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Život a dílo Luďka Maňáska 
ve Výstavním sále MKZ do 28. 2.

8. 2. 
Mše v kapli sv. Josefa od 16.30 hodin 

9. 2. 
Masopustní průvod městem 

od MKZ ve 14 hodin

9. 2. 
O ševci Kubovi - pohádka Divadýlka 

Mrak Havlíčkův Brod 
v Komorním sále MKZ od 15 hodin

14. 2. 
Požár zámecké věže a jiné bělské 
požáry - přednáška Mgr. J. Juřeny 

v muzeu od 17 hodin, vstupné 20 Kč

14. 2. 
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce 
města Bělá pod Bezdězem za rok 2012

ve sportovní hale od 17 hodin

16. 2. 
Reprezentační ples města Bělá pod 
Bezdězem v sokolovně od 20 hodin

15. 2. 
Mše v kostele sv. Václava od 16.30 hodin

22. 2. 
Kino a Loď - Divadelní soubor 

při TJ Sokol Lázně Toušeň 
v Komorním sále MKZ od 19.30, 

vstupné 60 Kč

22. 2. 
Tváře bělských osobností 

na dobových fotografiích - fotokoutek 
v muzeu od 17 hodin, vstupné 20 Kč

2. 3. 
Kominíček a štěstí

pohádka v Komorním sále MKZ 
od 15 hodin, vstupné 30 Kč

3. 3. 
Vernisáž výstavy 

Máchův kraj poetický – fotografie 
V. Kuřátka a Z. Halíře 

ve Výstavním sále MKZ 

rok 2013 se nám rozběhl na plné obrátky, 
máme tu zimní období, čas, ve kterém si 
libují jednak milovníci zimních sportů, 
tak i společenských akcí, zejména plesů.  
Na začátku měsíce nás čeká tradiční ma-
sopustní průvod městem, který se usku-
teční 9. února. Průvod masek začne od 
budovy MKZ, dále se přesune k rad-
nici, České bráně, parkovišti u Atmosu,  
ZŠ v Máchově ulici, kde je připraveno 
dětské pěvecké vystoupení. Poslední za-
stávka u hasičské zbrojnice a pak se již 
vydá na cestu zpět k budově MKZ. 
Dne 14. února ve sportovní hale budou 
slavnostně vyhlášeny výsledky ankety 
„Sportovec města Bělá pod Bezdězem“. 
Akcí nás bude provázet sportovní re-
daktor Pavel Petr.
Nejvýznamnější společenskou akcí mě-
síce bude dle mého názoru jubilejní  
10. reprezentační ples města. Ten se 
bude konat v sobotu 16. 2. od 20:00 hod. 
v místní sokolovně. Ano, je to tak, ples 
města se historicky vrací zpět do Bělé, 
což bylo vždy mým velkým přáním.  
Sokolovna, ve které byly novým nájem-
cem provedeny drobné úpravy, stejně tak  
i moderní zázemí vedlejší sportovní 
haly, kde bude hlavní vchod, šatna, ob-
čerstvení a diskotéka 80., 90. let určená 
nejen pro mladší ročníky, bude, pevně 

doufám, pro vás, občany Bělé, dosta-
tečně velkým lákadlem k tomu, abyste 
tento jubilejní ples navštívili. Nebude 
chybět předtančení, tombola ani půl-
noční překvapení. Podrobnější infor-
mace ke kulturním akcím naleznete na 
pozvánkách uvnitř Zpravodaje.
Závěrem ještě zmínka k velkým inves-
tičním akcím, které probíhají, resp. bu-
dou probíhat. Ke konci minulého roku 
a na začátku letošního jsem se osobně 
setkal jak s hejtmanem Stč. kraje, tak  
i s jedním z jeho náměstků ve věci re-
konstrukce a výstavby komunikací ve 
městě. Dle aktuálních informací, které 
jsem na jednání získal, se projektová 
dokumentace k dlouhodobě uzavřené 
Mělnické ulici musí zaktualizovat dle 
současně platné legislativy. Předělává 
se i technická dokumentace k opěrné 
zdi. Následovat bude v jarních měsících 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, 
které se musí zopakovat z důvodu kauzy 
bývalého hejtmana.
Na letošní rok také připravujeme rekon-
strukci chodníků po obou stranách Tyr-
šovy ulice mezi náměstím a křižovatkou 
u sauny.
Velké úpravy se budou provádět i na bu-
dovách školky ve Velenského ulici. Jed-
nak se budou upravovat vnitřní prostory 
pro vytvoření další učebny, resp.herny, 
hlavní velkou investicí pak bude zatep-
lení budov školky a výměna oken. 
Nová silnice na Vazačku, která je klí-
čová především pro podnikatelskou 
sféru, bude stavěna jako místní komuni-
kace. Na vybudování této silnice město 
na začátku roku podalo žádost o dotaci  
z programu ROP. Se Středočeským krajem 
pak pokračují jednání o napojení této sil-
nice na krajskou okružní křižovatku.
Toť mé slovo na úvod. Přeju příjemně 
strávený únor a těším se na setkání  
s vámi na výše uvedených společen-
ských akcích.

Ing. Jaroslav Verner  
starosta města

Vážení spoluobčané,
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Z JEdNÁNÍ RadY Města

SPRÁVA MĚSTA
Sport v hale

Ve sportovní hale se v letošním roce bude sportovat 
za stejné ceny jako v roce předcházejícím.
Rada města schválila ceny pro rok 2013 takto:
  
Oddíly působící ve městě Bělá p. B. 
cena za hod. tréninku  200 Kč
Soutěže pořádané sport. oddíly města 
cena za zápas  900 Kč
Soutěže pořádané sport. oddíly města 
cena za turnaj/max. 6 hod.*  2250 Kč
Soutěže pořádané jinými pořadateli  
cena za zápas  1800 Kč
Soutěže pořádané jinými pořadateli 
cena za turnaj/max. 6 hod.*  3200 Kč
Pronájem veřejnosti 
cena za hodinu 500 Kč
Pronájem veřejnosti – tenis  
cena za hodinu  400 Kč

*za každou další započatou hodinu navíc 
cena  500 Kč/hod.

Byly vyčísleny náklady na provoz kávovaru, 
a prodej teplých nápojů za rok 2012 zdaleka 
neodpovídal vynaloženým nákladům. Město 
měsíčně doplácelo na umístění kávovaru 2000 Kč. 
Proto bylo rozhodnuto nepokračovat ve smluvním 
vztahu s poskytovatelem. Nápojový automat  
v hale zůstává.

Nebytové prostory v majetku města – změna 
výše pronájmu

Rada města před koncem loňského roku schválila 
navýšení smluvní ceny pronájmu nebytových 
prostor města o 15 % s platností od 1. 7. 2013. 
Dle platných smluv je nutné tento krok oznámit 
nájemcům 3 měsíce předem s tím, že ke zvýšení 
dochází po dohodě. V současné době se 
projednává znění dodatku smlouvy, a nedojde-li 
k dohodě, bude dána výpověď. Naposledy město 
upravilo ceny pronájmů v roce 2009.

Pronájem objektu města ve Střelecké ulici 
pokračuje

Firma na výrobu horolezecké obuvi a vybavení 
má od města pronajaty nebytové prostory. Jelikož 
k 31. 12. 2012 došlo k ukončení smlouvy na 
dobu určitou, proběhla ještě před koncem roku 
jednání o dalším pokračování smluvního vztahu. 
Společnost požádala o prodloužení do roku 
2017 a na základě jednání mezi starostou města 
a ředitelem společnosti byla radě města předložena 
nová smlouva se smluvní cenou ve výši 148 000 Kč 
za rok. Rada města materiál schválila.

Věchýtek je na léto k dispozici
Současný nájemce ukončil smluvní vztah s městem 
k 31. 12. 2012, a proto rada města zveřejnila záměr 
na pronájem tohoto občerstvovacího zařízení. To 
zajišťuje během letní sezony stravovací služby pro 
návštěvníky koupaliště a chataře, kteří mají v areálu 
plovárny své chaty. Podrobnosti u p. Knotkové, 
finanční odbor - správa bytů.

POZVÁnKA 
na zastupitelstvo města 

27. 2. 2013
První jednání zastupitelů
v tomto roce je plánováno 
na středu 27. února 2013 

od 17 hodin 
v Klubu Základní školy v Máchově ulici. 

Na pořadu jednání budou finanční 
záležitosti, poslední rozpočtové opatření roku 
2012 a také majetkové záležitosti. Nebudou 

chybět aktuální informace 
o dění na Vrchbělé a jednáních vedených 

městem na krajském úřadě 
s cílem apelovat na rychlé zahájení 

rekonstrukce Mělnické ulice. 
Jednání zastupitelstva města je veřejné.

Vyřazená pračka váží 
– řekněme – padesát 
kilogramů. Mohlo by to 
znamenat padesát kilo 
odpadu. Smyslem recyklace 
vysloužilých spotřebičů je 

ale něco jiného: v co největší míře znovu využít veškeré 
materiály, které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto 
pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo 
plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to 
u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí 
prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky.  
I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je 
průměrně 16 kilogramů. 
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné 
suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. 
Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby 
spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu 
energie. 
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči 
„domácího šetření“, můžeme si ji představit například 
takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, 
kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.

EKO koutek

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi 
dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak můžou 
vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je 
beton nebo živičné směsi, a zároveň umožňuje 
zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se 
pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy, 
chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro 
koně a další plochy. 
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu 
se zásadním podílem polyetylenu, který se získává  
z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také 
velmi šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně 
recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze 
spotřebičů neobešel – lisuje z něj poklice na kola 
automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % 
plastů ze starých spotřebičů. 
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze 
zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé 
elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče 
vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři 
i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých 
spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě 
PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví 
přes nábytkářskou výrobu až po automobilový 
průmysl. 
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako 
plnivo pro tepelně izolační omítkové směsi. Materiály 
s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky  
u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revita- 
lizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při 
výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. 
Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku 
v domácnostech i sedaček v nově vyráběných 
automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska 
zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka 
výhradním tepelným izolantem v potravinářském 
průmyslu – v pivovarech či mlékárnách. 
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé 
spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, 
aby se o ně mohli postarat odborníci?

STARé SPOTřEBičE ŽiJí DíKy REcyKLAci DALšíMi ŽiVOTy
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děNÍ VE Městě

V předvánočním čase se již popáté sešli mladí 
fotbalisté z Bělé pod Bezdězem, Mikroregionu 
Máchův kraj a Mnichovohradišťska v Městské 
sportovní hale v Bělé pod Bezdězem, aby změřili 
své síly ve futsalových turnajích. Dne 13. 12. 2012 
se uskutečnil Vánoční turnaj pro žáky 6. a 7. tříd, 
kterého se zúčastnila družstva 2. ZŠ Mnichovo 
Hradiště, ZŠ Doksy a ZŠ Bělá pod Bezdězem.  
V tomto turnaji zvítězili zástupci ZŠ K. H. Máchy 
Doksy, naši hráči se umístili na třetím místě.
Memoriál Karla Poláka se konal 18. 12. 2012 pro 
fotbalisty 8. a 9. tříd. Zúčastnila se ho družstva  
1. ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ Dubá, 2. ZŠ Mnichovo 
Hradiště, ZŠ Doksy a ZŠ Bělá pod Bezdězem.  
V tomto turnaji si žáci z naší školy vybojovali  
2. místo za sportovci z 2. ZŠ Mnichovo Hradiště. 
Je dobře, že se takové akce konají, neboť vedou 
k dobré reprezentaci města i bělské školy. 
Poděkování patří nejenom všem sportovcům, 
ale také sponzorům, kteří turnaj podpořili – 
Atmos – Jaroslav Cankař & syn a Tom Bohemia  
Crystal, s. r. o. Jakub Tošovský 

Vánoční futsalové 
turnaje

Žáci 9. tříd před důležitým rozhodnutím

Žáci devátého ročníku stojí  
v současné době před velmi 
důležitým životním krokem – 
vybírají si školu, na které budou 
pokračovat ve svém vzdělávání po 
ukončení povinné školní docházky. 
Naše škola těmto žákům a jejich 
rodičům poskytuje mnoho informací 
o možnostech studia. Informace jsou 
průběžně doplňovány a zpřesňovány 
podle požadavků jednotlivých 
středních škol. Umožňujeme žákům 
účast na dnech otevřených dveří škol 
i návštěvy veletrhů škol a učilišť.
Potřebné základní informace  
k výběru zvoleného školského 
zařízení se žáci mohou dozvědět z nástěnek 
ve vestibulu u ředitelny školy. Na nich jsou 
vyvěšeny přehledy všech studijních oborů, adresy 
škol a potřebné kontaktní údaje, podrobnosti  
o přijímacích řízeních i informace o případné 
výši školného či jaké jsou podmínky studia 
handicapovaných uchazečů. K dispozici jsou také 
popisy oborů středoškolského vzdělání doplněné 
profilem absolventa a učebními plány. U těchto 
nástěnek se shlukují nejenom vycházející žáci, ale 
jejich obsah pročítají už i osmáci, kteří mají na 
rozhodování ještě rok čas. Vycházející žáci také 
obdrželi brožury s přehledem otevíraných oborů na 
Mladoboleslavsku. K dispozici mají v elektronické 
podobě přehled všech středních škol ČR.
Pro lepší orientaci v nabídce škol byly uskutečněny 
exkurze na veletrh středních škol a učilišť 
Libereckého kraje EDUCA MY JOB v Liberci  
a veletrh středních škol EdukArt v Mladé Boleslavi. 
Velmi prospěšná byla i návštěva v Informačním 
a poradenském středisku pro volbu povolání na 
Úřadu práce v Mladé Boleslavi. 

Od počátku devátého ročníku mají žáci možnost 
docházet na Cvičení z matematiky a Cvičení  
z českého jazyka, která jsou koncipována jako 
příprava ke zkouškám a studiu na středních školách. 
Žákům se na požádání poskytuje individuální 
pomoc. Všichni vycházející žáci si zkusili cvičně 
vyplnit přihlášku ke studiu. 
Škola pomáhá i zákonným zástupcům žáků, 
kterých se týká popisovaná problematika. Ti na 
začátku školního roku obdrželi informační dopisy 
o přijímacím řízení. V lednu proběhla schůzka  
s výchovnou poradkyní a třídními učitelkami, při níž 
jim byla sdělena důležitá data k odevzdání a poslání 
kompletně vyplněných tiskopisů přihlášek (žáci 
mohou podat dvě přihlášky). V případě nejasnosti 
nebo rozšíření či upřesnění informací o konkrétní 
škole mohou kontaktovat výchovnou poradkyni.
Vycházející žáci a jejich zákonní zástupci získali  
v naší škole mnoho informací, které by jejich výběr 
další školy nebo učiliště měly usnadnit.

Mgr. Pavla Macounová, 
výchovná poradkyně

Vánoce v MŠ bývají tradičně 
ve znamení lidových tradic,  
k nimž patří pouštění skořápek, 
krájení jablíček, pečení cukroví 
a samozřejmě i vyprávění  
o Ježíškovi, spojené s tradičními 
písněmi a koledami. Naši malí 
zpěváčci si tentokrát připravili 
malé pásmo známých i méně 
známých koled a říkadel, se 
kterým vystoupili v Domě 
s pečovatelskou službou  
a také na Vánočním jarmarku 
na bělském náměstí. Děti se 
připravovaly opravdu pečlivě, 
zpívaly s plným nasazením. 
Poděkování patří též rodičům za jejich spolupráci. Věříme, že se nám podařilo vnést do předvánočního 
shonu trochu sváteční atmosféry klidu, pohody a radostného očekávání.

Martina Pokorová

MATEřSKÁ šKOLA PODPORUJE AKTiViTU DĚTí 
VEřEJnÝMi VySTOUPEníMi PRO MĚSTO

Poslední ohlédnutí za Vánocemi 
V letošním školním roce se bělské základní škole 
podařilo navázat na tradici večerních divadelních 
zájezdů pro mládež. Se skupinou diváků školou 
povinných, jejich rodičů a několika dalších 
příznivců divadla jsme zatím zhlédli dvě představení  
v mladoboleslavském stánku divadelních múz.
V říjnu nás do světa baletu, různých tanečních 
proudů a krásné hudby vtáhla inscenace Stvoření 
tance, kterou předvedli studenti konzervatoře 
Taneční centrum Praha. Toto představení bylo velmi 
originální a zajímavé. Minulý měsíc jsme si užili 
Cantervillské strašidlo. Při tomto představení se 
divadlo ponořilo do tmy a my se společně strachovali 
o osud sira Simona a Virginie Otisové, a smáli se 
kouskům jejího bratra Washingtona. V tomto 
roce jsme již zhlédli také romantickou hru Manon 
Lescaut a pak nás čekají ještě další dvě představení.
Byli bychom rádi, kdyby se do této akce zapojilo 
více starších žáků, přivítali bychom i hojnější účast 
dospělých diváků. Snad se náš počet zvýší v příštím 
školním roce, kdy začne nový divadelní cyklus.

Mgr. Zuzana Kleinová

Klub mladého diváka
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ŽILI MEZI NÁMI

PřÍsPěVkY Z řad oBČaNŮ

Pranostiky a přísloví - pravdivě vše zodpoví!
České staleté lidové tradice, kterými se můžeme 
ve světě chlubit a které často obdivují i velké ná-
rody, patří k našim národním klenotům nepřed-
stavitelné hodnoty.
K výtvorům lidové slovesnosti patří bezesporu 
PRANOSTIKY, které jsou vlastně takovými me-
teorologickými předpověďmi prověřenými a ově-
řenými generacemi našich předků. Většinou se tý-
kají přírodních úkazů a časových změn v průběhu 
kalendářního roku a mají poučný, nebo varovný 
charakter. Životní zkušenosti a moudra našich pra-
dědů zachovávají tradice v symbolických formách 
a pravdivě se vyjadřují k projevům všemocné pří-
rody. Takovými všeobecně známými časovými 
pranostikami jsou např.: „Na Nový rok - o slepičí 
krok“, „Na Tři krále - o hodinu dále“, „Na Hrom-

nice o dvě více“, „Na Hromnice - zimy polovice“, 
„Ryje-li krtek v lednu - zima končí až v květnu“,  
„V únoru sníh a led - v létě nesou včely med“, 
„Únor bílý pole sílí“, „Na sv. Valentýna zamrzne 
i kolo mlýna“, „Sv. Valentýnek jara tatínek“,  
„Na svatého Řehoře hloupý sedlák, který neoře“, 
„Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam 
budem“.
Smyslem PŘÍSLOVÍ jsou morální ponaučení, vý-
strahy, či pokárání. Jsou to obecně platné zásady 
a životní moudrosti přenášené lidovou tradicí  
z generace na generaci. Ale ani současná doba plná 
technických vymožeností se bez nich neobejde  
a často se jich dovolává jako výdobytků zdravého 
selského rozumu. Vždyť stále platí přísloví: „Bez 
práce nejsou koláče“, „Komu se nelení, tomu se ze-

lení“. Nebo přísloví zobrazující mezilidské vztahy: 
„Kdo jinému jámu kopá - sám do ní padá“, „Tak 
dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho 
utrhne“, „Kdo chce psa bít - hůl si vždy najde“, 
„Bližší košile než kabát“, „Koho chleba jíš, toho 
píseň zpívej!“, „Mráz kopřivu nespálí“, „Chytrému 
napověz a hloupého trkni!“.
A na závěr, když někdy pociťujeme do nebe vola-
jící nespravedlnost, jistě nám pomůže optimistické 
přísloví: „Na každého jednou dojde!“, nebo ještě 
do budoucna důraznější – „Boží mlýny melou 
pomalu, ale jistě!“.
Však si z té „ přehršle“ PRANOSTIK a PŘÍSLOVÍ 
určitě sami dokážete vybrat to, které je vám „přímo 
šité na míru“! 

Mgr. Milena Holečková, Bělá 8. 1. 2013

Luděk Maňásek

Malíř a ilustrátor Luděk Maňásek (1929-2003) náleží 
k významným bělským rodákům. V letech 1950–1955 
vystudoval Vysokou umělecko-průmyslovou školu  
v Praze a velkou část svého života se živil jako umě-
lec „na volné noze“. Brzy se specializoval na knižní 
ilustraci, zejména knih pro děti, pověstí a pohá-
dek. Pracoval zejména pro renomované naklada-
telství ARTLA v Praze, které vyváželo naši knižní 
kulturu do zahraničí. Pohádky bratří Grimmů, 
H. CH. Andersena, pohádky perské, indické,  
O ptáku Ohniváku, Krásku a zvíře a mnoho dalších, 
celkem více než 120 titulů, vyšlo s Maňáskovými 
ilustracemi v nákladu více než pět milionů výtisků 
ve čtrnácti jazycích a v sedmnácti zemích světa. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého 
století byl malíř opakovaně zván na zahraniční 
knižní veletrhy, ale naše úřady mu nikdy výjezdy 
nepovolily. Maňásek byl pro své občanské postoje 

po sovětské okupaci v roce 1968 na černé listině,  
v Mladé Boleslavi nesměl ani vystavovat, a dokonce 
jej zbavili i místa externího učitele výtvarné výchovy 
na lidové škole umění.
Od roku 1947 žil v Mladé Boleslavi a později  
v Kosmonosích. Zapojil se i do místního kulturního 
života, kreslil plakáty, divadelní programy, ilustroval 
regionální publikace. Jeho touhou bylo ilustrovat 
Máchův Máj a toto své přání těsně před smrtí usku-
tečnil. Vydání knihy v roce 2004 se však již nedožil.
Maňáskovy kresby souznějí s texty, které je dopro-
vázejí. Dětský posluchač pověstí a pohádek vnímá 
po několik let mnohem intenzivněji právě obrázky 
než text. A ten svět obrázků malíře, to je oprav-
dový pohádkový svět Luďka Maňáska. Je dobře, že 
Maňáskovo umění si na výstavách připomíná i jeho 
rodné město, které miloval a byl na ně hrdý. 

PhDr. Karel Herčík  
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Z kuLtuRNÍho děNÍ

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: 
9. 2. 2013 (sobota) – Koňská jízda
- účast na masopustním průvodu
- spolupráce s MKZ Bělá pod Bezdězem

19. 2. 2013 (úterý) 
Výtvarná dílna s paní Císařovou
 - tvoření bytových dekorací ze sena 

RodIČoVské  CENtRuM  
úNoR 2013

KAšTAn
Pohádka  
9. února od 15 hodin
o ŠEVCi KUBoVi 
Pohádka Divadýlka Mrak Havlíčkův Brod  
v Komorním sále MKZ od 15 hodin, vstupné: 
30 Kč. Kuba má doma hodnou ženu Andulku. 
Vcelku by si ve své chaloupce žili spokojeně, jen 
kdyby Andulka trošku víc přemýšlela. Všechno, 
co dělá, sice myslí dobře, jenže její dobré skutky 
vždy způsobí malou rodinnou tragédii, což Kubu 
přivádí k zoufalství a Andulku k fňukání…

Městská kulturní zařízení zvou

Kino a Loď 
Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň 
22. února od 19.30 v Komorním sále MKZ
Vstupné je 60 Kč.
Tentokrát vás budeme do Komorního sálu 
MKZ lákat na trochu jiný divadelní žánr, než 
jste zvyklí. Pozvali jsme pro vás divadelní sou-
bor, který zpracoval již mnoho vážných, vese-
lých nebo pohádkových námětů, ale my jsme 
pro vás vybrali dvě pohybové grotesky. 
S pohybovým divadlem se soubor úspěšně zú-
častnil renomovaných divadelních přehlídek  
v Kolíně, Hradci Králové a Praze. V srpnu roku 
2008 exceloval na 78. ročníku festivalu Jiráskův 
Hronov právě s groteskou Kino. S komponova-
ným divadelním představením „Kino a Loď“ se 
představil dokonce na 12. mezinárodním festi-
valu umění v Šanghaji.
Nyní máte možnost toto představení vidět také 
vy, přímo v Bělé pod Bezdězem.

V sobotu 9. února ve 14 hodin vyrazí opět od 
Městských kulturních zařízení veselý rej masek. 
U Městského úřadu si průvod vyžádá povolení 
průchodu městem. Bude pokračovat k České bráně, 
zastaví se s turisty na parkovišti ATMOS, kde 
absolvuje návštěvu zvláštní školy. Dále cesta povede 
do Máchovy ulice, k základní škole, kde si připravili 
žáci pod vedením svých učitelů veselé vystoupení  
i dobré občerstvení. U hasičské zbrojnice se masky 
pozdraví se „strážci živlů“ a poté se celý průvod 
vrátí na Masarykovo náměstí. Kdo bude mít 
chuť, může navštívit se svými ratolestmi pohádku  
v Komorním sále MKZ. 

MASOPUSTní PRŮVOD 
PŮJDE BĚLOU

„POHÁDKOVÝ LUDĚK MAŇÁSEK“ 
Jako připomínku 10. výročí úmrtí bělského rodáka 
pro vás připravila Městská kulturní zařízení 
ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska 
a Skupinou mladoboleslavských výtvarníků 
výstavu prací a zajímavostí ze života Luďka 
Maňáska. Součástí slavnostního zahájení bude 
i křest stejnojmenné knížky Jarky Zvěřinové, 
Vyprávění a vzpomínky na pana Maňáska, na 
jejímž vydání se finančně podílelo také město 
Bělá pod Bezdězem. Vernisáž, na kterou jste 
srdečně zváni, proběhne v sobotu 2. února  
v 16 hodin. Úvodní slovo pronese PhDr. Karel 
Herčík. 
Exponáty z pozůstalosti zapůjčilo Muzeum 
Mladoboleslavska, svými obrazy doplnili členové 
Skupiny mladoboleslavských výtvarníků. 
Výstava potrvá do 28. února.

VE VÝSTAVníM SÁLE MKZ 
UViDíTE 

„Máchův kraj poetický“
3. – 28. března 
Slavnostní zahájení proběhne v neděli 3. března 
v 16 hodin.
Výstava fotografií Vladimíra Kuřátka a Zdeňka 
Halíře s námětem poezie přírody našeho kraje. 
Vernisáž bude spojena se křtem stejnojmenné 
knihy plné nádherných fotografií, navíc doplněných 
texty a poezií známých spisovatelů a básníků  
a autogramiádou obou tvůrců. 
Knížku můžete získat na místě za zvýhodněnou 
cenu.

VE VÝSTAVníM SÁLE MKZ 
PřiPRAVUJEME

KOMiníčEK A šTĚSTí
Pohádka v Komorním sále MKZ 
2. března od 15 hod., vstupné: 30 Kč 

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…  
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VZPOMínKy

sPoLEČENskÁ RuBRIka

Dne 6. února to budou již dva 
roky, co nás navždy opustila naše 
milovaná manželka a maminka, 
paní Hana Janurová. 

Stále vzpomínají manžel, dcera 
a synové s rodinami.

Dne 18. února uplynou tři roky od doby, kdy nás  
opustil pan Alexej Kočí. Kdo jste ho měli rádi,  
vzpomeňte s námi. 

Dana, děti, sourozenci.

PODĚKOVÁní
Děkuji touto cestou představitelům Městského 
úřadu za blahopřání a milý dárek k mému  
životnímu jubileu. 

Jindřiška Zimová

BLAHOPřÁní
Dne 7. 2. 2013 oslaví moje babička, 

paní Libuše Černohubová své 84. narozeniny. 
Hodně zdravíčka, spokojenosti a pohody 

do dalších let přejí Beerovi.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez 
Tebe žít. Láska však nekončí, věčně 
Tě v srdci budeme mít.
Dne 19. února 2013 vzpomínáme  
9. smutného výročí úmrtí milova-
ného manžela, starostlivého tatínka  

a dědečka, pana Jiřího Dolenského z Bělé p. B.
S bolestí v srdci vzpomínají 

manželka Maruška, dcera Milena a vnoučata 
Veronika a Tomáš. Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Z kuLtuRNÍho děNÍ

Muzeum Bělá pod Bezdězem v únoru 2013

Mše v zámecké kapli sv. Josefa
8. února 2013 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa 
bude sloužena v pátek 8. února od 16.30 hodin.

Požár zámecké věže a jiné bělské požáry
14. února 2013 od 17 hodin, vstupné: 20 Kč
Dne 14. února 1929 vypukl nedbalostí na bělském 
zámku požár, kterému podlehla zámecká věž 
i starodávný hodinový stroj, přenesený sem ze 
zrušeného kláštera na Bezdězi. Událost ve světle nově 
objevených archivních dokumentů bude hlavním 
tématem přednášky Mgr. Jana Juřeny, který zmíní 
i ostatní významné požáry v Bělé pod Bezdězem.

Mše v kostele sv. Václava
15. února 2013 od 16.30 hodin
V pátek 15. února se uskuteční mše svatá v kostele 
sv. Václava při augustiniánském klášteře v Bělé  
p. B. Začátek mše je v 16.30 hodin.

Fotokoutek: tváře bělských osobností na do-
bových fotografiích
22. února od 17 hodin, vstupné: 20 Kč
V pátek 22. února od 17 hodin se opět sejdeme 
nad vybranými dobovými snímky z našich sbírek. 
Jiří Filip se tentokrát zaměří na více či méně 
známé osobnosti z historie našeho města.

VáCLaV KroLMUs, 
život a dílo archeologa romantika

Na přelomu roku 2012 a 2013 vydalo naše 
muzeum monografickou publikaci předního 
českého archeologa Karla Sklenáře, která je 
věnována životu a dílu Václava Krolmuse, 
vlasteneckému knězi a rodákovi z Březinky.
Karel Sklenář nám ve svém díle přibližuje 
nejen peripetie osobního života tohoto našeho 
významného rodáka, ale svoji pozornost 
zaměřuje především na roli, kterou hrál Václav 
Krolmus v počátcích českých humanitních 
věd. Představuje nám na pozadí života a díla 
této významné osobnosti zákulisí počátků 
vědeckých zájmů o českou minulost, které je 
plné romantických vývodů, osobních antipatií 
či naopak blízkých přátelských vztahů. Autor 
tak jedinečným způsobem představuje dobu, 
kdy byly učiněny první významné archeologické 
objevy či byla prvně systematicky sbírána lidová 
slovesnost a kdy byly zakládány první sbírky 
dokladů o naší národní minulosti.
Knihu Karla Sklenáře „Václav Krolmus, život 
a dílo archeologa romantika“ můžete zakoupit 
v Muzeu Mladoboleslavska, ve všech jeho 
pobočkách, tj. v Mladé Boleslavi, Benátkách 
nad Jizerou a také v Bělé pod Bezdězem.

Kontakt: 
Zámek 1 (1. patro), 
Bělá pod Bezdězem

tel.: 326 701 618,  
www.muzeumbela.cz 

www.facebook.com/muzeumbela 

Desátý ročník jakékoliv 
akce si žádá změnu, a tak 
k ní město přistoupilo  
i v případě Reprezen-
tačního plesu, a to zásadně. 

Letos vás pozveme do sálu místní sokolovny. A nejen 
to. Hlavní vstup bude zřízen ze sportovní haly, v jejíchž 
šatnách si návštěvníci odloží kabáty, budou se zde 
moci občerstvit a také navštívit „oldies“ diskotéku.  
V jedné ze šaten bude umístěna tombola, kde si 
budete moci vyzvednout drobné výhry. Propojovacím 

schodištěm se dostanete do hlavního sálu, kde vás bude 
celým večerem provázet Taneční orchestr Domestic  
z Jablonce nad Nisou, uvidíte předtančení klasického 
tance i skupiny Country life, proběhne tu losování 
hlavních výher tomboly a samozřejmě půlnoční 
překvapení.
Vstupenky jsou v předprodeji v Knihovně V. Holana  
v běžné pracovní době. Nabízíme možnost také 
zakoupit vstupenky přímo do sportovní haly, kde bude 
zajištěno sezení. Účast možná pouze ve společenském 
oblečení. Cena vstupenky je 130 Kč.

PLES MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM V SOKOLOVnĚ ilustrační foto

Prosíme o dodržování zákazu kouření v celém areálu 
sportovní haly.
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TAJEMSTVÍ
IČO: 22675248

Turistika v měsíci únoru, měsíci nejdelším na zimu
(o. s. Tajemství – oddíl turistiky vás zve)

Zveme vás:
sobota 16. 2. 
Vodopády či ledopády v kraji  

K. Maye – Pekelská, Průčelská rokle, Vrkoč.
Záleží jen na počasí, v jakém skupenství budou 
přírodní útvary – od toho se budou odvíjet  
i pěší trasy, které se rozdělí do několika částí: 3, 6,  
12 km. Vhodné vybavení: dobrá obuv, turistické hole, 
pevné kalhoty, dobrá nálada. Předpokládaná cena: 
200 Kč. Občerstvení během trasy. Bus odjíždí z MB 
– Bondy v 7.45 h, Bělá-kaplička 8.00 h a dále Doksy  
8.20 h. Přihlášky na známém čísle: 720 584 360,  
J. Bollard (i případné info). Hosté vítáni.

Úterý 19. 2. 
turistická beseda – Nepálské dobrodružství aneb 
Trek kolem Anapuren, od 17 hodin, Kulturní sál 
MKZ, přednáší L. Holeček-Yetti, který se z této 
oblasti nedávno vrátil. Vstupné dobrovolné.

Pátek 22. 2. 
od 17 h na základně TPD schůze. Srdečně vás zveme 
– budeme připravovat jarní akce, poslední možnost 
registrace členů i případných zájemců, info o zájezdu 
Vysoké Tatry,Slovenský ráj: 3. – 11. 8. 2013.

Sportovec města 
za rok 2012 

Srdečně vás zveme 
na slavnostní předávání cen 

9. ročníku ankety  „Sportovec města Bělá 
pod Bezdězem za rok 2012“. 

Uskuteční se 
ve čtvrtek 14. února 2013 od 17 hodin 

v prostorách sportovní haly v Mělnické ulici. 

Programem provede a rozhovory s hosty 
povede Pavel Petr, sportovní komentátor  

a moderátor Českého rozhlasu – Radiožurnál. 

Připomeňme si, kdo dobyl v minulých letech 
metu nejvyšší: 

2004 – M. Votočková, 2005 – P. Balcarová, 
2006 – J. Šírek, 2007 – D. Kubíček, 

2008 – M. Votočková, 2009 – S. Švec, 
2010 – J. Peca, 2011 – V. Balej. 

Podpořit místní sportovce zve vedení města  
v čele se starostou Ing. J. Vernerem.

sPoRt a sPoLkoVÁ ČINNost

Gymnastky KG Bělá pod Bezdězem v podzimním 
závodním období

První soutěží byl Pohár města Příbram  
v TEAMGYMjunior, konaný dne 6. října, kde  
skončilo naše družstvo ve složení Veronika Kleinová, 
Tereza Masaryková, Antonie Nešporová, Nikola 
Brzobohatá, Patricie Vnenková, Soňa Řehořková, 
Miriam Tresová, Mariana Dürrová, Iva Roztočilová 
a Tereza Kleinová na 2. místě. Ve větší konkurenci 
skončilo toto družstvo 3. listopadu na Plzeňském 
poháru na 8. místě.
Gymnastického dvojboje jednotlivců Dráček  
v Praze dne 7. října se zúčastnilo 7 našich závodnic. 
Nejúspěšnější byly v kategorii 2006 Simona Stachová 
na 20. místě, Mariana Dürrová na 11. místě v kategorii 
2005 a Iva Roztočilová na 5. místě v kategorii 2004.
Dne 24. listopadu se početná výprava našich gym-
nastek zúčastnila Špindlerovských mušketýrů v gym-
nastickém čtyřboji. V kategorii 2006 se na prvním 
místě umístila Simona Stachová a Lucie Kolocová byla 

KDO PřiJAL POZVÁní DO BĚLé

sLaVoMÍr LENEr 
bývalý lední hokejista, 
později trenér
Největšího úspěchu do-
sáhl společně s Ivanem 
Hlinkou, kdy dovedl čes-
kou hokejovou reprezen-
taci na olympijských hrách 

v Naganu v roce 1998 ke zlaté medaili.
V roce 2010 se stal novým šéftrenérem českého 
hokeje (ČSLH).

MiCHaL JEŽdÍK 
manažer basketbalového 
Nymburka, reprezen-
tační kouč basketbalistů
Basketbalový odborník, 
jako kouč je podepsán 
pod prvními třemi tituly 
klubu, nyní je posilou ma-
nagementu. Ježdík zastává 

funkci sportovního ředitele, v jeho gesci je nejen 

nymburský A tým, ale také Basketbalové centrum 
mládeže a ostatní družstva působící pod hlavič-
kou Nymburka.

ZdENěK ŠaFráNEK
český reprezentant ve 
sledge hokeji
Zdeněk Šafránek se dostal 
ke sledge hokeji v roce 2006 
v Kolíně. Hned během své 
první sezony se stal obje-
vem, při svém hostování 
ve Spartě během play-off 

slavil mistrovský titul a se svým spoluhráčem 
Pavlem Kubešem dostal pozvánku od Tomáše 
Zelenky do reprezentačního týmu, se kterým 
přijel i na paralympijské hry do Vancouveru. 
Kvůli zdravotním problémům v letošní sezoně 
ale vynechal celou základní část a ke kolínskému 
mužstvu se připojil až v semifinálové sérii proti 
Spartě. Může tak slavit historický úspěch ko-
línských sledge hokejistů v podobě postupu do 
finále. 

O. S. TAJEMSTVí 
vlastivědná část

O jarních aktivitách vlastivědného oddílu jsme infor-
movali v prázdninovém čísle městského Zpravodaje, 
oddíl turistický o sobě dává vědět ve vývěskách a na 
těchto stránkách průběžně. 
Podzimní výlety směřovaly na hrad Bezděz, Starý 
Berštejn a hradozámek Houska. Zvlášť návštěva 
Starého Berštejna patřila mezi nevšední zážitek.
Podzimní brigáda na bývalém hřbitově u farního 
kostela Povýšení sv. Kříže neodpadla jen díky čty-
řem „šílencům“, kteří v dešti a sněhové břečce ukli-
dili to nejnutnější a prosvětlili temná zákoutí lákající  
k nepravostem. Z břečťanu vyprostili několik dalších 
náhrobků a po dvou hodinách se úplně promočení 
odebrali do svých domovů.
V listopadu a v prosinci byly uspořádány tři vlasti-
vědné přednášky: L. Smejkala „O městě Mimoni“,  
J. Müllera „Běláci v Krkonoších“ a PhDr. K. Křížové 
„Valdštejnský zámek Mnichovo Hradiště“. Pro  
městský betlém jsme z příspěvku města pořídili po-
zadí od bělského rodáka, výtvarníka Oldřicha Jelena  
a do konce roku jsme stihli i valnou hromadu našeho 
občanského sdružení.

za o. s. Tajemství Josef Müller

na 3. místě. V kategorii 2004 zlatou medaili vybojovala 
Soňa Řehořková a Miriam Tresová obsadila 4. místo. 
V kategorii Mistr 2004 byla Patricie Vnenková bron-
zová a v kategorii 2000 Tereza Dvořáková na 2. místě.
Ve dnech 7. - 8. 12. se konalo finále republikové sou-
těže TEAMGYM Asociace školních sportovních 
klubů v Třebíči. Našemu družstvu se vydařilo oproti 
předešlým závodům cvičení na trampolíně a výborně 
byla hodnocena pohybová skladba. Na akrobacii  
s vyšší obtížností než v předchozích soutěžích však 
děvčata chybovala, a tak jim těsně unikly bron-
zové medaile. Naše dívky skončily na 4. místě, jen  
0,05 bodu za domácím družstvem. Děvčata Veronika 
Kleinová, Tereza Masaryková, Antonie Nešporová, 
Nikola Brzobohatá, Patricie Vnenková, Soňa 
Řehořková, Iva Roztočilová a Tereza Kleinová velmi 
dobře reprezentovala ZŠ Bělá pod Bezdězem. 
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PRODÁM 
kojenecké oblečení 

do velikosti 82 
(trička, pyžamka, body aj.), 

cena: 20-30 Kč/ks, 
tel.: 604 997 428.

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:  
15–18 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 20–30 Kč/ks

P R O D E J  S L E P i č E K 

K dostání
v knihovně Vladimíra Holana

a u vašich knihkupců

95,-

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

Město Bělá pod Bezdězem
Masarykovo nám. 90, 294 21  Bělá pod Bezdězem

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 NÁJEMNÉ VE VÝŠI 30.294 Kč/rok (sezona)
Zájemci mohou podat písemnou nabídku poštou nebo 

osobně na podatelně městského úřadu 
Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem

do 12. 4. 2013.


