z městského úřadu - město požádalo o historický majetek - ze
základní a mateřské školy - projekt Není Bělá jako Bělá - sport

Vážení čtenáři,
právě držíte v ruce březnové číslo bělského
Zpravodaje. Co nás čeká v měsíci, kdy zaklepe na naše dveře jaro, nelze bez křišťálové koule odhadnout. Ale jsou události,
které už teď můžeme očekávat s naprostou
jistotou. Krom Mezinárodního dne žen a
nastolení nového prezidenta je to několik akcí Městských kulturních zařízení.
Rád bych vás pozval zejména na dvě. Tou
první je „Velikonoční setkávání“. Tradiční
jarmark před jarními křesťanskými svátky
jsme pro vás upravili do podoby jarního,
předvelikonočního setkávání s ukázkami
lidových řemesel a vybraným artiklem
velikonočního zboží. Vše doplní bohatý
program, kde nebude chybět zajímavá,
inspirativní hudba ani folklorní vystoupení skupiny Šafrán. Oproti Vánočnímu
jarmarečku doufáme v teplejší počasí.
O to příjemnější bude se setkávat, uplést si
pomlázku, vypít pohár něčeho dobrého či
ochutnat nějakou tu jarní specialitku, případně si zakoupit něco pěkného do vázy,
v květináči nebo ozdobu na slavnostní velikonoční stůl.

Druhou akcí, na kterou bych rád obrátil
vaši pozornost, je FILMOVÉ KLUBÍČKO
ONDŘEJE SUCHÉHO 15. března v Komorním sále MKZ v Bělé pod Bezdězem:
MARTIN FRIČ A TI DRUZÍ. Vyprávění
o osobnostech českého filmu, doplněné
krátkými snímky: Frič byl pryč… ale už
je zpátky (2009) - Experimentálka Franka
Towena (1985) - Jonáš a Melicharová: Tři
důvody k smíchu (1991). V úvodu navíc
zavzpomínáme na filmového historika
KARLA ČÁSLAVSKÉHO s projekcí jeho
vlastnoručně vyrobeného krátkého kresleného filmu Závod smrti. Na závěr bych
rád připomněl, že tento pořad je unikátní
nejen svou dramaturgií a náplní, ale také
tím, že ho mohou navštívit diváci jen ve
třech městech České republiky - v Praze,
Brně a u nás, v Bělé pod Bezdězem. Přeji
vám mnoho pěkných (nejen) kulturních
zážitků v měsíci březnu a hodně sil a vytrvalosti v čekání na příchod jara.
Petr Matoušek
ředitel MKZ Bělá pod Bezdězem
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Máchův kraj poetický
Výstavní sál MKZ, do 28. 3.
fotografie V. Kuřátka a Z. Halíře
2. března
Kominíček a štěstí,
pohádka v Komorním sále MKZ
od 15 hodin, vstupné 30 Kč
3. března
Vernisáž výstavy
Máchův kraj poetický,
spojená s autogramiádou
stejnojmenné knihy
ve Výstavním sále MKZ od 16 hodin
7. března
Drobné sakrální památky na Bělsku
v Muzeu od 17 hodin, vstupné 20 Kč
8. března
Mše v zámecké kapli sv. Josefa
od 16,30 hodin
15. března
Mše v kostele sv. Václava od 16,30 hodin
15. března
Muzejní kavárna:
Zapomenutá krása lidového kroje
v Muzeu od 18 hodin, vstupné 20 Kč
15. března
Filmový klubíček O. Suchého,
v Komorním sále MKZ
od 19.30, vstupné 60 Kč
19. března
Poutní mše v zámecké kapli sv. Josefa od
16,30 hodin
23. března
Velikonoční setkávání,
folklor doplněný stánkovým prodejem
tematického zboží
v parku na náměstí od 10 do 16 hodin
29. března
Salcburský guláš, DS Scéna Libochovice,
večerní divadelní představení,
v Komorním sále MKZ od 19.30,
vstupné 60 Kč
31. března
Vernisáž výstavy obrazů B. Žalské
ve výstavním sále MKZ od 16 hod

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

SPRÁVA MĚSTA
Druhá etapa v přípravě
V loňském roce město podalo žádost o dotaci
do Státního fondu dopravní infrastruktury na
realizaci části projektu budování a obnovy
bezbariérových tras ve městě – „Chodník Tyršova,
I. etapa“. Žádost byla přijata, město však zatím
nemá potvrzeno, zda uspělo. Nicméně je potřeba
chystat letos projektovou dokumentaci k další
etapě tak, aby bylo možno žádat o dotaci pro
rok 2014. Rada města proto vybrala pro druhou
etapu chodník a křižovatku Mladoboleslavská
(1220 m v úseku od Zámeckého příkopu
po firmu Tiberina Automotive) a stejného
projektanta Ing. Hrádka. Schválila
zpracování projektové dokumentace

a koordinaci procesů projektové přípravy k 24. 5. 1991 ve vlastnictví České a Slovenské
Ing. L. Hrádkem, Nový Bor, za nabídkovou cenu Federativní Republiky. V souvislosti s touto
37 600 Kč.
změnou byl historický majetek obce ověřován na
Katastrálním úřadě Ml. Boleslav ve všech částech
Stížnosti na funkci kanalizace v ul.
města a jen v k. ú. Vrchbělá bylo nalezeno 17
Mladoboleslavská
parcel – ČR vedených pod Ministerstvem obrany.
Na základě stížnosti ke stavu kanalizace byl Dále dle podkladů společnosti Lesy Bělá s. r. o.
proveden průzkum stavu všech nemovitostí v ul. bylo zažádáno o další pozemky v k. ú. Vrchbělá
Mladoboleslavské od Koníčka po odbočku do dle přídělu městu Bělá pod Bezdězem, ze dne
Vančarovy rokle formou zjednodušené ankety.
20. 4. 1948, čj.: 93323/47-Z/23.
Zjistilo se, že koncentrace problému je v jednom Podle zákresu v mapě je část v přídělu uvedeného
úseku mezi domy čp. 703 až 707 po levé straně ve majetku již ve vlastnictví města jako součást
směru od náměstí. Rada města rozhodla zaslat pozemku parc. č. 525/1 v k. ú. Vrchbělá. Další
vlastníku a provozovateli kanalizace společnosti část uvedeného majetku je ve vlastnictví ČR
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., s právem hospodařit pro Vojenské lesy a statky
výsledky se žádostí o vyhodnocení situace (VLS). Potřebné doklady k těmto pozemkům, dle
a s požadavkem na předložení návrhu opatření přídělu z roku 1948, získá město od centrálního
k zamezení negativních jevů.
archivu v Praze. Majetek, který bude na vládou
ČR schváleném seznamu, přejde do vlastnictví obce
Město požádalo o historický majetek
automaticky ke dni 1. 1. 2014.
Na základě zákona č. 173/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
Příspěvek na pojízdnou prodejnu
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, Rada města schválila poskytnutí finančního daru
město zažádalo o přechod nemovitého majetku, ve výši 4800 Kč na provoz pojízdné prodejny firmy
který vlastnilo k 31. 12. 1949 a zároveň byl TONDA pana Antonína Kloce, Radim u Jičína 30.

EKO koutek
Kde a jak se mohou obyvatelé města Bělá pod
Bezdězem zbavit vysloužilých elektrospotřebičů?
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného
odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je
přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi
výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např.
motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat
za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním
jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které
platíme my všichni!

Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na
úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci
na místě zpětného odběru znamená přispět k úspoře
primárních surovin, ropy a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, že od roku 2005
díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře desítek milionů
litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie.
Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž
byly spotřebiče před lety vyrobeny a které se díky
umu zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami
místo toho, aby skončily jako odpad.
Současné normy použití nebezpečných látek v nových
výrobcích prakticky vylučují nebo je omezují na naprosté minimum tam, kde je ani moderní technologie
zatím nedokáží nahradit. U starších spotřebičů, které
už dosloužily a nyní se dostávají ke zpracování, se ale
s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě proto je důležité, aby své práci opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný
Vyřazené spotřebiče z vašich domácností můžete chrom
zdarma odevzdávat na těchto místech:
Při ochraně kovů před korozí, především v elektro› Sběrný dvůr města Bělá pod Bezdězem
technice, se například dříve hojně využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává
› Malý kontejner na drobný elektroodpad je umístěn potravou a dýcháním. Ukládá se především v ledvina MěÚ Bělá pod Bezdězem
nách, ale také v játrech, která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium
› Stacionární kontejnery v Mělnické ulici a u kři- patří mezi karcinogenní látky.
žovatky ulic Mladoboleslavská a Hradební
Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal
(viz článek na str. 4)
azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho vlákna se při
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vdechování zabodávají do plic a postupně mohou
vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu.
Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé
musejí umět poradit, je šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci nosní
přepážky nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští
„recyklátoři“, kteří se snaží staré spotřebiče rozebírat
a využít některé jejich části – například kompresory
z lednic nebo motory z praček.
Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické
nakládání s vysloužilými spotřebiči je tedy velmi
důležité, aby měly za partnery jen zpracovatele, kteří
jsou špičkami ve svém oboru.
Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s., v současné době spolupracuje se
společnostmi AGM recykling s.r.o., FERMET s.r.o.,
Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,
Marketa-Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS
ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik system
s.r.o., Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold
s.r.o., Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO
HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě
i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.elektrowin.cz

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Jako každoročně rada města schválila harmonogram a podmínky pro poskytování půjček obyvatelům
města na obnovu a zvelebení domů. Přidělování půjček je rozděleno do dvou etap. První byla zahájena
15. 2. 2013 a přijímání žádostí bude ukončeno 31. 3. 2013. Druhá etapa proběhne od 1. 6. 2013 do
30. 6. 2013.
Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu ve druhém patře na finančním odboru.
Účel půjčky
Horní hranice v Kč
1. Obnova střechy (krytiny i konstrukce)
150 000,2. Oprava fasády domu vč. oplechování
50 000,3. Zateplení obvodového pláště domu
50 000,4. Zateplení se současnou opravou fasády domu
100 000,5. Kompletní výměna oken, vstupních dveří domu nebo bytu
100 000,6. Vybudování kanalizační a plynové přípojky
35 000,7. Oprava/výměna plotu a opěrných zdí sousedících s městským pozemkem
50 000,Bc. Ivana Linhartová, vedoucí finančního odboru

Zimní víceboj
v Bakově nad Jizerou
Dne 7. 2. 2013 se žáci naší školy Jonáš Kučera,
František Coufal, Lukáš Andrejko, Marek Fiala,
Veronika Hudečková, Veronika Vokounová, Soňa
Řehořková a Iva Roztočilová zúčastnili Zimního
víceboje pořádaného Základní školou v Bakově
nad Jizerou. Tato sportovní skupina reprezentovala
mezi devíti zúčastněnými družstvy bělskou školu
opravdu excelentně!
Úspěšní byli naši žáci v jednotlivcích, kdy
v kategorii starších žáků vybojoval 1. místo Jonáš
Kučera, stejného umístění dosáhl Lukáš Andrejko
v kategorii mladších žáků. Vítězství získala i Soňa
Řehořková v kategorii mladších žákyň a 2. místo ve
stejné kategorii vybojovala Iva Roztočilová.
Dalším úspěchem bylo 1. místo v celkovém
pořadí družstev, které získali naši žáci svými
výbornými výkony a velkým bodovým náskokem
(o 304 bodů více než družstvo na 2. místě). Chlapci
a dívky tak skvěle reprezentovali nejen naši školu,
ale i město Bělá pod Bezdězem. Odvoz družstva
z Bakova zajistily Technické služby města Bělá pod
Bezdězem.
Mgr. Veronika Kálecká,
Mgr. Jana Tyšerová

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MĚSTA BĚLÁ POD
BEZDĚZEM

Dne
5. 3. 2013 od 8 do 17 hodin
proběhne zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy města Bělá pod Bezdězem
v ulici Velenského, včetně odloučených pracovišť
v ulici Pražská a v Březince.
Dodatečný zápis se uskuteční dne
18. 3. 2013 od 14 do 17 hodin.
Veškeré informace týkající se zápisu,
včetně tiskopisů, jsou přístupné na internetových
stránkách školy.
Těšíme se na vás a na vaše děti.
Kolektiv Mateřské školy
města Bělá pod Bezdězem

Výstava sov
Žáci pátého ročníku se stali na půl roku
adoptivními rodiči puštíka Homéra, který je
umístěn v Ekocentru Zahrada DDM Mladá
Boleslav. Tímto svým činem ovlivnili práci členů
kroužku keramiky. Ti se totiž rozhodli, že sova bude
jejich dalším keramickým výrobkem, a dali se do
tvorby. Tak vzniklo velké množství nádherných
sovích exemplářů. A aby tyto výrobky nezůstaly
bez pozornosti, rozhodli se tvůrci vystavit svá
díla ve vestibulu školy v Máchově ulici. Vtipně
nainstalované sovičky zaujaly jak žáky, tak učitele
a jistě potěší i další návštěvníky základní školy. Naši
malí umělci již teď přemýšlejí o tom, co ztvární
příště. Přejeme jim šikovné ruce a hodně nápadů!
Mgr. Lenka Hojková,
Blanka Řepková

Základní umělecká škola
Mladá Boleslav
zve všechny milovníky hudby
na žákovský koncert, který se koná
v sobotu 23. března 2013 od 17 hod.
ve školním klubu ZŠ Bělá p. B.
V programu vystoupí žáci kytarové
a flétnové třídy.

A. Visič

Kulturní vyžití a rozvoj předčtenářské gramotnosti v naší školičce
v Bělé pod Bezdězem
Každý měsíc k nám do mateřské školy jezdí
divadélko, které si objednáme. Jednou je to
Kouzelník, poté Divadlo Matýsek s pořadem
Datlování nebo hudební pohádka O nezbedném
čarodějovi a jiné. V únoru u nás byl mladý

loutkoherec Štěpán Tuček, pokračovatel úspěšného
pana Františka Pešána s pohádkou O Šípkové
Růžence. Dětem se pohádka moc líbila, i nás
učitelky mile překvapila. Proto rády podpoříme
mladého interpreta, který dokázal děti zaujmout.
Opět objednáme, mimo jiné, klasické české
pohádky, které přispívají k rozvoji dětské řeči,
porozumění textu, vyjadřování a vyprávění.
Jednou z možností rozvoje a podpory
předčtenářských dovedností v předškolním
vzdělávání je ČTENÍ PRO RADOST - přispíváme
také tím, že spolupracujeme s naší knihovnou.
Knížky, které nemáme ve školičce, si tak můžeme Na další pěkná představení se těší děti od
vypůjčit, což také s úspěchem děláme. Vnímání MOTÝLKA, MAKOVÉ PANENKY, KRTEČKA,
čteného textu je pro děti velmi důležité, jak RÁKOSNÍČKA A VČELKY MÁJI.
v mateřské škole, tak v domácím prostředí.
Za MŠ Irena Vízková
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Masopustní zastavení u základní školy
Masopust nebo také období karnevalů probíhá
v době od Tří králů až do Popeleční středy. Popeleční
středou začíná postní období před Velikonocemi.
Ve škole jsme si zkoušeli hrát na to, jaké bývalo
masopustní veselí v dobách našich prababiček
a pradědečků, pro které byl masopust dobou hojnosti jídla a pití.
V sobotu 9. února 2013 se žáci ze čtvrtých
a pátých tříd naší školy pochlubili před již
tradičním bělským masopustním průvodem svými nápaditými maskami (např.
nevěsta, žid, dýně, čert, čarodějnice, orientální tanečnice) a pobavili příchozí svým
vystoupením. Zazpívali, zahráli, zarecitovali a vesele si užívali masopustních taškařic. Odměnou jim byl bohatý potlesk
a pochvala diváků. Všichni účinkující
i přihlížející si potom mohli pochutnat na

koláčích, které pro masopustní maškary, děti i dospělé připravily kuchařky ze školní jídelny. Pak se
průvod vydal v mrazivém, ale sluníčkem prosvíceném odpoledni na další cestu.
Mgr. Pavla Macounová,
Mgr. Lenka Hojková

Červené stacionární kontejnery ve městě
Systematický zpětný odběr starých elektrospotřebičů funguje v České republice už od roku 2005.
Za tuto dobu se kolektivním systémům podařilo
zajistit recyklaci více než 150 tisíc tun elektrozařízení. Přesto třídění drobného elektroodpadu tvoří
stále jen malou část objemu sběru. Malé předměty
totiž končí v popelnici na směsný odpad mnohem
častěji než větší druhy elektrospotřebičů. Sběrný
dvůr, kde se dá drobný elektroodpad odložit, se
může zdát příliš vzdálený. Proto město Bělá pod
Bezdězem využilo nabídky společnosti ASEKOL
a nechalo umístit dva červené stacionární kontejnery přímo do města. Jeden se nachází v ulici
Mělnická naproti Městské sportovní hale a druhý
u křižovatky ulic Mladoboleslavská a Hradební.
Nově jsou stacionární kontejnery vybavené také
boxem pro individuální sběr baterií.

Do stacionárních
kontejnerů:
Patří:

baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany,
telefony, elektronické hračky
a podobně;

Nepatří:

televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné
žárovky a velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně), stejně jako
tonery, CD, videokazety a jiná záznamová média.
Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) i odpad,
který nepatří do stacionárního kontejneru, můžete bezplatně odevzdat do sběrného dvora města.

Není Bělá jako Bělá

Nápad uskutečnit setkání obcí, které mají ve svém
názvu „Bělá“, vznikl po návštěvě bělských turistů
Bělé nad Radbuzou. Má totiž podobnou historii
jako naše Bělá pod Bezdězem. Nachází se na okraji
bývalého vojenského prostoru se spoustou vysídlených vesnic. Trochu nás inspirovalo setkání Lhot,

které už má několikaletou tradici. Nápad o možném
setkání jsme přednesli na schůzi kulturní komise
v roce 2011. Vycházeli jsme ze zkušeností, které
mají Městská kulturní zařízení při přípravě setkání
rodáků a turisté z celostátních setkání. Postupně
jsme oslovovali zástupce jednotlivých obcí s názvem Bělá a pomalu vznikal plán. První oficiální setkání se konalo 21. března 2012, a to „na půli cesty“
v Chotěboři. Jednání se zúčastnila i paní místostarostka Tošovská. Zde byl domluven termín setkání
7. – 9. června 2013 v Bělé pod Bezdězem, následně
pak každé dva roky v jiné Bělé.
Nyní již probíhají intenzivní přípravy. Program zahrnuje setkání starostů, pracovníků informačních
středisek, kultury, kronikářů, sportovců a hasičů.
Ale především se těšíme na účast vás, občanů Bělé
pod Bezdězem.
Jiří Bollard, Eva Hrubá, členové komise
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REPREZENTAČNÍ PLES
SOUČASNOST I HISTORIE
V únoru mnozí z vás navštívili již desátý
Reprezentační ples města Bělá pod Bezdězem.
Desátý ročník se ve spolupráci s městem a za velké
podpory pana starosty Ing. Jaroslava Vernera přesunul do bělské sokolovny. My jsme pro vás připravili
nahlédnutí do historie konání plesů v Bělé.
Obdobou Reprezentačního plesu města byl v Bělé
pod Bezdězem 70. let minulého století takzvaný
Reprezentační ples Národní fronty. První zachovaný
zápis o pořádání tohoto plesu je z městské kroniky
roku 1976. Poté se konal i v letech 1977, 78, 79 a 80.
Byl hojně navštěvován. Zahajoval plesovou sezonu
kolem 10. ledna. Bělská plesová sezona v těchto letech obnášela v sokolovně a na „Rychtě“ zhruba 10
plesů a několik zábav. Od roku 1979 některé bělské
podniky a spolky pořádaly své plesy v kulturním
domě v Čisté. V roce 1981 probíhala velká adaptace
sokolovny a plesy se tam tedy vůbec nepořádaly.
O dalších plesech Národní fronty na „Rychtě“ ani
v KD Čistá jsme již nenašli žádnou zmínku.
z městských kronik, Bělá pod Bezdězem
První Reprezentační ples města Bělá pod Bezdězem
se tedy uskutečnil až v roce 2003 s příchodem nového ředitele Městských kulturních zařízení, Petra
Matouška. Pod jeho vedením se opakoval devět let
v KD Čistá a letošní jubilejní v Bělé pod Bezdězem.
Z iniciativy pana starosty Ing. J. Vernera byly do této
akce zapojeny i prostory sportovní haly, které byly
využity jako vstup, šatny, malá restaurace a diskotéka s barem. Dobře byla návštěvníky přijata i tombola, pro letošek umístěná v horním baru sokolovny.
Prozatím jsme nezaznamenali žádné negativní kritiky, s velkou pravděpodobností tedy můžeme očekávat zavedení nové tradice Reprezentačních plesů
města Bělá pod Bezdězem přímo v Bělé.
-mkz-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Městská kulturní zařízení zvou

KAŠTAN

Pohádka
2. března od 15 hod., vstupné: 30 Kč
KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ
Kominíček vymetá
komíny a má pocit,
že se mu smůla lepí
na paty. Jednoho dne
však potká malou
kouzelnou Sazičku
a díky ní se dostává
do snu jako kouzelník, klaun i sultán
a marně hledá štěstí.
Nakonec kominíček
totiž zjistí, že štěstí
není v kouzlech ani v tom, když si z někoho děláme legraci, a v moci a bohatství už vůbec ne.
Opravdové štěstí je totiž v něčem úplně jiném…

Divadelní představení
29. března od 19.30, vstupné: 60 Kč
SALCBURSKÝ GULÁŠ
Petr Pýcha, Jaroslav
Rudiš. Gurmánský
příběh o chutích minulosti, které ovlivňují současnost.Společné vaření guláše
je jakousi „tlustou
čarou za minulostí“,
která je ovšem znovu
a znovu prorážena
náhodnými konfrontacemi mezi letitými přáteli, kteří se již v sedmnácti letech ocitli každý na opačné straně
politické barikády. Režie: Alena Burdová,
scéna: Milan Hrzán, Antonín Dlouhý.

FILMOVÝ KLUBÍČEK
Ondřeje Suchého

Výstavní sál

15. března
v Komorním sále MKZ od 19.30

Téma: MARTIN FRIČ A TI DRUZÍ
Vyprávění o osobnostech českého
filmu, doplněné krátkými filmy:
Frič byl pryč... ale už je zpátky (2009)
Experimentálka Franka Towena (1985)
Jonáš a Melicharová:
Tři důvody k smíchu (1991).
V úvodu navíc vzpomínka
na filmového historika KARLA
ČÁSLAVSKÉHO s projekcí jeho vlastnoručně vyrobeného krátkého kresleného filmu Závod smrti.

„Máchův kraj poetický“
Fotografie nejen z Máchova kraje
Vladimír Kuřátko, Zdeněk Halíř
Výstava potrvá do 28. 3. 2013
Ve výstavním sále připravujeme ....
Krajina - Blažena Žalská,
olejomalba
od 31. 3. do 25. 4. 2013
Vernisáž 31. 3. od 16 hod.
Výstavní sál je otevřen
Po - Čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Mimo otevírací dobu je možná návštěva
po dohodě. Kontakt: 326 701 216

RODIČOVSKÉ CENTRUM
BŘEZEN 2013

Úterý:
8.00 – 11.30

Prostor pro program
pro děti MŠ, ZŠ – po domluvě

Středa:
8.00 – 11.30

HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ DĚTI

12.30 – 16.00

ŠIKULKY
– VV ATELIÉR PRO DĚTI Z MŠ, ZŠ

Čtvrtek:
9.00 – 11.30

Prostor pro program
pro děti MŠ, ZŠ – po domluvě

12.15 – 15.00

ŠIKULKY
- VV ATELIÉR PRO DĚTI Z MŠ

18.30 –19.30

Angličtina pro dospělé
pokročilí

Pátek:
8.00 – 12.00

HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ DĚTI

NĚCO NAVÍC:
8. 3. 2013 (pátek) od 17 hodin
VV ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ/DĚTI Korálkování se Zuzkou
velikonoční dekorace, šperky
VELIKONOČNÍ VV DÍLNY – MŠ, ZŠ
- součástí bude setkání s herečkou mladoboleslavského divadla Evou Horkou, která nás provede
tradicemi Velikonoc a zazpívá lidové písničky
v doprovodu housliček.
24. 3. 2013 (neděle) od 15 hodin
JARNÍ PLES V MASKÁCH
- zahraje kapela Bráchové
- tombola, malé občerstvení
- vstupné: 30 Kč

Muzeum v březnu 2013
Drobné
sakrální
památky na
Bělsku
7. března 2013
od 17 hodin,
vstupné 20 Kč
Ve čtvrtek
7. března se v prostorách muzea v Bělé pod
Bezdězem uskuteční přednáška Mgr. Kateřiny
Jeníčkové věnovaná drobným církevním
památkám v krajině. Představeny budou křížky,
sochy světců a kapličky, a to nejen z hlediska jejich
umělecké hodnoty, ale zastavíme se i u osobností
jejich tvůrců, použité ikonografie a také u toho,
jakou roli hrály tyto památky v životě minulých
generací.

Muzejní kavárna: Zapomenutá krása lidového
kroje
15. března od 18 hodin, vstupné 20 Kč
V pátek 15. března
od 18 hodin se ve
stylizované muzejní kavárně můžete setkat s paní
Petrou Chocholoušovou a nahlédnout s ní do
problematiky využití a především
tvorby lidových krojů v současnosti. Můžete se
osobně seznámit s jednotlivými krojovými prvky
či znovuobjevit již polozapomenuté techniky užívaných ručních prací.
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Mše v zámecké kapli sv. Josefa
8. března 2013 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
bude sloužena v pátek 8. března od 16.30 hodin.
Poutní mše v zámecké kapli sv. Josefa
19. března 2013 od 16.30 hodin
Poutní mše svatá u příležitosti svátku sv. Josefa
Pěstouna v zámecké kapli sv. Josefa bude sloužena
v úterý 19. března od 16.30 hodin.
Mše v kostele sv. Václava
15. března 2013 od 16.30 hodin
V pátek 15. března se uskuteční mše svatá v kostele
sv. Václava při augustiniánském klášteře v Bělé
p. B. Začátek mše je v 16.30 hodin.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Dne 5. března 2013 tomu bude 28 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.

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit dne 11. 2. 2013 s mojí manželkou, maminkou
a babičkou, paní Yvonnou Bittnerovou. Za vlídná slova patří dík panu faráři J. M. can. Mgr. Janu
Nepomuku Jiřištěmu a panu Tomsovi za pěkné věnce.
Manžel, děti a vnoučata

Naše velké díky patří paní učitelce Nezdarové, vedoucí družiny paní Mlejnkové a družinářkám paní
Jeřábkové a Mansfeldové za velkou ochotu, vstřícnost
a pomoc (nejen) v době dočasné zdravotní indispozice
naší dcery.
Děkujeme. Rodina Tresova

S Máchou v patách nejdále, nejhlouběji a nejvýše
V letošním roce máchovské putování nazvané
Máchovi v patách oslaví jubilejní desátý ročník.
Deset let prostřednictvím vlastivědných výletů
poznáváme zjevné i skryté krásy nejen Máchova
kraje. Chodíme totiž na místa, která básník ve
svých poznamenáních z cest skutečně zaznamenal, ale navštěvujeme a objevujeme místa, která
by byl určitě navštívil, kdyby mu byl býval čas
žití déle vyměřen. Ukazujeme místa, která svým
genius loci hluboce zasáhnou duši máchovského
romantika ať už po stránce duchovní, či té materiální (viz naše putování za Pivovary spatřenými).
Každý rok určuje cíle našeho putování jednotící prvek. Mottem letošních cest je: NEJDÁLE,
NEJHLOUBĚJI A NEJVÝŠE.
Z cest K. H. Máchy víme, že nejdále došel do
italských Benátek. A tak i naše první putování
v sobotu 20. dubna povede do Benátek, ale do
těch našich, českých, nad Jizerou. Zde si prohlédneme památky města a vydáme se na okruh
kolem Jizery.
Nejhlouběji se vydáme 4. května ze Spálova
u Železného Brodu do Bozkovských jeskyň.
Máme připravenou trasu jak pro pohodáře (do
10 km), tak pro polykače kilometrů (15 km), kteří
půjdou nejprve údolím Jizery Riegerovou stezkou,

aby se pak vyšplhali do hor na Masarykovu vyhlídku a opět sešli do hlubin Bozkovských jeskyň.
Třetí cesta povede 1. června nejvýše, a sice na tzv.
Matterhorn Žitavských hor na Töpfer se zajímavými skalními útvary a vyhlídkou na Žitavskou
pánev. Okružní cesta vede kolem zajímavých
skalních útvarů v okolí Oybina, zdatnější turisté mohou vylézt na vyhlídkovou skalní věž
Scharfenstein, odkud se otevře krásný výhled
na Jizerské hory s Ještědem. Tato trasa je připravena ve spolupráci s partnerským německým
městečkem Oybin.
Na všech třech trasách se opět setkáte s básníkem K. H. Máchou, budou vás čekat zajímavé
a rozverné divadelní skeče v podání Divadýlka
na dlani. V cíli každé cesty bude odměnou příjemná únava z našlapaných kilometrů, naplnění
z přírodních krás (a třeba i těch lidských) a cílové
razítko do putovní knížky s pamětním listem.
Letošní putování pro vás připravila městská kulturní střediska v Doksech a v Bělé p. Bezdězem
ve spolupráci s občanským sdružením Tajemství,
oddíl turistiky a partnerským městečkem Oybin.
Těšíme se na setkání s vámi na desátém ročníku
putování Máchovi v patách.
Za pořadatele R. Mauserová

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
IČO: 22675248

TAJEMSTVÍ

Turistika v měsíci březnu, kdo jste ještě za kamny!
(o. s. Tajemství – oddíl turistiky vás zve)

Zveme vás:
Úterý 5. 3. od 17 h na besedu v sále
MKZ – Maroko, země pod Atlasem,
L. Andrš, dobrovolné vstupné
Sobota 9. 3. Vaření v lesích bezdězských: sraz
u České brány v 7.50 h a jedeme do ČD Okna.
S sebou: polévky gulášové, hrachové, buřt, dobrou
náladu! Pěší trasa cca 8 km. (Jdeme za každého
počasí a vaříme polévku.) Dynamit-Laudon –
vhodná pro zrychlený přesun.
Pátek 22. 3. od 17 h schůze na základně TPD – info
jarní akce, máchovské putování, vícedenní zájezdy
a jiné. Hosté vítáni.

Program: jízda vláčkem ze Sendražic a zpět, zastávka
na Výrovně, opékání buřtů, které si přineseme,
a krátká procházka. Během jízdy je možno zpívat,
ale nevyskakovat z vagonku a nepředbíhat mašinku.
Údolí Polepky: cca 6km nenáročné trasy kolem
bývalých mlýnů k Polepskému vodopádu. Zde bude
i rozloučení s paní Zimou a přivítání Jara.
Občerstvení v První Pivní Polepské hospodě, prostě
tři P.
Odjezd busu od kapličky v 7.15 h, turisté z Doks
jedou rychlíkem s příjezdem do Bělé v 7 h, MB cca
7.40 h. Cena: bus, vláček 200 Kč. Výlet je vhodný
pro rodiny s dětmi.
Návrat mezi 17-18 h. Přihlášky na tel.
o. s. Tajemství, oddíl turistiky vás zve:
č.: 720 584 360 do 15. 3. J. Bollard, mail:
Sobota 23. 3. Vítání jara na řepařské drážce a v údolí bollardj@ seznam.cz. Těšíme se na setkání.
říčky Polepky
Horský vůdce
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V Mladé Boleslavi
proběhne již čtvrtý ročník
festivalu Jeden svět
Občanské sdružení Téma Dne pořádá čtvrtý
ročník festivalu filmových dokumentů s lidsko-právní tématikou Jeden svět v Mladé
Boleslavi. Projekce filmů se uskuteční ve dnech
18. – 23. března 2013 v prostorách Vzdělávacího
centra na Karmeli, v Kavárně literární
a v Ekocentru Zahrada. Jako každý rok i letos
budou probíhat projekce pro školy. Návštěvníci
festivalu se mohou těšit na zajímavý doprovodný
program, který nabídne veřejné debaty na aktuální témata, hudební program či sobotní filmový
maraton pro celou rodinu.

OS Carillon
Valná hromada proběhla 4. února 2013.
Zúčastnilo se jí 11 členů, tedy 65 % (4 členové se
omluvili) a byli jsme usnášeníschopní. Připomněli
jsme si činnosti za rok 2012, kdy oba sbory absolvovaly celkem 24 koncertů. Carillon samostatně
4, Zvonky 11 a společně 9 koncertů. Přímo v Bělé
nás bylo slyšet osmnáctkrát, dalších šest akcí bylo
v obcích Houska (hrad), Březovice, Dubá, Bezděz,
Katusice a Čistá.
S Ing. Z. Tresovou jsme prošli hospodaření
v minulém roce a rozpočet na rok 2013. Dohodli
jsme se také na plánech pro tento rok. Jarní
soustředění ve dnech 12. - 14. dubna je již připraveno. Rádi bychom uspořádali květnové
zpívání na hradě Houska a zpívání na Den matek. Budeme se účastnit Kloboukové neděle
a samozřejmě pořádat koncerty po žáky ZŠ
a MŠ na závěr školního roku. Pokud někde uděláme svým zpíváním radost, rádi přijedeme.
V říjnu chystáme podzimní soustředění s přípravou vánočních skladeb a v prosinci vánoční
koncerty.
Opět jsme splnili zákonnou povinnost a zvolili
na dvouleté období pětičlenný výbor, který bude
pracovat ve složení Mgr. Nigrínová, Bc. Nečesaný,
Ing. Schwab, Ing. Tresová, S. Grosová.
Nechceme zapomenout poděkovat sponzorům,
kteří přispěli na naši činnost, tedy městu Bělá pod
Bezdězem, firmě Atmos - J. Cankařovi - a panu
Jeřábkovi. Velmi si vaší podpory vážíme.
Poděkování také patří dětem ze Zvonků, dále
Carillonu a panu Grosovi, který v loňském roce
zajišťoval techniku a ozvučení našich koncertů. Ti
všichni věnují mnoho času přípravám, vystoupením a tím i reprezentaci našeho města.
Za OS Carillon Mgr. Marcela Nigrínová

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Starší žáci TJ Sokol Bělá p. B. - házená
V loňském ročníku se po dlouhých letech vytvořilo družstvo starších žáků. Soutěž přeboru
středních Čech se hraje turnajově společně
s Prahou a po podzimním umístění v tabulkách
se hraje jarní část o umístění. Většina hráčů
spolu začínala u zrodu miniházené 4+1. Není
to jeden ročník, což by bylo optimální, a tak
je tým doplňován ročníkem 2000 z mladších
žáků. Tento fakt, spolu i s tím, že jsme za celé
jaro nenastoupili v kompletní sestavě, ať vinou
nemocí nebo zranění, přinesl špatné výsledky
a nálada nebyla dobrá. Po letním soustředění
se ale kluci semkli, sehráli několik dobrých zápasů, které přinesly body do konečné tabulky.
Třetí místo v kraji nám zajistilo kvalifikaci na
celostátní soutěž -Žákovskou ligu. V domácím
prostředí jsme v kvalifikaci zvítězili, a získali tak
účast v této populární soutěži.
O pořádání prvního kola jsme požádali
a bylo nám vyhověno, a tak se v sobotu
19. 1. sjelo do bělské haly pět družstev z pěti
krajů ČR: Sokol Ostrava, Baník Most, HK
Ivančice, HBC Strakonice, 1. HK Dvůr Králové

a domácí družstvo. Systém všech
kol je stejný, vždy poslední v turnaji
končí, ostatní postupují dál. Našim
klukům se s troškou štěstí, kde o našem postupu rozhodly dvě branky,
podařilo postoupit na úkor Dvora
Králové.
Los dalšího kola nás zavedl do nejvzdálenějšího města, které turnaj pořádalo – Rožnov pod Radhoštěm,
a to v sobotu 9. 2. Nic jsme neponechali náhodě a vyrazili den předem,
spaní v ZŠ nám nedělá problémy,
horší už to bylo se soupeři. Ti byli
nad naše síly, znovu Sokol Ostrava,
KP Brno a Talent Plzeň spolu s domácími. Po čtyřech porážkách jsme se loučili
s působením v tomto výborném a propracovaném turnaji.
Bereme to jako výbornou přípravu, herní zkušenosti snad kluci zúročí na jaře v soutěžích kraje.
Na turnajích přeboru Středočeského kraje
a v Žákovské lize náš oddíl házené reprezen-

VÍTĚZSTVÍ PRO ZŠ BĚLÁ
v okresním kole ve stolním tenisu

zleva: Jiří Kudrnáč, David Samler, Daniel Řehořek,
Miroslav Lapka, Jaroslav Kudrnáč a Matouš Kulich
V úterý 29. 1. 2013 se uskutečnilo okresní kolo
ve stolním tenisu základních škol, pod záštitou
AŠSK (Asociace školních sportovních klubů
ČR), tříčlenných družstev.
Tento turnaj byl určen pouze pro druhý stupeň ZŠ. Zúčastnilo se ho šest základních škol.
Za ZŠ Bělá pod Bezdězem nastoupila 2 družstva. Dále se zúčastnily: ZŠ Dolní Bousov,
která byla zároveň pořadatelem tohoto turnaje,
ZŠ Březno, 8leté gymnázium MB, Gymnázium
Mnichovo Hradiště.
Systém turnaje byl následující - jedna skupina, ve které hrály týmy každý s každým.
Pro vítězství v jednotlivých utkáních bylo potřeba dosáhnout čtyř vítězných bodů. Za Bělou
„A“ nastoupili tito hráči: Miroslav Lapka,
Daniel Řehořek a Jaroslav Kudrnáč, za Bělou

Úplné výsledky ankety

„Sportovec města Bělá p. B. za rok 2012“

„B“: David Samler, Jiří Kudrnáč
a Matouš Kulich. Bělá „A“ obsadila bez jediné porážky 1. místo,
což nebylo překvapením, protože
M. Lapka je ve své kategorii starších žáků na 8. místě v republikovém žebříčku a D. Řehořek v kategorii mladších žáků na 33. místě.
Těmto hráčům zdárně sekundoval
J. Kudrnáč. Tým „B“ neměl takovou kvalitu, ale dokázal vybojovat
jedno vítězství a obsadit krásné
5. místo, které je na kvalitu hráčů
velmi dobrým výsledkem i do budoucna.

Jednotlivé výsledky turnaje:
ZŠ Bělá „A“ - ZŠ Dolní Bousov
ZŠ Bělá „A“ - ZŠ Březno
ZŠ Bělá „A“ – 8 gymnázium MB
ZŠ Bělá „A“ - Gymnázium MH
ZŠ Bělá „A“ - ZŠ Bělá „B“

4:0
4:0
4:2
4:1
4:0

ZŠ Bělá „B“ - ZŠ Dolní Bousov
ZŠ Bělá „B“ - ZŠ Březno
ZŠ Bělá „B“ - 8 gymnázium MB
ZŠ Bělá „B“ - Gymnázium MH
ZŠ Bělá „B“ - ZŠ Bělá „A“

4:1
0:4
1:4
1:4
0:4

Rád bych poděkoval všem hráčům za vzornou reprezentaci ZŠ v Bělé pod Bezdězem, našemu městu
a oddílu TTC Bělá pod Bezdězem.
Sepsal M. B.
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tovali tito hráči: Dominik Maršálek, Jakub
Hamšík, Jakub Humpola, Jakub Loukotka, Filip
Šulc, Patrik Stach, Jaroslav Macoun, Jiří Nigrín
a Matěj Kašpar. V průběhu sezony ještě nastoupili
z ml. žáků: Lukáš Vítek, Richard Stanev, Mikuláš
Brisuda a Roman Kubiš.
F. Šindelář

Talent roku: 1. F. Riess, SK Bělá - fotbal, 82 hl.,
2. M. Stach, Sokol házená, 70 hl., 3. R. Stanev,
Sokol házená, 37 hl., 4. A. Jirdásek, SK Bělá fotbal, 31 hl., 5. D. Adamová, šermíři, 16 hl.,
6. N. Brzobohatá, Klub gymnastiky, 3 hl.
Kolektiv roku: 1. Družstvo dorostu, SK Bělá fotbal, 98 hl., 2. Družstvo ml. žáků, Sokol házená,
77 hl., 3. Muži „A“, TTC, 71 hl., 4. Družstvo
ml. žaček, šermíři, 13 hl., 5. SAC, 6 hl., 6. FRR
Team, 4 hl.
Trenér: 1. R. Pešan, SK Bělá - fotbal, 135 hl.,
2. J. Balcar, TTC, 124 hl.
Jednotlivci - děti a ml.: 1. M. Lapka, TTC,
82 hl., 2. H. Špringl, SK Bělá - fotbal,75hl.,
3. S. Pitloun, SK Bělá - fotbal, 69 hl., 4. N. Pecová,
Sokol házená, 68 hl., 5. J. Hamšík, Sokol házená,
67 hl., 6. M. Brisuda, Sokol házená, 37 hl.,
7. B. Kalina, SK Bělá - fotbal, 30 hl.,
8. P. Vnenková, Klub gymnastiky, 22 hl.,
9. A. Coufalová, šermíři, 17 hl., 10. M. Vild,
SAC, 11 hl., 11. T. Dvořáková, Klub gymnastiky,
10 hl., 12. T. Masaryková, Klub gymnastiky, 6 hl.
Jednotlivci - dospělí: 1. D. Kubíček, Sokol
házená, 104 hl., 2. J. Hanibal, SK Bělá - fotbal,
85 hl., 3. L. Kaňka, TTC, 72 hl., 4. J. Verner,
Futsal klub, 65 hl., 5. M. Hendrych, Sokol házená,
47 hl., 6. P. Havlík, FRR Team, 45 hl., 7. J. Míka,
Sokol házená, 44 hl., 8. M. Tůma, SK Bělá - fotbal,
43 hl., 9. J. K. Nešpor, kynologové, 34 hl.,
10. M. Korejza, Futsal klub, 25 hl., 11. M. Jílek,
SAC, 8 hl.
Síň slávy:
M. Verner, celoživotní přínos bělskému fotbalu
Absolutní vítěz ankety:
R. Pešan, SK Bělá - fotbal, 135 hl.

INZERCE

95,-

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
příspěvková organizace
vás zvou na
diskusní pořad s ukázkami
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FILMOVÝ KLUBÍČEK
ONDŘEJE SUCHÉHO

A
NO, PRAH
POUZE BR
BEZDĚZEM
D
PO
LÁ
A BĚ

MARTIN FRIČ A TI DRUZÍ

UKÁZKY ,

NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT
V ÚVO DU VZPO MÍN

KA

na filmového historika

KARLA ČÁSLAVSKÉHO

s projekcí jeho vlastnoručně
vyrobeného krátkého kresleného ﬁlmu Závod smrti.

PÁT E K

FRIČ BYL PRYČ
... ALE UŽ JE ZPÁTKY

15. BŘEZNA

(2009)

19:30

EXPERIMENTÁLKA

Franka Towena
(1985)

TŘI DŮVODY
K SMÍCHU

K dostání

Jonáš a Melicharová (1991)

v knihovně Vladimíra Holana
a u vašich knihkupců

KO M O R N Í S Á L M K Z

akci mediálně podporují

nebo na dobírku po telefonické domluvě 326 702 706
nebo mailem na adrese kass@mkzbela.cz

PP

VT

POJIZERSKO - POLABSKÁ
TELEVIZE

VSTUPNÉ
60 K�
ZMĚNA
PROGRAMU
VYHRAZENA

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček:
16–18. týdnů, cena: 149–170 Kč/ks
v začátku snášky: 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:

v sobotu 9. března 2013

Bělá p. B. u sportovní haly – v 16 hodin
Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba
výkup králičích kožek – cena: 22–35 Kč/ks
Vydává Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Ing. Jaroslav Verner,
Jitka Tošovská, Mgr. K. Galetková, P. Matoušek, S. Grosová; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911, uzávěrka vždy 15. v měsíci.
Náklad: 2000 ks, ročník 37, tisk: Perfecta print, s.r.o. Ml. Boleslav. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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