z jednání rady - Ze základní a Mateřské školy - INVESTICE
stavba MŠ začala - společenská rubrika - ze sportu
Vážení čtenáři,
od tohoto březnového Zpravodaje jsme pro
vás přichystali jako zpestření a zajímavost
fotografie Radky Kubínové.
Myšlenka věnovat prostor mladým začínajícím fotografům z našeho města vznikla
v loňském roce, při přípravě výstavy Výtvarná Bělá, kdy jsme nabídli spolupráci
dvěma autorům, jejichž práce nás zaujaly
na sociální síti Facebook. Na této výstavě

jste měli možnost vidět fotografie České
brány, radnice a městských hradeb zachycené objektivem Radky Kubínové.
Slovo dalo slovo a vznikla kolekce dvanácti
snímků, které čekají na uveřejnění v našem Zpravodaji. Fotografie jsou tematicky
laděné do čtvera ročních období. První ze
snímků je z přírody a lákáme jím jaro.
- za redakci S. Grosová -

BŘEZEN
03/2014
38. ročník

Ve Výstavním sále MKZ
„Nacházení“ do 20. 3.
Výstavní sál je otevřen
po – čt od 9 do 11.30
a od 12 do 16 hod.
5. 3.
Veřejné jednání
Zastupitelstva města
v klubu ZŠ v Máchově ulici
od 17 hod.
7. 3.
Podivná paní Savageová
Divadelní představení
v Komorním sále MKZ od 19.30,
vstupné 60 Kč
13. 3.
Přednáška
Vztahy mezi muži a ženami
ve 2. pol. 19. stol.,
v muzeu od 17 hod.,
vstupné 20 Kč
20. 3.
Březen, měsíc čtenářů
Setkání se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou
v Komorním sále MKZ od 17.30,
vstup volný
Muzejní kavárna
Svět neslyšících, znakový jazyk
v muzeu od 17 hod.,
vstupné 20 Kč

Radka Kubínová, narozena 1. 11. 1996 v Mladé Boleslavi, od roku 2000 žije s rodiči
v Bělé pod Bezdězem. Studuje šestým rokem na osmiletém Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře
v Mladé Boleslavi.

Bližší informace na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání
rady města

Informace o stavu kanalizace
v ul. Mladoboleslavská

Ve věci zaplavování nemovitostí podél komunikace v ulici Mladoboleslavské Městský úřad
v roce 2012 shromáždil formou zjednodušené
ankety informace od uživatelů nemovitostí
a předal je společnosti Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s., která je vlastníkem a provozovatelem městské kanalizační sítě.
Podle našich informací bude společnost v letošním roce provádět hydrologická měření, která
budou trvat nejméně půl roku, aby v nich byly
zohledněny i přívalové srážky, které výše uvedené problémy především způsobují. Po vyhodnocení měření bude zpracován konečný
návrh úprav kanalizační sítě, jehož účelem bude
odstranit uvedené zaplavování nemovitostí.
Ing. Milan Sedliský, odbor RaMM

Oslavy 750. výročí založení
královského hradu Bezděz

V roce 2014 slaví státní hrad Bezděz 750 let
od podepsání zakládací listiny hradu králem
Přemyslem Otakarem II. Po celý rok bude
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, toto výročí připomínat. Hlavní den oslav je stanoven na sobotu
9. 8. 2014, kdy bude po celý den probíhat
bohatý kulturní program, který počítá nejen
s kostýmovanými průvodci na hradě, ale
také se šermíři, divadélkem pro děti, besedami o historii hradu,
koncertem, ohňostrojem a dalším. Rada
města na základě podané žádosti schválila
příspěvek na oslavy
částkou 5 000 Kč.

Ajaxův zápisník

I v tomto školním roce se žáci druhých tříd
zapojí do preventivního programu Policie ČR
Ajaxův zápisník. V rámci tohoto projektu se
děti setkávají s policisty a učí se nejen o jejich
práci, ale i o dopravní výchově a bezpečném
chování. Po celý rok žáci pracují pod vedením
učitele na získávání znalostí, za projevenou
aktivitu pak jsou odměněni odznakem psa
Ajaxe. Žádost o financování výroby těchto
odznaků byla radou města schválena.

Kompostéry pro občany města
Město Bělá pod Bezdězem přiděluje občanům města a příměstských částí kompostéry. Na tyto kompostéry byla městu Bělá
pod Bezdězem přidělena dotace z Operačního programu životního prostředí.
Město pořídilo celkem 600 kusů kompostérů. Zbývá jich ještě 120, o které si mohou
občané požádat do konce dubna 2014. Pokud máte o
kompostér zájem, přijďte na MěÚ Bělá pod Bezdězem

a vyplňte žádost. Tuto žádost můžete také
stáhnout z webových stránek města a zaslat
ji elektronicky na mail blazkova@mubela.
cz. Kompostéry jsou občanům města, ale
také chatařům v katastru Bělé pod Bezdězem poskytovány zdarma na základě podpisu smlouvy. Tyto kompostéry musí být po
dobu 5 let v majetku města a poté zdarma přejdou do
vlastnictví uživatelů.

Zápis do prvních tříd
Zápis do prvních tříd proběhl v naší škole
22. a 23. ledna. K zápisu se dostavilo 48 dětí z Bělé
pod Bezdězem, ze spádových obcí Březinky a Plužné
a také z Ralska-Kuřívod. Celkem 40 dětí bylo přijato,
osm rodičů požádalo o odklad školní docházky pro
své dítě a jeden předškolák se zúčastnil dodatečného
zápisu 12. února 2014.
I letos byly děti pozvány na určitou hodinu, takže zápis
probíhal bez čekání, v příjemné a klidné atmosféře.
Zatímco děti pod vedením učitelek prvního stupně
kreslily, doplňovaly, přiřazovaly a přednášely, na
jejich rodiče čekaly nutné administrativní úkony ve
sborovně základní školy. Dětem cestu do třídy k zápisu
zpříjemnily obrázky pohádkových postav, které pro ně
namalovali žáci osmých a devátých ročníků.
V letošním roce si budoucí prvňáčci odnesli na
památku malou skládačku lega, kterou poskytli
sponzoři, radost měli i z dárků zhotovených dětmi
prvního stupně i z pamětního listu.

Město Bělá pod Bezdězem

Masarykovo nám. 90,
294 21 Bělá pod Bezdězem
tel.: 326 700 914, fax: 326 701 334,
e-mail: mubela@mubela.cz
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. a usnesením
č. 66/2014 Rady města Bělá pod
Bezdězem se oznamuje záměr obce:

PRONAJMOUT AREÁL OBČERSTVENÍ
„VĚCHÝTEK“ NA KOUPALIŠTI
V BĚLÉ POD BEZDĚZEM
UL. KUŘÍVODSKÁ ČP. 515
* NEBYTOVÉ PROSTORY 106 M²,
* TERASA 67 M², * POZEMEK 676 M²

SMLUVNÍ NÁJEM
30 294 Kč/ROK (SEZONU)
Zájemci mohou podat písemnou
nabídku poštou nebou osobně
na podatelně Městského úřadu,
Masarykovo nám. 90
294 21 Bělá pod Bezdězem
do 31. 3. 2014.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva města
Zveme všechny občany
na jednání zastupitelstva města,
které se koná

ve středu 5. 3. 2014 od 17 hodin
v klubu Základní školy v Máchově ulici.

Mezi hlavními body programu bude z finančních
záležitostí schválení účetní závěrky za r. 2013.
Z majetkových záležitostí budou projednávány
prodeje pozemků, z bodu různé pak rozdělení
dotací na činnost sportovních oddílů a zájmovou
činnost v roce 2014.

Psychologické
poradenství v naší
základní škole

Věříme, že budoucí školáci měli i příjemný zážitek
z prvního zasednutí do školních lavic. Protože
s loňskými odklady budeme mít v příštím školním
roce kolem 50 prvňáčků, otevře škola od září
pravděpodobně dvě první třídy.
Mgr. Iva Radochová
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K zlepšení poradenských služeb poskytovaných
Základní školou Bělá pod Bezdězem byla od měsíce
února 2014 uzavřena smlouva o poskytování
psychologického poradenství ve zdejší škole.
Poradenská činnost bude poskytována jednotlivcům
i skupinám žáků. Tato služba je pro žáky školy a jejich
rodiče bezplatná. Finanční prostředky na uvedenou
činnost pro rok 2014 poskytl škole zřizovatel školy –
město Bělá pod Bezdězem. Pedagogičtí pracovníci naší
školy věří, že uvedená služba přispěje k řešení možných
problémů jednotlivých žáků i žákovských kolektivů.
Mgr. Pavla Dvořáková,
výchovná poradkyně

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Zahájení projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ v Bělé pod Bezdězem“
Ve středu 12. února 2014 se v dopoledních
hodinách konalo slavnostní zahájení realizace
projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ v Bělé
pod Bezdězem“. Přestože z pohledu veřejnosti
teprve začínáme, mnohé již bylo uděláno.
Projekt byl připravován již od roku 2008, kdy
na jeho přípravě začala pracovat bývalá starostka
města Mgr. Daniela Pastorková ve spolupráci
s bývalou ředitelkou školky Jitkou Blechovou.
Finanční náročnost projektu byla důvodem pro
rozhodnutí rady města, že výstavbu není možné
realizovat pouze z vlastních prostředků města
bez dotace.
Ale ani nový tým pod vedením starosty Ing.
Jaroslava Vernera nelenil a v roce 2011 byla
zpracována a podána projektová žádost
o dotaci z Regionálního operačního programu
Střední Čechy, který rozděluje evropské dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Žádost byla přijata a akceptována v rámci výzvy
č. 59. V tu dobu však bylo alokováno méně
peněz, než přihlášené projekty požadovaly,
a tak se stalo to, že byly upřednostněny projekty
žadatelů z méně rozvinutých oblastí a naše
žádost byla přesunuta do režimu tzv. náhradních
projektů. Realizace se začala ztrácet v nedohlednu.
Městu se však podařilo získat jinou dotaci
z Operačního programu životní prostředí na zateplení
a energetické úspory stávajících objektů. V průběhu
realizace tohoto projektu, konkrétně v červenci 2013,
přišla informace o tom, že na přístavbu školky byla
v režimu náhradních projektů přiznána z ROPu
dotace. V tu chvíli musel být upraven probíhající
projekt zateplení školky tak, aby nezasahoval do
části přístavby, a projekt přístavby musel být částečně
změněn tak, aby na projekt zateplení navazoval. Pak
se připravovaly podklady pro smlouvu s ROPem,
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby,
technický dozor apod.
A tak se oklikou dostáváme zpět ke slavnostnímu
zahájení stavby. Stavbě přišli popřát téměř všichni,
kdo se na projektu kdy podíleli, řada občanů z širší
veřejnosti a především děti ze školy, pro které je
projekt určen především.
Čestným hostem byl Ing. Václav Chytil, pověřený
vedením Regionálního operačního programu Střední
Čechy, zástupce poskytovatele dotace, který mimo
jiné uvedl, že investice do školství je jednou z priorit
podpor poskytovaných z Regionálního operačního
programu a že je rád, že mohl městu obrazně
„přivézt“ další dotaci. Regionální operační program
totiž podpořil a podporuje již 5 projektů v hodnotě
bezmála 80 mil. Kč (obě etapy regenerace centra,
revitalizace zámku, přístavba školky, komunikace
na Vazačku).

centrem, kde bude prostor pro setkávání
dětí, dětská představení, divadelní i hudební,
s možností nahrávání, karaoke, také promítání
pohádek. Naplánováno bylo pěkné vybavení
pro námětové hry a sport. Dále moderní
multifunkční zařízení s interaktivní tabulí
a tablety, softwarem, centrum pro rozvoj řeči
a relaxační centrum. Kabinet MŠ by měl být při
té příležitosti doplněn novými pomůckami pro
pokusy s rostlinami, experimenty a výtvarné
činnosti,“ zavzpomínala na tvorbu projektu
v roce 2011 tehdejší ředitelka mateřské školy
Jitka Blechová.

Slavnostního poklepání základního kamene se
kromě starosty města, vedoucího ROPu, zástupce
zhotovitele a ředitelky školky s velkou radostí ujaly
i děti ze školky. Děti ze školky také přidaly krátká, ale
bezprostřední a poutavá vystoupení.
A co nás po dokončení projektu čeká?
Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku volných
kapacit a služeb. Obsahem projektového záměru je
zásadní rozšíření kapacit a služeb stávající mateřské
školy pomocí přístavby nového pavilonu ke stávající
budově. Kapacita mateřské školy bude rozšířena
o 25 míst. Záměrem projektu je úprava dispozic
části školního pavilonu, kde zanikne stávající bytová
jednotka a dojde k vybudování prostorů sloužících
jako sborovna a kabinet. Stávající prostory žehlírny,
kanceláře a skladů budou upraveny a vznikne zde
zázemí pro přístavbu WC a umývárna dětí, šatna atd.
Přístavba ke stávající budově bude sloužit jako
multifunkční třída pro 25 dětí. V rámci této učebny
budou pořízeny vzdělávací technologie zajišťující
moderní způsob vzdělávání (interaktivní tabule,
PC vybavení, AV technika atd.). Místnost bude
vybavena i herními prvky pro kulturní a společenské
aktivity dětí a také souvisejícím vybavením. Bude
se mj. jednat o prostor umožňující setkávání dětí
a zlepšování komunikace mezi skupinami.
„Děti se mohou těšit na pěkné vybavení nové
třídy. Nově vzniklá třída by měla být moderní
hernou a pracovnou. Zároveň komunikačním

Ale vraťme se zpět do současného dění, v pátek
14. února 2014 proběhlo předání staveniště
a stavba se čile rozběhla. Současnou ředitelku
Mgr. Pavlínu Šertlerovou čeká náročné
období, kdy musí zajistit bezpečný každodenní
provoz školky, což za zvuku stavebních strojů
a zvýšeného pohybu stavebních a nákladních
vozidel nebude nic jednoduchého. „Na
práci, která nás v souvislosti s přístavbou
školky čeká, se těším. Jsem ráda, že mohu
být součástí týmu, který pro bělské děti
posune kupředu kvalitu předškolního vzdělávání
a souvisejících služeb,“ uvedla ředitelka mateřské
školy Mgr. Pavlína Šertlerová. Po dokončení stavby
přijde na řadu pořízení vnitřního vybavení pavilonu,
a to od koberců, přes nábytek, hračky až po učební
pomůcky.
Zahajovací den se opravdu vydařil, a tak si přejme,
ať se daří i projektu. Děkujeme všem, kdo stavbě
přišli popřát hodně zdaru, a těšíme se, že koncem
srpna 2014 budeme moci celé veřejnosti představit
krásný nový pavilon.
Fakta k projektu:
Název projektu: Stavební úpravy a přístavba MŠ
v Bělé pod Bezdězem
Zdroj dotace: EU – Evropský fond pro
regionální rozvoj prostřednictvím
Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ)
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/59.01271
Prioritní osa:
15.3 Integrovaný rozvoj území
Celkové náklady projektu: 8 mil. Kč
Přiznaná dotace: 6 mil. Kč
Zhotovitel:
TRIGON MB s. r. o.,
Mladá Boleslav
Projektant a autorský dozor:
ANITAS s. r. o, Mnichovo Hradiště
Technický dozor a BOZP:
REALSTAV MB, spol. s r. o.,
Mladá Boleslav

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Divadelní představení v Mladé Boleslavi
Žáci bělské školy mají několikrát do roka možnost
zúčastnit se divadelních představení v Městském
divadle Mladá Boleslav. Dostanou se na ně buď
v rámci dopoledního vyučování, kdy je uspořádán
zájezd na vybranou hru, nebo v podvečerních
hodinách ve svém volném čase jako členové Klubu
mladého diváka. Letos se jejich počet vyšplhal na 49.
V letošním školním roce byl divadelním měsícem především listopad. Dne 11. listopadu 2013
se na představení Dědeček automobil vydaly
7. ročníky. Tento muzikál se u nich setkal s kladným
hodnocením. Sedmáky čeká ještě v dubnu divadelní
hra Ostře sledované vlaky, kterou viděli 12. listopadu 2013 žáci osmých ročníků. Ani oni neodjížděli
z divadla zklamaní. Bohužel se pro ně a pro
6. a 7. ročníky nepodařilo na jaro zajistit druhé představení, a to z toho důvodu, že byly upřednostněny
školy, které neabsolvovaly podzimní část, což je jen
spravedlivé. Dne 18. listopadu 2013 posledně zmíněné
ročníky zhlédly hru Limonádový Joe.

Klub mladého diváka zatím vyjel do boleslavského
divadla dvakrát. Poprvé, také v listopadu, na originální
taneční dětský balet Tanec pralesa. Jeho protagonisté
v lednu získali za toto představení Zlatý oříšek. Hned
po vánočních prázdninách se mladí diváci pobavili
u komedie Pane, vy jste vdova. A již se těšili na další
představení, které proběhlo opět po prázdninách,
tentokrát jarních. Jednalo se o hru Muži v offsidu.
Mgr. Zuzana Kleinová

Projekt v MŠ „Rodiče čtou dětem“
V měsíci únoru se v Mateřské škole Velenského
ve třídě u „Makové panenky“ začal realizovat
projekt „Rodiče čtou dětem“. Tento projekt
podporuje především předčtenářskou gramotnost
u dětí předškolního věku a spolupráci mezi rodinou
a školou.
S dětmi jsme vyrobili hlavičky červíků, které zatím
nemají tělo. Za každou pohádku, kterou rodiče dětem
doma přečtou, získávají děti jeden článek tělíčka ke
svému červíkovi. S dětmi si o přečtených pohádkách
individuálně povídáme. Vyhodnocení projektu bude
probíhat během března.
paní učitelky z „Makové panenky“

Smutný příběh se šťastným koncem
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Novákovi,
profesionálnímu hasiči, dobrovolným hasičům
p. Nezdarovi a Mizerovi a M. Kochmanovi st.,
za ochotu a vstřícnost při záchraně našeho jezevčíka
Čendy, který zalezl do liščí nebo jezevčí nory ve
valdštejnském polesí.
Uvězněn byl v noře po dvě noci a téměř dva dny.
V době, když už nás opouštěly síly při jeho vykopávání,

právě tito lidé neváhali a nabídli nám svou pomoc.
Když jsme se všichni společně odebrali kopat a blížili
se k místu nory, Čenda nám již běžel naproti. Jako
zázrakem se sám dokázal vyhrabat a zachránit si život.
Přesto všechno moc děkujeme a jsme potěšeni, že
právě tito ochotní lidé jsou mezi námi a neváhají
pomoci v jakékoli situaci.
S vděčností děkuje Věra Šebková s rodinou.

Z příspěvků občanů - OSVÍCENÍ BLESKEM
Jak jsem se zaradovala, když se na novinových stáncích
opět rozmnožily a zaskvěly nové výtisky novin typu
„Blesku“ či „Aha“! Za takové tiskoviny opravdu stojí
utrácet peníze, vždyť jejich čtenářům dovedou povzbudit
sebevědomí, náladu, zároveň uklidní i zvednou adrenalin.
Co víc si třeba přát?
Na prvních stránkách časopisů se objevují ztrhané obličeje
nemocných lidí, kteří byli dříve obdivovanými hvězdami,
byli krásní, úspěšní. A podívejte se nyní, jak dopadli! To
já, i když jsem tak oslavován nebyl, jsem na tom jasně
daleko lépe. Ještě můžu slušně dojít do hospody, nějaké to
pivečko pro zdraví, s chlapy se podíváme, jak se sportuje,
zanadáváme si na politiky, a doma máme dokonce dobře
navařeno. Není to báječné, takový život?

Vůbec přece nevadí, že v těchto tiskovinách novináři
pomlouvají kdekoho, nabourávají se do jejich soukromí,
do jejich životů. Takové otoky v obličeji oblíbené herečky
způsobené léky po těžkých operacích jsou popsány jako
důsledek alkoholismu. Každý vrávorající je přece notorik.
Téměř všichni umělci jsou nevěrníci a jejich manželství
se rozpadají. Zářný vzor pro mladé vztahy - raději žádné
rodiny nezakládat.
Bulvár vždy otvírá obzory, osvítí náš rozum jasným
vědomím a ani na adrenalin nezapomíná svými reklamami.
Jen si dobře vybrat ten pravý časopis, který nám toto vše
nabízí. Zatím se všem daří, jsou nejčtenější, nejprodávanější
a mají své zisky. A to je přece to nejdůležitější v naší současné
lidské společnosti!
Milena Holečková
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Pohádková knížka
Třídilka
V listopadu 2013 vyhlásil Středočeský kraj v rámci
kampaně na podporu třídění odpadů druhý
ročník výtvarně-literární soutěže „Pohádková
knížka Třídilka“. V této soutěži měli žáci za úkol
napsat pohádku na téma třídění a recyklace
odpadů a text doplnit obrázky.
Do začátku vánočních prázdnin se do soutěže
slovem zapojili tři žáci naší školy. Marek Paulus
(6. B) napsal pohádku s názvem Plecháček
Modráček a jeho spolužáci text doprovodili
hezkými obrázky. Z osmého ročníku se k zapojení
do soutěže rozhodl Patrik Veselý a i jeho básnička
Recyklačka inspirovala obě osmé třídy ke tvorbě
doprovodných obrázků. Kreseb od osmáků se
sešlo opravdu hodně, ale bylo potřeba k tomuto
textu vybrat pouze 10 nejlepších. Ani deváťáci
se nedali zahanbit a do soutěže se posílala také
pohádka Zvídavé koťátko Zuzany Hálové (9. A)
a tři obrázky jejích spolužáků.
Již po prázdninách jsme znali výsledky. Mezi
16 nejlepších prací, které vyjdou v knížce Třídilka,
jež se bude rozesílat 670 mateřským školám
Středočeského kraje, byla vybrána pohádka
Marka Pauluse s ilustrací Sáry Kastnerové
(6. B). Navíc byla ve výtvarné soutěži oceněna
práce Denisy Hrubé (9. A). Tito žáci se 12. 2. 2014
rozjeli do Prahy na Krajský úřad Středočeského
kraje, aby se účastnili slavnostního vyhlášení
výsledků a předání cen. Ceny žákům předal
náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže
a sportu PaedDr. Milan Němec. Radost z cen
byla veliká, mezi věcnými cenami se kromě
diplomů nacházely též deskové hry, výtvarné
potřeby, knihy a sladkosti. V průběhu vyhlášení
odpovídali účastníci i na otázky týkající se třídění
odpadů.
Mgr. Zuzana Kleinová,
Veronika Blažková, DiS.

8. březen – MDŽ
Je to již 103 let, kdy se poprvé 8. březen slavil
v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku a Dánsku jako Mezinárodní den žen. Zpočátku se jednalo
o součást boje za osmihodinovou pracovní dobu
a volební právo žen. Postupem času se oslava změnila
více jako uznání role ženy ve společenském životě.
Mnozí z nás zkušenějších ještě pamatuje naopak
na to, že „em dé žet“ bylo příležitostí, aby se spousta
mužů opilo na oslavu žen.
Jsme přesvědčeni, že je vhodné se vrátit k oslavě
Mezinárodního dne žen jako k poděkování všem ženám za to, co pro své okolí dělají a znamenají.
Srdečně vás proto zveme

8. března ve 14 hodin do jídelny školy,

abychom tento svátek společně oslavili.
Patronát nad touto akcí převzali předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, senátor
PhDr. Jaromír Jermář a zastupitel středočeského kraje
Mgr. Karel Horčička. Pánové Jermář a Horčička přislíbili i osobní účast.
Kytička pro každou příchozí ženu a malé občerstvení
včetně hudby k tanci i poslechu je samozřejmostí.
Dagmar Femiaková st. a Ing. Milan Lomoz

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
V MKZ UVIDÍTE
Ve Výstavním sále MKZ uvidíte do 20. 3. 2014
„NACHÁZENÍ“ – výstava fotografií Zuzany
Korbelové
Zuzana Korbelová se narodila v České Lípě, ale většinu
dosavadního života prožila v Praze. Má ráda přírodu,
památky a cestování. Při svých toulkách hledá klid,
uvolnění a odpočinek, což se odráží i v pohledech,
které jsou často výjimečné právě zachycenou náladou.
Výstava je rozdělena do dvou částí. Ve spolupráci
s autorkou jsme pro první část vybrali pohledy na
zajímavá místa naší země, převážně z blízkého
okolí Bělé pod Bezdězem, ale najdete zde i fotografie
z břevnovského kláštera nebo jižních Čech. Druhou,
menší část jsme věnovali osobním pohledům
fotografky do přírody i na věci, které nás sice běžně
obklopují, ale ne vždy si všimneme jejich podmanivé
krásy.
Děkujeme autorce a doufáme, že vám, návštěvníkům,
tato výstava přinese příjemné zážitky a dobrou
náladu.
S. Grosová

KAŠTAN

PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ
pátek 7. 3. v Komorním sále MKZ
DS Tyl Mni(c) Slavek Ruta/PSPA, 27. 12. 2013
chovo Hradiště uvádí
hru amerického scenáristy
a dramatika
Johna Patricka.
Příběh tak trochu podivné, ale laskavé a citlivé
Ethel Savageové svádějící boj se svými třemi
nevlastními dětmi, které ji umístily do příjemného
penzionu pro duševně nemocné a snaží se z ní
„vymáčknout“, kam ukryla akcie, jež zdědila po
svém manželovi.
Začátek představení v 19.30, vstupné 60 Kč.
Vstupenky si můžete rezervovat na www.mkzbela.
cz, nebo zakoupit v předprodeji v Knihovně
V. Holana na Masarykově náměstí.
Bližší informace na www.mkzbela.cz

BŘEZEN, MĚSÍC ČTENÁŘŮ - Knihovna Vladimíra Holana
Měsíc březen je jako každý rok „Měsícem čtenářů“.
Jak jsme slíbili v loňském roce, pokračujeme v tradici
vyhlašování nejpilnějších čtenářů.
Za rok 2013 to jsou:
Dospělí: 1. Žižková Jana, 2. Hladká Vladislava,
3. Skrbková Staša
Děti: 1. Patrná Nikola, 2. Filip Miroslav, 3. Kormošová
Kateřina ml.

Další akcí, kterou naše
knihovna připravila pro
čtenáře a nejenom pro
ně, je beseda s oblíbeným
spisovatelem historických
románů a detektivek.
Vlastimila Vondrušku
přivítáme
v Komorním sále MKZ
20. března v 17.30.
Vstup volný.

Ti, kteří se umístili na první příčce, budou odměněni
jak jinak než knihou, kterou si mohou vyzvednout při
své další návštěvě naší knihovny.

MUZEUM V BŘEZNU 2014

www.muzeumbela.cz, www.facebook.com/muzeumbela, muzeumbela@gmail.com

Přednáška:
Vztahy mezi muži a ženami ve 2. polovině 19. století
čtvrtek 13. března od 17 hodin, vstupné 20 Kč
Jak se žilo dívkám
a ženám ve 2. polovině 19. století,
jaké bylo jejich postavení v rodině,
jaké školy mohly
navštěvovat a jakým odborným
oborům se mohly
profesně věnovat?
Kdy se dívky vdávaly a jak hledaly
své životní partnery? Těmto a dalším otázkám bude věnována přednáška Mgr. Lenky Procházkové, která se v Muzeu
v Bělé p. B. uskuteční ve čtvrtek 13. března
od 17 hodin.
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
středa 19. března od 16.30 hodin
Ve středu 19. března se v zámecké kapli sv. Josefa

u příležitosti svátku patrona kaple sv. Josefa Pěstouna
uskuteční mše svatá, kterou odslouží bělský farář
P. Mgr. Kamil Škoda.
Muzejní kavárna:
Svět neslyšících, znakový jazyk
čtvrtek 20. března od 17 hodin,
vstupné 20 Kč
V prostředí stylizované muzejní kavárny se tentokrát setkáme s Františkem Pavlíčkem
ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Mladé Boleslavi, se
kterým vzpomeneme nejen
200. výročí narození Václava
Frosta, rodáka z Nosálova a propagátora znakového
jazyka, ale zastavíme se nad dalšími otázkami, které
jsou spojeny se světem neslyšících.
Mše svatá v kostele sv. Václava
pátek 28. března od 16.30 hodin
Mše svatá v kostele sv. Václava při augustiniánském
klášteře v Bělé p. B. se uskuteční v pátek 28. března
od 16.30 hodin.
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RODIČOVSKÉ CENTRUM
BŘEZEN 2014

Středa:
8.00 – 11.45
Hernička pro nejmenší děti
13.00 – 16.00
Šikulky - VV ateliér pro děti ze ZŠ
Čtvrtek:
13.00 – 16.00
Šikulky – VV ateliér pro děti MŠ
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé-pokročilí
Pátek
8.00 – 13.00
Hernička pro nejmenší děti
NĚCO NAVÍC:
1. 3. 2014 (sobota) - pořádají MKZ
Účast na Masopustním průvodu
21. 3. 2014 (pátek) od 17 hodin
„Jarní dekorace“
- VV ateliér pro dospělé s výtvarnicí
paní Císařovou
bližší informace na tel. č.: 606 174 564
(I. Křivánková)
S časovým předstihem bychom také chtěli
upozornit na delší
uzavření knihovny,
které proběhne v termínu
od 7. 4. do 25. 4. 2014
z důvodu revize knihovního fondu, která
je povinná pro knihovny evidované
Ministerstvem kultury ČR.
Vaše knihovnice

Do Bělé přichází nový
kněz P. Mgr. Kamil Škoda
P. Kamil Škoda
(*1984) pochází
z Hodkovic nad
Mohelkou. Po studiu na gymnáziu se přihlásil do
Teologického konviktu v Olomouci.
Tam po roce pokračoval ve studiu teologie na
Cyrilometodějské
teologické fakultě.
Po jeho skončení byl vysvěcen litoměřickým
biskupem na jáhna, nakonec na kněze – v r.
2010. Do Bělé přichází z Mladé Boleslavi, kde
působil až do konce ledna 2014 jako kaplan.
Na konci února letošního roku oslavil se svými
novými farníky kulaté třicáté narozeniny.
Přejeme mu nejen k nim, ale hlavně do dalších
let v našem městě pevné zdraví, Boží požehnání
a spoustu dobrých lidí kolem sebe.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto formou poděkovat
představitelům města za gratulaci a dárek,
dále Svazu zdravotně postižených
a Odborovému svazu KOVO za blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Libuše Černohubová
Děkuji vám za krásné blahopřání,
které jste mi poslali
k mým stoletým narozeninám.
Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci
a hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2014.
M. Holan
Touto formu bychom rádi poděkovali
Svazu rybářů a všem těm, kteří projevili
vzpomínku a upřímnou soustrast nad
úmrtím našeho milovaného bratra a strýce,
pana Zdeňka Jirdáska.
Rodina Jirdáskova

VZPOMÍNKY

Děkuji zástupcům MÚ, kulturního
střediska, Svazu zdravotně postižených
a zástupcům Klubu důchodců Škoda Auto,
všichni se sídlem v Bělé pod Bezdězem,
za srdečné blahopřání a dárky, které jsem
obdržel k svému životnímu jubileu.
Rovněž děkuji celé své rodině.
Zdeněk Štěpánek

Dne 5. března 2014 tomu bude
29 let, co nás navždy opustil manžel a tatínek, pan Hostimil Pábel
z Bělé pod Bezdězem. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
Děkuje vám manželka
a dcery s rodinami.

Děkujeme zastupitelům města
za blahopřání a dárek paní Růženě
Bělonožníkové k jejím devadesátým
devátým narozeninám.
Rodina Bělonožníkova a Suchých

Dne 14. března 2014 uplyne rok od
smrti paní Aleny Abbrentové, rozené
Pittnerové.
Stále vzpomínají
sourozenci Jitka a Pepík.

Chtěl bych poděkovat představitelům města,
panu starostovi Vernerovi
a paní místostarostce Tošovské za gratulaci,
dárek k narozeninám. Děkuji i Svazu
zdravotně postižených, přátelům a známým.
Václav Hrubý

Dne 17. března 2014 uplyne už celý rok,
co nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, František Kopčan.
S láskou vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Opera Tajemství je natolik spjata s naším městem a tolikrát v tomto smyslu opakována, že se
nám podařilo ji v článku o expozici na bělském zámku v minulém vydání Zpravodaje překřtít
na Hubičku. Jako omluvu a pro zajímavost přijměte toto povídání:

Eliška Lauermannová (nar. 1835, zemřela 25. 11. 1904)
V letošním roce to bude
110 let od úmrtí bělské rodačky Elišky Lauermannové,
která se mimo jiné bezděky
zasloužila (když vyprávěla
pověst o tajné chodbě z Bělé
na hrad Bezděz své spolubydlící Elišce Krásnohorské)
o to, že děj opery Tajemství s hudbou Bedřicha Smetany a libretem Elišky Krásnohorské je umístěn právě
do našeho města.
Přepis nekrologu od Elišky Krásnohorské z Ženských listů, ročník XXXII, rok 1904, číslo 12,
str. 225-227. Připojená fotografie Elišky Lauermannové, první účetní Ženského výrobního spolku českého v Praze je také z Ženských listů, ročník XXV,
rok 1897, číslo 6, titulní strana. Pro tento článek bylo
čerpáno z časopisů Ženské listy, které jsou uloženy
v depozitáři Oddělení časopisů Knihovny Národního
muzea v Praze v Místodržitelském letohrádku v Královské oboře (ve Stromovce). Přepis textu a kopie fotografie použity pro náš Zpravodaj se svolením pracovníků Národního muzea, Oddělení časopisů Knihovny
Národního muzea v Praze.
V noci dne 25. listopadu 1904 skonala tiše v Pánu
v 69. roce věku svého slečna Eliška Lauermannová,
první účetní Ženského výrobního spolku českého
v Praze na odpočinku, majitelka zlatého Záslužného
kříže s korunkou.
„Zase kus nejvlastnějšího života nám odchází s ní,“
řekla v zármutku o drahé zvěčnělé jedna mezi námi
žijící, jak ona žila, celou duší ideálům, v jichžto službu
nás uvedla velká Světlá, založivši nám Výrobní spolek.
Ba věru, velký a krásný, vroucně želený kus života
odchází nám s tichou a skromnou, duševně silnou,
v práci jako v oddanosti nevyčerpatelnou touto by-

tostí nejryzejšího, velkomyslného citu a světlé mysli. Naše Eliška Lauermannová byla srostlá s kořeny
našeho spolku a jeho snah, a nyní, když statečná její
hlava sklesla k věčnému spánku, jest nám bolno,
jako by nám cosi mocného hluboko od kořene bylo
ze žití vyrváno.
V Ženských listech z r. 1897 na str. 118 nachází se
článek nadepsaný „Tichým zásluhám“, při němž jest
podobizna sympatické, starobné, inteligentní a dobrodušné tváře ženské; milá ta staruška jest naše slečna
Lauermannová a tiché zásluhy, o nichž tam vypravováno, jsou zásluhy její. Však to byly zásluhy tak velké,
že neušly ani pozornosti nejvyšší, a Eliška Lauermannová, soukromá úřednice ženského spolku, za ně
vyznamenána zlatým Záslužným křížem s korunou.
Vstoupivši hned při založení spolku jakož nejstarší mezi prvními žačkami do obchodní jeho
školy, tak velice vynikla duchem, přičiněním,
láskou k věci a porozuměním, že po dvou letech jí úplně odevzdáno do rukou hospodářské a kasovní obstarávání záležitostí spolkových.
Přijala odpovědný úřad účetní a oddala se mu
s láskou celá, všechny své osobní zřetely pustivší
mimo sebe a zasvětivší se tělem i duší milovanému
spolku. Ten byl jejím světem, ona jeho moudrou,
rozšafnou hospodyní.
Pilná čtenářka knih i novin a bystrá pozorovatelka
života znala poměry a čelné osobnosti téměř celého
českého království; její rozhled dosahoval daleko
i hluboko, a jak často jejím popudem a vlivem mnohá
dobrá věc provedena v místě blízkém či vzdálenějším, o tom nemívali hlavní činitelé ani tušení. Naše
drahá slečna byla nejen sama výtečnou pracovnicí,
ale i nejochotnější prostřednicí, rádkyní a pomocnicí
každé ženě neb dívce, která pracovati chtěla.
Jestliže předobré srdce její dovedlo také snad
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Dne 22. března 2014 tomu bude 15 let, co zemřela
paní Dagmar Martincová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Monika a Denisa s rodinami
Dne 25. března 2014 tomu bude rok, co nás opustila naše maminka, paní Jaroslava Tůmová
a 28. března již 9 let, co zemřel tatínek, pan Karel
Tůma. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.
Stále vzpomínají dcery
Táňa a Jana s rodinami.
Dne 26. února 2014 uplynulo 14 let
od úmrtí našeho drahého tatínka
a dědečka, pana Jaroslava Povolného.
Dne 13. března 2014 vzpomeneme
15. výročí úmrtí naši milované maminky a babičky, paní Marty Povolné.
Na své milované rodiče
s láskou stále vzpomínají
děti Jaroslav a Drahomíra s rodinami.
nenáviděti, tedy nenáviděla lenivce, kteří
ospale odmítali příležitost ku vzdělání, k působení, k dobru, ku platné práci. Vychovávala
v tomto směru svým příkladem i přímým poučením;
vděčně si vážila samostatnosti vlastní a každé dívce
kladla na srdce, jak neocenitelným věnem pro život je
schopnost k samostatné existenci morální a hmotné.
Promyšlené, zralé její názory účinně vzdělávaly ty,
jež se jejímu vedení svěřily. Hlavně v mileném svém
oboru účetnickém odchovávala praktickým cvikem
síly mladší, i mohla věru se pochlubiti těmito svými
žačkami.
Dokončení nekrologu, který napsala pro
svou přítelkyni Eliška Krásnohorská, najdete
v dubnovém čísle Zpravodaje.

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Úplné výsledky ankety
„Sportovec města Bělá p. B. za rok 2013“
Talent roku:
1. M. Hrubý, Sokol házená, 96 hl.
2. M. Stach, TTC, 70 hl.
3. V. Vacková, Jezdecký klub Vacek, 41 hl.
4. F. Riess, SK Bělá-fotbal, 40 hl.
5. I. Roztočilová, Klub gymnastiky, 30 hl.
6. V. Štěpán, šerm, 22 hl.
Kolektiv roku:
1. Družstvo ml. žaček, Sokol házená, 176 hl.
2. Družstvo žáků, SK Bělá-fotbal, 65 hl.
3. Družstvo ml. žáků, šerm, 60 hl.
4. SAC, cyklistika 23 hl.
5. FRR Team, 14 hl.
Trenér:
1. K. Vrabec, SK Bělá-fotbal, 93 hl.
2. K. Brožík, TTC, 69 hl.
3. Mgr. M. Nováček, šerm, 60 hl.
4. V. Vild, SAC, 49 hl.
Jednotlivci-děti a ml.:
1. M. Lapka, TTC, 121 hl.
2. T. Beranová, Sokol házená, 117 hl.
3. L. Vítek, Sokol házená, 80 hl.
4. A. Coufalová, šerm, 54 hl.
5. J. Macoun, Sokol házená, 47 hl.

6. L. Šoóš, SK Bělá-fotbal, 39 hl.
7. V. Nováček, šerm, 36 hl.
8. N. Brzobohatá, S. Řehořková, Klub gymnastiky, T. Šoóš, SK Bělá-fotbal, J. Valc, šerm, 26 hl.
9. M. Vild, SAC, 22 hl.
10. T. Dvořáková, Klub gymnastiky, B. Kalina,
SK Bělá-fotbal, 18 hl.
Jednotlivci-dospělí:
1. T. Dvořák, Sokol házená, 104 hl.
2. J. Hofta, Sokol házená, 88 hl.
3. K. Vrabec, SK Bělá-fotbal, 58 hl.
4. M. Čadil, Sokol házená, 56 hl.
5. P. Hofschnaidr, šerm, 49 hl.
6. M. Stádníková, šerm, 46 hl.
7. J. Hanibal, J. Verner, SK Bělá-fotbal, 43 hl.
8. G. Gavlasová, kynologové, 42 hl.
9. M. Návojová, kynologové, 39 hl.
10. M. Jílek, SAC, 37 hl.
11. O. Holický, Futsal klub, 32 hl.

O. S. Tajemství
Oddíl turistiky TPD

Březen - turistika
jarní, nebo zimní?
Čtvrtek 6. 3.
Beseda s cyklotrampem L. Andršem s názvem
Cyklotoulky sever a východ Evropy - jz Švédsko
a Zakarpatská Ukrajina; od 17 h v Kulturním
sále MKZ.
Sobota 22. 3.
Tradiční akce Vítání jara, tentokrát
v Mydlovarském luhu. Odj. busu v 7.45 h od
kapličky.
Turisté z Doks přijedou busem Zlatovánek; cena
150 Kč.
Program: prohlídka muzea kamen v Ostré, pěší
trasa 8 km Mydlovarským luhem a podél Labe,
zde loučení se Zimou a vítání Jara. Občerstvení:
Kostomlaty n. L. Poté exkurze s průvodcem
v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá.
Návrat kolem 17 h.

Síň slávy: Jaromír Balcar, celoživotní přínos
bělskému stolnímu tenisu
Připravujeme ke konci března besedu Rumunské
hory, bude upřesněno, a vaření v přírodě.
Absolutní vítěz ankety:
Družstvo mladších žaček, Sokol házená, 176 hl.
Upoutávka na sobotu 5. 4.
Zájezd Brdy: Atom muzeum – bývalý sovětský
atomový bunkr a oblast Padrtské rybníky.
Aktuální info: webové stránky TPD, nástěnky.
Přihlášky na známém tel. čísle nebo mailové
adrese. Přijďte se toulat.
Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená
Mistrovská utkání a turnaje

7 x mistr Světa
5 x mistr Evropy
6 x mistr ČR

K tanci a poslechu
Vám zahraje

2. 3.
8. 3.

Turnaj mladších žáků
Mistrovské utkání ml. dorostu
s HC Pardubice od 15 hodin
8. 3. Mistrovské utkání mužů
s Chemičkou Ústí n. L. od 17 hodin
29. 3. Mistrovské utkání ml. dorostu
s 1. HK Dvůr Králové od 15 hodin
29. 3. Mistrovské utkání mužů
s SK Praha 4 od 17 hodin

TJ Sokol Bělá p. B.
Vstupné 120 Kč
K tanci a poslechu Vám zahraje dívčí kapela LUCKY JANE
Během večera vystoupí fotbalový žonglér JAN WEBER
Zasoutěžíme si s ligovými fotbalisty FK Mladá Boleslav
Připravili jsme pro Vás chutné občerstvení a bohatou tombolu

TĚŠÍME SE NA VÁS – BĚLŠTÍ

ČUTÁLISTI

Předprodej vstupenek - DROGERIE-ELEKTRO P. SLOBODZIAN - 736 670 055
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pořádá
Maškarní karneval pro děti
v sobotu 15. 3. 2014 od 14 hod.
v sokolovně.
Vstupné pro děti 20 Kč,
rodiče 30 Kč.
Ceny pro nejlepší masky,
občerstvení zajištěno.

INZERCE

POZOR
Nový PNEUSERVIS v Bělé pod Bezdězem
Adresa: Michal Růžička

MOŘSKÉ

U Krupské silnice 1367 (směr Dolní Krupá, nahoře doprava)
Bělá pod Bezdězem
www.kola-na-auto.cz

RYBY

Otvíráme
-

www.nejlevnejsi-aludisky.cz

10. března 2014

největší výběr aludisků, pneumatik, ocelových disků a příslušenství
nejlepší ceny v okolí (internetové ceny)
špičkové strojní vybavení pneuservisu M&B Engineering

Otevírací doba:

3. - 23. 3.
2014

+

PO-PÁ 8-17 hod.
SO

8-12 hod.

Sobota odpoledne + neděle o sezoně dle objednání.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv pneuservisu.
Objednávky, dotazy a rezervace: 604 526 523, 604 532 845, info@kolanaauto.cz

otevřeno denně

S TÍMTO INZERÁTEM 10% SLEVA NA SERVISNÍ PRÁCE
Platnost slevy do 30. 4. 2014.

Odborný řez stromů,
úprava a údržba zeleně
a kácení stromů
JOSEF TOMSA - tel. 723 148 488
e-mail: pepatomsa@gmail.com

www.lipkazelena.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný,
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček: 15-20 týdnů,
Cena: 149-185 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodeje se uskuteční: v neděli 16. března 2014
Bělá p. B. u sportovní haly – v 16 hodin
Případné bližší informace:
Po-Pá 9-16 hodin, tel. č.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek, cena: 20-30 Kč/ks
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