtvrtek 22. 2. od 17 hod., vstupné: 30 Kč 
Přednáška Mgr. Jiřího B. Sturze, Ph.D., 

člena Sdružení historiků ČR, se zabývá 
mnohdy dramatickými osudy několika 
generací hrabat Valdštejnů z  tzv. mni-
chovohradišťské rodové větve, na pozadí 
politického, kulturního a hospodářského 
vývoje 17. a 18. století. Výklad bude do-
plněn ukázkou dobových artefaktů a ba-
rokními písněmi.

BOHuMiL DEjMEk: rEVOLuČNÍ 
uDáLOSTi V kVĚTNu 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM
U příležitosti 70. výročí 
konce 2. světové války 
vydalo Muzeum Pod-
bezdězí autentické vzpo-
mínky učitele Bohumila 
Dejmka (1898 – 1979) 
na průběh konce války 
v Bělé p. B. Zakoupit je 
můžete na pokladně Mu-
zea Podbezdězí za 60 Kč.

MšE V kAPLi SV. jOSEFA
Pátek 9. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. 
Josefa v Bělé pod Bezdězem bude slou-
žena v pátek 9. 2. od 16.30. 

MšE SVATá V kOSTELE SV. VácLAVA
Pátek 23. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Vác-
lava při augustiniánském klášteře v Bělé 
pod Bezdězem bude sloužena v pátek  
23. 2. od 16.30.

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

Bělá p. B.    
tel.: 326 701 618

www.muzeumbela.cz 
muzeumbela@gmail.com
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žádost o pomoc
Majitel poškozeného vozu, který parko-
val na bělském náměstí v noci z 28. na 
29. 12. 2017, nabízí finanční odměnu za 
informaci vedoucí k odhalení pachatele, 
který hrubě poškodil jeho osobní vůz 
Audi, černá metalíza.
Informace prosím volejte na tel. číslo: 
774 689 410,  popřípadě na + 491 729 420 
261 – Ing. Gerhard Müller.

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST

SPORTOVEC ROKU20172017SPORTOVEC ROKU2017SPORTOVEC ROKUSPORTOVEC ROKU2017SPORTOVEC ROKU

Čtvrtek 22.února 2018 
OD 17.00 - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

UVÁDÍ PAVEL PETR 
sportovní komentátor a moderátor 

Českého rozhlasu – Radiožurnál

Zveme všechny naše členy i příznivce v so-
botu 10. 2. na tradiční masopustní průvod. 
Sraz krátce před 14 hod. u MKZ. Oblečení 
turistické, masky i všelijaké převleky vítány.

Středa 14. 2. od 17 hod.
Big Trip s L. a k. Bezděkovými
Tentokrát Expedice Jugoška – Evropa, kde 
tě ženský fackujou a chlapi líbaj´! Vyprávěcí 
smršť o historkách z Balkánu s příchutí ra-
kije, čevapčiči, prachem horských cest a hro-
madou humoru. 
V Komorním sále MKZ, vstupné: 50 Kč.

Pátek 16. 2. od 17 hod.
Schůze turistů na základně 
Poslední info k  zájezdu Brtnické ledopády, 
březnové akce, info o vícedenních zájezdech 
a další novinky v turistice.
Hosté jsou vítáni.

ZVEME VáS
Sobota 17. 2. - Brtnické ledopády
Brtníky - Pruský tábor - údolí Vlčího potoka 
(ledopády): 8 km. 
Náhradní pěší trasa: Vlčí hora – kaple, Sněž-
ník - Krásný Buk - údolí Křinice – Dlouhý 
důl: 8 km, do Brtníků 12 km. Občerstvení 
bude.
Odjezd: MB Bondy: 7.30, Bělá: 7.50,  
Doksy: 8.10.
Cena: 150 – 200 Kč.

Připravujeme
Vítání jara se zubry, sobota 17. 3.

Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

Turistika v únoruAni jsme se nestačili po-
řádně zahřát  v roce 2018, 
a je tu už únor. Panečku, to 

je rychlost! U nás ve skautu se nejen něco 
učíme, ale hrajeme taky spoustu her, a to 
i deskových.
Už poněkolikáté se všichni z bělského ju-
náckého střediska sejdeme na náměstí 
u  baptistů hned z  počátku února na tzv. 
skautském deskohraní, kde si zahrajeme 
pár vybraných deskovek. Skauti a skautky 
(ti starší) to budou mít samozřejmě 
o  něco těžší než světlušky a  vlčata (děti 
z  1. stupně ZŠ). Na konci vyznamenáme 
přeborníky v obou kategoriích. Tímto dě-
kujeme baptistům za poskytnutí prostor, 
zapůjčení her a  prima spolupráci. Skvělí 
lidé jsou podstatnou součástí všech našich 
akcí.

Zábavným dopolednem plným her tento 
den pro nás ovšem nekončí. Všichni ve-
doucí se totiž po skončení soutěžení ode-
berou do klubovny, kde se pustí do pláno-
vání dalších akcí (letní tábor, závod vlčat 
a  světlušek atd.). Ty dlouhodobější jako 
tábor mají náročnější přípravu, proto se 
musí začít včas, aby pak všechno šlapalo 
jako hodinky. 

Arpi a Jerry

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

Soutěžit mohou minimálně šesti-
členná družstva, jejímiž členy jsou 
alespoň dvě ženy a dva muži.
Členové družstva by měli mít vztah 
k  Bělé a  jejím částem – např. trvalé 
bydliště,nemovitost či příbuzné. Od-
měnou bude skvělá zábava a  pro ví-
těze je připraven putovní pohár. Po-
kud se chcete pobavit a zasoutěžit si,  
přihlaste svůj tým na: 
belskysedmiboj@gmail.com
nebo na telefonu 603 226 500.

SKAUTSKé STŘEDISKO
SVORNOST

Vyhlašujeme 3. ročník
Bělského sedmiboje
smíšených družstev

Zápasy a  turnaje v házené v Městské spor-
tovní hale - únor 

Sobota 3. 2. - Turnaj mužů o pohár Máchova 
kraje, 65. ročník

2. liga mladší dorostenky:
Sobota 10. 2. od 13 hodin – Turnov

2. liga starší dorost:
sobota 10. 2. od 15 hodin – ČEZ Strakonice
sobota 24. 2. od 15 hodin – TJ JM Chodov 
Praha

Franta Šindelář
TJ Sokol Bělá p. B.

TJ SOKOL BĚLÁ
hÁZENÁ
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rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
zpracování účetních dokladů a kompletní vedení účetnictví,
vyřízení daňových povinnos� včetně řešení op�malizace,
zpracování mezd Vašich pracovníků a povinné výkaznictví,
konzultace v oblas� účetního, daňového i pracovního práva,
zavedení účetního systému přímo ve Vaší společnos� včetně 
zaškolení účetní, asistence při správě EET a další doplňkové služby.
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HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?
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Promo kód: Kamelot Hradiště
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Promo kód: Zpravodaj Bělá

Promo kód: Zpravodaj Bakovsko

Promo kód: Bousovák
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
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Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 
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Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.
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DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

Promo kód: Boleslavan 
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234
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P R O D E J  B Y T U 
Prodám byt 3+1 v  Bělé pod Bezdězem 
v osobním vlastnictví, nebo s doplatkem 
vyměním za  2+1 v  osobním vlastnictví 
v České Lípě.  

Bližší informace na tel. číslech: 
606 087 853, nebo 732 663 471

NABÍZÍM SLUŽBY OSOBNÍHO TRENÉRA

 osobní - objemový - silový

více informací na tel. : 722 819 990

- cviky na bolavá záda
- HSS (hluboký stabilizační systém) posílení vnitřních svalů

- masáže
- diagnostika svalů

DRUHY TRÉNINKU

 rýsovací - tabata

INZERCE

II. Vrchbělský ples
Pátek 16. 3. 2018

Zahájení ve 20 hodin na Hotelu Relax
Živá hudba
Kapela VHS

Bohatá tombola

Cena lístku 150,- Kč
Rezervace

+420 601 083 222
recepce@hotelrelax-vrchbela.cz

Hotel Relax / Vrchbělá 1560 / 294 21 / Bělá pod Bezdězem

399,- 

APERITIV
Prosecco Rosé, Itálie

PŘEDKRM
Bruschetta s cherry rajčátky, černými olivami a bazalkou

POLÉVKA
Karotkový krém provoněný čerstvým zázvorem,

 doplněný chipsy z če doplněný chipsy z červené řepy
HLAVNÍ CHOD

Vepřová panenka plněná mozzarellou, listy čerstvého špenátu
a smetanové gratinované brambory

DEZERT
Vanilková panna cotta s malinovým ragů a mátou

Součástí menu je také WELCOME DRINK, 
podávaný při vstupu do hotelu.podávaný při vstupu do hotelu.

Valentýnské 
menu

Hotel Relax / Vrchbělá 1560 / 294 21 / Bělá pod Bezdězem

Prodej dřevěných briket

Brikety jsou lisované ze suchého, převážně  
tvrdého dřeva-dub,jasan apod., které je pou-

žíváno pro výrobu masivního nábytku 
Baleny jsou  v igelitových pytlích po cca 40kg

Informace na telefonním čísle 777 700 870

Odběr na adrese: 
Mirland s.r.o.
Vazačka 1521

294 21 Bělá pod Bezdězem


