
Z města a městsKÉHO ÚŘaDU - CO se Děje  ve městě - Ze ZÁKLaDNÍ 
ŠKOLY  -  Z  KULtUrNÍHO DěNÍ  -  Ze  spOrtU a  spOLKOvÉ čiNNOsti 

Výstavní sál MKZ
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Zima pohledem žáků ZUŠ MB
do 21. února

připravujeme:
TIBET, ZEMĚ S VLASTNÍM JAZYKEM

Čtvrtek 14. února
PŘEDNÁŠKA

Zvyky od masopustu  
k Velikonocům

PhDr. Jaromír Jermář
Muzeum Podbezdězí od 17 hod. 

Vstupné: 30 Kč

Sobota 16. února
PLETENÉ POHÁDKY 
Divadýlko Kuba

V Komorním sále MKZ od 15 hod. 
Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 21. února
FOTOKOUTEK – Slovinsko

Bc. Václav Holas
Muzeum Podbezdězí od 17 hod.

Vstupné: 30 Kč

úterý od 16 a středa od 15 hod.
ZÁMECKÝ KLUB A KLUBÍK 

V IC s expozicemi na zámku
Vstupné: 50 Kč 

Sobota 2. března
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

MKZ, Masarykovo náměstí 
od 14 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

únor
2/2019

43. ročník

jelikož je únor mým oblíbeným měsícem, pro-
tože vždy druhého slaví má mladší sestřička 
narozeniny i svátek zároveň, těším se na každý 
další pracovní den o to více, neboť s úsměvem 
a s radostí jde všechno přece lépe.
Je za námi 16. reprezentační ples města a  již 
jsme nastartovali přípravy na další tradiční běl-
skou slavnost, a sice 15. ročník vyhlášení an-
kety Sportovec roku, kde oceníme úspěšné no-
minanty za jejich výkonnostní úspěchy v roce 
2018. Hlasovací lístky s letošními nominacemi 
a organizační informace najdete uvnitř Zpra-
vodaje. Samotné galaodpoledne proběhne ve 
středu 10. dubna od 17.00 v Městské sportovní 
hale.
Pro občany Bělé, kteří slaví 
své životní jubileum, jsme při-
chystali novinku. Abychom se 
nezvali s blahopřáním na kávu 
a zákusek do vašich obýváků, 
rozhodli jsme se, že budeme 
zvát my vás do Infocentra na 
zámku, a to vždy poslední pá-
tek v  měsíci. Více informací 
naleznete na straně 2.
Nyní malinko nahlédněme 
pod pokličku naší práce. S pa-
nem starostou se často pro-
cházíme Bělou, rozhlížíme se, 
fotíme a  hledáme nedostatky, 
abychom je mohli odstraňo-
vat. Klademe si ty nejvyšší 
pracovní cíle, protože chceme 
Bělou posunout ne o kousek, 
ale o kus dále. A to jde přímo 
z terénu mnohem lépe než od 
počítače.
Jednou z našich hlavních mo-
tivací je zpříjemňovat vám 
život v  Bělé pod Bezdězem, 
proto jsme nastartovali pr-
votní projektové práce pro ná-
slednou úpravu parkánu před 
hradbami České brány tak, 
aby nám tento prostor dělal 
radost, nikoliv ostudu jako do-
posud.

Snažíme se také o to, aby se naše město začalo 
chovat rozumně ekonomicky, především s pří-
znivým finančním výhledem do budoucnosti. 
Kromě „kočírování“ běžných výdajů jsme se 
naplno začali soustředit na shánění finančních 
prostředků i z vnějších dotačních zdrojů, a to 
jak ze státních, tak i ze soukromých.
Závěrem mi dovolte vyslovit krátké přání: „Ať 
je letošní únor skutečně měsícem zimním a ať 
si především děti užijí opravdových sněhových 
radovánek.“

Jan Sýkora, 
místostarosta města

VÁžENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ BĚLÁCI,

Místostarosta Jan Sýkora s manželkou Pavlou, 
módní přehlídka Made in Jablonec 2019
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

Upozornění pro platbu místního poplatku za komunální odpad  
a místního poplatku ze psů  

OSLAVA žIVOTNÍHO JUBILEA BĚLÁKŮ
INFORMACE O ZMĚNĚ KONCEPTU BLAHOPŘÁNÍ OSLAVENCŮM

- výzvu k  předkládání žádostí o  dotaci  
 na podporu sportu z  rozpočtu města  
 Bělá pod Bezdězem na r. 2019
 Dotační program č. 3, podprogramy:  
 Jednorázové sportovní akce, celoroční  
 činnost, podpora sportovních zařízení.

Dary hasičům
Rada města schválila finanční dary čle-
nům JSDH za práci vykonanou v roce 2018 
v  předložené výši. Dary budou vyplaceny 
z rozpočtu JSDH. 

Kroužek KLUB a KLUBÍK
Rada města schválila vypůjčení prostor bý-
valého bytu č. 23 v  Zámku 1 pro tvořivý 
kroužek KLUB a KLUBÍK na dobu neurči-
tou a uvolnění částky do rozpočtu MKZ pro 
účely klubu 100 000,- Kč. 

Dotace na komunikace
Rada města schválila podání žádosti o do-

Dotace z rozpočtu města
Rada města schválila: 
- výzvu k  předkládání žádostí o  dotaci  
 na podporu spolkového života z  roz- 
 počtu města Bělá pod Bezdězem na  
 r. 2019
  Dotační program č. 1, podprogramy:  
 Jednorázové akce, celoroční činnost
- výzvu k  předkládání žádostí o  dotaci  
 na podporu volnočasových aktivit  
 vzdělávání dětí a  mládeže z  rozpočtu  
 města Bělá pod Bezdězem na r. 2019
 Dotační program č. 2, podprogramy:  
 Jednorázové akce, celoroční činnost

taci na projekt „Regenerace části měst-
ského centra Bělá pod Bezdězem II. etapa 
– část 2“ v rámci programu „Podpora obcí 
s 3001 – 10 000 obyvateli“, DT 117d8220A 
– Podpora obnovy místních komunikací, 
vyhlášeného ministerstvem pro místní 
rozvoj v maximální výši 60 % z celkových 
uznatelných nákladů projektu s horním li-
mitem 5 mil. Kč.

Dotace na zámek
Rada města schválila podání žádosti o do-
taci na projekt „Zámek Bělá pod Bezdězem 
– severní křídlo – oprava statických poruch 
arkýře“ z  Programu 2018 pro poskytování 
dotací z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy pa-
mátek, zadání – Obnova památek v maxi-
mální výši 60 % z celkových uznatelných ná-
kladů projektu s horním limitem 500 tis. Kč.

Bc. Zdeněk Krenický, 
tajemník úřadu

Městský úřad Bělá pod Bezdězem, ekono-
mický odbor, upozorňuje občany na skuteč-
nost, že ani v roce 2019 se již nebudou ro-
zesílat oznámení o výši místního poplatku 
ze psa a místního poplatku za provoz sys-
tému nakládání s  komunálním odpadem. 
Potřebné informace k úhradě budou uveřej-
něny ve Zpravodaji města Bělá pod Bezdě-
zem, budou vyvěšeny na vývěskách města 
Bělá pod Bezdězem a  na webových strán-
kách města Bělá pod Bezdězem.

Poplatky lze uhradit od 21. 1. 2019.
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 Bezdě-
zem trvalý pobyt (i  cizinci). Dále pak fy-
zické 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 fyzickou 
osobu.
Poplatek ze psů zůstává ve stejné výši jako 
v  roce 2018, pokud nenastaly skutečnosti, 
které by výši ovlivnily (např. uhynutí psa 
nebo pořízení psa nového). 

Poplatky je nutno uhradit nejpozději  
do 1. 4. 2019.
Poplatky lze uhradit těmito způsoby:
1. v  pokladně Městského úřadu Bělá pod 
Bezdězem: v  hotovosti nebo platební kar-
tou, úřední hodiny pokladny jsou pondělí 
a středa 7.30 – 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 variabilní symbol, 
který vám byl v registru poplatníků již dříve 
přiřazen, na základě tohoto variabilního 
symbolu bude vaše platba řádně identifi-
kována. Preferujeme tento způsob úhrady, 
který je výhodnější i pro vás poplatníky. Vy-

hnete se tím čekání a uspoříte čas. I pro nás 
je tento způsob úhrady efektivnější a admi-
nistrativně 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 informo-
vat na tel. č.: 326 700 928.

Obecně závazná vyhláška města Bělá pod 
Bezdězem o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů je zveřejněna na webových 
stránkách města www.mubela.cz v  odkazu 
Z  radnice a  města – Obecně závazné vy-
hlášky města. 

Finanční odbor MÚ, 
Viliam Matoušek

Protože jinak neznamená špatně, rozhodli 
jsme se, že změníme koncept gratulací běl-
ským jubilantům, kteří slaví 80., 85., 90. 
a následně pak každé další narozeniny. Aby 
to bylo pro oslavence v seniorském věku po-
hodlnější a zajímavé, naplánovali jsme spo-
lečnou oslavu pro všechny narozené v tom 
určitém měsíci vždy na poslední pátek v ta-
kovém měsíci, a to od 12 do 14 hod. v reno-
vovaných prostorách Infocentra v  přízemí 

na zámku. Zajištěno bude adekvátní občer-
stvení na místě a v případě zájmu můžeme 
po dohodě nabídnout rovněž i  prohlídku 
bělského zámku či Muzea Podbezdězí. Osla-
venec může přijít i s doprovodem. Těšíme se 
i na spontánní situace, když se třeba po le-
tech setkají spolužáci, dávní přátelé anebo 
přijde na seznámení dvou vrstevníků, kteří 
v Bělé dlouhé roky žijí, a nikdy se předtím 
nepotkali. Všichni jubilanti budou včas in-

formováni dopisem a zároveň kontaktováni 
osobně pracovníky městského úřadu. Rov-
něž jsme připravili svoz minibusem pro tuto 
akci, aby se každý z oslavenců v případě po-
třeby mohl pohodlně dostat na místo ko-
nání oslavy i zpět. 
Věřím, že se tento koncept bude líbit a jubi-
lanty potěší.

Jan Sýkora, 
místostarosta
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Poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu 
města Bělá pod Bezdězem v roce 2019

Prevence rizikového chování žáků v bělské škole

DěNÍ ve městě - Ze ZÁKLaDNÍ ŠKOLY

Na jednání rady města dne 17. 12. 2018 
byly projednávány dotační programy pro 
rok 2019 dle Zásad pro poskytování dotací 
na podporu veřejně prospěšných projektů 
z  rozpočtu města schválené Usnesením 
MZ č. 123/2015 ze dne 9. 12. 2015. V rámci 
Zásad byly schváleny MZ tyto programy:

1. Dotační program na podporu spolko-
vého života ve městě,
2. Dotační program na podporu volnoča-
sových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže,
3. Dotační program na podporu sportu.

V  souladu s  těmito Zásadami rada města 
schválila výzvy k podávání žádostí o dotace 
na rok 2019 jednotlivými žadateli.
Rada města dle § 102 odst. 3 zák. č. 
128/2000 Sb., o  obcích, v  platném znění, 

schvaluje svým usnesením č. 515/2018 ze 
dne 17. 12. 2018
a) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu spolkového života z rozpočtu 
města Bělá pod Bezdězem na r. 2019
Dotační program č. 1, podprogramy: Jed-
norázové akce, celoroční činnost
b) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu volnočasových aktivit vzdělá-
vání dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2019
Dotační program č. 2, podprogramy: Jed-
norázové akce, celoroční činnost
c) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu sportu z rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2019
Dotační program č. 3, podprogramy: Jed-
norázové sportovní akce, celoroční čin-
nost, podpora sportovních zařízení

Tyto výzvy jsou zveřejněny na webových 
stránkách města www.mubela.cz ve složce 
Z RADNICE A MĚSTA – Dotace pro rok 
2019. Zde najdete veškeré informace k jed-
notlivým programům včetně žádosti o po-
skytnutí dotací z rozpočtu města Bělá pod 
Bezdězem. Žádost o dotace z jednotlivých 
programů je třeba řádně vyplnit, doplnit 
o povinné přílohy a v období od 1. 2. 2019, 
nejpozději do 28. 2. 2019 do 11.30 předat 
osobně na podatelně MěÚ Bělá pod Bezdě-
zem, nebo zaslat s uvedením adresy: Město 
Bělá pod Bezdězem, Finanční odbor, Ma-
sarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdě-
zem v obálce označené slovem „DOTACE“.  
Na obálce musí být uvedeno číslo a název 
vyhlášeného dotačního programu.

Finanční odbor MÚ, 
Viliam Matoušek

Základním principem strategie primární 
prevence rizikového chování u dětí a mlá-
deže ve školství je výchova žáků ke zdra-
vému životnímu stylu, k  osvojení pozi-
tivního sociálního chování a  zachování 
integrity osobnosti.
Nespecifická primární prevence zahrnuje 
veškeré aktivity podporující zdravý životní 
styl a  osvojování pozitivního sociálního 
chování prostřednictvím smysluplného 
využívání a  organizace volného času, na-
příklad zájmové, sportovní a  volnočasové 
aktivity a jiné programy, které vedou k do-
držování určitých společenských pravidel, 
zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti 
za sebe a své jednání.
Specifická primární prevence zahrnuje ak-
tivity a programy, které jsou zaměřeny spe-
cificky na předcházení a omezování výskytu 
jednotlivých forem rizikového chování 
žáků.
Preventivní program školy je konkrétní 
dokument školy zaměřený zejména na vý-
chovu žáků ke zdravému životnímu stylu, 
na jejich osobnostní a sociální rozvoj a roz-
voj jejich sociálně komunikativních do-
vedností. Je založen na podpoře vlastní 
aktivity žáků, pestrosti forem preventivní 
práce s žáky, zapojení celého pedagogického 
sboru školy a spolupráci se zákonnými zá-
stupci žáků školy.
Každý pedagogický pracovník dbá, aby 
uplatňovaná prevence rizikového chování 
u  žáků byla prováděna komplexně, tj. ve 
všech oblastech, jichž se prevence riziko-
vého chování dotýká.
V současné době největším fenoménem ri-
zikového chování žáků je šikana. Proto by-

chom se rádi obrátili i na vás – rodiče.
Vážení rodiče, ani ta nejlepší škola není 
zcela imunní proti výskytu šikanování. 
Proto chceme být připraveni zachytit pří-
padné ubližování silnějších slabším hned 
v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. 
S  tímto záměrem jsme vytvořili program 
proti šikanování. Jeho důležitou součástí je 
spolupráce nás pedagogů s  vámi - rodiči. 
Prosíme vás proto o pomoc. Kdybyste měli 
podezření, či dokonce jistotu, že je vašemu 
dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás 
obraťte (na třídního učitele, školního me-
todika prevence či ředitele školy). Využít lze 
také naši schránku důvěry, která je k dispo-
zici v prostorách školy před ředitelnou. Vaši 
informaci budeme brát velmi vážně a situaci 
budeme odborně a bezpečně řešit.

První činností v  rámci našeho preventiv-
ního programu rizikového chování byly tzv. 
adaptační kurzy. Adaptační kurzy slouží 
ke stmelení skupiny jednotlivců i  k  posí-
lení celého kolektivu. Poskytují jedinečnou 
možnost hlouběji se poznat v  rámci třídy 
a dochází k cílenému a promyšlenému od-
stranění konkrétních nežádoucích pro-
jevů v kolektivu. Kurzy probíhaly v prvním 
týdnu v září ve všech ročnících. Tento pro-

ces však neprobíhá jen mezi žáky, ale i mezi 
žákem a  učitelem. Aktivity nejsou určeny 
pouze pro jednotlivce, ale pro skupiny či 
celý kolektiv. Zde je důležitá týmová spolu-
práce a komunikace.
V říjnu jsme zahájili semináře kratší verze 
programu nazvaného Kočičí zahrada pro 
žáky 1. - 4. r., které zajišťuje naše školní psy-
choložka. V 5. r. se zabývají prevencí třídní 
učitelky ve spolupráci s  psycholožkou a  je 
to zaměřeno převážně na vztahy mezi žáky. 
Žáky 6. - 9. r. jsme se v letošním školním roce 
rozhodli zapojit do programu Etické dílny, 
které realizuje organizace HOPE4Kids, z.s. 
Témata pro jednotlivé ročníky jsou např.: 
Moc slova, Přátelé, Život v mediální džungli, 
Kdo jsem?, Image, nebo charakter?, Vážíš si 
svého těla, nebo ho zneužíváš?, Sex, láska 
a vztahy. Program bude pokračovat druhým 
blokem seminářů na jaře 2019.
A další větší akcí byl Den prevence – spor-
tovní den, který již tradičně organizujeme 
na konci kalendářního roku. Uskutečnil se 
20. 12. v Městské sportovní hale a tentokrát 
soutěžily devítičlenné týmy vybraných žáků 
6. - 9. r. Soutěžilo se např. ve skoku přes švi-
hadlo, ve skoku do dálky z místa, v hodu na 
koš, ve štafetě v běhu, v běhu dvojic apod. 
Prevence rizikového chování žáků je nikdy 
nekončící proces. Důležitou součást této 
prevence tvoří témata některých povinných 
předmětů školního vzdělávacího programu, 
jako je například přírodopis a přírodověda, 
výchova ke zdraví, výchova k občanství. 
Věříme, že těmito aktivitami se snažíme sni-
žovat rizikové chování našich žáků.

Mgr. Květuše Vernerová
školní metodička prevence
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Z mateŘsKÉ ŠKOLY - Ze ZÁKLaDNÍ ŠKOLY 

Soňa naším Mladým 
chemikem

Jarmark v MŠ

Stříbro míří na základní školu do Bělé pod Bezdězem

Odborně zaměřená tematická setkávání 
MŠ Bělá pod Bezdězem

V  prvním kole 
soutěže vyhlašo-
vané Masarykovou 
střední školou che-
mickou (MSŠCH) 
žáci řešili jednodu-
ché chemické úlohy, 
chemické názvosloví 
a použití triviálních názvů.
Do čtyřiadvacátého ročníku se zapojilo 138 
škol, celkem test psalo 2644 žáků. Tři nej-
lepší z každé školy postoupili do druhého 
kola, které se na MSŠCH konalo ve čtvrtek 
13. 12. Na chemické klání se sjelo úctyhod-
ných 388 soutěžících, kteří se museli v přís-
ném časovém limitu popasovat s mnohem 
těžšími úlohami. Za naši školu se bojů o po-
stup do třetího, laboratorního kola účastnili 
Lukáš Ginzl, Miriam Tresová a Soňa Řehoř-
ková. Druhé kolo vytřídilo ze soutěžících 
třicet borců, kteří se sejdou znovu Praze na 
MSŠCH ve čtvrtek 21. 2.
Nejlépe si s nástrahami i časem poradila 
Soňa Řehořková, která získala krásných 80 
bodů a umístila se na postupovém třicá-
tém místě! Poprvé v historii našeho zapojení 
do soutěže tedy budeme mít želízko v ohni 
i v laboratorní části soutěže. Z tohoto kola 
pak vzejdou 3 postupující do kola republiko-
vého, které se bude konat 1. 6. v Pardubicích. 
Všem soutěžícím moc děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy, Soně gratulujeme a dr-
žíme palce do dalšího kola.

Loučení s rokem 2018 jsme v mateřské 
škole s dětmi zahájili přípravou drobných 
dárečků na vánoční jarmark. Letošní, již 5. 
vánoční jarmark se uskutečnil 6. 12. 2018 
a i přes nepříliš pěkné počasí byl hojně na-
vštíven. Dobrou atmosféru a náladu všech 
podpořily krásné výrobky dětí, od našich 
šikovných kuchařek výtečné pohoštění, 
zpěv a poslech známých vánočních koled. 
Tímto děkujeme všem zaměstnancům, kteří 
se podíleli na přípravě svátečního odpo-
ledne, a samozřejmě návštěvníkům, bez 
kterých by to nebylo ono. Tak zase za rok. 

Za kolektiv MŠ 
Dana Neumannová 

Přírodovědný klokan je soutěž určená pro 
žáky 8. a 9. tříd základních škol, stejně jako 
pro studenty I. a II. ročníku škol středních. 
Jejími společnými zakladateli a organizátory 
jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci.
Cílem soutěže je vzbudit zájem o přírodo-
vědné a technické obory. Pravidla jsou po-
dobná jako v Matematickém klokanovi. Sou-
těžící řeší 24 úloh, které jsou rozděleny do 
tří kategorií podle obtížnosti – úlohy za 3, 
4 a 5 bodů. Za každou správně zodpověze-
nou úlohu se přičítá příslušný počet bodů, 
za nezodpovězenou se nic nepřičítá ani neo-
dečítá a za špatnou odpověď se odečítá jeden 
bod. Žákům se tedy nevyplatí tipovat z pěti 
nabízených odpovědí tu správnou. Ačko-
liv název navádí pouze k přírodopisu, jsou 
v testu otázky i z fyziky, zeměpisu, chemie, 
matematiky a všeobecného rozhledu. Na 
řešení mají soutěžící 40 minut čistého času, 
získat mohou maximálně 120 bodů.
Do letošního klání se zapojilo 38 949 žáků 
základních a 12 663 studentů středních škol. 
Soutěž celorepublikově proběhla ve středu 
10. 10. Výsledky třech nejlepších studentů 
za školu byly odeslány krajským garantům. 
Ti vyhlásili vítěze krajského kola. Za Stře-
dočeský kraj se jím stal Daniel Hašl, žák 
osmého ročníku Základní školy Bělá pod 
Bezdězem, s vynikajícím bodovým ziskem 
112 bodů.
„Už při opravování testů jsem cítila, že se 
děje něco výjimečného,“ říká Ing. Pavlína 
Cankařová, která má přírodovědné soutěže 
na bělské škole na starost. „Celkový Danův 

bodový zisk mě natolik zaskočil, že jsem to 
raději dvakrát přepočítala. Po odeslání vý-
sledků nastalo nekonečné čekání. A když 
pak přišel dopis 
s  informací, že 
Dan vyhrál kraj-
ské kolo, radost 
všech na škole 
byla neskutečná.“ 
Danielovi gratu-
lovali spolužáci 
i  učitelé a  drželi 
mu palce při celorepublikovém sčítání vý-
sledků. A jejich naděje se naplnily. Daniel 
Hašl se svými 112 body obsadil 2. místo 
v kategorii Kadet určené pro žáky 8. a 9. tříd.
„Když to paní učitelka vyhlásila do školního 
rozhlasu, nemohl jsem věřit svým uším,“ 
usmívá se šťastně „stříbrný“ Dan, „ve třídě to 
úplně vybuchlo. Naše třídní mi gratulovala, 
kamarádi poplácávali po zádech. Vlastně 
ani nevím, co všechno paní učitelka říkala, 
protože pak už jsme jen slavili a nic nebylo 
slyšet.“
V celé škole zavládla radost a hrdost. Ně-
koho Danův výsledek překvapil, ale Pavlína 
Cankařová má jasno: „Že je Dan nadán na 
přírodovědné předměty, vím nejen z ho-
din přírodopisu a chemie, ale i z loňského 
kola Biologické olympiády, kde se umístil 
jako naprostý nováček na krásném sedmém 
místě v okresním kole. Navíc je to velmi 
pečlivý a pracovitý žák. Tenhle úspěch si za-
sloužil a já mu ho moc přeji.“ Všichni v Bělé 
doufají, že Danovi jeho zápal i štěstí vydrží 
a získá i další ocenění.

Mateřská škola je realizátorem projektu 
s názvem Šablony MŠ Bělá pod Bezdězem 
v rámci operačního programu Výzkum, vý-
voj a vzdělávání (OP VVV). Projekt je pod-
pořen z prostředků Evropského sociálního 
fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu 
ČR. Jednou z aktivit projektu jsou odborně 
zaměřená tematická setkávání a spolupráce 
s rodiči dětí v MŠ. Cílem setkávání je po-
skytnout rodičům dostatečný prostor a in-
formace pro včasné rozmyšlení všech fak-
torů spojených s nástupem jejich dětí na 
základní školu.
V průběhu prvního pololetí školního roku 
2018/2019 jsme pořádali několik besed pro 
rodiče zaměřených na logopedickou pre-
venci dětí. Velmi zajímavé přednášky si 
pro rodiče připravil PhDr. Josef Štěpán, 
logoped, sociální psycholog. První beseda 
byla zaměřena na podporu přirozeného 
rozvoje řeči dětí. Rodiče byli seznámeni 
s vývojem dětské řeči od narození do sedmi 

let. Důraz byl kladen na důležité mezníky 
ve vývoji řeči.
Druhá beseda byla už zaměřena na prak-
tický nácvik výslovnosti hlásek, kam rodiče 
přišli i se svými dětmi. Probíhala zde ná-
zorná ukázka logopedického cvičení rodič 
– dítě. U obou setkání si rodiče mohli při-
pravit otázky a diskutovat o věcech, které 
je zajímají. Na besedách se sešli rodiče, 
kteří dorazili z různých důvodů. Někdo 
kvůli konkrétnímu problému ve výslov-
nosti u svých dětí, někdo jen obecně pro 
informace, některé zaujala nabídka uká-
zek cvičení.
V průběhu povídání bylo i veselo, poněvadž 
PhDr. Štěpán je znám svými humornými 
přednáškami. Čas plynul tak rychle, že se 
besedy nakonec protáhly až do pozdních 
odpoledních hodin. Všichni ale odcházeli 
spokojeni, protože si vyzkoušeli a dozvěděli 
se to, co je zajímalo.

Za MŠ Bc. Kristina Beranová
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tŘiCet Let OD sametU
V loňském roce jsme si mohli připomenout sté výročí založení Československé republiky, 80 let od okupace nacistickým Německem, 60 let 
od srpnové okupace pěti „spřátelenými“ socialistickými republikami. Ani v letošním roce nebudeme ochuzeni o významné výročí – letos je 
to třicet let od doby, kdy to takzvaně „prasklo“. Kdy KSČ vyrazila doba otěže vlády z ruky – během dvou měsíců se staly neuvěřitelné věci - 
na nátlak veřejnosti se rozpadla vláda, byla zrušena STB, zrušena vedoucí úloha KSČ ve společnosti a do čela státu vynesl národ Václava 
Havla, do té doby disidenta a pronásledovaného dramatika a filosofa. Pojďme se společně za rokem 1989 ohlédnout. Přijměte moje pozvá-
ní na výpravu do minulosti. Pro někoho nedávné, pro jiné cesta do pravěku. Připomeňte si tu socialistickou prázdnotu, beznaděj. Měsíc 
po měsíci. K naší cestě zpět použijeme výstřižků z dobového tisku, nejčastěji z Rudého práva, stejně jako vzpomínky vás, pamětníků. Tedy 
pokud se s nimi budete chtít svěřit. Nechceme nikoho soudit, poměřovat, stačí jen reflexe, pocit z té doby, vaše fotka s rodinou, kamarády.

Leden začal pro vládnoucí garnituru 
pěkně zostra. Od  15. ledna se v  Praze 
střetávala Veřejná bezpečnost s  demon-
stranty v  rámci vzpomínkových dnů  
tzv.  Palachova týdne. Převážně mladí lidé 
jasně demonstrují svůj nesouhlas  s  reži-
mem, který postupně stále více  ztrácí tvář.   
Nedodržování  lidských práv, nadutost 
nomenklatury, šikana STB a lži v médiích 
vyhnaly do ulic stovky lidí. 
A zatímco dole na Václaváku hřměly mo-
tory tater a vodní děla rozhánějí demon-
stranty, Rudé právo píše o  nepokojích 
doma jinak než o těch, které se odehrávají 
v  Miami, za  velkou louží - vtipné, jak je 
ten pohled rozdílný, že?

Leden

únor

Nikdo ovšem netušil, že protesty budou 
pokračovat.  Druhý den, 16. ledna, se lidé 
na protest opět sešli; toto shromáždění bylo 
rozehnáno ještě surověji. Brutální zákrok po-
licie situaci neuklidnil a naopak vyvolal ještě 
větší rozhořčení obyvatel.
Shodou okolností ve  stejné době probíhalo 
ve  Vídni zasedání Konference o  evropské 
bezpečnosti a spolupráci. Československá de-
legace byla obviněna z porušování helsinské 
dohody o lidských právech.

Příslušníci pohotovostního pluku VB při potla-
čování demonstrace na Václavském náměstí 
právě v době tzv. Palachova týdne. Muži vlevo 
dole v civilu - STB.

Své příspěvky, postřehy, či fotografie k to-
muto tématu prosím zasílejte na emailovou 
adresu redakce: zpravodaj@mubela.cz 
a označte je  heslem SAMET.

Shromáždění a protesty pokračovaly i v dal-
ších dnech, a to až do 19. ledna, kdy pořádko-
vé jednotky opět demonstraci rozehnaly. Bě-
hem prvních 3 dnů však policie postupovala 
velmi brutálně. Byli zatýkáni a  legitimováni 

Leden roku 1989 mě zastihl ve  Frýd-
ku-Místku, kde jsem si odbýval svou 
základní vojenskou službu u  jednotek 
ministerstva vnitra. Nikdy jsem nezjistil, 
proč jsem se dostal právě tam, jestli to 
byla náhoda, nebo promyšlený tah – ne-
vím. Můj táta byl v roce 1969 jako voják 
z  povolání odejit z  armády, za  podpis, 
kterým vyjádřil svůj nesouhlas se vstu-
pem vojsk Varšavské smlouvy.  
Jisté je, že v lednu 89 jsem byl ještě na PŠ 
(poddůstojnická škola) – rukoval jsem 
v září 88. Později jsem se jako svobod-
ník dostal na  druhý prapor k  druhé 
rotě a třetímu družstvu. Mužstvo tvořili 
„pětimetři“, kluci, co to podepsali k VB 
(Veřejná bezpečnost). Tady, ve  Frýdku-
-Místku, si měli odkroutit povinnou voj-
nu v délce pět měsíců (proto pětimetři) 
a  pak nastupovali do  pohotovostních 
pluků v Praze a Bratislavě. A my jim dě-
lali velitele družstev. 

Vzpomíná... Petr Matoušek

i náhodní chodci a cizinci. To vyvolalo kri-
tiku v zahraničí. Celkem bylo při Palachově 
týdnu zadrženo přes 1 400 lidí, řada osob byla 
zraněna; Václav Havel byl zatčen a v březnu 
1989 uvězněn. 

Petr Matoušek
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Z KULtUrNÍHO DěNÍ

Milé dámy, milé děti,
v zámeckém KLUBU a KLUBÍKU pro vás 
opět chystáme zajímavé nápady na tvo-
ření. V únoru budeme vyrábět valentýn-
ská přání, barevné náušnice z plsti a vy-
robíme si plátěné tašky na nákupy.
Kdo se chce tvořivě odreagovat, nechť 
neváhá a přijde do Infocentra na zámku. 
Vy z vás, kteří máte problém s počátečním 
časem úterního klubu, vězte, že můžete 

přijít klidně později, 
konec pak protáh-
neme dle momen-
tální potřeby. Těším 
se na vás v KLUBU 
pro dospělé každé 
úterý od čtyř, na dětičky vždy ve středu 
od tří hodin. Více info na webových strán-
kách MKZ nebo na Facebooku.

Marcela 

V IC s expozicemi na bělském zámku 
budeme hned první letošní sobotní ru-
kodělnou dílničkou lákat jaro k návratu. 
S Šárkou Kučírkovou  tvoříme 16. února 
na jarní téma... V sobotu 23. března za-
hájíme vernisáží první letošní výstavu. 
Potřetí se nám představí absolventi Uni-
verzity třetího věku z Mladé Boleslavi. 
Výtvarníci sdružení v umělecké skupině 
Spektrum nám představí svou novou 
tvorbu, ze které se budeme moci těšit do 
konce dubna. V sobotu 30. března při 
rukodělné dílničce s Martinou Nosko-
vou se pokusíme o výrobu razítka a o tý-
den později (také v sobotu) 6. dubna již 
budeme jaro vítat s vervou, velikonoční 
dílničkou s Květinkou Blanka a Šárkou 

Kučírkovou. Konečně v sobotu 4. května, 
to již buší jaro na zámecká vrata (dou-
fáme) a v IC s expozicemi zahajujeme 
návštěvnickou sezonu otevřením další 
části expozice Romantická archeologie 
Bělska, tentokrát o praboru na pláních 
pod Bezdězem a rozchváceném zlatém 
pokladu z Bořejovské hory. Také výstavou 
Když se bourec napapá, nejen o zamýš-
leném chovu bource morušového v zá-
mecké dětské manufaktuře a založení mo-
rušových plantáží na svazích bělského 
zámku, ale i o výrobě hedvábí, které si při 
rukodělné dílničce v tentýž den budeme 
moci omalovat.

Josef Müller

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

Zámecký KLUB a KLUBÍK

Na zámku zlehka ťuká jaro na dveře

KOMORNÍ SÁL MKZ
BESEDA

PLETENÉ POHÁDKY
Sobota 16. 2. od 15 hod. 
Divadýlko Kuba
Pod tímto názvem se skrývají čtyři po-
hádky: O  STATEČNÉM KŮZLETI, 
O  CHYTRÉM ZAJÍCI, KŮZLÁTKA 
A VLK, O ZLÉ KOZE. 
Pohádky jsou upletené z vlny - jak loutky, 
tak celá scéna. Pohádky jsou pleteny (vy-
právěny) s lehkou nadsázkou a humorem. 

Vstupné: 30 Kč.

Masopust 2019
V sobotu 2. března opět vyjde od bu-
dovy Městských kulturních zařízení 
průvod masopustních masek. V  jeho 
čele se objeví zcela jistě tzv. Diva-
delní Polívkova jízda, chůdáci (tedy 
muži a  ženy na vysoké noze, niko-
liv nuzní), kobyla a  řada vašich jistě 

originálních masek. Vítané jsou 
masky nejen dětské, ale pře-
devším dospělácké. Kdy jindy 
si zařádit zcela beztrestně než 
právě o  masopustním průvodu. 
Do kroku bude vyhrávat jako 
pokaždé Bělský dechový or-
chestr pod taktovkou kapelníka 
Václava Hašlara. Cesta bude již 
jako tradičně mířit k  budově 
radnice, kde bude procesí masek 
žádat volný průchod městem. 
Po jeho udělení z rukou starosty 
vyrazí na cestu k  České bráně, 
parkovišti u  firmy ATMOS, aby 
skončil v sále Sokolovny, kde na 
všechny zúčastněné čeká taneční 
zábava, vyhlášení masek a vůbec 
veselé hemžení na sále. Hudební 
doprovod odpolední zábavy za-
jistí Old Country Band. Navíc 
se tu můžete i občerstvit teplými 
i studenými nápoji, které pro vás 
připraví na baru Sokolovny. 
Těšíme se na vás!
Masky a dobrou náladu s sebou.

Petr Matoušek

MASOPUST
2. 3. 2019

Při akcích pořádaných MKZ mohou být pořizovány fotografické a filmové záznamy.

Průvod vychází ve 14 hod. od 
MKZ na Masarykově náměstí

zakončení v Sokolovně
vyhlášení masek - zábava s kapelou Old Country band
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spOLečeNsKÁ rUbriKa

Dne 5. 2. si připomeneme 6. výročí úmrtí paní  
Yvony Bittnerové.

Stále s láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 6. 2. tohoto roku uplyne již osm 
let, co nás navždy opustila naše milo-
vaná maminka, paní Hana Janurová, 
a 11. 2. to budou čtyři roky, kdy jsme 

se rozloučili také s tatínkem, panem Vilémem Janurou. 
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 8. 2. uplyne již 30 let od úmrtí 
mého tatínka, pana Gustava Treybala 
a 23. 4. 28 let, co zesnula moje ma-
minka, paní Marie Treybalová.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Stáňa a vnučky s rodinami

Dne 9. 2. tomu budou tři dlouhé roky, kdy 
nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček  
a pradědeček, pan Břetislav Prokop.

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

Dne 12. 2. to budou již dva roky, co nás navždy opustil 
náš tatínek a dědeček, pan Zdeněk Kreidl. 

Stále vzpomínají synové s rodinami.

Čas plyne jako voda a je neuvěřitelné, že 
13. 2. to už bude 30 let, co nás navždy 
opustil můj manžel, starostlivý táta a dob-
rý kamarád, pan Ivan Dufek. Kdo jste ho 

znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku děkuje man-
želka a syn s rodinou. 

Stále vzpomínáme.

Dne 17. 2. by naše maminka, paní Anna Daňhelová 
oslavila 91. narozeniny. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají dcera Radka Bártová a syn 
Milan Daňhel s rodinami.

Čas plyne jako tiché řeky proud, jen vzpomínky v srd-
ci zůstanou.

V  těchto zimních dnech uplynul již 1 rok, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní 
Věra Šebková a dne 25. 2. uplyne 38 smutných let, co 
nás navždy opustila  naše sestra Evička Šebková.

Kdo jste je znali a měli rádi, zavzpomínejte s námi.
Dcera Irena a Petra s rodinami

Dne 26. 2. to bude již pět let, co nás navždy 
opustil pan Václav Mach. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, zavzpomínejte s námi.

S láskou manželka Anna a dcery 
s rodinami 

VZPOMÍNKY

Poděkování

Gratulace

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu staros-
tovi Ing. Jaroslavu Vernerovi a paní Mgr. Květuši 
Vernerové za blahopřání a dárek k mému život-
nímu jubileu.

Miroslav Řehůřek
Děkuji panu starostovi Ing. Jaroslavu Vernerovi 
a panu místostarostovi Janu Sýkorovi za milou ná-
vštěvu, za přání i dárek k mým narozeninám.

Holíková Marie

V sobotu 15. 12. 2018 jsem se svou kamarádkou na-
vštívila výtvarnou dílničku na zámku – patinová-
ní. Prožily jsme krásné odpoledne s lektorkou paní 
Martinou Poliakovou. Dozvěděly jsme se zajíma-
vosti, jak upravovat a renovovat vzhled předmětů, 
nábytku, míchání a použití barev, dekorování - ra-
zítka, šablony. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
paní Marcele Paterové za zorganizování pěkné akce.

Andrea Šťastná

Dne 7. 2. se dožívá významného životního jubilea 
naše milá maminka, babička a prababička, paní 
Libuše Černohubová. Do dalších let jí přejeme moc 
a moc zdravíčka, které potřebuje, a spokojenosti. 

Přeje dcera Líba s rodinou, 
dcera Míla s rodinou a Hana.

VÁNOČNÍ KONCERT
Také v malé vísce Bezdědice jsme slavili vá-
noční čas hudbou. Světlušky Irenka a Ha-
nička uspořádaly vánoční setkání v kostele 
svatého Václava. Mladí sólisté z  Pražské 
konzervatoře Šárka Neprašová, Pavel Hrala 
a Štěpánka Rohlíčková rozezněli kostelíček 
překrásným andělským zpěvem a vánoční 
hudbou. Děkujeme všem, kdo vážili cestu 
z daleka i blízka, a také panu faráři Kamilu 
Škodovi za jeho požehnání zdraví, štěstí 
a úspěšný celý rok 2019. 

Vaše Světlušky

Z KULtUrNÍHO DěNÍ 

PřEDNÁšKa: ZVYKY OD masO-
PusTu K VELiKONOcům
14. 2. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč.
Na přednášce PhDr. 
Jaromíra Jermáře se 
dozvíme o  zvycích 
na Mladoboleslavsku 
v  období masopustu 
(od Tří králů do Popeleční středy) i o prů-
běhu postního období, které začíná Pope-
leční středou a trvá až do Velikonoc. 

FOTOKOuTEK: sLOViNsKO
21. 2. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč.
Mnoho českých turistů spojuje své výlety 
do Slovinska hlavně s návštěvou Julských 
Alp a nejvyšší hory Triglav. Méně lidí již 

ví, že skrze nejvyšší slo-
vinská pohoří vede 599 
km dlouhá vysokohor-
ská stezka, Slovinci pře-
zdívaná Transverzála. 

Tuto stezku se pokusil pokořit během 
téměř půlročního pobytu v této krásné 
zemi etnograf mladoboleslavského muzea 
Bc. Václav Holas, který nám v rámci dal-
šího fotokoutku bude vyprávět také o tom, 
co nás se Slovinci spojuje a co bychom při 
návštěvě Slovinska neměli vynechat. 

BOHumiL DEJmEK: REVOLučNí 
uDÁLOsTi V KVěTNu 1945 V BěLÉ 
POD BEZDěZEm
U příležitosti 70. vý-
ročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum 
Podbezdězí auten-
tické vzpomínky uči-
tele Bohumila Dejmka 
(1898 – 1979) na 
průběh konce války 
v Bělé p. B. Zakoupit 
je můžete na pokladně 
Muzea Podbezdězí za 60 Kč.

mšE V KaPLi sV. JOsEFa
Pátek 8. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá 
v  zámecké kapli  
sv. Josefa v Bělé bude 
sloužena v  pátek  
8. 2. od 16.30. 

mšE sVaTÁ V KOsTELE sV. VÁcLaVa
Pátek 22. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v  kostele  
sv. Václava při augustiniánském kláš-
teře v  Bělé bude sloužena v  pátek  
22. 2. od 16.30.

Muzeum Podbezdězí,  
pobočka Muzea Mladoboleslavska, 

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.     
tel.: 326 701 618

www.muzeummb.cz 
info@muzeummb.cz

MUZEUM PODBEZDĚZÍ V úNORU 
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Házenkářský starší dorost po podzimní části II. ligy
V letošním roce dokončí silný a úspěšný 
ročník hráčů 2000-2001 cestu mládežnic-
kými kategoriemi.
Sezonu 2018/2019 hrajeme ve II. lize star-

šího dorostu, po odehrané podzimní části 
soutěže jsme na 3. místě II. ligy. V domá-

cím prostředí Městské sportovní haly máme 
100% bilanci, porazili jsme u nás i vedoucí 
družstvo soutěže Sokol Úvaly. Naopak se 
nám moc nedařilo na hřištích soupeřů, 

kde jsme třikrát padli a dokázali vyhrát jen 
v Havlíčkově Brodě.

Kádr je posílen i několika hráči na hosto-
vání, z našich odchovanců patří k nejlepším 
Jakub Humpola, který je aktuálně druhý nej-
lepší střelec soutěže a hostuje ve II. lize mužů 
v Mladé Boleslavi. Brankář Lukáš Vítek už 
několik let hostuje v I. lize v Lovosicích, 
kde pravidelně nastupuje v nejvyšší repub-
likové dorostenecké soutěži. Velký progres 
v podzimní části měli Jakub Coufal a Adam 
Piešťanský.
V jarní části se našim fanouškům poprvé 
představíme 9. 3. v domácím utkání proti 
silnému družstvu Sokola Vršovice. O Ve-
likonocích se zúčastníme tradičního nej-
většího mezinárodního turnaje mládeže 
v Praze - Prague Handball Cup 2019. 
Do tohoto ročníku vkládají házenkářští fa-
noušci hodně nadějí. Po adaptaci doros-
tenců na mužskou házenou chceme vybo-
jovat do Bělé II. ligu mužů.
Podzimní sestava: M. Bernard, M. Bri-
suda, J. Coufal, J. Humpola, M. Humpola,  
A. Piešťanský, R. Stanev, M. Sojka, V. Su-
charda, V. Vaněk, L. Vítek, J. Kučera. 

Standa Švec
trenér STD

únor a zimní turistika 

Pátek 15. 2.
Tradiční schůze turistů od 17 h na základně
Výběr záloh: zájezd Javoří hory - Gory Sto-
lové, Brtnické ledopády, informace k  vítání 
jara: Jizera - Kamenice a další informace z tu-
ristiky. Hosté jsou vítáni.

sobota 16. 2. 
Zájezd Brtnické ledopády

Možnost výběru tras:
Pěší trasa údolím Vlčího potoka, cca 8 km, 
náročnost dle sněhových centimetrů.
Náhradní trasa - obec Vlčí hora, kaple Sněž-
ník, údolí Křinice, Dlouhý důl (lužické cha-
loupky).
Občerstvení bude.
Odjezd busu: MB, Bondy - 8 hod., Bělá, hala 
- 8.20, Doksy - 8.40.
Cena: 150 – 170 Kč.
Hosté vítáni.

Horský vůdce

TAJEMSTVÍTJ Sokol Bělá - házená

Neděle 10. 2. 
Od 9 hod. - turnaj přípravky 
ATMOS CUP 2019

Neděle 24. 2. 
Od 9 hod. - turnaj mini žáků 
SPS Bakov nad Jizerou CUP 2019

František Šindelář

Zápasy ve Sportovní hale

HUDBA : Relax Adaptace
  Vstupenka : 150,- Kč

sobota 16.2. 2019 - sokolovna Bělá p.B.

tombola - občerstvení

od 20.30 hodin

Vstup přes sportovní halu

S P O R T O V N Í  P L E S 

HÁZENÁ

Vyhlašujeme 4. ročník

Bělského sedmiboje
smíšených družstev

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

Soutěžit mohou minimálně čtyřčlenná družstva, 
jejímiž členy jsou alespoň jedna žena a jeden 
muž. Členové družstva by měli mít vztah k Bělé a 
jejímu okolí. Odměnou bude skvělá zábava a pro 
vítěze je připraven putovní pohár.
Pokud se chcete pobavit a zasoutěžit si, přihlašte 
svůj tým na belskysedmiboj@gmail.com nebo na 
telefonu 603 226 500.
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O „Sportovci roku 2018“ se hlasuje do 20. 3. 2019

V únorovém a březnovém vydání Zpravo-
daje města najdete uveřejněný hlasovací 
lístek ankety „Sportovec roku 2018“ města 
Bělá pod Bezdězem. Hlasování potrvá do 
20. 3. 2019, proto využijte možnosti pod-
pořit svého favorita. 
Příznivci bělského sportu tak mohou dát 
svůj hlas v kategoriích jednotlivců do 18 let 
a jednotlivců od 18 let nejvýše 3 sportovcům 
a v ostatních kategoriích vždy 1 kandidátovi. 
Označte tedy křížkem maximálně 9 vybra-

ných políček hlasovacího lístku dle popsa-
ných pravidel. Vyhlašuje se každoročně 
rovněž uvedení 1 významného bělského 
sportovce do Síně sportovní slávy města, 
kterého odsouhlasila při svém jednání rada 
města dne 14. 1. 2019. Dále pak 1 absolutní 
vítěz a přehlížena nebude ani kategorie od-
borníků, kde vyhlásíme 3 sportovce.
Vyplněné anketní lístky je možné vhodit do 
hlasovacích schránek na těchto třech místech:
1) Městský úřad - přízemí,

2) Prodejna potravin a bistro u základní 
školy JAJ při Máchově ulici, p. Smékal
3) Tipsport, Tyršova 60, pí Folprechtová.
Po ukončení hlasování budou hlasy se-
čteny a  ceny pro nejlepší sportovce roku 
2018 budou předány sportovcům na spo-
lečenském galaodpoledni, které je pláno-
váno na středu 10. 4. od 17 hod., kde se 
těšíme na vaši účast.

Jan Sýkora, 
místostarosta města

úspěchy nominovaných

Klub gymnastiky:
Tereza Dvořáková - přebornice kraje v ka-
tegorii dorostenek, 3. místo v  republikové 
soutěži ASPV – dorostenky

soňa řehořková – přebornice kraje v  ka-
tegorii starší žákyně, 9. místo v republikové 
soutěži ASPV – starší žákyně

mgr. Yvona řehořková  – zakladatelka 
a trenérka klubu

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

TTC Bělá pod Bezdězem:
Roland Balog – 2. liga – úspěšnost přes 70 % 

Družstvo mužů ,,a“ – 7. místo ve 2. lize 
stolního tenisu (jako nováček)
Roland Balog – pracuje na obnovení slávy 
stolního tenisu v mládežnických kategoriích

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu:
anna coufalová – 4. místo - MEJ 2018 
družstva, 3. místo – MČR 2018 juniorky, 6. 
místo – MČR 2018 seniorky, kadetská a ju-
niorská reprezentantka ČR 2018

František coufal - mistr ČR 2018 žáci, 
mistr ČR 2018 žáci družstva, 3. místo – 
MČR 2018 kadeti, vicemistr ČR 2018 kadeti 
družstva, kadetský reprezentant ČR 2018

Dominika Nováčková – 3. místo - MČR 
2018 žačky, 4. místo v ČP 2017/2018 žačky, 
8. místo na MČR 2018 kadetky, 8. místo 
v ČP 2017/2018 kadetky

Ondřej Procházka – mistr ČR 2018 mini-
žáků, mistr ČR 2018 žáci družstva, vicemistr 
ČR 2018 kadeti družstva, 3. místo ČR 2018 
ml. žáků – družstva, vítěz ČP 2017/2018 
v  kategorii ml. žáků, vítěz mezinárodního 
turnaje U14 – Babylon Cup 2018

Družstvo žáků/kadetů – mistři ČR 2018 
v šermu kordem družstev – žáci, vicemistři 
ČR 2018 v šermu kordem družstev - kadeti
Martin Novák, Matyáš Landovský, Ondřej 
Procházka, František Coufal

Filip Korselt – 3. místo – MČR 2018 mini-
žáci, 7. místo ČP 2017/2018 minižáci

ing. martin coufal – zakladatel a  trenér 
klubu

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:
Jakub Humpola – výkonnostní vzestup
Dominik maršálek – výkonnostní vzestup
Lukáš Vítek – výkonnostní vzestup
matyáš Heinsch – výkonnostní vzestup
Lukáš Hríb – výkonnostní vzestup
aneta smékalová – výkonnostní vzestup
starší dorostenci – dobré výkony v soutěži
Vendula Poživilová – 
výkonnostní vzestup
ivan Hríb – výborná 
práce s mládeží

Jezdecký klub Vacek:
Veronika Vacková  
1. místo Champions 
Tour junioři na styl,  
1. místo Finále Czech 
Junior Cup Hradišťko,  
2. a  3. místo styl Lito-
myšl, 1. místo Czech 
Junior Cup na styl,  
2. místo OM mladí 
jezdci, 2. místo MČR 
družstva, 2. místo 
Czech Junior Cup 
Opava, 3. místo Czech 
Junior Cup, 1. místo fi-
nále styl šampionátu, 
35x umístění 1. - 5. 
místo v  rámcových 
soutěžích po celé re-
publice

SK Bělá p. B.    
kopaná:
Jan Verner – nejlepší 
hráč A týmu
Tomáš Dlask – nejlepší 
hráč A týmu
stanislav Pitloun – 

nejlepší hráč A týmu
adam Jirdásek – dobré výkony
Filip Riess – dobré výkony
Dušan Hýbner – dobré výkony
sebastián Bryknar – fotbalová naděje
miloš Prokůpek – příkladná práce s mlá-
deží 

Taekwon-Do I.T.F. Ge-Beak:
Nguyen Hoang Quan (Honza) – 1. místo 
krajský pohár, 1. místo Český pohár,  
1. místo mistrovství ČR, 1. místo Czech 
Open (neoficiální ME)

SPORTOVEC ROKU2018
Středa 10. dubna 2019 

OD 17.00 - MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA

UVÁDÍ PAVEL PETR 
sportovní komentátor a moderátor  

Českého rozhlasu – Radiožurnál
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Sportovec města Bělá pod Bezdězem roku 2018

Přinášíme hlasovací lístek do tradiční ankety. Podruhé bude uveřejněn v  březnovém Zpravodaji. Hlasovat můžete do  
20. 3. 2019. Hlasovací schránky budou k dispozici od 1. 2. v přízemí MěÚ, v prodejně potravin naproti ZŠ - p. Smékal - 
a v Tipsportu, Tyršova 60.

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let) Roland Balog TTC Bělá p. B.
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Jan Verner SK - fotbal, Bělá p. B.
Tomáš Dlask SK - fotbal, Bělá p. B.
Stanislav Pitloun SK - fotbal, Bělá p. B.
Veronika Vacková Jezdecký klub Vacek, z.s.
Tereza Dvořáková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.
Jakub Humpola TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Dominik Maršálek TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Lukáš Vítek TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Anna Coufalová 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Jednotlivci - děti a mládež
(do 17 let včetně) Adam Jirdásek SK - fotbal, Bělá p. B.
udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce 
3 kandidáty

Filip Riess SK - fotbal, Bělá p. B.
Dušan Hýbner SK - fotbal, Bělá p. B.
Soňa Řehořková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.
Matyáš Heinsch TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Lukáš Hríb TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Aneta Smékalová TJ Sokol Bělá p. B. - házená
František Coufal 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Dominika Nováčková 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Ondřej Procházka 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Kolektivy
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B.

TTC Bělá p. B. - muži A
TJ Sokol Bělá p. B. - házená, starší dorost
1. FC Bělá p. B., z.s. - klub šermu, družstvo žáků/kadetů

Talent roku  (do 15 let)
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Nguyen Hoang Quan  (Honza) Taekwon-Do I.T.F. Ge-Baek

Sebastián Bryknar SK - fotbal, Bělá p. B.
Vendula Poživilová TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Filip Korselt 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Trenér
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta Roland Balog TTC Bělá p. B.

Miloš Prokůpek SK - fotbal, Bělá p. B.
Ivan Hríb TJ Sokol Bělá p. B. - házená
Ing. Martin Coufal 1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm
Mgr. Yvona Řehořková Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.
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Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

délka paliva 1 m
Palivo jehličnaté - smrk/borovice 860 Kč za 1 prm
Palivo listnaté měkké - lípa 640 Kč za 1 prm
Palivo listnaté tvrdé - jasan, bříza 1 000 Kč za 1 prm
prm = prostorový metr (dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)
doprava možná dle předchozí telefonické dohody na tel: 
723 372 414 / 602 143 162

Ing. Stanislav Bock
jednatel, vedoucí provozu

tel: 723 372 414, info@lesybela.cz
http://www.lesybela.cz/

PRODEJ PALIVOVÉHO 
DŘEVA

2018
2017

2016
2015

Váš osobní
realitní makléř

Bude mi velkou ctí Vám pomoci

Ing. Tereza Vlčková

Realitní služby, jaké si přejete

s prodejem nemovitosti nebo
s hledáním nového domova

tereza.vlckova@re-max.cz
www.re-max.cz/priority

M   +420
E

737 370 965

Priority
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