
z městského úřadu - Jaké bylo velikonoční setkávání -  z Jednání zastupitelstva 
Jarní úklid  města a  domácností - otevření městské zámecké expozice Již v dubnu 

DUBEN
04/2013

„Krajina“ Blažena Žalská 
ve Výstavním sále MKZ do 25. 4. 

Bezděz na dobových fotografiích 
a pohlednicích 

výstava v Muzeu Bělá pod Bezdězem
1. 5. - 28. 6.

5. 4. 
Filmové políčko neorané 

FILMOVÝ KOUZELNÍK – JIŘÍ RUMLER 
v Komorním sále MKZ od 19.30. 

Vstupné 60 Kč

11. 4. 
Přednáška J. N. Jiřiště

v muzeu od 17 hod. Vstupné 20 Kč

12. 4. 
Mše v kapli sv. Josefa od 18 hod.

19. 4. 
Mše v kostele sv. Václava od 18 hod.

20. 4. 
Máchovi v patách 

Etapový didakticko-kulturně-turistický 
pochod

26. 4. 
„Candide aneb Optimismus“ 

Divadýlko na dlani MB, večerní představení 
v Komorním sále MKZ od 19.30. 

Vstupné 60 Kč

27. 4. 
MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE 

slavnostní otevření nové expozice loutek  
z dílny F. Pešána od 10 hod

27. 4. 
POHÁDKY PRO VÁS 

„O nemocné princezně“ a „Čert popleta“ 
Divadlo Pohádka Praha, 

dětské představení v Komorním sále MKZ 
od 15 hod. Vstupné 30 Kč

2. 5.
„Na křídlech fantazie“ 

Vernisáž výstavy ZUŠ Mladá Boleslav 
ve Výstavním sále MKZ 

30. 4. 
Čarodějnice 

sraz v parku na Masarykově náměstí
v 17.30 hod.

Všichni se velmi těšíme na skutečné jaro. 
Aby také ne. Jenže zima se drží zuby 
nehty. Astronomické jaro, tedy první jarní 
den 20. březen už je za námi, ale přinesl 
ochlazení, sníh, plískanice, zkrátka nepo-
hodu. A tak se například i Velikonoční se-
tkávání muselo přesunout do tepla Měst-
ských kulturních zařízení. Ale ten, kdo 
zná lidové pranostiky, ví, že: „Je-li první 
týden adventní mrazivo, bude zima tr-
vat neděl osmnáctero“, a to vychází le-
tos až do dubna. Vyhlídky na delší pobyt  
v přírodě jsou předčasné, pokud tedy ne-
trénujete na výpravu za polární kruh. 
Pokud ano, pak si nezapomeňte přibalit 
teplé spodní prádlo - noci jsou tu chladné.  
A pro nás ostatní nezbývá než zalézt do tepla  
Komorního sálu v Městských kulturních 
zařízeních.
Další známé české přísloví, stejně jako 
mrazivé počasí, nás sice v březnu vybí-
zelo přímo k tomu, stát se zápecníkem  
a v dubnu ještě setrvat na vyhřátém místě, 
ale radím vám - nečiňte tak. Unikla by 
vám řada zajímavých představení, kniž-
ních titulů či setkání se zajímavými lidmi. 
Navíc v Komorním sále je útulno a v ma-
lém baru ve foyer se lze občerstvit a po-
klábosit s přáteli o všem možném. Témat 
k hovoru je přehršel, a kdyby někomu do-
cházela, nabízím několik kulturních tipů 
vhodných k diskuzi.

Již v neděli 31. března byla zahá-
jena další z řady výstav - můžeme se  

těšit na olejomalby B. Žalské. Výstava  
se jmenuje krátce a výstižně - KRAJINA.

V pátek 5. dubna se vrátíme do dětských 
let, kdy jsme „hltali“ filmové triky. Beseda 
s panem Jiřím Rumlerem, který jako tri-
kový kameraman sjezdil celou Evropu, 
začíná v 19.30 jako další část nepravidel-
ného cyklu Filmové políčko neorané.

Pro ty, kdo se doma prostě neudrží, na-
bízíme výpravu v patách romantického 
básníka - Máchovi v patách. Tento-
krát vyrazíme do BENÁTEK - bohužel, 
nebo bohudík - nad Jizerou. V sobotu  
20. dubna v 9 hodin vykročíme na okruh 
okolo Venezie nad Jizerou. Podrobnější 
informace najdete na straně 7.

Dne 26. dubna dorazí do Komorního sálu 
„filosofická“ komedie - CANDIDE ANEB 
OPTIMISMUS. O den později se ote-
vřou pro víkendový provoz brány Měst-
ské zámecké expozice. Budeme otvírat 
stálou výstavu Divadlo z půdy, věnova-
nou loutkám a loutkohercům a především 
panu F. Pešánovi.
Na konci dubna se můžeme potěšit výsta-
vou dětí tvořících v místní ZUŠ nazvanou 
„Na křídlech fantazie“ a pak už přichází 
čas nastartovat proutěné dopravní pro-
středky a v očistném ohni filipo-jakubské 
noci se očistit od zlých sil.

Petr Matoušek
ředitel MKZ 

Duben - ještě tam budeme 
aneb Jarní zamyšlení v závějích
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z Jednání zastupitelstva

SPRÁVA MĚSTA

Zastupitelé schválili ceny za prodej pozemků  
v majetku města.
V roce 2013 zůstávají stejné ceny za prodej 
pozemků, jak ukazuje následující přehled: 

Město se bude ucházet o dotaci na druhou 
etapu revitalizace veřejného osvětlení ve městě. 
Technickou dokumentaci a energ. audit dle 
požadavku programu EFEKT 2013 zpracoval 
Ing. Hasoň, s nímž město řešilo již první etapu. 
V další části se jedná o výměnu 179 svítidel, 
ponecháno má být 83 kusů současných lamp. 
Zemní a montážní práce jsou oceněny na  
1 368 000 Kč, projektová dokumentace 
vyjde na 40 000 Kč, technický dozor  
40 000 Kč. Celkové náklady dosáhnou částky  
1 470 202 Kč bez DPH. Úspora na provozních 
nákladech a nákladech na úhradu el. energie je 
vyčíslena na 283 800 Kč za rok.
Zastupitelé otevřeli diskuzi k využití lokality 
Vrchbělá. Předmětné území bylo v roce  
2006–2007 převedeno z majetku státu do 
vlastnictví města, druhá část připadla do 
vlastnictví Středočeského kraje. Dalšími 
vlastníky pozemků jsou Vojenské lesy a statky, 

1. Cena podle druhu pozemku a využívání:  Kč/m²
A) k.ú. Bělá pod Bezdězem
pozemky pro výstavbu (nekomerční využití) – zasíťované  500,-
pozemky pro výstavbu (nekomerční využití) – nezasíťované 200,- 
pozemky pro výstavbu (komerční využití) – zasíťované 600,-
pozemky pro výstavbu (komerční využití) – nezasíťované  350,-
u pozemků, kde bude město investorem sítí, bude cena stanovena individuálně 
ostatní pozemky: pozemky, které jsou nebo budou užívány jako funkční celek s domem  130,- 

B) ostatní katastrální území a Hlínoviště  75–200,-
pozemky, které jsou nebo budou užívány jako funkční celek s domem 75,- 

2. Minimální cena pro všechna k.ú.  30,-
Cena pozemků, u kterých je omezeno užívání, jsou zatíženy věcným břemenem, město je spoluvlastníkem 
apod., bude cena stanovena dohodou s minimální cenou 30 Kč.

POZVÁNKA 
na dubnové jednání zastupitelstva města

Zveme vás 
na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 

ve středu 24. dubna 2013. 
v klubu zŠ v máchově ulici se začíná v 17 hodin, 

na programu jednání budou finanční a majetkové záležitosti, 
zprávy z činnosti výborů zastupitelstva města 

a informace z oblasti investičních akcí ve městě. 
Jednání zastupitelstva je veřejné.

Město 
Bělá pod 

Bezdězem 
pořádá akci

„NAKRMTE SBĚROVÝ 
DVůR“ 

aneb Jarní úklid 
města a domácností
občanům i chalupářům 

bude v termínu 
15. 4. – 21. 4. 2013 

každý den
k dispozici sběrový dvůr.

sběrový dvůr přijme veškerý 
vytříděný odpad kromě 

komunálního.
Otevírací doba:

po-pá 9–12 / 14–17 hodin
so 9–12 hodin
ne 9–11 hodin

Pozemkový fond a malá část je ve vlastnictví 
soukromých osob. Pro Vrchbělou byla v letech  
2001–2 zpracována územní studie a další 
dokumentace, která je ale v této době již 
neplatná. Řešila využití území zástavbou bytových  
a rodinných domů v souladu s platným územním 
plánem z r. 1996. V současné době je ve zpracování 
nový územní plán, který navrhuje využití lokality 
ve dvou variantách – v první ponechává současné 
využití celé lokality pro zástavbu rodinných domů 
a druhá řeší lokalitu okolo panelového domu 
pro výstavbu rodinných domů a lokalitu zadní 
pro sportovně-rekreační účely. Na únorovém 
jednání rady města bylo rozhodnuto o pořízení 
nové studie, která by odrážela skutečný stav území 
(provedena likvidace staveb, výstavba v lokalitě 
v majetku kraje apod.). Po diskuzi se zastupitelé 
shodli na zpracování územní studie v lokalitě 
kolem panelového domu a k tomu bylo schváleno 
usnesení. 
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dění ve městě

Prezentace bělských dějin ve škole

Jedním z významných výchovných prvků v činnosti 
zdejší školy je také budování pozitivního vztahu 
našich žáků k Bělé pod Bezdězem, seznamování 
s její historií a probouzení zájmu o dění ve městě.
Již druhým rokem se úspěšně rozvíjí aktivní 
spolupráce bělské školy s pracovníky místního 
muzea v oblasti zpřístupňování historických 
dokumentů novodobých dějin našeho města. 
Možnost vyslechnout zajímavou přednášku 
spojenou s prezentací digitalizovaných fotografií 
uložených v archivu muzea měli žáci nejvyšších 
ročníků už několikrát. Posluchače zaujala témata 

o československých 
legionářích, historii 
bělských pomníků či o letci 
Jaroslavu Šimkovi.
V březnu letošního roku 
měli žáci osmého ročníku 
možnost putovat po našem 
městě prostřednictvím 
historických fotografií. 
Porovnávali, jak se 
jednotlivé bělské lokality 
za poslední století 
změnily. Pro deváté 
třídy byla připravena 
prezentace věnovaná 
osvobození  města  
v květnu 1945. Přednášející 
Jiří Filip přišel v uniformě 

československého legionáře, aby dokreslil 
dobovou atmosféru. Žáci tak měli možnost 
porovnat rozličné uniformy, do kterých byli 
oblečeni bělští občané v revolučních dnech,  
s replikou historické uniformy. Porovnávali také 
tuto uniformu s ústrojí vojáka dominantního 
pomníku Na stráž! umístěného v parku na 
Masarykově náměstí. 
Na příkladech místního dění pomáháme žákům 
nejenom pochopit složitosti 20. století, ale 
vzbuzujeme i pocit sounáležitosti s naším městem. 

Mgr. Jiří Šíma

NÁBOR ŽÁKů 
do flétnové třídy 

ZUŠ MB – Bělá p. Bezdězem 
pro školní rok 2013/14

Základní umělecká škola 
Mladá Boleslav 

přijímá nové žáky 
do třídy zobcových fléten. 

Vítáni jsou zejména žáci 
z 1. – 3. třídy ZŠ. 

Výuka bude probíhat 
od září 2013 v budově  

I. stupně ZŠ Bělá pod Bezdězem 
pod vedením 

paní učitelky Veroniky Skopcové.

Dále hledáme 
starší žáky do souboru 

zobcových fléten 
(ideálně takové, 

kteří již na flétnu někdy hráli).

V případě zájmu pošlete 
e-mail na adresu: 

veronika.skopcova@seznam.cz.

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: 
Příprava na 
Kloboukovou neděli 12. května 2013 
v parku na náměstí od 15 hodin.

rodičovské  centrum  
duben 2013

KAŠTAN

Návštěva v Kaštanu
Rodičovské cen-
trum Kaštan pod 
vedením Ivany  
Křivánkové fun-
guje v našem 
městě již několik 
let. Navštěvují ho 
maminky s dětmi,  
i těmi nejmenšími. 

Zabývají se tu hrami a hlavně výtvarnou činností 
všeho druhu. Paní Iva je totiž opravdu výborná vý-
tvarnice s obrovskou fantazií a hlavně nadšením.  
V centru dokázala vytvořit příjemnou a klidnou 
domácí atmosféru, navazuje vztahy s rodiči i dětmi, 
které často přecházejí až v osobní přátelství.
Od začátku letošního roku se v centru zabývají 
připomínáním lidových tradic. Mohli jsme 
se s nimi setkat v podobě tradičních masek  
v masopustním průvodu (slamění koníčci a jejich 
doprovod se nedali přehlédnout) a v současné době 

lze v Kaštanu zhlédnout překrásnou velikonoční 
výstavu, kterou paní Iva vlastnoručně vytvořila  
z figurek znázorňujících lidová témata velikonočních 
zvyků, až po pohádkové bytosti víl otevírajících 
studánky i Morany, pro tentokrát znázorněné jako 
černý čaroděj. Výstava působí příjemným jarním 
dojmem a určitě stojí za návštěvu. Pro posouzení 
nabízíme několik fotografií a rodinnému centru 
přejeme dlouhou činnost.

za MKZ Simona Grosová
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z kulturního dění

Ohlédnutí za Březnem, 
měsícem čtenářů

V letošním roce by-
chom v Knihovně  
Vl. Holana rádi za-
ložili novou tra-
dici – oceňování 
nejlepších čtenářů. 
Poprvé budeme zve-
řejňovat nejpilněj-
šího dospělého i dětského čtenáře roku 2012.  
V příštím roce kromě zveřejnění jména  
a malé odměny chceme dát zároveň možnost 
všem čtenářům zúčastnit se i celorepubliko-
vého kola, kde součástí ocenění bude platební 
poukaz na nákup knih. Cílem této aktivity je 
posilovat společenský význam a prestiž četby  
a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využí-
vají. Hlavním, avšak ne jediným kritériem bude 
samozřejmě počet přečtených knih. Vybraný 
čtenář bude mít možnost zúčastnit se celore-
publikového kola. Proto buďte pilní a čtěte!

Nejpilnější čtenáři za rok 2012
Dospělí:  1. Žižková Jana
  2. Kuldová Jana
  3. Mácha Václav

Děti: 1. Vedejová Marie
  2. Kormošová Kateřina ml.
  3. Hašl Jiří

Cestopisná prezentace cestovatelů 
Lucie a Michala Jonových – Na kole kolem světa

Městská knihovna Vl. Holana pořádá dne  
11. 4. 2013 od 18 hodin cestopisnou prezentaci 
manželů Jonových, kteří podnikají cykloturi-
stické expedice již od roku 1994. V začátcích 
nejprve vyráželi na jedno- až dvouměsíční vý-
pravy po Evropě, v letech 2002-2005 na kolech 
obkroužili celou planetu a od roku 2006 se 
opět každoročně vydávají na kratší, několika-
měsíční cyklocesty. Jezdí na horských kolech 
a cestují sami, bez doprovodných vozidel, vše 
potřebné si vozí s sebou v brašnách.
Manželé Jonovi vydali o svých cestách několik 
knih, které má Městská knihovna Vl. Holana 
ve svém fondu.
 

Knihovna Vladimíra Holana

Candide aneb Optimismus
Satirická komedie na motivy polemiky 
Candide aneb Optimismus (Candide,  
ou L`Optimisme) francouzského osvícen-
ského filosofa Voltaira.
Divadýlko na dlani tuto hru úspěšně ode-
hrálo na krajské přehlídce v Rakovníku, kde 
si v konkurenci dalších osmi souborů, které 
byly na krajskou přehlídku vybrány, vysloužilo 
doporučení na národní přehlídku Divadelní 
piknik Volyně, cenu za herectví celému kolek-
tivu, čestné uznání za inscenaci hry a čestné 
uznání za režii pro Petra Matouška. 

Jak se tedy zpracování této hry chopilo 
Divadýlko na dlani? Petr Matoušek v roz-
hovoru pro zpravodaj přehlídky mimo jiné 
uvedl: „Nechtěli jsme inscenaci stavět na-
vážno. Ve hře je spousta akcí, jezdí se po ce-
lém světě, navíc jsou tam tisíce postav, které 
v dramatizaci ani nejsou.“
A předseda poroty krajské přehlídky Wintrův 
Rakovník Michal Schejbal ohodnotil výsledek 
těmito slovy: „Samotný úvod inscenace spolu 
s režijně-scénografickým řešením nenechá 
nikoho z diváků na pochybách, že budeme 
svědky divadelní podívané s gejzírem nápadů, 
gagů a vynalézavých hereckých kreací. Po 
herecké stránce se mladoboleslavský soubor 
představil v plné parádě bez zjevných slabin. 

Zaujali všichni, včetně Martina Weisse, takřka 
ideálního představitele titulní role. Candide 
aneb Optimismus může patřit k jejich nej-
zdařilejším jevištním počinům.“
Když tedy vše shrneme, 26. dubna vás zveme 
do Komorního sálu MKZ na představení, které 
slibuje velmi kvalitní zážitek i zábavu. Začátek 
je v 19.30, vstupné 60 Kč. 
Nově nabízíme možnost rezervovat si vstu-
penky na tel. č.: 326 701 216. Rezervace platí 
do čtvrtka 25. 4. Pokud nebudou lístky vy-
zvednuty, poskytneme je k prodeji. 
Těšíme se na vaši návštěvu i na nevšední zá-
žitek.  -S. G.-

Filmové políčko neorané
FILMOVÝ KOUZELNÍK – JIŘÍ RUMLER

Rozhovor se špič-
kovým odborní-
kem v oboru fil-
mových triků Jiřím 
Rumlerem. Pokud 

ovšem ve vaší hrudi bije srdce nadšeného kluka 
milujícího filmové triky, požáry, výbuchy, modely 

měst i techniky, pak si nenechte ujít dubnové vy-
dání FILMOVÉHO POLÍČKA NEORANÉHO. 
V pátek 5. dubna od 19.30 se můžete s panem 
Rumlerem setkat osobně, v Komorním sále 
Městských kulturních zařízení. Vyprávění pana 
Rumlera bude doplněno o promítání ukázek od-
halujících některé filmové triky.

FILMOVÉ POLÍČKO

n e o r a n é

N E O R A N É

FI
LMOVÉ POLÍČKO

KULTURNÍ TELEGRAF  
nový občasník

Od ledna tohoto roku začala Městská kul-
turní zařízení vydávat informační brožurku 
Kulturní telegraf. Na jeho stránkách bu-
deme podrobněji informovat o kulturních 
akcích pro nejbližší dny. Kulturní telegraf 
bude jako nepravidelný občasník samo-
zřejmě zdarma. Najdete ho v Knihovně 
Vladimíra Holana, v podatelně Městského 
úřadu a v knihkupectví u paní Jiráskové.  
V elektronické podobě ho naleznete na 
stránkách MKZ, kde si ho budete moci 
stáhnout, nebo se přihlásit k odběru.
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z kulturního dění

Pohádka  
Divadlo Pohádka Praha, 
27. dubna od 15 hod. 
„o nemocné princezně“ a „Čert popleta“ 
O nemocné princezně aneb Kam nechodí slu-
níčko, musí přijít doktor. Známá pohádka  
o princezně, která stonala a stonala, žádný jí ne-
mohl pomoci, až vyhledali drvoštěpa, povýšili jej 
na doktora a ten princeznu vyléčil.
Čert popleta aneb Jak Lojzík nemusel do pekla je 
čertovská veselá pohádka, kde čert samotnému 
čertu zkazí čertovský plán, a tak Lojzík nemusí 
do pekla…

Městská kulturní zařízení zvou

Přednáška Jana Nepomuka Jiřiště
Čtvrtek 11. dubna 2013 od 17 hodin,
vstupné 20 Kč
Ve čtvrtek 11. dubna se uskuteční v Muzeu  
v Bělé pod Bezdězem přednáška bělského faráře 
Mgr. Jana Nepomuka Jiřiště, věnovaná vybraným 
zajímavým kapitolám o církevních památkách 
našeho regionu.

Mše v kapli sv. Josefa
Pátek 12. dubna 2013 od 18 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa 
se uskuteční v pátek 12. dubna 2013 od 18 hodin.

Mše v kostele sv. Václava
Pátek 19. dubna 2013 od 18 hodin
Mše svatá v kostele sv. Václava bude sloužena  
v pátek 19. dubna 2013 od 18 hodin.

Fotokoutek Jaroslava Veselého – Cesta do 
pohádkové země
Pátek 26. dubna 2013 od 17 hodin, 
vstupné 20 Kč
V rámci pravidelného programu Fotokoutek 
se setkáme s bělským fotografem a vášnivým 
turistou Jaroslavem Veselým, který nám 
představí fotografie ze svých cest po Čechách či 
Evropě, ale i z dalších částí světa.

Bezděz na dobových fotografiích  
a pohlednicích
1. května až 28. července 2013
Ve středu 1. května bude zahájena hlavní výstavní 
sezona Muzea v Bělé pod Bezdězem. Při této 
příležitosti bude otevřena výstava věnovaná 
dominantní historické památce, hradu Bezděz. 
Výstava představí zajímavé dobové fotografie  
a pohlednice zejména ze sbírek muzea, na nichž 
můžeme spatřit tento symbol zdejšího regionu.
Výstava bude otevřena slavnostní vernisáží, která 
se uskuteční ve středu 1. května v 17 hodin.

Kontakt: www.muzeumbela.cz, 
www.facebook.com/muzeumbela
muzeumbela@gmail.cz, tel.: 326 701 618

Muzeum v dubnu 2013

Brány bělských památek dokořán
Zahájení sezony v Městské zámecké expozici 
v sobotu 27. dubna 2013 (zámek v Bělé pod 
Bezdězem, II. patro, jihozápadní křídlo nad 
Muzeem Mladoboleslavska – pobočka Bělá pod 
Bezdězem).
Sezona bude zahájena slavnostním otevřením 
nové expozice loutek z dílny pana Pešána, 
principála Divadla z půdy, v 10 hodin.  
V 10.30 se můžete těšit na loutkovou pohádku 
přímo v expozici, nebo se vypravit s průvodcem 
branami dokořán do bělských památek. 
Vychází se z Městské zámecké expozice. První 
prohlídka s průvodcem: 10.30 – 12 hodin. 

Druhá prohlídka po bělských památkách:  
13–15 hodin. Od 15 hodin vás a vaše děti 
zveme do sálu Městských kulturních zařízení na 
náměstí, kde sehraje nezávislá divadelní scéna 
Divadlo Pohádka Praha „POHÁDKY PRO 
VÁS“. Jednotné vstupné na toto představení 
je 30 Kč.
Muzeum Mladoboleslavska – pobočka v Bělé 
pod Bezdězem (zámek I. patro, jihozápadní 
křídlo) pořádá dne 11. dubna 2013 od 17 hodin 
přednášku bělského faráře Mgr. Jana Nepomuka 
Jiřiště věnovanou unikátním církevním 
památkám v regionu Bělska.

Máchovi v patách 
nejdále do Benátek 

(nad Jizerou)

Na první etapu máchovského putování vyrazíme  
v sobotu 20. dubna. Připravili jsme pro vás zajímavou 
a nenáročnou trasu podél Jizery tzv. Naučnou stez-
kou krajiny Rudolfa II. do Předměřic a odsud zpět 
po červené do Benátek, což je asi 15 km. Trasu si lze 
v Kochánkách zkrátit, neboť byla přes Jizeru na její 
druhý břeh, po němž se budeme vracet do Benátek, 
zpřístupněna lávka. Kratší trasa měří necelých 8 km.
Doprava do Benátek je zajištěna autobusem, odjezd 
z Doks, aut. nádraží v 7.45 hod., Bělá v 8.00 hod., Ml. 
Boleslav v 8.20 hod.
S K. H. Máchou a jeho souputníky se setkáme po-
prvé na slavnostním zahájení v 9 hodin v Benátkách 
n. J. na náměstí u kapličky, v jehož rámci je zajištěna 
prohlídka podzemních prostor zámku a vyhlídka  
z věže. Odchod na trasu plánujeme na desátou ho-
dinu. Návrat do Benátek je žádoucí do 15 hod., 
neb odjíždíme do Dražic, abychom navštívili zří-
ceninu kdysi pyšného hradu Dražice a připomněli 
si významného pražského biskupa Jana IV. z Dražic 
(1260–1343), mimo jiné zakladatele Benátek nad 
Jizerou. Po prohlídce hradu se bude autobus vra-
cet po trase Mladá Boleslav, Bělá pod Bezdězem  
a Doksy. Jízdné je 50 Kč, startovné 20 Kč. 
První putování pro vás připravili tradiční pořadatelé 
ve spolupráci s městem Benátky n. J. a benátečtí ka-
marádi – turisté. R. Mauserová
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VZPOMÍNKY
Dne 2. dubna uplyne rok od náhlého 
úmrtí otce a dědečka, pana Františka 
Šindeláře. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

synové s rodinami

Dne 7. dubna uplyne smutné patnáctile-
té výročí od úmrtí mého manžela Josefa 
Neumana. Kdo jste ho znali, vzpomeňte, 
prosím, s námi. 

Stále s láskou vzpomínají syn, 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 11. dubna uplynou dva smutné roky, co nás na-
vždy opustil náš milovaný tatínek a děda, 

společenská rubrika

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zastupitelům města 

za blahopřání a dárek paní Růženě Bělonožníkové 
k jejím devadesátým osmým narozeninám.

Rodina Bělonožníkova a Suchých

Staročeský krojovaný bál 
V. župy pana Václava Budovce z Budova

Reprezentativní bál v DK Mladá Boleslav pro-
běhne 6. dubna od 20 hod. pod záštitou náměstka 
primátora Daniela Marka. K tanci i poslechu hrají 
skupiny ADAMIS a J. H. SONG - J. Hrubého, 
o předtančení se postarají folklorní soubory 
FURIANT a ŠAFRÁN, do irského tanečního 
světa vás zavede skupina DIVOKEJ IR.

Sponzory plesu se pro letošní rok staly: statutární 
město Mladá Boleslav, Rádio Jizera, Hroch trade, 
Partners catering, Penzion Na Stráni, Pivní lázně, 
Dolní Bousov.
Vstupenky jsou slosovatelné, zakoupíte je  
v DK Mladá Boleslav, tel.: 326 792 082. Losuje se  
o 4 víkendové relaxační pobyty.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování pánům doktorům, majitelům zdra-

votního střediska, od pacientů
Zařídili jste „ošetření“ posledního schodu proti skluzu 
u vchodu do haly a ke vstupu k čekárnám, ordinacím 
a rehabilitační části střediska. Svým zásahem jste pre-
ventivně předešli možnému úrazu a za to vám patří 
náš dík. Vážíme si vaší péče o naše zdraví a hlavně 
vám přejeme v zájmu všech vašich pacientů hodně 
dobrých a šťastných léčebných zásahů a výsledků ve 
vaší profesi. 

Za občany a pacienty Bělé pod Bezdězem 
Mgr. Milena Holečková

Jaroslav Kůtek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomíná 

rodina Vrabcova a Kůtkova.

Dne 19. 4. 2013 tomu bude 10 let, co nás navždy 
opustila paní Anna Měšťanová, roz. Hyková. Kdo 
jste ji znali a měli rádi, věnujte jí, prosím, tichou 
vzpomínku. 

Stále vzpomíná syn Ladislav s rodinou
a bratr Jaroslav Hyka.

Dne 28. dubna uplyne 10 let, kdy nás opustil pan 
Miloš Zámečník, dlouholetý fotbalový funkcionář. 

S láskou vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Veřejná sbírka na 
vytvoření, výrobu  

a instalaci pamětní desky 
obětem holocaustu

[1. 3. 2013]

Město Mšeno 
vyhlašuje veřejnou sbírku 

za účelem získání peněžitých příspěvků 
na vytvoření, výrobu a instalaci pamětní 

desky obětem holocaustu.

Datum zahájení: 1. 3. 2013
Datum ukončení: 30. 11. 2013

ten, kdo chce přispět, může tak učinit:
a) převodem na zvláštní bankovní účet zřízený  

k tomuto účelu u Komerční banky Mělník, 
 č. ú. 107-4330990287/0100,
b) složením hotovosti do pokladny města,
c) složením hotovosti do pokladničky, 
 která je umístěna v městské knihovně.

Pamětní deska bude umístěna na budově 
Základní školy Mšeno.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět.

Zemřela soňa Karásková 
V úterý 5. března zemřela paní Soňa Karásková. 

Během svého třicetiletého působení v Muzeu v Bělé pod Bezdězem stála u zrodu a realizace 
řady zajímavých výstav, kulturních či vzdělávacích programů, které výrazně obohatily kultur-

ní i společenský život v našem městě a nesmazatelně se zapsaly 
do vzpomínek řady zdejších obyvatel. 

Věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. 
pracovníci Muzea v Bělé pod Bezdězem

Velikonoční setkávání proběhlo zcela netradičně 
S velikonočními jarmarky se roztrhl pytel, a tak 
jsme přemýšleli, jak připomenout velikonoční 
svátky trochu jinak. Hrůzu nahánějící předpo-
vědi počasí a následné odhlašování stánkařů nás 
přimělo k rozhodnutí přesunout velikonoční akci 
z parku do budovy MKZ a místo na stánky růz-
ného zboží ji zaměřit na tvořivé dílny. Přes počá-
teční obavy se u nás vystřídalo poměrně hodně 
návštěvníků, hlavně rodičů s dětmi, které ochotně 
vytvářely jednoduché velikonoční kraslice, pletly 
košíčky z pedigu, nebo pomlázky. Zajímavou 

podívanou bylo předení nití na kolovrátku  
a i folklorní soubor Šafrán si ve stísněném pro-
storu bravurně poradil. Pěvecký soubor Carillon 
sice neměl mnoho diváků, ale písničky Jaroslava 
Ježka zpříjemnily odpolední půlhodinku. Akci 
zakončila hudební agentura Marie Renzové, která 
naplnila sál tradičními koledami, písničkami  
i lidovými nástroji, které jen tak neuvidíte a ne-
uslyšíte. Celkově jsme se celý den nenudili a již 
nyní budeme přemýšlet o dalších možnostech 
vylepšení velikonoční tradice v Bělé.     -S.G.-
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sport a spolková činnost

Začátek roku na šermířských planších

Anna Coufalová úspěšně pokračuje ve vítěz-
ném tažení letošním seriálem turnajů MČR.  
I na únorové Velké ceně Ústí nad Labem  
v šermu kordem mladších žákyň nedala šanci 
žádné ze svých soupeřek a v turnaji zvítězila 
rozdílem třídy. Dobře jí tentokrát sekundovala 
Eva Štěpánová, která se ač věkem minižačka 
dokázala mezi dvacítkou většinou starších děv-
čat probojovat na hezké 12. místo. Svůj turna-
jový křest zde prožil Víťa Nováček, který na 
svém prvním turnaji zašermoval velmi dobře 
a vybojoval 16. místo mezi 39 mladšími žáky. 
Hezkého výsledku zde dosáhl i věkem ještě mi-
nižák František Coufal, který obsadil 19. místo.
Nejlepší minižáci (2002 a ml.) z celé ČR se se-
šli první březnovou sobotu na turnaji Plzeňský 
kordík. Mezi 28 šermíři se nejvíce dařilo Evě 
Štěpánové a Františku Coufalovi, kteří ve svých 
kategoriích vybojovali shodně druhá místa. 
Z dalších našich šesti šermířů se dobře vedlo 
Václavu Štěpánovi a Anetě Najmanové, kteří 
obsadili ve svých kategoriích pěkná pátá místa.

Velké poděkování patří TS města Bělá p. B. za 
bezplatné poskytnutí dopravy našim nejmenším 
šermířům na oba tyto turnaje.
Kompletní výsledky a fota z turnajů lze zhléd-
nout na: www.serm-bela.webnode.cz

Občanské sdružení 
Tajemství 

si vás dovoluje pozvat 
na vlastivědnou 

vycházku s tématem 

 Valdštejnové a lov.
 „Tam, kde stával Zelený letohrádek.“

Jedinečná příležitost navštívit oboru Klokočka 
(největší oboru pro dančí zvěř u nás) a projít 
až na křižovatku šesti cest, kde stával Zelený 
letohrádek. U něho končily slavné valdštejnské 
hony ze zámku v Mnichově Hradišti. Oborou 
projdeme až k hájovně v Maníkovicích, kde 
byla původně Ústřední lesní kancelář pro 
valdštejnská panství, než se přestěhovala do 
zámku v Bělé pod Bezdězem. Starou dubo-
vou alejí projdeme zpět na Klokočku a na 
Malou Bělou.
Vycházka se koná 6. dubna 2013, odjezd ze 
zastávky ČD Bělá pod Bezdězem – město 
v 9.25 do zastávky ČD Malá Bělá. odjezd  
z Malé Bělé ve 14.06 nebo v 16.06 hod. trasa 
je cca 13 km dlouhá.

Občanské sdružení Tajemství 
Duben, první máchovský měsíc  

Zveme vás
so 6. 4. Výlet po zapo-

menuté historii v okolí Klokočky. Odjezd 
vlaku: 9.25 h Bělá – město, 9.30 h Bělá 
– nádraží. Jdeme z ČD Malá Bělá přes 
Klokočku a Maníkovice a zpět, Malá Bělá,  
cca 15 km. Výlet s výkladem vede J. Müller, 
předseda o. s. Tajemství. Svačinu a dobrou 
náladu s sebou.
so 20. 4. První máchovské putování  
10. ročníku zahajujeme v Benátkách  
- z důvodu úspory - nad Jizerou. Navštívíme 
málo známá místa na benáteckém zámku 
a vydáme se po stopách císaře Rudolfa po 
nové naučné stezce podle Jizery – trasy  
8 a 15 km, mírně náročné, s občerstvením  
v Kochánkách. Při zpáteční cestě se za-
stavíme u pánů na Dražicích. Na tuto 
akci bude vypraven bus, místa je nutné 
si rezervovat na čísle: 720 584 360  
(J. Bollard) a cena i se startovným je 80 Kč. 
Odjezdy busu: Doksy, aut. nádr. 7.45 h,  
Bělá u kapličky 8.00 hodin a další zastávky.  
MB 8.20 hodin. Tuto akci kromě tradičních 
organizátorů (viz jiný článek) připravuje 
město Benátky n. J. a benátečtí kamarádi - 
turisté. Těšíme se na setkání, přijďte a uvidíte. 
Pátek 26. 4. Schůze turistů na základně  
u Koupaliště, mimo jiné: máchovské 
akce, mimořádný zájezd 8. 5. Kundratické 
Švýcarsko aj. Hosté vítáni.
so 27. 4. Připravujeme vaření v přírodě, po-
drobnosti na schůzi a na nástěnkách. Hosté 
vítáni.

Horský vůdce 

Jaro – včely – včelaři

Příroda se po zimním klidu probouzí k plnému ži-
votu. Tak i včelky, které zimu zdárně přežily, začínají 
hledat potravu pro své potomstvo, jež bude nosit do 
úlů pyl a posléze i nektar, z kterého utvoří onen námi 
oblíbený med. Také včelařům přibývají další povin-
nosti v péči o zdraví a život jejich svěřenkyň – včel.
Nejprve však bylo třeba zhodnotit rok minulý a při-
pravit se na další, což také učinili. V půli března se 
sešli včelaři z Bělé a okolí, aby zhodnotili výsledky 
nejen své práce, ale i práce svých včeliček. Jednotliví 
členové výboru ZO podali své zprávy.
Předseda spolu s jednatelem zhodnotili stav a situaci 
v ZO, která co se týká ubývání členů a dalšího zá-
jmu o práci se včelami mezi lidmi, je neuspokojivá 
a snad se dá říci, že v naší oblasti až alarmující. Je 
to možná způsobeno i náklady každého z včelařů, 
které se ne v každém roce vrátí v podobě medové 
snůšky, nebo snad i strachem z případných žihadel, 
která v jisté míře mohou být pro většinu populace 
zdraví prospěšná.
Dále přítomní zhodnotili výsledky minulého roku, 
který byl co do medného výnosu podprůměrný, což 
bylo způsobeno klimatickými podmínkami v naší 
oblasti. Co do zdravotního stavu našich včeliček jsme 
zjistili, že díky ukázněnosti našich členů v dodržo-
vání veterinárních opatření v boji proti roztoči varroa 
jsme dosáhli velmi dobrých výsledků. Důkazem je 
výsledná zpráva veterinární správy o vyšetření všech 
našich včelstev na přítomnost tohoto včelího parazita.
Závěrem popřejme včelkám dobrý rok a všem vče-
lařům, aby mohli uspokojit zájem konzumentů pra-
vého českého včelího medu od svého včelaře. A všem, 
kteří mají rádi med, ať chrání nejen včelky, ale i pří-
rodní zdroje jejich obživy a potažmo i medu.

Luděk Kovář, předseda ZO ČSV Bělá p. B.
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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: 159–170 Kč/ks  

v začátku snášky: 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: 
v neděli 21. dubna 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 

P R O D E J  S L E P I Č E K Plastová okna, dveře, 
střešní okna, garážová vrata.

7K okna za cenu 5K. 

JArNÍ AKCE 
ŽALUZiE K oKNŮM ZDArMA!

tel. č.: 736 602 883, 
tel./fax: 326 717 528

email: APlavecky@seznam.cz

MVDr. Ladislav KILIÁN
soukromý veterinární lékař

e-mail: mvdr.kilian@quick.cz

privat:  Dalešice 3, 294 01 Bakov n. J.

ambulance:  Mělnická 293,
 294 21 Bělá pod Bezdězem
 tel.:  326 781 662
 mobil: 731 261 678

Využijte mimořádné příležitosti 
k získání slev na veterinární produkty

Út: 15.00 - 17.00 hod.
Čt: 15.00 - 17.00 hod.
So: 10.00 - 11.00 hod.


