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Výstavní sál MKZ 
Luděk Maňásek 
od 3. 2. do 23. 2.

Sobota 11. 2. 
Reprezentační ples 

Města Bělá pod Bezdězem
Hraje Orchestr Stanislava Douši 

V Sokolovně od 20 hod.
Vstupné: 200 Kč

Předprodej v Knihovně Vl. Holana, 
Masarykovo nám.

Čtvrtek 16. 2. 
Z kolébky do kočárku 

Beseda s Naďou Černou, 
kurátorkou sbírky kočárků, 

vozítek a houpadel 
Regionálního muzea Mělník

V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 50 Kč

Sobota 18. 2. 
Masopustní průvod městem
Ve 14 hod. od budovy MKZ, 

Masarykovo nám.
Masky vítány

Čtvrtek 23. 2. 
Jiří Kezelius Bydžovský a jeho svět,

autor první  
mladoboleslavské kroniky  

Přednáška Bc. Jakuba Procházky  
z Muzea Mladoboleslavska

V Muzeu Podbezdězí od 17 hod.
Vstupné: 50 Kč

Sobota 25. 2. 
Popletli jsme pohádku, popředu 

i pozpátku! 
V Komorním sále MKZ od 15 hod. 

Vstupné: 50 Kč

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz.

hned v  úvodu bychom chtěli vám všem, 
kteří jste přišli do volebních místností 
vhodit svůj volební lístek do připravených 
volebních uren, poděkovat za velmi vy-
sokou účast při prezidentských volbách. 
V  těchto dnech je již rozhodnuto, a  tak 
popřejme novému panu prezidentovi 
mnoho úspěchů v práci pro nás všechny, 
ať se nám dobře žije v naší republice. Dále 
bychom vám chtěli poděkovat za peněžní 
dary, kterými jste přispěli do zapečetěné 
kasičky Tříkrálové sbírky. Tato kasička 
byla na radnici otevřena a částka 5900 Kč 
pomůže při zajištění provozu sociálního 
automobilu pro hendikepované děti při 
převozu do školy a ze školy v oblasti České 
Lípy. 
I v těchto zimních měsících probíhají pří-
pravy na projektové dokumentace nebo 
již výběrová řízení na zhotovitele připra-
vených investic pro letošní rok. Při příz-

nivém počasí se opět spustí práce na ulici 
Mladoboleslavská, aby mohlo být dílo do-
končeno a  mohlo začít sloužit občanům 
v  plném rozsahu. Také probíhají proře-
závky stromů a větví, opravuje se poško-
zená kanalizace, proto se občas po městě 
objeví nějaká omezení, takže prosíme 
o  toleranci a  respektování tohoto ome-
zení, je to pro vaši bezpečnost. Děkujeme.
V minulém měsíci začala plesová sezona, 
která pokračuje i nadále, a tak vás zveme 
do víru tance. Přijďte se rozveselit a poba-
vit se s přáteli. Čeká na nás masopustní ve-
selice, průvod městem, masky, drobné ob-
čerstvení, těšíme se na setkání s vámi při 
zastávce u  radnice. Určitě je připravena 
i pohádka pro naše nejmenší a další akce, 
tak neváhejte s návštěvou některé z nich. 
Přejeme vám krásné zimní dny a buďte na 
sebe opatrní.

Jitka Tošovská a Dušan Hýbner

VážeNí SPOLuOBČaNé, MiLí BěLáci,

foto: T. Kašparová, fotosoutěž města 2017
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Restaurování maleb na zámku
Rada města Bělá pod Bezdězem schvá-
lila výběr restaurátorů, kteří budou po-
kračovat na restaurování historických 
maleb objevených při rekonstrukci 
sálu na bělském zámku.

Prostory k pronájmu   
Masarykovo náměstí čp. 25

Rada města schválila uzavření nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v čp. 25 
na Masarykově náměstí s Českou poš-
tou, a. s. Dle avizovaného harmono-
gramu si pošta prostory převezme 1. 2. 
2023 a  začne realizovat vnitřní uspo-
řádání nové pobočky. Pro občany by 

Z jednání zastupitelstva a rady města Dotace obdržené
v roce 2022

od Ministerstva vnitra ČR

Poskytování dotací na podporu veřejně 
prospěšných projektů z rozpočtu

Města Bělá pod Bezdězem v roce 2023

V  rámci Zásad pro poskytování dotací 
na podporu veřejně prospěšných pro-
jektů z rozpočtu města schválené usne-
sením ZM č. 123/2015 ze dne 9. 12. 2015 
byly schváleny tyto programy:
1. Dotační program na podporu spol-
kového života ve městě
2. Dotační program na podporu volno-
časových aktivit a vzdělávání dětí a mlá-
deže
3. Dotační program na podporu sportu

V  souladu s  těmito Zásadami Rada 
města Bělá pod Bezdězem dne 19. 12. 
2022 usnesením číslo: 513/2022 schvá-
lila výzvy k  podávání žádostí o  do-
tace na rok 2023 jednotlivými žadateli 
včetně podprogramů:
a) Výzva k  předkládání žádostí o  do-
taci na podporu spolkového života z roz-
počtu města Bělá pod Bezdězem na  
r. 2023
Dotační program č. 1, podprogramy: 
Jednorázové akce, celoroční činnost
b) Výzva k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu volnočasových aktivit vzdě-
lávání dětí a mládeže z  rozpočtu města 
Bělá pod Bezdězem na r. 2023
Dotační program č. 2, podprogramy: 
Jednorázové akce, celoroční činnost
c) Výzva k předkládání žádostí o dotaci 
na podporu sportu z  rozpočtu města 
Bělá pod Bezdězem na r. 2023
Dotační program č. 3, podprogramy: 
Jednorázové sportovní akce, celoroční 
činnost, podpora sportovních zařízení

Výzvy jsou zveřejněny na webových 
stránkách města www.mubela.cz ve 
složce Z RADNICE A MĚSTA – Dotace 
pro rok 2023. Zde najdete veškeré infor-
mace k jednotlivým programům, včetně 
formuláře Žádosti o  poskytnutí dotací 
z  rozpočtu Města Bělá pod Bezdězem 
a příloh.
Žádost o  dotace z  jednotlivých pro-
gramů je třeba řádně vyplnit, doplnit 
o  povinné přílohy a  v  období od 1. 2. 
2023 do 1. 3. 2023 do 11.30:
1. předat osobně na podatelně MěÚ 
Bělá pod Bezdězem v  obálce označené 
textem „DOTACE“ s uvedením, kterého 
programu a  podprogramu se žádost 
týká, nebo 
2. zaslat poštou s  uvedením adresy: 
Město Bělá pod Bezdězem, Finanční od-
bor, Masarykovo nám. 90, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem v  obálce označené tex-
tem „DOTACE“ s  uvedením, kterého 
programu a  podprogramu se žádost 
týká, nebo
3. zaslat datovou schránkou na ID ad-
resu: hy8bg5r s  názvem „DOTACE“ 
včetně uvedení, kterého programu 
a  podprogramu se žádost týká; žádost 
musí být opatřena kvalifikovaným elek-
tronickým podpisem.
Na obálce musí být uvedeno číslo a ná-
zev vyhlášeného dotačního programu.

Ing. Zdeňka Poláková,
vedoucí finančního odboru

Město Bělá pod Bezdězem získalo na zá-
kladě podaných žádostí od Ministerstva 
vnitra ČR neinvestiční dotaci na částeč-
nou úhradu nákladů obce vynaložených 
v souvislosti se zařízením pro zajištění ci-
zinců – pobytového střediska Jezová. Cel-
ková obdržená výše dotace za IV. čtvrt-
letí roku 2021, I., II. a  III. čtvrtletí roku 
2022 činila 298.070,- Kč. Prostředky byly 
přijaty do rozpočtu města pod účelovým 
znakem 14031 a 14137. Neinvestiční do-
tace byla využita na částečné pokrytí ná-
kladů opravy místních komunikací v ulici 
Za Vodojemem.

Ing. Zdeňka Poláková,
vedoucí finančního odboru

se nová pobočka měla otevřít v  druhé 
polovině letošního roku. Stávající po-
bočka proti autobusové zastávce zů-
stane do doby otevření nové pobočky 
v běžném provozu. Druhá část nebyto-
vého prostoru v čp. 25 je stále bez vy-
užití, záměr pronájmu je zveřejněn na 
úřední desce a případní zájemci o pro-
nájem se mohou více informovat na 
odboru Rozvoj a majetek města.

uzavírka části Bezdězské ulice
Rada města projednala nutnou uza-
vírku Bezdězské ulice z důvodu havárie 
kanalizačního potrubí. Práce započaly 
16. 1.  Po dobu nezbytně nutnou na do-
končení oprav bude ulice uzavřena. 

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ



3

DĚNÍ VE MĚSTĚ 

Poplatek za odpady zůstává ve výši 
600 Kč/osoba/rok.

Svoz odpadu pokračuje 1x za 14 dní.
Poplatek máte možnost uhradit  

do 31. 3. 2023 
podle OZV 3/2021 s účinností dnem 

1. 1. 2022. 
Platbu lze provést převodním  

příkazem, složenkou, nebo přímo 
na pokladně.

Pokladní hodiny:
Pondělí: 7 – 11.30 12.30 – 17 hod.
Středa: 7 – 11.30 12.30 – 17 hod. 

Kupon na rok 2023 si vyzvednete  
na pokladně po uhrazení poplatku.

Kontaktní tel.: 326 700 928, 
e-mail: cachova@mubela.cz.

Místní poplatek  
za odpady na rok 2023

informace o ukončení poskytování zdravotních 
služeb MuDr. Lubošem Svobodou

Komunální odpad v Bělé 
pod Bezdězem

MUDr. Luboš Svoboda – praktický lékař 
– oznámil Městu Bělá pod Bezdězem, že 
hodlá ukončit svou lékařskou praxi k 31. 3. 
2023. MUDr. Svoboda dále oznámil, že se 
nepodařilo z jeho strany zajistit nástupnic-
kého poskytovatele zdravotních služeb. Kli-
enti MUDr. Svobody mají možnost samo-
statně si vyhledat nového lékaře a písemně 
požádat o předání zdravotnické dokumen-
tace zvolenému poskytovateli zdravotních 
služeb, a to do 31. 3. 2023 na adrese: MUDr. 
Luboš Svoboda, Máchova 501, 294 21 Bělá 
pod Bezdězem. Zdravotnické dokumentace 
pacientů, o  jejichž předání jinému posky-
tovateli zdravotní služby nebude do 31. 3. 
2023 zažádáno, budou předány na Krajský 
úřad Středočeského kraje.
Stanovisko Města Bělá pod Bezdězem 
Vedení města obratem po obdržení infor-
mace MUDr. Svobody o  záměru ukončit 
provozování své lékařské praxe zahájilo ko-
munikaci s Krajským úřadem, zdravotními 
pojišťovnami a  případnými zájemci z  řad 
lékařů. Na základě těchto jednáních jsme 
byli ubezpečeni, že bude rychle realizo-
váno a  pojišťovnami iniciováno výběrové 
řízení na uzavření smlouvy o poskytování 
a úhradě zdravotní péče s novým lékařem. 

Dále máme informaci, že i ze strany prak-
tických lékařů je zájem o  provozování lé-
kařské praxe v  Bělé. Město je připraveno 
být ve věcech týkajících se zajištění nového 
lékaře nápomocno a pevně věříme, že no-
vého lékaře se povede zajistit.
Jakmile budeme mít jakoukoli konkrét-
nější informaci, budeme informovat ob-
čany prostřednictvím webu a  dalších ko-
munikačních kanálů města.
V  případě potřeby jsme připraveni vám 
pomoci s  žádostmi o  předání vaší zdra-
votnické dokumentace (tzv. karet) ať už od 
MUDr. Svobody k  jiným, vámi zvoleným 
lékařům, případně o  předání z  Kraje no-
vému lékaři, jakmile bude pro Bělou zajiš-
těn. 
S  Krajským úřadem a  MUDr. Svobodou 
jsme již konzultovali i  možnost předání 
přímo mezi stávajícím a  budoucím prak-
tikem, pokud se ukončení stávající a zahá-
jení budoucí praxe časově potká. Myslíme 
si, že v tuto chvíli není nezbytně nutné vy-
hledávat nového „obvoďáka“ a žádat o pře-
vod karty, neboť existuje reálná šance na 
převzetí obvodu po výběrovém řízení.

Jitka Tošovská, starostka
Dušan Hýbner, místostarosta

Podpora a ochrana biodiverzity
Biodiverzita a její podpora a ochrana bude 
v letošním roce v Bělé pod Bezdězem téma-
tem Dne Země. Pro školy, školky, ale i pro 
veřejnost bude v určený den, který se včas 
dozvíte, připraven poučný i  zábavný pro-
gram na toto téma. Pojďme si tedy přiblí-
žit, co biodiverzita znamená a proč bychom 
se o ni měli zajímat. Biodiverzita znamená 
rozmanitost živých organismů na Zemi, což 
zahrnuje zejména rozmanitost druhů. Mů-
žeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, ev-
ropské, české, ale i o biodiverzitě na úrovni 
konkrétních lokalit. Lidská činnost způso-
bujeme poškozování životního prostředí, 
ohrožuje mnoho druhů rostlin a živočichů 
a  způsobuje úbytek nenahraditelných pří-
rodních zdrojů, což vše znamená značné 
snižování biodiverzity v celosvětovém mě-
řítku. Z toho, co je známo, vymřelo od roku 
1600 do roku 2000 asi 500 druhů živočichů 
a asi 600 druhů rostlin. 

Co je potřeba udělat  
pro zachování biodiverzity?

Všechny živé organismy potřebují 
prostor k obnově a rozvoji. Přinejmen-
ším 10 % všech ekosystémů by mělo 
být chráněných. Bez biodiverzity ne-
bude zemědělství. Zemědělství svými 
praktikami často ohrožuje ekosystémy, 
hlavně používáním pesticidů a  umě-
lých hnojiv. Do budoucna bude nutný 
přechod na ekologické zemědělství. 
Se ztrátou biodiverzity tedy ztrácíme 
nejen krásu a bohatost přírody, ale také 
narušujeme ekologické procesy. Při-
tom na zdravých ekosystémech závisí 
budoucnost lidstva. Snižováním bio-
diverzity tedy ohrožujeme především 
sami sebe.

Bc. Veronika Lislerová, 
životní prostředí

V roce 2021 započalo město se zásadními 
změnami v  odpadovém hospodářství, 
ať už mluvíme o  rekonstrukci sběrného 
dvora, zavedení třídění odpadů dům od 
domu, nebo o samostatném svozu popela. 
Po roce a půl zkušeností můžeme říci, že 
to má smysl!
Nejlepším ukazatelem je pokles množ-
ství komunálního odpadu v našem městě 
o  100 tun za loňský rok, což znamená, 
že o 100 tun méně odpadů bylo uloženo 
na skládku a o 100 tun více odpadů bylo 
recyklováno.

Pro větší přehlednost uvádíme množství 
komunálního odpadu za roky 2018–2022:
2018: celkem 1034 t/rok
2019: celkem 952 t/rok
2020: celkem 964 t/rok
2021: celkem 966 t/rok
2022: celkem 860,15 t/rok
V třídění odpadu vidíme cestu, jak nejen 
chránit životní prostředí, ale i  jak zpětně 
získat finanční prostředky do rozpočtu 
města. Proto hodláme postupně upravo-
vat stávající sběrná místa a  také u  nich 
rozšiřovat nabídku možnosti třídění.
Děkujeme všem občanům, kteří se do tří-
dění odpadu zapojili.
Vážíme si toho a věříme, že vás bude stále 
více.

Převzato z www.mubela.cz

eKO OKéNKO
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ROZHOVORY Se ZaSTuPiTeLi

Volby na konci září loňského roku přepsaly politickou mapu i v našem městě. Do zastupitelstva a následně pak i do rady či přímo do 
uvolněné funkce byli zvolení noví zastupitelé. Někteří zbrusu noví, někteří již zkušení z předchozích let v komunální politice. V mi-
nulém čísle Zpravodaje jsme si povídali s paní starostkou Jitkou Tošovskou a s panem místostarostou Dušanem Hýbnerem. Únorové 
číslo věnujeme radním, tedy těm, kteří byli nově osazeným zastupitelstvem jmenováni do městské rady. Rada města je, nebo by měla 
být, nejbližším spolupracovníkem užšího vedení města (starostka, místostarosta). Zpravidla bývá složena na základě zisku mandátů 
vzešlých z voleb, a to v poměrném zastoupení. Někdy bývá „jednobarevná“ - tedy složená jen ze strany vítězné (nebo více stran ví-
tězné koalice), jindy je v radě zastoupena i opozice. Rada v našem městě má sedm členů včetně starostky a místostarosty. 
A my vám postupně představíme dalších pět členů rady města Bělá pod Bezdězem. Bohužel prostor ve Zpravodaji není nafukovací, 
proto jsme je seřadili podle abecedy a první tři vám nabízíme…

ROMAN DUŠEK, DiS.
Je to vaše první působení v radě, v zastu-
pitelstvu? 
Ano, oboje je moje první působení, neče-
kal jsem, že se dostanu do zastupitelstva, 
natož že získám tolik hlasů, že se dostanu 
až do rady města. Můj program byl jed-
noduchý – sliboval jsem Bělákům tvrdou 
práci a lásku k městu a to budu plnit i na-
dále. Minulé volební období jsem pracoval 
ve finančním výboru, což budu i  nadále 
plus jsem ještě v  kulturní komisi. Chtěl 
bych vám všem znovu poděkovat za dů-
věru, kterou jste mi ve volbách dali, budu 
dělat všechno pro to, abych ji nezklamal.

Která oblast správy našeho města vás 
v  nadcházejícím volebním období za-
jímá nejvíce? 
Určitě jsou to finance, podpora výstavby 
a  bydlení, bezpečnost, podpora cestov-
ního ruchu v Bělé, kultura a příroda, ale 
neznamená to, že mě ostatní oblasti neza-
jímají.

Kterou ze svých vlastností, zkušeností 
upotřebíte ve své práci pro město?
Nejvíc to, že se nebojím s lidmi komuni-
kovat; ti, co mě znají, vědí, že mě již dříve 
v Bělé potkávali s mikrofonem v ruce nebo 
na kulturních akcích spojených s divadel-
ním výstupem. Já se lidí nebojím a nebrá-
ním se objektivní diskusi s nimi, naopak ji 
vítám, pokud je vždy vedena slušně. Dále 
jsou to zkušenosti z  oblasti IT a  financí, 
což je spojeno s výkonem mého povolání. 
Snažím se být pokorný, zkušenosti stále 
sbírám, proto je třeba se stále učit od zku-
šenějších kolegů; když něco nevím nebo 

mě někdo přesvědčí o  lepším řešení, ne-
snažím se za každou cenu prosadit to své. 
Myslím však, že pokud jsem přesvědčený 
o  tom, že mé řešení není špatné, dokážu 
o něm lidi přesvědčit. Poslední věc je, že 
když něco dělám, jsem trochu puntičkář, 
což je někdy k  užitku, ale občas taky ke 
škodě. 

Které tři věci vás na Bělé těší, okouzlují 
nebo z nich máte radost?
Bělá je krásné město. Mám rád místní lidi, 
přírodu a historii. Co se týká posledního 
bodu, mám radost, že se daří pomalu ob-
novovat bělský zámek, ke kterému mám 
velkou osobní citovou vazbu, protože jsem 
zde pracoval jako průvodce. Ale odpověď 
na vaši otázku se neváže jen na Bělou, 
ale i  na její blízké okolí – okolní vesnice 
patřící k  Bělé, lesy, cesty, zaniklá místa 
a vodní plochy.

Které tři věci vás štvou a  chcete je ve 
městě změnit?
Věcí, co mě štvou, je daleko víc než tři, 
ale zkusím vybrat ty hlavní tři. Když jsem 
zmiňoval místní lidi v  předchozí otázce, 
že mě těší s nimi být a mluvit s nimi, totéž 
platí i v tom, co mě štve. Někdy mi přijde, 
že si jenom stěžujeme, ale už nevidíme tu 
práci, která za tím je. Je třeba jednoduché 
nadávat na Technické služby, na vedení 
města, na úředníky, zastupitele, kulturu 
a ostatní věci, ale někdy ani nevíme, co za 
jejich prací stojí. Někdy bych chtěl, aby si 
ti lidé, co jen nadávají, s  těmi ostatními 
vyměnili třeba jen na jeden den roli, aby 
viděli, co všechno za tou prací je. Pokud je 
něco v nepořádku, přijďte na úřad, volejte 
nám, napište nám, dejte nám možnost to 
vyřešit, ale nadávat jen na sítích a  mezi 
lidmi je strašně málo. Stejně tak, někdy to 
nejde z objektivních důvodů vyřešit hned, 
proto bych vás občas poprosil i  o  trpěli-
vost. Naším úkolem je však lépe některé 
věci s  vámi občany komunikovat. Druhá 
věc, která mě štve, je to, jak funguje měst-
ská policie a  s  tím související zhoršená 
bezpečnost v  některých lokalitách. Není 
tajemstvím, že je v Bělé dost lidí drogově 
závislých. Poslední věc je nepěkná poli-
tická kultura; rozhodně už nechci, aby-
chom kvůli našim interním problémům 

plnili články novin, byli na sebe arogantní, 
sprostí a neuctiví. Jsme malé město, měli 
bychom spolupracovat a  komunikovat 
a nehrát si na vysokou politiku.

Který z  projektů předešlého vedení, do 
něhož počítám i radu, byste chtěl převzít 
a zachovat, a co byste rád dělal jinak?
Chtěli bychom dále pokračovat v projektu 
vlastního zpracování odpadů, v čemž udě-
lalo minulé vedení v čele s panem Verne-
rem velký kus práce a chci říct, že to bylo 
pro město opravdu důležité a  prozíravé. 
Dále chceme pokračovat v opravách běl-
ského zámku. Minulé vedení započalo 
opravu Valdštejnského sálu a prostor pro 
ZUŠ. My musíme dotáhnout do konce 
projekt na odvodnění zámku, abychom 
mohli realizovat související projekty, jako 
třeba opravu cesty pod zámkem, která 
byla letos uzavřena. Minulé vedení také 
úspěšně započalo směnu pozemků pod 
zdravotním střediskem. Jinak bych určitě 
přistupoval k  rozpočtu města. Za minu-
lého vedení se realizovala celá řada pro-
jektů, což je sice fajn, ale rozjelo se toho 
až moc, a my teď nemáme finance na je-
jich dotažení. Některé projekty nebyly dle 
mého názoru úplně šťastné, jako byl třeba 
projekt nové školky v  Mladoboleslavské, 
ať z hlediska umístění nebo z hlediska fi-
nancí. Rozpočet jsme zdědili v  minusu 
a  rezervy se ztenčují. Musíme být roz-
počtově odpovědnější, jinak už nebude 
v budoucnu z čeho brát.

Budou na to stačit čtyři roky?
Na stabilizaci rozpočtu doufám ano, v ně-
kterých projektech, jako je oprava stře-
diska, také, tam startujeme první etapu 
za 8 mil. Kč, ale u Lidových domů, byto-
vého domu Máchova 500 a kláštera určitě 
ne. Dále chceme realizovat také svoje pro-
jekty. Jako důležité vnímám vyčištění ryb-
níka na Vrchbělé a zadržování vody v kra-
jině. Chceme také realizovat startovací 
byty a  podpořit výstavbu v  Bělé, protože 
počet obyvatel Bělé klesá. V  našich pro-
jektech nesmíme zapomínat ani na ostatní 
lokality připadající k  Bělé, např. dotáh-
nutí chodníku v  Březince. Musíme čekat 
na dotační příležitosti, takže určitě nestih-
neme všechno. Práce je dost a peněz málo.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Dal jste si předsevzetí do nového roku?
Ano, výrazně zhubnout, protože se mi 
stalo, že mě někteří Běláci nepoznávají, 
a mít více času na rodinu a partnerku.

Nikdo nežije jen prací. Jaké jsou vaše 
koníčky? A najdete si na ně v nadchá-
zejícím období čas? 
Kromě práce pro město mám nyní nové 
zaměstnání, věnuji se financím. Zají-
mám se o historii, rád poslouchám i dě-
lám hudbu, hraju v Divadýlku na dlani, 
jsem moderátor, zajímám se o  poli-
tiku a ekonomiku, hraju rekreačně fut-
sal, jezdím občas na kole, rád stříhám 
stromky a pracuji na zahradě a rád trá-
vím čas s rodinou a partnerkou. Bohu-
žel můj akční rádius je veliký, a proto mi 
někdy na některé věci nezbývá čas. Part-
nerku a rodinu chci mít stále na prvním 
místě, zaměstnání a práci pro město na 
tom druhém a to ostatní, jak zbyde čas.

Zkusíte zformulovat motto svého za-
čínajícího čtyřletého období v radě?
Pokud myslíte moje osobní, je to: „S po-
korou sbírat nové zkušenosti a  tvrdě 
pracovat s  láskou k  našemu městu.“ 
Věřím, že se tato hektická a nestabilní 
doba brzy zlepší a  i  Bělá z  toho bude 
profitovat a prosperovat. Přeji vám, Bě-
láci, vše dobré a hlavně hodně zdraví!

Bc. RADEK FEJFAR
Je to vaše první působení v radě, v zastu-
pitelstvu? 
Je to moje třetí v zastupitelstvu a druhé v radě.

Která oblast správy našeho města vás 
v  nadcházejícím volebním období za-
jímá nejvíce? 
Územní rozvoj – stavební pozemky pro 
individuální bydlení.

Kterou ze svých vlastností, zkušeností 
upotřebíte ve své práci pro město?
Rád bych uplatnil ve prospěch města své 
pracovní zkušenosti.

Které tři věci vás na Bělé těší, okouzlují 
nebo z nich máte radost?
Okolní lesnatá krajina, upravené ze-
lené plochy ve městě a  radost mi 

dělá využívané work-outové hřiště. 

Které tři věci vás štvou a  chcete je ve 
městě změnit?
Nelíbí se mi nepořádek v parku a to, jak si 
ho někteří „přisvojují“.

Který z  projektů předešlého vedení, do 
něhož počítám i radu, byste chtěl převzít 
a zachovat, a co byste rád dělal jinak?
Likvidace odpadů, to musím uznat, je nad-
časový projekt předešlého vedení města, 
který dále rozvíjíme.

Budou na to stačit čtyři roky?
Na malé projekty čtyři roky stačí, ale pro 
rozvoj města je důležitější kontinuita pře-
sahující volební období.

Dal jste si předsevzetí do nového roku?
Ano, to klasické, že zhubnu.

Nikdo nežije jen prací. Jaké jsou vaše ko-
níčky? A najdete si na ně v nadcházejícím 
období čas? 
V  létě je to cyklistika a  v  zimě spinning, 
plavu radši v moři než v bazénu a cesta je 
pro mě cíl. Čas si určitě najdu!

Zkusíte zformulovat motto svého začí-
najícího čtyřletého období v radě?
Méně je někdy více...

Ing. MILAN LOMOZ
Je to vaše první působení v radě, v zastu-
pitelstvu?
Není, již jsem rok pracoval v radě města na 
pozici starosty.

Která oblast správy našeho města vás 
v nadcházejícím volebním období zajímá 
nejvíce?
Finance, které nejsou v bůhvíjak zářné kon-
dici, a investice, bez kterých by nebyl žádný 
rozvoj města. A  všichni se samozřejmě 
musíme zajímat o zdravotní středisko, aby 
v  Bělé zůstala zachována zdravotní péče. 
To je nejdůležitější úkol pro nás.
Kterou ze svých vlastností, zkušeností 
upotřebíte ve své práci pro město?
Zkušenost s řízením nákladů a jistá za-

rputilost při řešení problémů. Každý 
problém má své řešení, jen někdy je 
těžké ho najít.

Které tři věci vás na Bělé těší, okouz-
lují nebo z nich máte radost?
Jednoznačně krásný střed města a nád-
herná příroda. Když k  tomu přidáte 
božský klid na Bezdědičkách, mohou 
nám ostatní jen závidět.

Které tři věci vás štvou a chcete je ve 
městě změnit?
Štvou…? Tak to nevnímám. Změnit 
chci hlavně přístup k  investicím ve 
městě. Zatím to vnímám tak, že se dě-
laly projekty podle momentálního ná-
padu, a nikoliv podle logického plánu. 
A  spolu s  koaličními partnery se sna-
žíme o změnu přístupu k občanům, aby 
se nebáli na úřad přijít se svými pro-
blémy.

Který z  projektů předešlého vedení, 
do něhož počítám i  radu, byste chtěl 
převzít a zachovat, a co byste rád dě-
lal jinak?
Zajímavě vypadá projekt svozu ko-
munálního odpadu Technickými služ-
bami. S tím určitě budeme pokračovat. 
To je dobrý projekt. Pro mne osobně 
bude důležité se podívat na bytový 

fond, který minulé vedení opravdu ne-
rozvíjelo a nepečovalo o něj tak, jak by 
bylo záhodno.

Budou na to stačit čtyři roky?
Na dokončení projektu svozu odpadu 
Technickými službami čtyři roky bu-
dou stačit, péče o bytový fond je ale ne-
konečný příběh. To neskončí žádným 
volebním obdobím.

Dal jste si předsevzetí do nového 
roku?
Novoroční předsevzetí si nedávám.

Nikdo nežije jen prací. Jaké jsou vaše 
koníčky? A najdete si na ně v nadchá-
zejícím období čas?
Rád čtu, rád si zahraju na kytaru a „za-
békám“ s  kamarády. A  občas vyrazím 
na vandr, i když se nohy už brání.

Zkusíte zformulovat motto svého za-
čínajícího čtyřletého období v radě?
Jen ten život, který žijeme pro druhé, 
má smysl.

Děkuji za rozhovor.
Ptal se Petr Matoušek, MKZ

Příště radní Lukáš Voleman a Martin  
Toman.



6

S našimi předškoláky se průběžně připra-
vujeme na zápis do prvních tříd. Někteří 
z  nich již našli pod vánočním stromeč-
kem školní aktovku, s kterou se mohli ve 
školce pochlubit. Do školy se všichni moc 
těší a  nyní měli možnost podívat se, jak 
to tam vlastně vypadá. Domluvili jsme si 
návštěvu v 1. C u paní učitelky Řepkové. 
Zjistili jsme, co se už šikovní prvňáčkové 
- naši bývalí kamarádi ze školky - všechno 
naučili. Společně s  paní učitelkou nám 

předvedli ukázkovou hodinu, jak zvlá-
dají písmenka a  čtení, jak umějí počítat, 
jak jim jde angličtina. Do hodiny měli 
možnost zapojit se i  naši předškoláci od 
Včeliček. A opravdu se jim dařilo, i paní 
učitelka je pochválila. Ještě jednou prv-
ňáčkům i paní učitelce Řepkové děkujeme 
a těšíme se na další setkání.

Za třídu Včeliček 
Monika Bartošová

Dne 6. 1. jsme si ve třídě Veverek při-
pomněli s dětmi tradici tří králů. Děti si 
s  nadšením vyrobily a  ozdobily králov-
skou korunu. Povídali jsme si o tom, kdo 

tři králové byli, kam šli, kdo je tam dovedl 
a co přinesli. Na závěr jsme se naučili pís-
ničku „My tři králové“. Lada Formánková 

a Eliška Hanyková

PO VáNOCíCh U SLUNíčEK
V  prvním lednovém týdnu jsme se ve 
třídě Sluníček v  MŠ Mladoboleslavská 
definitivně rozloučili s  vánočním obdo-
bím. Děti pomohly odstrojit stromeček 
a během týdne se postupně seznamovaly 
s  tradicí Tří králů. Postavy Kašpar, Meli-
char a  Baltazar nás provázely některými 
aktivitami a pomohly dětem přiblížit svůj 
příběh. Děti si například vyzkoušely pře-
kážkovou „cestu do Betléma“, povídali 
jsme si o potřebě pomáhat a také jsme si 
zazpívali koledu „My tři králové“. Tvořivé 
dovednosti děti ukázaly při výrobě a zdo-
bení koruny či postaviček králů. Výrobky 
se dětem moc povedly.
Během ledna jsme se také více soustředili 
na činnosti podporující přípravu předško-
láků na zahájení školní docházky. Rozvoji 
předškolních vědomostí se budeme na-
dále věnovat během celého roku.

Pohádkový zážitek nám v MŠ zprostřed-
kovalo Nezávislé divadlo s  představením 
„Pošťácká pohádka“. Všem se moc líbila, 
už se těšíme na další.

Iveta Klápšťová, 
Adéla Prokůpková

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Z MaTeŘSKé ŠKOLY
NA NáVŠtěVě VE ŠKOLE

třI KRáLOVé
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Na začátku října aktuálního školního 
roku vznikl na naší škole v rámci projektu 
„Čteme na jevišti“ spolek Bělásek, který 
začal nacvičovat do soutěže vypsané or-
ganizací „Rosteme s knihou“ představení 
nazvané „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána 
a my“. Jedná se o scénické čtení a za ná-
padem vybrat jako soutěžní text laska-
vou a vtipnou knížku Miloše Kratochvíla 
stojí paní Simona Matoušková, jejíž dvě 
dcery jsou členkami souboru. Kromě 
Simči a Báry Matouškových se po nabídce 
připojili do projektu také Kuba Vobořil, 
Terka Voláková, Lucka Černá, Anička 
Fousková a Bláža Pantlíková. Na začátku 
jsme měli spíše matnou představu, co nás 
čeká, ale pod rukama nám začalo růst 
cosi, co se nám docela líbilo. Z knihy jsme 
vybrali tři povídky a  zpracovali je. Sou-

těžní video jsme zvládli s  pomocí pana 
Matouška natočit a poslat k zhodnocení. 
Bylo nám ovšem líto se s  nastudovaným 
kusem rozloučit, a  proto jsme si domlu-
vili předvánoční vystoupení pro žáky  
1. stupně. Soubor během dvou dnů (30. 
11. a  2. 12.) obešel se svým scénickým 
čtením všech 11 tříd prvního stupně, což 
bylo samo o sobě úctyhodným výkonem, 
a od malých diváků sklidil nadšení a za-
sloužený potlesk. Ani paní učitelky nešet-
řily chválou, což bylo pro účinkující vel-
kou odměnou.
Jako třešnička na dortu nám bylo nabíd-
nuto hostování v Divadýlku na dlani. Ve-
čer 15. 12. se tak členové Bělásku ocitli 
poprvé na divadelních prknech. A že jim 
to šlo. Řady publika navíc rozšířili někteří 
z pedagogů 2. stupně, kteří přijeli své žáky 
podpořit. Vše se zdařilo na výbornou, 
a  tak máme za sebou i  divadelní křest. 
Proto nás ani nemrzelo, že jsme v  kon-
kurenci 57 soutěžních souborů nebyli vy-
bráni mezi 5 nejlepších. Vždyť teprve za-
čínáme! V  druhém pololetí se chystáme 
na nový kus. Zároveň budeme rádi, když 
se naše řady rozšíří o další členy.
 

Mgr. Zuzana Kleinová

Ve středu 14. 12. se v  Praze na Masary-
kově střední škole chemické sešly čtyři 
stovky mladých zapálených chemiků, aby 
se se utkaly v boji o postup do krajského 
laboratorního kola. Mezi žáky pěti krajů 
měla naše škola dvě želízka v ohni – Mi-
chaelu Růžičkovou a Jana Šimka z IX. B. 
Oba se již týdny věnovali nácviku vý-
počtů, rovnic, vzorců a  chemických kří-
žovek. Konečně nastal čas, kdy mohli své 
snažení zúročit. A  dopadlo to výborně. 
Do laboratorního 
kola sice nepo-
stoupili, ale mezi 
tolika adepty se 
rozhodně ne-
ztratili. Michaela 
obsadila slušné 
místo ve třetí 
stovce soutěží-
cích, Jan dokonce 
společné 198. až 
209. místo. Je vi-
dět, že chemie, 
ač je těžká, žáky 
baví a  její stu-
dium má určitě 
svou budoucnost. 
Z  mnoha základ-

ních škol v  okrese Mladá Boleslav jen 
sedm poslalo své žáky do této prestižní 
soutěže. A mezi těmito devatenácti stateč-
nými zástupci našeho okresu se Jan Šimek 
umístil na skvělém 8. místě. Oběma sou-
těžícím děkujeme za vynikající reprezen-
taci školy a  přejeme hodně štěstí v  přijí-
macím řízení na střední školy.

Ing. Pavlína Cankařová

BUBINA, AKIM, KAty, LUNA A LIA

třI KRáLOVé VE ŠKOLNí DRUŽINě

To jsou jména neobvyklých návštěvníků 
naší školy. Jedná se o sovy a dravce, které 
v rámci výuky přírodopisu v sedmém roč-
níku přivezl žákům představit pan Jaroslav 
Knap ze Sokolnického spolku Mladá Bole-
slav.
Přes počáteční technické obtíže se po chvíli 
program výborně rozjel. Žáci se dozvěděli 
zajímavosti ze života dravých ptáků, z ob-
lasti sokolnictví i péče o takto v zajetí cho-
vané jedince. Žáci se mohli ptát a  hojně 
toho využili. Postupně se seznámili s orlem 
skalním Akimem, který nadchl ohromují-
cím mácháním křídly, drobnou sovou pá-
lenou Liou a luňákem Lunou. Celou dobu 
výkladu svým křikem rušila káně Haris-
sova Katy, a naopak s klidem největší sovy 
vůbec se po žácích rozhlížela Bubina, výr 
velký.
Vrcholem programu bylo focení odváž-
livců s našimi opeřenými návštěvníky. Ač 
někteří ptáci vypadali drobní, udržet je na 
ruce nebylo nic snadného. Obzvláště orel 
a výr byly pro žáky těžkým oříškem. Akce 
se žákům moc líbila a určitě si ji příští rok 
zopakujeme.

Ing. Pavlína Cankařová, 
Ing. Lucie Benešová

V  pátek 6. 1. jsme slavili svátek Tří králů 
a  žáci školní družiny se připojili k  jejich 
cestě. Nasadili si na hlavy předem vyrobené 
koruny s písmeny K, M a B a jako králové 
zazpívali písničku panu řediteli, pak také 
paním kuchařkám ve školní jídelně.
Tříkrálové putování pokračovalo na 
městskou radnici za paní starostkou Jit-
kou Tošovskou. Tam opět všichni zazpívali 
písničku „My tři králové jdeme k vám“, za 
což si odnesli sladkou odměnu. A jelikož se 
tři králové vraceli z Betléma, donesli všem 
i betlémské světýlko.

Renata Jeřábková, vychovatelka školní družiny

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Ze ZáKLaDNí ŠKOLY
SCéNICKé čtENí

MLADí ChEMICI V KRAJSKéM KOLE
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Dílnička - Velké srdce ze sena
Úterý 14. 2. od 17 hod.

Vážení a  milí, zveme vás do Zámeckého 
klubíku na dílničku „Velké srdce ze sena“. 
Valentýnské tvoření povede nám dobře 
známá a oblíbená lektorka Jana Císařová 
z Trnové, která k nám jezdí již pravidelně. 
Kdo ji znáte, jistě potvrdíte, že její dílničky 
jsou vždy velice pečlivě připravené a díky 
tomu všichni účastníci odcházejí spoko-
jeni se svým výrobkem. Jana je navíc milá, 
tedy neváhejte a na dílničku se včas zare-
gistrujte na tel.: 313 034 288 nebo e-mailu: 
paterova@mkzbela.cz. Těšíme se na vás.

Popletli jsme pohádku 
popředu i pozpátku

BR divadlo Libořice
Sobota 25. 2. od 15 hod. 

Kocour Vilík nejen mluví, ale také miluje 
pohádky. Ale ne tak ledajaké: ty klasické 
mu moc nevoní, tak si je upravuje podle 
svého. Jenže: jakmile se nám příběh jed-
nou zauzlí, je těžké se dopracovat ke zdár-
nému konci. Aby se to povedlo, potřebuje 
pomoc dětí. Ty nejen pomáhají Vilíkovi 
pohádku dokončit, ale také s ním zpívají, 
tančí a hrají…

Budova MKZ na Masarykově náměstí, 
vchod ze Střelecké ulice. 
Vstupné: 50 Kč.

Sobota 18. února 14.00 hod. 
 u MKZ na Masarykově náměstí

Těšíme se na vaši účast ve 
veselém masopustním prů-
vodu, který vyjde ve 14 ho-
din od budovy Městských 
kulturních zařízení. Co vás 
čeká? Doprovodí nás kapela 
BDO. První kroky pove-
dou k  budově radnice, kde 

si masky vyžádají povolení průchodu měs-
tem. Pozor - změna, odtud průvod zamíří 
parkem a  Krupskou ulicí, kolem Orlovny 
do zámku, kde čeká první přivítání a vese-
lení. Odtud zamíříme Farskou a  Kostelní 
ulicí zpět na náměstí, kde se mohou připojit 
všichni, kteří s námi nebudou chtít absolvo-
vat procházku do zámku a zpět a raději vy-
užijí pohostinně otevřené brány restaurace 
Stará pošta. Poté zamíříme k  České bráně 
a dalšímu zastavení s překvapením. Nako-
nec průvod očekávají na nádvoří MŠ ve Ve-
lenského ulici, kde se budeme ještě chvíli 
veselit a  postupně se rozejdeme do svých 
domovů.
Přijďte se s námi pobavit.

-sg-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Z kolébky do kočárku
čtvrtek 16. 2. od 17 hod.
Vstupné: 50 Kč
Beseda o historii dětského kočárku od po-
čátku jeho sériové výroby v  polovině 19. 
století až do 90. let století dvacátého. Jak se 
měnil vzhled a funkce kočárků? Podléhaly 
módním trendům? Jak nahlíželi na ko-
čárky a jejich vzhled dětští lékaři? O tom 
a mnohém jiném si s vámi bude povídat 
Naďa Černá, kurátorka sbírky dětských 
kočárků, vozítek a houpadel Regionálního 
muzea Mělník, p. o., autorka knihy Z ko-
lébky do kočárku.

Jiří Kezelius Bydžovský a jeho svět
čtvrtek 23. 2. od 17 hod. 

Vstupné: 50 Kč
Přednáška Bc. Jakuba Procházky o  auto-
rovi první mladoboleslavské kroniky a ži-
votě v první polovině 17. stol. Mladobo-
leslavský kantor, písař, primas městské 
rady Jiří Kezelius Bydžovský (1576–1655) 
studoval na pražské univerzitě, kde do-
sáhl titulu mistra. Jeho stěžejní dílo se na-
zývá Kronika města Boleslava Mladého 
– v něm shrnul dějiny města od jeho zalo-
žení až do roku 1653.

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 10. 2. od 16.30 hod.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 24. 2. od 16.30 hod.

Bohumil Dejmek: Revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U  příležitosti 70. výročí konce 2. svě-
tové války vydalo Muzeum Podbezdězí 
autentické vzpomínky učitele Bohumila 
Dejmka (1898–1979) na průběh konce 
války v Bělé p. B. Zakoupit je můžete na 
pokladně Muzea Podbezdězí za 60 Kč.
Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska ve spolupráci 
se spolkem Pověstné báchorky vydalo je-
dinečný výběr pověstí a  dalších zajíma-
vých příběhů z Konopasovy bohaté ruko-
pisné pozůstalosti. Zakoupit je můžete na 
pokladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.

MUZEUM PODBEZDĚZÍ, 
pobočka Muzea Mladoboleslavska, 

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910

www.muzeummb.cz ,info@muzeummb.cz
Facebook Muzeum v Bělé pod Bezdězem

KOMORNí SáL Zámecký klub a klubík

Masopust

MuZeuM PODBeZDěZí V úNORu

Výstavní sál MKZ  
LUDěK MAŇáSEK

od 3. do 23. 2.
Vernisáž proběhne v pátek  

3. 2. od 17 hod. 
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

iNFORMaČNí ceNTRuM S exPOZiceMi Na ZáMKu
VELMI VOLNÝ SERIáL ALBRECht Z VALDŠtEJNA

díl VII., Kult zvaný Valdštejn

ZPRáVA O StAVU IC S ExPOZICEMI, KLUBU A KLUBíKU NA ZáMKU V BěLé POD BEZDěZEM ZA ROK 2022

Nebožtíka Albrechta z  Valdštejna jsme 
opustili v  kapli chebského hradu 26. 2. 
1634. A  jak to bylo dál? Vévoda se opět 
vydal na cestu, tedy jeho mrtvola. Roz-
hodnutí císaře o  osudu ostatků kolonu 
s  těly zavražděných (Valdštejna, Trčky, 
Ilova, Kinského a  Niemanna) zastihlo 
ve Stříbře. Ve zdejším minoritském kos-
tele byl pak Valdštejn poprvé (a  ne na-
posledy) pohřben (o pohřby se postaraly 
rodiny obětí). Druhým místem spočinutí 
vévodova těla byla rodinná hrobka v kláš-
terním kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie ve Valdicích nedaleko Jičína. (Kartu-
ziánský klášter s  kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie nechal v bývalé oboře posta-
vit v roce 1627 Albrecht z Valdštejna. Po 
jeho smrti, v roce 1635 majetek kláštera 
přechází na císaře Ferdinanda II., který jej 
daruje zpět klášteru.)
Ostatky vévody jsou v  rodinné hrobce 
uloženy v letech 1636 - 1782, kdy je kláš-
ter zrušen a v polovině 19. století přesta-
věn na trestnici. A tak v roce 1782 dochází 
ke třetímu (zatím poslednímu) převezení 

ostatků Albrechta z Valdštejna, jeho syna 
a první manželky, do zrušeného kapucín-
ského kláštera v Mnichově Hradišti, který 
je dnes součástí zámeckého areálu a  je 
jedním z  míst, kam byli pohřbíváni ro-
dinní příslušníci Valdštejnů.
Vévoda Albrecht z  Valdštejna je beze-
sporu nejznámější postavou tohoto sta-
robylého českého rodu a laická veřejnost 
po dlouhou dobu vlastně ani jiného Vald-
štejna neznala. O  jeho vzestupu a  pádu 
byly popsány stohy papíru, jeho podoba 
byla zachycena na kresbách i  malbách, 
v  kameni i  bronzu. Poučení pro nás po 
čtyřech staletích a  zároveň tehdejší ak-
tuální zamyšlení nad pomíjivostí je, že 
každý jsme nahraditelný, nikdo tu nebu-
deme věčně a ve svých skutcích bychom 
na to měli myslet. Třicetiletá válka se vé-
vodovou vraždou nezastavila, o jeho ma-
jetek se postarali jiní a události běžely dál. 
Co zbylo, je příběh o velkolepém vzestupu 
a pádu člověka v kulisách válečného kon-
fliktu. Bohužel, jak aktuální.

Josef Müller

Rok 2022 byl pro nás náročnější jak zvý-
šeným počtem akcí, které se na zámku 
konaly, tak dvěma probíhajícími rekon-
strukcemi: rekonstrukcí předsálí, sálu, zá-
zemí a dalších tří přilehlých místností ve 
třetím nadzemním podlaží jihozápad-
ního a jižního paláce pro užívání městem 
a rekonstrukcí tří sálů v prvním nadzem-
ním podlaží jižního paláce k užívání pro 
ZUŠ Mladá Boleslav. Rehabilitovaly se tak 
další prostory této největší kulturní pa-
mátky v našem městě a město nám všem 
s  pomocí dotací nadělilo luxusní dárek, 
se kterým se budeme moci postupně se-
známit. Výsledku předcházelo vyklizení 
prostor, archeologické a  restaurátorské 
průzkumy a  řešení spousty jednotlivostí 
během rekonstrukce, jak už to na „památ-
kách“ bývá. Přibyly také několikanásobné 
úklidy našich výstavních a komunikačních 
prostor sousedících se stavbou. Zázemí 
obou staveb (stavební ohrady) nám také 
zabrala jednu čtvrtinu nádvoří, což ztížilo 
jak přístup na toalety pro veřejnost, tak 
představovalo novou výzvu při organizaci 
větších venkovních akcí. Dík pochopení 
všech zainteresovaných vedoucích pracov-
níků a zaměstnanců se obtíže podařilo mi-
nimalizovat.

Od počátku roku 2022 pracuje naplno Zá-
mecký klub a klubík i Informační centrum 
s  expozicemi na zámku (IC). V  Zámec-

kém klubíku se pravidelně konaly tvořivé 
dílny pro děti i  dospělé, meditační ho-
diny a  lekce jógy. První velkou akcí roku 
2022 na zámku byl Bělá Market „Jaro“, 
v sobotu 9. 4., za účasti 400 lidí. Návštěv-
nickou sezonu jsme zahájili v  expozici 
„Příběhy městských bran“ představením 
modelu města, který vznikl volně podle 
plánu J. Novotného z roku 1797, a verni-
sáží výstavy Majitelé dětské manufaktury 
na zámku v Bělé pod Bezdězem (v letech 
1765–1788) v sobotu 7. 5. Další Bělá Mar-
ket „Den dětí“ v  souladu s  přírodou ko-
naný 4. 6. přilákal na zámek 800 lidí. Za-
jímavým experimentem bylo uspořádání 
akce ŠKODA GAMING TOUR ve spo-
lupráci se ŠKODA AUTO Nadační fond 
a Grundex. V prostorách zámku návštěv-
níky čekala virtuální realita včetně popu-
lárního Beatsaberu, playseaty s  volantem 
pro závodění, PlayStation 5 konzole s nej-
novějším vydáním her FIFA a NHL. Sou-
částí programu byla i pohádka a prohlídky 
zámku zdarma. Akce se může pochlubit 
účastí přes 600 lidí, kteří by jinak zámek 
v Bělé pravděpodobně nenavštívili.
A rychle se nám přiblížilo „Léto na zámku“ 
- vrchol návštěvnické sezony, období škol-
ních prázdnin a  dovolených s  nabídkou 
řady zajímavých akcí. Nechyběla divadelní 
pohádka ani zábavný pořad pro děti s klau-
nem Rybičkou. Pomyslnou třešničkou na 
dortu pak bylo vystoupení souboru La Pu-

tyka, které bylo záhy vyprodané, a i vstu-
penky ke stání šly tzv. na dračku. Tato udá-
lost přilákala na bělský zámek 360 diváků. 
Nestárnoucí muzikál „Čochtan vypravuje“ 
v  podání Divadelní společnosti J. Dvo-
řáka bavil večer 17. 8. 180 diváků. O deset 
dní později, 27. 8., další Bělá Market ZÁ-
MECKÝ FOOD FESTIVAL přilákal na 
zámek 800 lidí a tento den jsme ukončili 
večer komentovanou prohlídkou zámku, 
kterou jsme se přihlásili k  celostátní akci 
Hradozámecká noc. Po letním maratonu 
akcí jsme vernisáží již sedmé výstavy umě-
leckého sdružení Spektrum „Bělská 7“ dne 
24. 9., které se účastnilo 60 návštěvníků, 
vstoupili do klidnější části roku, kde přes 
řadu akcí, jako je vítání občánků, setkání 
seniorů s vedením města nebo putování za 
Mikulášem, vynikal hojností návštěvníků 
poslední letošní Bělá Market „Adventní 
čas“ 26. 11. s 300 dospělými i dětmi. 
Celkem v  roce 2022 IC s  expozicemi 
a  Klub a  klubík na zámku v  Bělé pod 
Bezdězem navštívilo 7824 lidí, což podle 
našich záznamů dvakrát překonalo nej-
lepší výsledek předcovidových let. Z toho 
bylo návštěvníků IC 1477, na zámecký 
okruh vyrazilo 657 milovníků historie, 
akcí se účastnilo 4152 lidí a v Zámeckém 
klubu a klubíku při různých aktivitách trá-
vilo svůj volný čas 1538 dětí i dospělých.

Josef Müller a Marcela Paterová

Kaple sv. Anny, kapucínský klášter
v Mnichově Hradišti
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Dne 9. 2. vzpomeneme 20. výročí úmrtí 
akademického malíře pana Luďka Maňáska. 

Dne 11. 11. 1929 se v  tuhých mrazech 
v Bělé pod Bezdězem manželům Maňás-
kovým narodil syn Luděk. 
Malý Luděk již jako předškolák vynikal 
obrazotvorností a začal malovat na svůj 
věk první pozoruhodné obrázky. Rodiče 
se obrátili na mladoboleslavskou malířku 
Boženu Vohánkovou. Ta doporučila, aby 
Luděk studoval na Státní grafické škole 
v Praze na Smíchově, kam byl v roce 1943 
coby čtrnáctiletý hoch přijat. 
V  letech 1950–1955 vystudoval Vyso-
kou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 
u prof. Nováka. Po studiích se zaměřil na 

knižní ilustrace. Specializoval se na obrázky 
v knihách pro děti a mládež. Byl tzv. uměl-
cem na volné noze. Nejčastějším vydavate-
lem knih byla Artia, která díla exportovala 
do zahraničí. Knihy s jeho ilustracemi vyšly 
v nákladu více než 5 milionů ve 14 jazycích 
a putovaly do 17 zemí světa. Jeho obrázky 
jsou kouzelné, přesvědčivé, někdy nevý-
slovně krásné, jindy smutné a ošklivé. Právě 
tak, jak si to pohádka žádala. 
A co vše Luděk Maňásek ilustroval? Čí-
tanky do školy, zpěvníky, kalendáře, hrací 
karty, zápalky, záložky do knížek, novo-
roční přání, svatební oznámení, plakáty, 
divadelní programy a mnoho dalšího. Do 
výstavních síní se vracel až v devadesá-
tých letech. Jeho největší touhou bylo zpracování ilu-

strací k Máchovu Máji. Stačil je dokončit 
ještě před svou smrtí. Zemřel 9. 2. 2003 
v Ústí nad Labem. 
Dostala jsem tehdy velkou příležitost podí-
let se na zařazení jednotlivých ilustrací do 
tehdy připravované knihy. Luděk Maňásek 
na obrázcích pracoval mnoho let. Byla jsem 
několikrát přítomna jeho výkladu k jed-
notlivým kresbám v souvislosti s textem 
Máje. Děkuji za tato setkání, velmi mi po-
mohla nejen v pochopení veršů, ale pře-
devším v pochopení tak skvělého umělce, 
jakým Luděk Maňásek byl. Kniha vyšla 
v roce 2004 u příležitosti jeho nedožitých 
75. narozenin. 
Na Vaše pohádkové obrázky se nedá zapo-
menout, mistře!

Eva Hrubá

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

POHáDKOVÝ LuDěK MaŇáSeK

Dne 14. 1. uplynulo již dlouhých  
15 let, co nás navždy opustil náš ta-
tínek, lesák a  myslivec, pan Milan 
Daňhel. V  letošním roce by mu bylo 
94 let. Za společnou vzpomínku 
děkujeme. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera 
Radka a syn Milan s rodinami.

Dne 5. 2. si připomeneme 10. výročí úmrtí paní 
Yvony Bittnerové. Prosíme, kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. 
Stále vzpomíná Kamila s rodinou a Jitka s dcerou 

a ostatní příbuzní a známí.

Dne 6. 2. tohoto roku uply-
ne již 12 let, co nás navždy 
opustila naše milova-
ná maminka, paní Hana 
Janurová, a  11. 2. to bude 

osm let, kdy jsme se rozloučili také s tatínkem, pa-
nem Vilémem Janurou. 

Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 12. 2. to bude již šest let, co nás 
navždy opustil náš tatínek a dědeček, 
pan Zdeněk Kreidl. 

Stále vzpomínají synové s rodinami.

Dne 15. 2. uplynou již tři roky, co nás navždy 
opustil milovaný přítel a bratr, Karel Šeda. 
S  láskou stále vzpomínají družka Libuše, bratři 
Pavel a Petr a sestra Jana s rodinou.

Dne 26. 2. to bude již devět let, co nás 
navždy opustil náš drahý tatínek, pan 
Václav Mach. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte společně s námi. 

S láskou vzpomínají dcery 
s rodinami.

VZPOMíNKY PODěKOVáNí
Kulturní komise děkuje všem, kdo se po-
díleli na výstavě betlémů v  klášterním 
kostele, zvláště těm, kteří betlémy zapůj-
čili nebo věnovali. Vám ostatním děkuje-
me za návštěvu.

Nic z  toho by se nemohlo uskutečnit bez 
pomoci společností MKZ, Lesy Bělá, 
Technické služby a  Římskokatolické far-
nosti Bělá pod Bezdězem.

Též děkujeme všem, kdo přispěli k  ozdo-
bení vánočního stromku na Horce. Ty oz-
doby, které přežily nepřízeň počasí nebo 
byly vytvořeny šikovnýma rukama, budou 
uloženy na MKZ.

Těšíme se na setkání při masopustu  
18. 2. na náměstí před kulturním 
střediskem. 

Vaše kulturní komise
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Minule jsme tu 
zmínili výpravu 
světlušek, ale 
i skauti a roveři bě-

hem jednoho říjnového víkendu vyrazili 
zažít dobrodružství mimo rodné město. 
Cílem byl Jičín a Prachovské skály. Bě-
hem výpravy se potvrdilo neoficiální 
junácké heslo: Skaut je nepromokavý 

– počasí totiž mládežníkům příliš ne-
přálo, ale zvládli to. Prošli si Prachovské 
skály a přespali pod širákem. Druhý den 
navštívili pohádkové město Jičín a v po-
řádku se pak vrátili domů.
První listopadovou sobotu se konalo již 
tradiční zavírání Březinské studánky 
spojené s  úklidem lesa. Bohužel od-
padků jsme našli opět hodně, ale ne-

dali jsme si tím zkazit 
hezký den v  příjemné 
společnosti. Po cestě 
tam i  zpátky jsme si 
zahráli několik her, 
důkladně jsme ukli-
dili okolí studánky, 
osvobodili jsme pra-
mínek z  ní vytékající 
od nánosů bláta a  po 
práci jsme si opekli 
buřty. Studánku jsme 

na zimu uzamkli zlatým klíčem a  ode-
mkneme ji zase až na jaře. Můžete se 
k nám přidat!
Svornost Bělá – parta skvělá! 

Jerry

StARŠí ŽáKyNě
V  letošním soutěžním ročníku se nám 
povedlo oprášit zašlou slávu dívčí házené 
v  našem klubu a  přihlásili jsme do kraj-
ského přeboru družstvo starších žákyň. 
Děvčata si pod vedením trenérů Luboše 
Šilhy a Petra Netrvala vedou výborně a po 
polovině soutěže jsou na 2. místě. V pře-
boru startuje celkem pět družstev Po-
děbrady, Kutná Hora, Sokol Bělá, Příbram 
a Mělník. Hraje se vždy turnajovým způ-
sobem se střídavým pořadatelstvím všech 
týmů. Děvčata si vedou výborně, nad je-
jich síly jsou jen žákyně z Mělníka. Něko-
lik našich hráček je i  v  krajském výběru 
starších žákyň.

Program ve sportovní hale  únor 2023
Sobota 4. 2.
O pohár města Bělá pod Bezdězem - turnaj 
minižactva 4+1, začátek v 9 hod.
Sobota 11. 2.
2. ročník Memoriálu Jiřího Ceháka - turnaj 
mladšího žactva, začátek v 9 hod.
Sobota 18. 2.
SRL mužů Sokol Bělá x Úvaly B 17 hod.
Sobota 25. 2.
Turnaj starších žákyň od 9 hod.
Sobota 25. 2. 
Sportovní ples v sokolovně

Stanislav Švec,
sekretář klubu

turistika v měsíci únoru

Sobota 11. 2.
Zima pod Lužickými horami

Projdeme si údolí Svitávky – jeskyně – Ve-
lenice – Lasvice – Nové Zákupy, kde bude 
možnost občerstvení. Trasa je mírně ná-
ročná, cca 7 km, buřty s sebou.
Pro zdatnější turisty je možnost prodlou-
žení trasy o 3 km po NS Zákupy, kde uvi-
díte studánky, kapličky...
Ostatní si zatím odpočinou procházkou 
kolem zámku.

Odjezd: MB Bondy - 9 hod., Bělá, spor-
tovní hala - 9.15, Doksy – 9.40.
Cena: 250-300 Kč.

Další akce a informace naleznete na strán-
kách Turisti Bělá.

Za TPD se těší
Horský vůdce

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

TJ SOKOL BěLá HáZeNá SPOLeK TaJeMSTVí

SKauTSKé STŘeDiSKO SVORNOST
OhLéDNUtí ZA LOŇSKÝM ROKEM
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INZERCE

N
Á

B O R O V Ý

 BONUS 
15.000–45.000 Kč 

Ralsko

NABÍZENÉ POZICE:
PRO RALSKO
 Seřizovač svářecích robotů a lisů
 CAD konstruktér
 Obsluha CNC – obráběč kovů
 Programátor CNC obráběcích strojů
 Pracovník nástrojárny
 Obsluha lisu / Montážní dělník
 Technolog svařování / Technolog normovač
 Pracovník údržby strojů a zařízení / Provozní elektrikář
 Pracovník obsluhy 3D měrového centra

PRO USA
 Teamleader / Seřizovač svářecích robotů                                                                                                       
 Pracovník nástrojárny

 725 435 914

 personalni@kvfinal.cz

 @KVFinal

 www.kvfinal.cz
Posilujeme týmy v Kuřívodech v Ralsku

a Spartanburgu v USA.
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