Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - DĚNÍ VE MĚSTĚ  - Z KULTURNÍHO
DĚNÍ - SPORTOVEC ROKU - ze  sportu  a spolkové  činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
únorové úvodní slovo píšu s vědomím, že
úspěšně proběhl 17. reprezentační ples města,
kde taneční parket zaplnilo krásných 132 návštěvníků. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se v sále místní sokolovny opět příští rok.
V plném běhu po předvánočním rozeběhu
jsou přípravy na další tradiční bělský společenský galapodvečer, tedy na 16. ročník vyhlášení ankety Sportovec roku 2019, kde oceníme
bělské sportovce za jejich činnost z uplynulého roku. Hlasovací lístky s letošními nominacemi a organizační informace najdete
uvnitř Zpravodaje města. Samotné předávání
cen proběhne ve čtvrtek 23. dubna od 17 hodin v Městské sportovní hale. Zároveň se sluší
a patří poděkovat všem partnerům a sponzorům plesu za jejich štědrou podporu.
Na straně čtyři se dočtete o našem úspěchu
v rámci Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, kde od loňského léta Bělá
pod Bezdězem předsedá Středočeské sekci

v zastoupení starostou města, který je zároveň
členem předsednictva celého sdružení. V soutěži Památka roku 2019 ve velké kategorii jsme
zvítězili v prvním, krajském kole. Vítěz, tedy
kostel Povýšení svatého Kříže, postupuje do
kola druhého, celorepublikového. Vzhledem
k tomu, že se o úplný začátek restaurátorských
prací velmi významně zasloužil pan farář Jan
Nepomuk Jiřiště, který by 6. února slavil narozeniny, určitě by to i jemu udělalo velkou radost. Tak nám držte palce ve finálovém kole
a určitě se běžte na odborně zrestaurovaný interiér kostela osobně podívat.
Protože letošní zimní období zatím není klasicky zimní, ale takové polovičaté, tedy spíše
vlezlé chladno než milá zima, jakou jsme zažívali jako děti, dovolte mi popřát vám všem
brzké jaro. Nejen jaro v počasí, ale i jaro v duši,
v mysli a především ve vašich srdcích.
Jan Sýkora, místostarosta

únor
2/2020
44. ročník

Čtvrtek 13. 2.
Jak si zlepšit paměť III. - ČÍSLA
V Muzeu Podbezdězí
od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Pátek 14. 2.
Valentýnský košt
Ochutnávka vína s programem
Vinotéka v Zámecké, Česká Lípa
V IC na zámku
od 19 hod.
Sobota 15. 2.
O malém tygrovi
Divadlo Rolnička – Jarmila
Enochová
V Komorním sále MKZ
od 15 hod.
Vstupné: 40 Kč
Sobota 22. 2.
Jak jsem vyhrál válku
Nezávislá divadelní scéna
SemTamFór
V Komorním sále MKZ
od 19.30 hod.
Vstupné v předprodeji: 70 Kč,
před představením: 80 Kč
Čtvrtek 27. 2.
Jak si zlepšit paměť IV. –
KALENDÁŘ 2020
V Muzeu Podbezdězí
od 17 hod.
Vstupné: 30 Kč
Rezervace na akce MKZ
možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Chodník a veřejné osvětlení v Březince

Dotace města

Rada města schválila:
Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na
podporu spolkového života z rozpočtu
města Bělá pod Bezdězem na r. 2020 z dotačního programu 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. 2020 z dotačního programu
č. 2, podprogramy: Jednorázové akce, celoroční činnost.
Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na
podporu sportu z rozpočtu města Bělá pod
Bezdězem na r. 2020 z dotačního programu
č. 3, podprogramy: Jednorázové sportovní
akce, celoroční činnost, podpora sportovních zařízení.

Rada města odsouhlasila výběr dodavatele díla „VZ Březinka, Projektová dokumentace – chodník, VO“ projekční kanceláře Ing. Martina Hřebřinová, projekce,
Skalická 736, Nový Bor, IČ: 73842346,
včetně návrhu Smlouvy o dílo, a s cenou
200.360,00 Kč bez DPH.

1. Dotační program na podporu
spolkového života ve městě;
2. Dotační program na podporu
volnočasových 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 2020 jednotlivými žadateli.
Rada města dle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje
svým usnesením č. 543/2019 ze dne 16. 12.
2019:
a) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci
na podporu spolkového života z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem
na r. 2020. Dotační program č. 1,
podprogramy: Jednorázové akce,
celoroční činnost
b) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na
podporu volnočasových aktivit vzdělá-

Rozpočet Městských kulturních
zařízení na r. 2020

Rozpočet mateřské školy na r. 2020

Rada města dle zákona číslo 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila rozpočet
příspěvkové organizace Městská kulturní
zařízení Bělá pod Bezdězem na rok 2020
a současně schválila střednědobý výhled nákladů a výnosů na roky 2021-2023 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení
Bělá pod Bezdězem.

Rozpočet základní školy na r. 2020

Rada města schválila přijetí investiční dotace pro Město Bělá pod Bezdězem na nákup užitkového elektromobilu pro TS Bělá
pod Bezdězem na základě rozhodnutí
č. 04601921 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 500.000,- Kč.

Rada města dle zákona číslo 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola
Bělá pod Bezdězem na rok 2020 a současně
schválila střednědobý výhled nákladů a výnosů na roky 2021-2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem.
Rada města dle zákona číslo 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila rozpočet příspěvkové organizace Základní škola
Bělá pod Bezdězem na rok 2020 a současně
schválila střednědobý výhled nákladů a vý-

Poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných
projektů z rozpočtu
města Bělá pod Bezdězem v roce 2020
Na jednání rady města dne 16. 12. 2019
byly projednávány dotační programy pro
rok 2020 dle Zásad pro poskytování dotací
na podporu veřejně prospěšných projektů
z rozpočtu města schválené Usnesením ZM
č. 123/2015, ze dne 9. 12. 2015. V rámci Zásad byly schváleny MZ tyto programy:

nosů na roky 2021-2023 příspěvkové organizace Základní škola Bělá pod Bezdězem.

vání dětí a mládeže z rozpočtu města
Bělá pod Bezdězem na r. 2020
Dotační program č. 2, podprogramy:
Jednorázové akce, celoroční činnost
c) Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na
podporu sportu z rozpočtu města Bělá
pod Bezdězem na r. 2020
Dotační program č. 3, podprogramy:
Jednorázové sportovní akce, celoroční
činnost, podpora sportovních zařízení
Tyto výzvy jsou zveřejněny na webových
stránkách města www.mubela.cz ve složce
Z RADNICE A MĚSTA – Dotace pro rok
2020. Zde najdete veškeré informace k jednotlivým programům včetně žádosti o poskytnutí 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. 2020
nejpozději do 28. 2. 2020 do 11.30 předat
osobně na podatelně MěÚ Bělá pod Bezdězem nebo zaslat s uvedením adresy: Město
Bělá pod Bezdězem, Finanční odbor, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem,
v obálce označené textem „DOTACE“. Na
obálce musí být uvedeno číslo a název vyhlášeného dotačního programu.
Ekonomický odbor
2

Nákup elektromobilu

Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

Oznámení občanům
Šubrtova, Hlínoviště,
Bezdědic a Březinky
V sobotu dne 21. 3. firma Compag
Mladá Boleslav, s. r. o., provede svoz
nebezpečných složek komunálního
odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity
odpadu:
200127 plechovky od barev
200133 akumulátory
		
				

Zpětný odběr:

Televizory, lednice, mrazničky, zářivky,
monitory, rádia, vysavače apod., zařízení
musí být kompletní.
Olej a nádoby s olejem musí být uzavíratelné.
JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU
ODVEZENY!

Přibližná hodina svozu:

8.00 hod. - Šubrtov u papíren
		
- parkoviště za obchodem
8.30 hod. - Hlínoviště u nádob
		
na tříděný odpad
9.00 hod. – Bezdědice, náves
9.30 hod. - Březinka před MŠ

Celá akce se týká pouze občanů,
nikoliv podnikatelů.

Odpad musí být shromážděn předem na
jednom místě. V určenou hodinu bude
provedena pouze nakládka odpadu.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Rozpočet města Bělá pod Bezdězem na rok 2020
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem na svém řádném zasedání dne
11. 12. 2019 schválilo svým usnesením
č. 122/2019 rozpočet na rok 2020.
Druh

a provoz městské policie.
Rozpočet je navrhován jako schodkový
ve výši -51,348 mil. Kč. Tento rozdíl
bude financován z vlastních zdrojů, tj.
Částka (v tis. Kč)

PŘÍJMY CELKEM

105.984,00

1. daňové

78.231,00

2. nedaňové

5.513,00

3. kapitálové

12.600,00

4. přijaté transfery a fondy

9.640,00

VÝDAJE CELKEM

157.332,00

5. běžné výdaje

93.482,00

6. kapitálové výdaje

63.850,00

SALDO (příjmy - výdaje)

-51.348,00

FINANCOVÁNÍ	

51.348,00

Daňové příjmy jsou rozpočtovány
v úrovni upraveného rozpočtu roku 2019.
Výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši
157,332 mil. Kč, z toho kapitálové výdaje
(investiční výdaje) ve výši 63,85 mil. Kč.
Nejvýznamnější investiční akcí navrhovanou do rozpočtu 2020 je rekonstrukce
bytového domu Máchova 500, kde odhadované náklady jsou ve výši 20,1 mil.
Kč. Dále vybudování vodovodní a kanalizační přípojky v Lidové ulici v částce
3,9 mil. Kč; rekonstrukce opěrné zdi ve
Fortenské ulici v částce 3,2 mil. Kč; rekonstrukce ulice Krátká v částce 1,3 mil.
Kč; odpadní vody 5,83 mil. Kč - v tom:
za 5 mil. Kč odvodnění zámku; v kapitole školství se pak jedná o plánovanou
rekonstrukci prostor v rámci vybudování
družiny v budově školy Tyršova ve výši
6 mil. Kč. V případě možností získání dotace budou v průběhu roku 2020 do rozpočtu zařazovány další investiční akce.
Běžné výdaje jsou navrhovány v celkové výši 93,482 mil. Kč. Běžné výdaje
rozpočtu jsou rozdělené dle platné rozpočtové skladby a zařazené do jednotlivých kapitol. Jedná se o výdaje na platy
a odvody sociálního a zdravotního pojištění, nákup materiálu, drobného
hmotného majetku, energie (elektrická
energie, plyn, voda), výdaje na služby,
opravy a udržování, telefonní poplatky
a pohonné hmoty, příspěvky příspěvkovým organizacím apod. Do rozpočtu
nově zařazujeme i výdaje za zřízení

z přebytků hospodaření z minulých období a z fondů. Splátky úvěrů za komunikaci Mělnická a rekonstrukce školních a předškolních zařízení představují
v roce 2020 částku -4,2 mil. Kč.
Rozpočet města doplňuje rozpočet hospodářské činnosti, která se zabývá bytovým hospodářstvím. Město vlastní
246 bytových jednotek a dále 40 nebytových prostor. Příjem se očekává ve výši
9,4 mil. Kč, na plánované opravy je počítáno s částkou 2 mil. Kč, na všeobecné
opravy a údržbu, havárie apod. jsou připraveny prostředky ve výši 1,9 mil. Kč
a na ostatní výdaje a služby 500 tis. Kč.
Odvody finančních prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu města
v roce 2020 na rekonstrukci bytového
domu Máchova 500 a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky v Lidové
ulici jsou plánovány ve výši 6 mil. Kč.
Ing. Jaroslav Verner,
starosta

Z mateřské školy
„BEZPEČNÝ PÁTEK
PRO MLADOBOLESLAVSKO“

V rámci projektu Bezpečný
pátek pro Mladoboleslavsko,
což je projekt
Nadačního
fondu ŠKODA AUTO, v odborné spolupráci s Výzkumem dopravní bezpečnosti
ŠKODA AUTO, probíhají setkání lektorů
a dětí nejen v mateřských školách. Dne 13.
12. 2019 proběhla první část i v naší mateřské škole.
S pomocí tří kamarádů Oskara, Kristýny
a Tomíka se děti hravou formou seznamovaly s tím, jak se správně připoutat, co by
se mohlo stát, kdyby se nepřipoutaly, jak
a proč se rozhlížet při přecházení, co můžeme dělat pro to, abychom byli pro řidiče
dobře vidět, anebo jak správně nasadit cyklistickou přilbu a k čemu je taková přilba
důležitá, co jsou to reflexní prvky a jak fungují. Připomněli jsme si pravidla silničního
provozu, jakými prostředky si chráníme své
zdraví třeba při jízdě na kole, v autě, při chůzi
v silničním provozu za různého počasí.
Tým pořadatelů přivezl celou řadu pomůcek, mimo jiné například instruktážní sedadlo s autosedačkou a podsedákem. Děti
měly možnost podívat se na interaktivní
tabuli na různá instruktážní videa přizpůsobená věku dětí.
Za mateřskou školu
Dana Neumannová a Mgr. Pavlína Šertlerová

Vánoční besídky

V prosinci probíhaly ve všech třídách mateřské školy včetně
o d l o u č e ný c h
pracovišť
vánoční besídky.
Děti měly připravený
program, zahrály
divadelní představení, potěšily nás básničkami, písničkami a také upekly cukroví. Měly
velkou radost, že se přišli podívat všichni, kdo
měli čas. Děkujeme.
Za kolektiv mateřské školy Ivana Tůmová

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE VČELIČKÁCH
Dne 12. 12. 2019 proběhlo ve třídě včeliček
vánoční tvoření s rodiči, kdy jsme z krásně
voňavého včelího vosku vyráběli svíčky. Děti
byly velmi šikovné.
Děkujeme všem za příjemně strávené chvilky
a popovídání v předvánočním čase a budeme
se těšit na jarní tvoření.
Za kolektiv Včeliček Mgr. Pavlína Šertlerová
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Městská policie se představuje
Ing. František
Rameš
To, že naše město
bude mít po letech zvažování pro
a proti vlastní městskou policii, není
žádné
tajemství.
Ten, kdo pravidelně
čte zprávy z rady
a zastupitelstva, ví, že rozhodnutí v tomto
směru padlo již na sklonku minulého roku.
Prozatím bude jednotka čítat tři osoby –
vrchního strážníka pana Františka Rameše
a jeho dva pomocníky. Ředitelem bělských
„pořádkových sil“ bude starosta – tedy
v současnosti Ing. Jaroslav Verner.
Služebna bude umístěna v prostorech, kde
kdysi sídlila správa bytů zvaná familiárně
„byťák“, tedy nedaleko služebny Policie ČR,
Masarykovo náměstí 148.
Proto, abychom pana Rameše představili široké veřejnosti, rozhodli jsme se ho vyptat
na jeho dosavadní působení u městských
„pořádkových sil“ a vůbec tak povšechně na

jeho život.
Pane Rameši, kudy vedly vaše životní cesty?
Jsem rodák z Bakova, vystudoval jsem
Střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi a ČVUT Praha, pak přišla Strojní traktorová stanice, kde jsem dělal přípraváře,
dále šéfa provozu a těsně před sametovou
revolucí jsem šel do Liazu. Tam jsem byl jen
několik let, protože jsem byl krátce po roce
1989 osloven několika známými zastupiteli, abych se zapojil nejprve do pořádkové
služby a posléze i do přípravy městské policie v Mnichově Hradišti. V roce 1992 jsem
se stal velitelem městské policie. Tam jsem
byl do roku 2015. Teď sloužím v Kosmonosech. Jsem ženatý a mám tři děti.
A proč si vybrali právě vás? Měl jste pro to
nějaké speciální předpoklady?
No, oni věděli, že jsem dělal bojová umění –
konkrétně karate…
Jak dlouho děláte karate?
No, tak asi padesát let.
Co bude váš první úkol?
Nejdřív musíme jednotku vybavit, a to jak
materiálně, tak personálně. Zmapuji si

Bělou a začneme plnit pochůzkovou činnost.
Jaké budete mít uniformy?
To závisí od dohody s vedením města. Já
preferuji spíš vycházkové s reflexními prvky.
Ale uniforma není to hlavní. Nejdůležitější
je spolehlivost, slušnost.
Co je hlavním úkolem městské policie?
To všechno vychází ze zákona o městské policii – udržování veřejného pořádku, řešení
dopravních přestupků atd.
Budete měřit rychlost? Kde?
(smích) To záleží na tom, jestli budeme mít
radar. Není to laciná záležitost. My jsme to
v Hradišti dělali tak, že jsme si půjčovali radar ze Škodovky. Uvidíme.
No, v každém případě si všichni můžeme
přát, aby stačila vaše přítomnost a bylo tady
bezpečno. Nemluvíme spolu naposled, můžeme se vidět třeba zase v červnu, kdy tu budete už trochu usazení. Těšíme se na spolupráci.
rozhovor vedl
Petr Matoušek

Soutěž Památka roku 2019
Již v minulém čísle našeho Zpravodaje jsme
vás informovali, že město Bělá pod Bezdězem je součástí Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska.
Tato dobrovolná zájmová, nestranická
a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části vyhlašuje každým rokem soutěž o cenu za
nejlepší projekt a realizaci obnovy - Památka roku. Do této soutěže mohou být
přihlášeny budovy nebo soubory staveb,
které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou
nositeli specifického charakteru prostředí,
ale zároveň nemusí být „kulturní památkou“ dle zákona.
Soutěž Památka roku je rozdělená do
dvou kategorií: menší, kdy celková rekonstrukce nepřesáhne částku 2 mil.
Kč bez DPH, a kategorie velká, kdy byla
provedena rekonstrukce s částkou nad
2 mil. Kč bez DPH.
Celá soutěž je dvoukolová. V prvním kole
rozhodne o vítězných projektech v kraji
a postupu do druhého kola krajská sekce
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska (Sdružení) s účastí zástupce Asociace krajů ČR a Národního památkového
ústavu (NPÚ).
Ve druhém kole rozhoduje o vítězných objektech v soutěži celostátní komise složená ze
zástupců Sdružení, Asociace krajů a NPÚ.

Vzhledem k tomu, že město dlouhodobě
pomáhá římskokatolické církvi zrekonstruovat kostel Povýšení svatého Kříže, přihlásili jsme tuto stavbu do soutěže Památka
roku 2019 v kategorii velká.
Dne 21. 1. proběhlo první – krajské - kolo
soutěže, přihlášený projekt kostela Pový-

šení svatého Kříže získal první cenu a zároveň šanci soutěžit i ve druhém, celostátním
kole, které se bude konat koncem března
tohoto roku, tak nám držte palce.
Nyní nám dovolte seznámit vás s touto
unikátní stavbou.
V jádru gotický kostel Povýšení svatého
Kříže byl postaven v prvních desetiletích
14. století zároveň se založením města Bělá
pod Bezdězem. Z té doby je zachována část
presbyteria (jeho pětiboký závěr s dvěma
gotickými klenutými okny) s přiléhající sakristií a v půdoryse i ostatní části stavby,
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které však byly barokně upraveny po požáru roku 1635. Vnitřní zařízení chrámu
pochází převážně ze 17. až 18. století a vévodí mu hlavní oltář, který je dřevěný, bohatě vyřezávaný a zlacený. V roce 1894
získal novou výmalbu od Františka Klose
z Jablonného nad Orlicí. Vstupní portál
kostela se honosí renesančními prvky, což
je v Čechách výjimečné. Uměleckohistorický význam památky je podtržen skutečností, že v jejích stavebních proměnách
i v úpravách výzdoby interiéru se podstatnou měrou odráží duchovní kultura města
i zdejšího regionu. Výmalba interiéru vyzvedá osobnosti českých duchovních dějin
(oltář sv. Jana Nepomuckého, okenní vitráž s vyobrazením sv. Václava + postavy sv.
Ludmily, sv. Prokopa a sv. Ivana). Architektonicky nejcennější a nejstarší zachovaný
prostor sakristie ve tvaru čtverce, který je
sklenut čtyřmi poli křížové žebrové klenby
na střední pilíř a konzoly, byl zrestaurován
v letech 2016 – 2019. V roce 2016 se při restaurátorském průzkumu podařilo odhalit
malbu dvou andělů pocházející zřejmě ze
14. století. Tento nález rozhodl o způsobu
restaurování celého prostoru sakristie, kdy
byla upřednostněna nejstarší omítková
vrstva na rozdíl od hlavní lodě kostela, kde
je prezentována výmalba z roku 1894.
Iva Svobodová

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
V Komorním sále MKZ
O malém tygrovi

sobota 15. 2. od 15 hod.
Divadlo Rolnička – Liberec, Jarmila Enochová

Pruhovaná pohádka o tygříkovi, který se
všeho tuze bál, ale také byl velmi pyšný na
své krásné tygří pruhy.
Strach a tygří pruhy však nemohou být pohromadě! A tak se stalo, že tygřík za trest
o své krásné pruhy přišel. Moc a moc by je
chtěl získat zpátky! Vydal se tedy do světa
hledat odvahu… Ale jak se hledá odvaha?
Dá se koupit? Je možné ji jen tak najít?
Možná by pomohlo si zazpívat, protože
s písničkou je každá tíha lehčí… A tak si
tedy tygřík zpívá, zatímco chodí sem a tam
po zatím neznámém světě.
Jste zvědaví, jestli tu odvahu najde a pruhy
se mu vrátí? Dozvíte se to v Komorním
sále MKZ Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 140. Najdete nás v prvním patře
budovy Knihovny Vl. Holana, vstup bočním vchodem, ze Střelecké ulice.
Vstupné: 40 Kč

Jak jsem vyhrál válku

sobota 22. 2. od 19.30 hod.
Nezávislá divadelní scéna SemTamFór

Vojenská satirická komedie hraná mladými herci slibuje velkou legraci i hluboký
zážitek.
Popisuje osudy mladého a naivního účetního Ernsta Goodbodyho, vojáka Britské královské armády, během 2. světové
války. Hlavní postavu lze přirovnat k našemu Švejkovi nebo k oblíbenému seriálu
M. A.S. H. 4077.
Vstupné v předprodeji: 70 Kč,
na místě: 80 Kč
Rezervace je možná na stránkách
www.mkzbela.cz.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Masopust je pohyblivým svátkem, který předchází postnímu
období. Přestože trvá vlastně
od Tří králů až do začátku
postní doby, již dříve se držel
nejvíce po tři dny před postní
dobou (tučný čtvrtek, taneční
neděle a maškarní úterý). Také
masky měly prapůvodně symbolický význam, například tanec s medvědem nebo koníčkem měl přinést bohatou úrodu na polích
a prosperitu dobytka. Postupem času se samozřejmě i tato tradice proměňuje a v průvodech se často objevuje parodování neoblíbených veřejně známých osob nebo profesí
i lidských vlastností, časté jsou také zvířecí
masky. Masopustní veselí je vlastně taková
vzpoura proti konvencím. V průvodu je
možné bavit se bez zábran a pravidel, což

dokládá také častý výskyt masek bláznů nebo fantastických
postav. Takže se nebojte vzít si
jakkoli bláznivou masku, vše je
dovoleno.
Tradiční masopustní průvod
vyjde od budovy Městských
kulturních zařízení v sobotu
7. 3. krátce po 14. hodině. Provázet nás bude masopustní kapela BDO pod taktovkou Václava Hašlera a čeká nás pravidelná obchůzka
městem se zastávkou u radnice, České
brány, parkoviště u Atmosu. Končit budeme
stejně jako v předešlých letech v místní sokolovně, kde nás přivítá dvouhodinový hudební program, kapela Old Country band,
při které se všichni mohou vyřádit na tanečním parketu. Tak si připravujte masky
a hurá do průvodu.

INFORMAČNÍ CENTRUM
s expozicemi NA ZÁMKU
ROK 2019 NA BĚLSKÉM ZÁMKU V KOSTCE
V lednovém čísle Zpravodaje jsme představili akce, které budou probíhat v našem zámku v letošním roce. Pojďme se
tentokrát ještě ohlédnout za rokem loňským.
Přestože akce stavebního charakteru na
našem zámku probíhaly po celý rok, nijak zásadně nenarušily náš provoz. Jednalo se o II. etapu budování kanalizace
na nádvoří zámku, statické zajištění arkýře severního paláce a úpravu prostor
Klubu a Klubíku v přízemí jižního křídla.
Kromě již tradičních akcí, které se
v IC s expozicemi konají, nám v letošním roce přibylo setkávání představitelů města s občany jubilanty. Dále akce
uskupení Bodees Style Bělá market…
Nádvoří zámku také dvakrát posloužilo
jako stanoviště pro akci ŠKODA AUTO
při předvedení vozu Kamiq. Na jarní
výtvarné výstavě nazvané Bělsko představila svá díla skupina Spektrum a na
podzimní s názvem Trio dámy jsme se
mohli pokochat obrazy Hany Legnerové, Evy Tiché a Márie Michajlecové.
Návštěvnickou sezonu nám 4. 5. zahájila
výstava „Když se bourec napapá“, která
pojednávala o jedné ze zamýšlených výrob v bělské manufaktuře a o doplnění
prostoru „lednice“ (dalšího zámeckého
sklepení) poslední částí expozice Romantická archeologie Bělska. To vše do-
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plněné o dílničku hedvábí s lektorkou
Annou Talábovou a ukázkou ze života
Keltů. Nechyběly ani letní pohádky:
Princezna Koloběžka a O Sněhurce
a sedmi trpaslících. Také divadelní
představení: Mušketýři aneb Co Dumas
nenapsal a Prodaná nevěsta.

Srpnová Hradozámecká noc se nesla
v duchu loupežníků, taktéž Dny evropského historického dědictví, které doplnil recitál Nadi Válové v zámecké kapli
sv. Josefa. Návštěvnický okruh doplnila
výstava Dekáda na bělském zámku, kterou jsme zavzpomínali na deset let naší
činnosti v této naší největší městské památce. V roce 2019 nás navštívilo celkem 4199 návštěvníků, z toho IC 1595,
akce 1858 a prohlídky zámkem 746.
O stovky položek se loni také rozrostl
náš archiv i depozitář. Všem dárcům
děkujeme.
-Josef Müller-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Zámecký klub a Klubík

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

Tento projekt Městských kulturních zařízení sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem
a Nadační fond ŠKODA AUTO
V loňském roce se k naší velké radosti podařilo probudit k životu další prostor našeho zámku. V přízemí jižního křídla (po
pravé straně nádvoří) probíhala od července
do října rekonstrukce bývalého bytu a jeho
proměna na prostor pro pravidelný kroužek setkávání a tvoření nazvaný „Zámecký
klub a Klubík“, projekt Městských kulturních zařízení. Děkujeme městu za poskytnutí prostoru, realizaci stavebních úprav i za
finanční podporu. Velký dík náleží též Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO, který poskytl grant na vybavení našeho Zámeckého
klubíku.

Únor s VALENTÝNSKÝMI
přáníčky i s keramikou
Zámecký klub a Klubík
v infocentru na zámku, to
je to pravé místo pro tvoření, dobrou náladu i odpočinek. V únoru si vyrobíme přáníčka a malé
dárky k Valentýnu. A pak
už začneme pracovat s keramikou. Klub pro dospělé má otevřeno vždy v úterý od pěti, pro
děti pak vždy ve středu od tří hodin. Upozorňuji, že ve středu 12. 2. zůstane z technických důvodů klubík uzavřen.
Těším se na vás.
Marcela

POUTNÍK NENÍ TURISTA
od 2. března
V měsíci únoru bude Výstavní sál MKZ
uzavřen a budou zde probíhat drobné udržovací práce a opravy. Těšit se ale můžete na
březen, kdy otevřeme výstavu k Tibetu, tentokrát trochu jinak. Přípravy se s námi ujala
PhDr. Zuzana Ondomišiová, absolventka
etnografie FF UK.
Výstava přiblíží Tibet jako zemi hluboce
spjatou s duchovním životem, seznámí návštěvníky s každodenním životem, zvyky
a rituály obyvatel „střechy světa“ a představí
živou tradici putování na posvátná místa.
Cílem poutí mohou být jak návštěvy klášterů a svatyní či účast na slavnostech a svátcích, tak mnohakilometrové a často mnohatýdenní okruhy drsnou krajinou Tibetské
náhorní plošiny a himálajských průsmyků
kolem posvátných hor či jezer.
Výstavní sál bude otevřen od 2. 3. 2020 vždy
po - čt od 9 do 11.30 a od 12 do16 hod.

Muzeum Podbezdězí v únoru
jednoduchých paměťových technik poradili s každodenními problémy.

Kurz: Jak si zlepšit paměť
3. Čísla
13. 2. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
4. Kalendář 2020
27. 2. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
Přemýšlíte při čekání na autobus o tom,
zda jste doma zamkli, vypnuli žehličku,
nenechali jste rozsvíceno? Opakovaně hledáte brýle, klíče či knihu, protože si nepamatujete, kam jste je odložili? Tápete
v obchodě, co máte nakoupit, protože jste
si doma zapomněli nákupní seznam? Nepamatujete si vlastní telefonní číslo? Ztrácíte se ve jménech svých blízkých?
Kurz Bc. Gabriely Řepové, certifikované
trenérky paměti III. stupně, vám ve čtyřech
lekcích představí vše důležité, co trénink
paměti zahrnuje. Lektorka se dlouhodobě
věnuje kurzům trénování paměti, které se
zaměřují zejména na to, aby si lidé pomocí

Pověstné báchorky
Podbezdězí
Hezká katova dcera, O Festovi, Bílá paní
ve Vesnicích – to jsou názvy několika málo
pověstí, které ve 2. polovině 19. století
zapsal v Podbezdězí sudoměřský písmák,
amatérský etnograf a archeolog Jan Evangelista Konopas (1833 – 1909). Muzeum
Mladoboleslavska ve spolupráci se spolkem Pověstné báchorky vydalo jedinečný
výběr pověstí a dalších zajímavých příběhů z Konopasovy bohaté rukopisné pozůstalosti.

Publikace je vydána s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a k dostání
je mimo jiné také na pokladnách Muzea
Mladoboleslavska - Mladoboleslavský
hrad, Muzeum Podbezdězí a Muzeum
Benátecka za 150 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 14. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé bude sloužena v pátek 14. 2.
od 16.30.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 28. 2. od 16.30
Pravidelná mše
svatá v kostele
sv. Václava při
augustiniánském klášteře
v Bělé bude
sloužena v pátek 28. 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
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA, Z KULTURNÍHO DĚNÍ
GRATULACE

VZPOMÍNKY
Dne 6. 1. tomu bylo dlouhých
smutných osm let, kdy nás
opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie
Prokopová, a dne 9. 2. tomu budou již čtyři roky, kdy
nás opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Břetislav Prokop.
S láskou vzpomínají dcera Jitka s manželem, Lucka
a Petra, vnučky s rodinami.
Dne 5. 2. si připomeneme sedmé výročí úmrtí paní
Yvony Bittnerové.
Stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami
a vnoučata.
Dne 6. 2. tohoto roku uplyne již devět let, co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, paní Hana
Janurová, a 11. 2. to bude pět let,
kdy jsme se rozloučili také s tatínkem, panem Vilémem
Janurou.
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 7. 2. uplyne jeden rok od úmrtí mého
bratra, pana Václava Töpfera.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte, prosím, se
mnou.
Stále vzpomíná a nikdy
nezapomene sestra Helena s rodinou.
Dne 12. 2. to bude již pět let, kdy nás opustil pan
Milan Krejbich. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Stále vzpomínáme.
Manželka, dcera, syn a vnoučata se svými rodinami

Manželé Zdeňka a Jiří Rounovi oslaví 13. února
již 60 let společného života - diamantovou svatbu.
Přejeme jim ještě hodně společně stráveného času
a hlavně stálé zdraví a pohodu.
Paní Zdeňka Rounová v prosinci oslavila krásné jubileum 80 let.
Tak ještě jednou všechno nejlepší.
Děti s rodinami

Dne 12. 2. to budou již tři roky, co nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan Zdeněk Kreidl.
Stále vzpomínají synové s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

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

Děkuji firmě Tiberina Automotive za milý
vánoční dárek pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Bělé pod Bezdězem.
Miroslava Ihnátová

Setkání rodáků a přátel Bělé
Jednou za pět let do Bělé pod Bezdězem zamíří všichni, komu v mysli či srdci zůstalo
naše město navždy zapsané. Tento den nebude
jen pro ty, které život zavál daleko od rodné
hroudy nebo od jejich milovaného letoviska.
Zvaní jsou i všichni zde žijící občané. Protože
co by bylo město bez svých obyvatel? Jen mrtvou hromadou kamenů. A současně – co může
být silnější než společný prožitek?
Letos se setkáme o druhém zářijovém víkendu. Akce a společenská setkání jsou pro
tentokrát naplánována na sobotu a neděli
12. a 13. 9. spojená s posvícením. Přípravy na

tento výjimečný víkend se právě rozbíhají a my
bychom byli rádi, kdybyste se rozhodli tyto
dny strávit společně s námi, protože chceme,
aby setkání rodáků stálo opravdu za to. Sobota bude věnována nejen tradičnímu posvícenskému jarmarku a našim památkám,
ale také všem, kdo se chtějí setkat, popoví-

dat si a zavzpomínat. Pro všechny plánujeme
podvečerní setkání v parku na náměstí,
tedy pokud nám bude počasí nakloněno.
Pokud ne, setkání se odehraje v Městské
sportovní hale a v sokolovně. Podrobnosti
a novinky budeme upřesňovat v dalších
číslech Zpravodaje.
Pokud tedy znáte někoho, kdo se v Bělé
narodil a rád se do ní vrací, budeme rádi
za zprostředkování kontaktu nebo jen pozvání do Bělé na Setkání rodáků a přátel
Bělé pod Bezdězem 2020.
-MKZ-

Není Bělá jako Bělá
Čas letí jako bláznivý a setkání obcí, které
mají ve svém názvu Bělá, bude již poosmé.
V rámci těchto návštěv jsme dosud navštívili Bělou pod Pradědem, Bělou nad
Radbuzou a letos jsme pozváni do městyse
Česká Bělá.

Obec Česká Bělá má 1016 obyvatel a leží
východně od Havlíčkova Brodu. Svůj název dostala podle barvy vody potoka Bělá,
který protéká obcí a vlévá se do Sázavy.
Původně česká osada se v 2. polovině 13.
století stala střediskem jedné z těžebních

oblastí stříbra v okolí Německého Brodu.
V té době se obyvatelstvo skládalo převážně
z německých horníků, kteří ale po odtěžení
ložiska obec opustili.
Součástí České Bělé je obec Cibotín, kde
najdete původně gotický kostel sv. Bartoloměje ze 14. století, jeho poslední přístavba
je dle staršího návrhu známého architekta
J. Santiniho. Podobně jako u nás máme
Šibeniční vrch, v okolí městyse Česká Bělá
najdeme Šibeniční horu, na které stojí barokní kaple Čtrnácti pomocníků, datovaná
1762. Uvnitř bohužel pustá, ale vedle ní se
nachází ojedinělá technická památka – letecký maják.
Městys Česká Bělá, kam se chystáme, tedy
není bez zajímavostí. Pro návštěvníky také
připravuje zajímavý program. Zajedete se
na akci podívat s námi?
Setkání proběhne od pátku 5. 6. do neděle
7. 6. Účastníkům zajistíme autobusovou
dopravu zdarma; ubytování a stravování si
každý hradí sám, o cenách budeme infor7

movat. Protože výprava bude reprezentovat
Bělou, zajistíme pro účastníky jednotná
trička s označením města. Přihlášky na akci
jsou k dispozici v Knihovně Vladimíra Holana na Masarykově náměstí, bližší informace získáte v prvním patře Městských
kulturních zařízení. Přihlásit se můžete do
konce dubna.
-MKZ-

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 2. DÍL
V minulém díle jsme se dostali do roku 1910, kdy zakladatel skautingu Angličan Sir
Robert Baden-Powell zpřístupnil toto hnutí i pro děvčata. O dva roky později se oženil
s Olave, která se stala světovou náčelnicí skautek a spoluzakladatelkou Světového sdružení
skautek (WAGGGS – vznik v roce 1928 se sídlem v Londýně). V roce 1920 se u Londýna konalo 1. světové setkání skautů (jamboree).
V témže roce vznikla světová organizace WOSM sídlící v Ženevě. V roce 1953 vznikla světová organizace dospělých skautů ISGF.

VZNIK SKAUTINGU U NÁS
Zakladatelem českého skautingu byl středoškolský profesor
tělocviku z Prahy Antonín Benjamin Svojsík (1876-1938).
Myšlenka skautingu ho zaujala natolik, že se dokonce odjel
inspirovat přímo do Anglie. Na podzim 1911 vytvořil malý oddíl
ze svých studentů, v létě 1912 uskutečnil první tábor v Orlovech
(„Vorlovy“) poblíž Lipnice nad Sázavou (mezi účastníky patřil
např. básník Jiří Wolker). Zde také vznikala zásadní kniha
českého skautingu Základy junáctví. Tu Svojsík nesepsal
sám, ale získal pro ni jako spoluautory přední osobnosti vědy
a kultury té doby (zhruba třicet lidí). Skauting pak přizpůsobil
českým poměrům a přidal k němu národní tradice. Původně
chtěl působit pod hlavičkou Sokola, tělovýchovné a vlastenecké
organizace, ale nebyl o něj zájem. Proto byl v roce 1914 založen
samostatný spolek s názvem Junák – český skaut. Slovo junák
(„statný mládenec“) jako překlad anglického slova scout („zvěd,
průzkumník, pozorovatel“) navrhl František Bílý.

A. B. Svojsík

J. Wolker

V. Štěpánová-Koseová

PhDr. A. Berkovcová

Skautky - 1. republika

presidenta Masaryka“. Dne 7. 6. 1919 vznikl Svaz junáků – skautů
Republiky československé (SJS RČS), jehož starostou se stal Josef
Rössler, náčelníkem A. B. Svojsík a náčelnicí Emilie Milčicová.
Jako znak Junáka byla zvolena zlatá (žlutá) lilie se stříbrným
(bílým) štítkem a černou psí hlavou. V roce 1922 se uskutečnily
Národní skautské slavnosti pořádané na oslavu desetiletí českého
skautingu. Průvod 7000 skautů a skautek z celé republiky prošel
Prahou. V témže roce se v Paříži konala mezinárodní skautská
konference. SJS RČS se zde stal jedním ze zakládajících členů
Mezinárodního skautského bratrstva. Svojsík byl navíc zvolen
do 9členného Světového výboru. Po konferenci odjeli do Anglie
dva skauti do gilwellského kurzu pro vůdce (v Gilwellu vytvořil
Baden-Powell jakési výcvikové centrum pro skautské vedoucí)
a následující rok založili podobný kurs pro naše vůdce pod
českým názvem
„lesní
š k o l a“.
V Československu
30. let bylo asi
65 000 tisíc skautů
a skautek. V roce
1931 se konalo první
středoevropské
jamboree (velké
skautské setkání)
za účasti 15 000
Evropanů.

Základy junáctví

PŘIDALY SE I ČESKÉ DÍVKY
Předchůdkyní českého dívčího skautingu byla spisovatelka
Popelka Biliánová, která některé skautské prvky uplatňovala
ve svých „prázdninových osadách“ pro dívky dokonce už od roku
1912; na založení dívčího odboru („Odbor pro dívčí výchovu
skautskou“) se v lednu roku 1915 podílely Vlasta ŠtěpánováKoseová a PhDr. Anna Berkovcová. První dívčí oddíl se
jmenoval Sasanky, poprvé naše skautky tábořily na břehu Vltavy
u Živohoště.

pamětní deska A. B. Svojsíka

JUNÁCI ZA PRVNÍ REPUBLIKY
V roce 1918 byla 28. 10. vyhlášena Československá republika. Hned
druhý den vznikla skautská pošta a byly vydány první známky
na světě s tematikou skautingu. Junáci pomáhali nové republice
různými způsoby – předávali zprávy a vzkazy, zapisovali důležitá
hlášení, doprovázeli význačné osobnosti, od rána do večera se
pohybovali po Praze pěšky, na kole, tramvajemi. Dne 21. 12. vítali
Tomáše Garrigue Masaryka, když se vrátil do Prahy. V ten den
fungovala skautská pošta s přetiskem skautských známek „Příjezd

J. Rössler

E. Milčicová

známka s přetiskem
ze dne 21. 12. 1918
na počest návratu
T. G. Masaryka do vlasti

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
BĚLŠTÍ KYNOLOGOVÉ
POŘÁDAJÍ

SPOLEK TAJEMSTVÍ
Z činnosti vlastivědného oddílu
TAJEMSTVÍ, z. s., za rok 2019

ZK

ZE
M

Výcvikový kurz

BĚ
DĚ
LÁ
POD BEZ

O

Kynologický
klub
v Bělé pod Bezdězem
uspořádá jarní výcvikový kurz pro štěňata
a mladé psy. Zahájení
bude v březnu. Maji-

telé pejsků se v kurzu mohou seznámit, jak
zvládnout jejich socializaci, výchovu a základní povely.
Bližší informace a přihláška bude na
www.zkobela.cz.
H. Sekničková - jednatelka

Konec předloňského a počátek roku loňského nás zaměstnávalo zajištění opravy Popprovy hrobky. Jednání pro I. etapu opravy
proběhlo 27. 11. 2018 a řešilo se posouzení
stavu a možná řešení opravy včetně opravy
a demontáže kovových sloupků a řetězů.
Jednání ke II. části opravy této hrobky proběhlo 27. 2. 2019 a řešilo samotnou opravu
(statické zajištění, rozebrání a následné složení nadzemní části hrobky, očištění a následné osazení sloupků a řetězů). Samotná
oprava proběhla ve druhé polovině roku
2019. Městem uhrazené náklady: I. etapa
11 600 Kč, II. etapa 24 792 Kč.

Únor bílý, turista sílí
Sobota 22. 2.
Zima v Českém ráji – autobusový zájezd
Pěší trasa: Branžež (Nová Ves) – Velká Sněhurka – Farářský rybník – údolím Kněžmostky – skalní tunel – Nová Ves. Trasa
mírně náročná: 8 km po lesních cestách bez
převýšení.

Poté přejedeme ke hradu Valečov, kde bude
následovat individuální návštěva valečovských skalních světniček a možnost malého
občerstvení.
Odjezdy: Mladá Boleslav, Bondy - 9 hod.,
Bělá, sportovní hala: 9.20.
Cena zájezdu: 150 Kč
Středa 26. 2.
Pacifická hřebenovka – 4300 km pěšky
přes Ameriku o samotě, divočinou…

V loňském roce jsme vycházky opět zaměřili na staré cesty, inspirováni tak jako
předloni na podzim publikací „Staré cesty
v krajině středních Čech“ (kolektiv autorů
Bolina, Klimek, Cílek; Academia 2018).
Po starých cestách jsme se vypravili z Bukovna do Čisté, kolem Bělé pod Bezdězem
a z Týna ke Žďáru.
Nechyběla jarní ani podzimní brigáda na
starém hřbitově, dvě přednášky a jeden zájezd.
Josef Müller

Jaké bude počasí, nevíme, ale zveme vás do
přírody i do tepla sálu, na neobyčejné setkání s Monikou Benešovou. Sama se postavila nemoci, poušti, medvědům i pumám.
V Komorním sále MKZ od 17 hod.
Vstupné: 50 Kč
Horský vůdce

Rok 2020 je rokem 100. výročí založení skautského hnutí
v Bělé pod Bezdězem.
Hledáme proto pamětníky, bývalé členy, současné členy nebo
příznivce skautingu, kteří by byli ochotni přispět vzpomínkami, zapůjčením jakýchkoliv dobových materiálů, tiskovin
či fotografií spjatých s bělským skautováním během celé jeho
historie.

řádku vrátíme. Předem děkujeme všem, kteří nám svými příspěvky pomůžou připomenout myšlenku a historii skautingu
nejen v Bělé pod Bezdězem.
Bližší informace k tomuto projektu podá Tomáš Rak (Buldok)
na tel. 604 587 419 nebo osobně při skautských schůzkách
v klubovně Na Střelnici 317, každou středu od 17 hodin mimo
svátků a prázdnin.

Nashromážděné materiály by byly, se souhlasem majitele, vystaveny jako exponáty na připravované výstavě v bělském muzeu na zámku a jako reprodukce použity v plánované brožuře
k tomuto výročí. Fotografie a tiskoviny okopírujeme a originály vrátíme. Hmotné exponáty (kroje, části krojů, odznaky,
knihy apod.) vystavíme v muzeu a po skončení výstavy v po-

Za 40. oddíl OS SVORNOST SSSČR
Milan Janura, vedoucí oddílu
e-mail: 40.os.svornost.bela@seznam.cz
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ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
O „Sportovci roku 2019“ se hlasuje do 20. března 2020
V únorovém a březnovém vydání Zpravodaje města najdete hlasovací lístek pro hlasování v tradiční anketě „Sportovec roku
2019“ města Bělá pod Bezdězem. Hlasování
potrvá do 20. 3. Přijďte podpořit svého favorita!
Příznivci bělského sportu mohou i letos dát
svůj hlas v kategorii jednotlivců do 18 let nejvýše 3 sportovcům, v kategorii jednotlivců
od 18 let nejvýše 3 sportovcům a v ostatních kategoriích vždy jednomu kandidátovi.
Označte tedy křížkem maximálně 9 vy-

braných políček hlasovacího lístku dle popsaných pravidel. Vyhlašuje se každoročně
rovněž uvedení 1 významného bělského
sportovce do Síně sportovní slávy města Bělá
pod Bezdězem, kterého odsouhlasí při svém
jednání rada města. Dále bude vyhlášen
1 absolutní vítěz a samozřejmě také kategorie odborníků ze sportovních oddílů, kde
rovněž vyhlásíme 3 nejlepší sportovce.
Vyplněné anketní lístky je možné vhodit
do hlasovacích schránek na těchto třech
místech:

1) Městský úřad Bělá p. B. - přízemí,
2) prodejna potravin a bistro JAJ v Máchově ulici, p. Smékal,
3) Tipsport v Tyršově ulici, pí Folprechtová.
Po ukončení hlasování budou hlasy sečteny
a ceny pro nejlepší sportovce roku 2019 budou
předány sportovcům na společenském galapodvečeru, který se uskuteční ve čtvrtek 23.
4. od 17 hodin. Při ceremonii předávání cen
úspěšným sportovcům tradičně nebudou chybět známí hosté. Těšíme se na vaši účast.
Jan Sýkora, místostarosta města

Úspěchy nominovaných
Klub gymnastiky:

Tereza Dvořáková - 2. místo na republikové
soutěži ASPV,
Soňa Řehořková – 10. místo na republikové
soutěži ASPV ,
družstvo mladších žákyň – účast na republikových soutěžích TeamGym Junior I.,
Dagmar Femiaková – obětavá práce s mládeží

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 75 %,
muži „A“ – 2. liga,
Jiří Smékal – nejlepší hráč TTC Bělá p. B.

1. FC Bělá pod Bezdězem - oddíl šermu:
František Coufal – mistr ČR 2019 kadeti,
mistr ČR 2019 kadeti družstva,
vítěz ČP 2018/2019 kadeti,
kadetský a juniorský reprezentant ČR,
Adéla Šafránková – 2. místo ČP 2018/2019
ml. žačky,
5. místo – MČR 2019 žačky,
5. místo Babylon Cup 2019 U14,
Ondřej Procházka – mistr ČR 2019 kadeti
družstva,
2. místo ČP 2018/2019 žáci,
3. místo MČR 2019 žáci,
3. místo MČR 2019 žáci družstva,
kadetský reprezentant
družstvo kadetů – mistři ČR 2019 v šermu
kordem družstev
kadeti: Martin Novák, Matyáš Landovský,
Ondřej Procházka, František Coufal
Patrik Foltýn – průběžné 7. místo
ČP2019/2020 minižáci,
Jiří Valc – získání trenérské licence III. třídy,
práce s mládeží

TJ Sokol Bělá p. B. – házená:

Lukáš Vítek – výborné výkony v soutěži,
Jiří Nigrín – výborné výkony v soutěži,
David Kubíček – výborné výkony v soutěži,
Karolína Měšťanová – výkonnostní vzestup,
Josef Erben – výkonnostní vzestup,
Tomáš Hurta – výkonnostní vzestup,
mladší žáci – dobré výkony v soutěži,
Robin Dubec – výkonnostní vzestup,
František Müller – spolehlivý, snaživý a respektovaný hráči

SK Bělá p. B. – kopaná:

Miroslav Hodboď – vzorný přístup,
Adam Jirdásek – vzorný přístup,
Tomáš Kubišta – výborný přístup k trénování a zápasům,
mužstvo dorost – přední umístění v krajských soutěžích,
Matěj Hendrych – nejlepší
hráč,
Martin Kulczycki – trenér
starší a mladší přípravky

Taekwon-Do Bělá pod
Bezdězem:

Tomáš Zejval – 2. místo sestavy Pohár Českého svazu,
1. místo volný boj do 71 kg,
2. místo týmové sestavy mistrovství Evropy
3. místo sebeobrana 3 v 1
2. místo volný boj do 71 kg International Match Sparring
Tournament,
3. místo sestavy krajský pohár,
1. místo volný boj do 71 kg,
3. místo sestavy Moravia Open,
2. místo volný boj do 71 kg mistr
ČR,
3. místo týmový volný boj,
1. místo sestavy Slovenia Open,
1. místo týmový volný boj
Aneta Nekorancová – 1. místo
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volný boj do 45 kg Český pohár,
1. místo sestavy mistr ČR,
1. místo volný boj do 45 kg a získala pohár
pro nejúspěšnější juniorku,
1. místo sestavy a 1. místo volný boj do
45 kg Czech Open,
1. místo sestavy a 1. místo volný boj Ataxon Cup (celkem za rok 2019 nepoznala
porážku v žádné disciplíně, v které nastoupila!)
Zdeněk Vavruška – získání s oddílem za
rok 2019 celkem 20 zlatých, 13 stříbrných
a 11 bronzových medailí

Freeride Racing Team:

Miroslav Kubát – reprezentace oddílu
a města na republikových závodech ve
sjezdu horských kol

2019
16. ROČNÍK VYHLÁŠENÍ ANKETY

SPORTOVEC ROKU
Čtvrtek 23. dubna 2020
OD 17.00 - městská sportovní hala

UVÁDÍ
PAVEL PETR
sportovní komentátor a moderátor
Českého rozhlasu – radiožurnál

Hlasovací lístek
Sportovec města Bělá pod Bezdězem za rok 2019
Hlasovací lístek pro tradiční anketu. Bude uveřejněn v únorovém a březnovém Zpravodaji města. Hlasovat můžete
do 20. 3. 2020. Hlasovací schránky jsou k dispozici od 1. 2. 2020 v přízemí MÚ, v prodejně potravin naproti ZŠ - p. Smékal
- a v Tipsportu, Tyršova ul. - pí Folprechtová. Děkujeme za váš hlas!

Jednotlivci - dospělí
(18 a více let)

Miroslav Hodboď

SK - fotbal, Bělá p. B.

udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce
3 kandidáty

Miroslav Kubát

Freeride Racing Team

Tereza Dvořáková

Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.

Lukáš Vítek

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Jiří Nigrín

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

David Kubíček

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Tomáš Zejval

Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem

Roland Balog

TTC Bělá p. B.

(do 17 let včetně)

Adam Jirdásek

SK - fotbal, Bělá p. B.

udělují se 3 ceny, můžete zvolit nejvíce
3 kandidáty

Tomáš Kubišta

SK - fotbal, Bělá p. B.

Soňa Řehořková

Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.

Karolína Měšťanová

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Josef Erben

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Tomáš Hurta

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

František Coufal

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Adéla Šafránková

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Ondřej Procházka

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Aneta Nekorancová

Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem

Jednotlivci - děti a mládež

Kolektivy
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta

SK - fotbal, Bělá p. B. - mužstvo dorost
Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s. - družstvo mladších žákyň
TJ Sokol Bělá p. B. - házená - mladší žáci
Spolek amatérských cyklistů Bělá p. B.
1. FC Bělá p. B., z.s. - klub šermu - družstvo kadetů
TTC Bělá p. B. - muži A

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

Matěj Hendrych

SK - fotbal, Bělá p. B.

Robin Dubec

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Patrik Foltýn

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Jiří Smékal

TTC Bělá p. B.

Martin Kulczycki

SK - fotbal, Bělá p. B.

Dagmar Femiaková

Klub gymnastiky, Bělá p. B., z.s.

František Müller

TJ Sokol Bělá p. B. - házená

Zdeněk Vavruška

Taekwon-Do Bělá pod Bezdězem

Jiří Valc

1. FC Bělá p. B., z.s. - šerm

Roland Balog

TTC Bělá p. B.

Trenér
uděluje se 1 cena, zvolte 1 kandidáta
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INZERCE
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
vás zvou na

VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

2020

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

MASOPUST

S O B O TA

22. Ú N O R A

7. 3. 2020

19.30
vstUPnÉ
80 kč

Průvod vychází ve 14 hod. od
MKZ na Masarykově náměstí

rezervace na
www.mkzbela.cz

ko m o r n í s á l m k z , m a s a r y ko v o n á m ě s t í

akci mediálně podporují
PŘI akCíCH mkz moHoU BÝt PoŘIzovány
Foto a vIDEoDokUmEntaCE

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

změna
PROGRAMU
VYHRAZENA

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Vyhlašujeme 5. ročník

Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Bělského sedmiboje
smíšených družstev
Chcete si zahrát bowling, nohejbal, badminton,
volejbal šipky a další? Přihlaste se do 5. ročníku
Bělského sedmiboje.
Soutěžit mohou minimálně čtyřčlenná družstva,
jeho 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, přihlaste
svůj tým na belskysedmiboj@gmail.com nebo na
telefonu 603 226 500.

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm
Palivo listnaté měkké – lípa 640 Kč/1 prm
Palivo listnaté tvrdé – jasan, bříza 1 000 Kč/1 prm
Palivo jehličnaté – smrk/borovice 4 m délky 410 Kč/1 prm
délka paliva 1 m
prm = prostorový metr
(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)

nabídka platí do vyprodání zásob
doprava možná dle předchozí telefonické dohody
tel: 723 372 414 / 602 143 162

info@lesybela.cz
http://www.lesybela.cz/
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uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2150 ks, ročník 44, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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