Z města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU -  DVOJITÉ VOLBY - zpětný odběr
pneumatik - z kulturního dění - ze sportu a spolkové činnosti 
Vážení spoluobčané,
máme za sebou opravdu velmi teplé léto.
Sluneční paprsky, kterých bylo v letních
měsících dostatek, nám určitě dodaly
mnoho energie do nadcházejícího podzimu. Snad ještě několik slunečných dnů
prožijeme, abychom mohli vstřebávat zážitky z dovolených a vzpomínat na prožité
dny plné odpočinku a klidu.
I v těchto letních měsících se pracovalo na
naplánovaných akcích. Dokončila se rekonstrukce stropu tělocvičny v Základní
škole v Máchově ulici, byl zcela dokončen chodník k PENNY marketu, vyměnila se střešní krytina na budově městského úřadu, byly nainstalovány opravené
věžní hodiny, probíhá oprava fasády,
ale i střechy domu čp. 25, další rekonstrukce střechy probíhá na bytovém domě
Zámek 2, vyměnil se částečně povrch ulice
Máchova, dokončila se výstavba veřejného
osvětlení v okolí bývalé Linety, pracuje se
na projektových dokumentacích, aby byly
připravené k realizaci. S tím souvisí také
příprava rozpočtu na příští rok.

Určitě jsme mohli celé léto hojně využívat
naše koupaliště, které bylo po celou dobu
místním i letním hostům k dispozici. Probíhala běžná údržba našeho města se zvýšenou péčí o zeleň v celém městě, kdy
i stromy potřebovaly v parných dnech závlahu. Určitě jsme se pobavili při kulturních akcích, které na léto byly připravené.
Ale vše jednou končí a začíná další etapa
roku. Žákům a studentům v novém školním roce přejeme mnoho úspěchů při jejich práci ve školách, aby s chutí čerpali
nové poznatky od svých učitelů. Samozřejmě i ostatním občanům přejeme úspěchy, jak pracovní, tak i v rodinách.
Na začátku příštího měsíce se konají volby
komunální, tak i senátní. Přijďte k volbám
a zvolte si své zástupce, z křesel v obýváku
nelze volit, ani na sociálních sítích svůj
hlas nepředáte do volebních uren, musíte přijít do volebních místností. Přejeme
všem šťastnou ruku a krásné slunečné dny.
Jitka Tošovská a Lukáš Voleman,
vedení města.

září
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42. ročník

Výstavní sál MKZ
NAŠE SLAVNÉ OSMIČKY
do 31. 10.
otevřeno po – čt
od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Sobota 8. 9.
Máchovi v patách - Žatec
Neděle 16. 9.
POSVÍCENÍ
10 – 17 hod.
Masarykovo náměstí
EHD na zámku
Sobota 22. 9.
BROUČČÍ POHÁDKY
V Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné: 30 Kč
Neděle 23. 9.
UBROUSKOVÁ TECHNIKA
Rukodělné dílny na zámku
od 13 do 16 hod.
LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU
Komponovaný pořad k výročí
vzniku republiky
V Komorním sále MKZ od 18 hod.

Minulý měsíc na našem katastrálním území došlo k rozsáhlému
požáru v okolí vlakové trati.
Zasahovalo zde několik hasičských jednotek, profesionálních i dobrovolných. Chtěla bych
touto cestou poděkovat za velké úsilí při této práci mezi jinými i některým členům z řad
bělských rybářů, kteří bez zaváhání poskytli své zázemí u rybníka, kuchařkám ze školky,
které navařily litry gulášové polévky a napekly sladké věnečky, abychom se mohli postarat
o občerstvení pro hasiče. Ještě jednou velké díky všem.
Jitka Tošovská – starostka města

Pátek 28. 9.
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Sázení Lípy republiky
v parku na Masarykově nám.
od 10 hod.
1. – 7. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
odsouhlasila realizaci studie „Obnova
ovocného stromořadí - Hlínoviště“ dle
předloženého návrhu.

Změny rozpočtu města

Prodejna občerstvení

Rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy s panem Saadem Elshennawi na prostor sloužící podnikání
o celkové výměře 54,5 m² v objektu autobusové zastávky Masarykovo náměstí
čp. 1413 v Bělé pod Bezdězem, a to na
dobu neurčitou s platností od 1. 7. 2018.

Návrh z komise životního prostředí

Rada města na návrh komise životního
prostředí odsouhlasila kácení na městském koupališti a náhradní výsadbu
v této lokalitě, dále kácení v lokalitách na
Střeláku, Horka, za hřbitovem, Háječku,
nad Stadionem, v ulici Paninodvorská
a v parku na Masarykově náměstí a dále

Rada města dle zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, schválila rozpočtové opatření č. 5/2018, kdy příjmová
část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši
102.000,- Kč na 91.063.238,73 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve
výši 102.000,- Kč na 130.710.967,73 Kč.
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši
39.647.729,- Kč. Dále schválila rozpočtové opatření č. 6/2018, kdy příjmová
část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši
107.000,- Kč na 91.170.238,73 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve
výši 107.000,- Kč na 130.817.967,73 Kč.
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši
39.647.729,- Kč.

Příprava opravy chodníků

Rada města odsouhlasila výběr zpracovatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
- vypracování projektové dokumentace na

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY
Počátkem měsíce října se budou konat volby do zastupitelstev obcí.
I v našem městě budeme volit nové zastupitele, kteří budou spravovat
město v dalších 4 letech. Přípravné práce pro náš městský úřad jako
úřad registrační pro Bělou pod Bezdězem, Čistou, Plužnou a Březovice
započaly již v měsíci červenci. V současné době bylo projednáno
a následně zaregistrováno pro všechny uvedené obce celkem
25 podaných kandidátních listin volebních stran a nezávislých
kandidátů.
Ve stejném termínu budeme též volit i nové senátory do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky. První kolo senátních voleb proběhne
souběžně s volbami do zastupitelstev obcí a případné druhé kolo se
uskuteční týden poté.
O dalších podrobnostech k průběhu jednotlivých voleb, které se
budou konat ve dnech 5. a 6. 10. 2018, se dočtete v příštím Zpravodaji.
M. Krejčíková, SO

opravy chodníků v České ulici. Nejlepší
nabídkou je nabídka uchazeče fa Atelier
M.A.A.T. s. r. o. z Tábora, a to s nabídkovou cenou ve výši 114 345,00 Kč včetně
DPH a s celkovou dobou plnění ukončení
díla do 14. 12. 2018.

Provoz restaurace Na Hřišti

Rada města na základě žádosti schválila ukončení nájmu na prostor sloužící
k podnikání v objektu občanské vybavenosti č. p. 284 v ulici Mělnická panu Petru
Vocemu, a to dohodou ke dni 31. 7. 2018.
Současně rada města schválila zveřejnění záměru města pronajmout tento
prostor sloužící podnikání v objektu občanské vybavenosti č. p. 284 v ulici Mělnická (restaurace o výměře 52,74 m2, kuchyň o výměře 8,84 m2, herna o výměře
15,98 m2, sklad o výměře 7,7 m2, chodba
o výměře 4 m2, soc. zařízení o výměře
16,5 m2 a terasa o výměře 108 m2) pro zajištění stravovacích služeb za minimální
cenu 60.000,- Kč/rok.
Bc. Zdeněk Krenický
tajemník úřadu

Upozornění pro
občany:
Dne 24. 9. bude Sběrný dvůr Bělá
pod Bezdězem v Mělnické ulici
uzavřen v době od 10 do 13.30
z důvodu kalibrace velké váhy.
Děkujeme za pochopení.

Revitalizace hřbitova
II. etapa
Poslední připomínky k druhé etapě
revitalizace hřbitova můžete podat na MÚ, odbor ŽP, do 15. 9.

Lípa republiky 2018
Běláci jsou právem hrdi na svůj rozlehlý, nádherný park uprostřed města se
spoustou unikátních věkovitých stromů
jak cizokrajných, ale také těch našich
českých. Shodneme se jistě na tom, že
nedávná revitalizace parku prospěla
a dala těmto zázračným a užitečným
rostlinám vyniknout. Dne 28. září 2018
do seznamu významných stromů v bělském parku přibude další srdcovka, a to
doslova. V přední části parku, v blízkosti sochy Na stráž!, v den české státnosti společně zasadíme strom pro nás
Čechy nejvýznamnější, a sice lípu srdčitou, náš národní strom.
Rok 2018 je ve znamení celonárodních
oslav 100 let od vzniku Československa.
Bělá pod Bezdězem se k oslavám hlásí

a připojí se právě zasazením tzv. Lípy republiky v rámci projektu Lípy republiky
2018.

Lípy republiky nebo též lípy svobody jsou
dřeviny, které byly a jsou vysazovány již
od roku 1919 při významných výročích
na počest vzniku Československé republiky a připomínají naši národní svobodu
a demokracii.
Přijďte společně s námi oslavit významné
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jubileum našeho státu a vysadit do bělského parku mladou lípu srdčitou, strom,
který dál ponese poselství české národní
historie.
Lípa republiky bude po vysazení označena cedulkou umístěnou v trávě před ní.
Ta bude stabilně a spolehlivě oznamovat
důležitost stromu desítky let, aby nedošlo
ke ztrátě jeho poselství.
Akce Lípa republiky 2018 se koná za přítomnosti vedení města dne 28. září 2018
od 10 hod. na Masarykově náměstí. Při
této příležitosti bude na místě připraven
krátký kulturní pořad, na který vás srdečně zveme.
Těšíme se na vaši účast.
-Marcela Paterová, MKZ-

DĚNÍ VE MĚSTĚ - PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Ohlédnutí za peticí pro záchranu přírody
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám poděkovali za zájem
o petici proti záměru vybudovat tzv. Všesportovní areál na Vrchbělé.
Určitě si vzpomenete, že na podzim
roku 2017 se v bělské sokolovně uskutečnila prezentace záměru vybudovat na
Vrchbělé tzv. Všesportovní areál s bydlením. Prezentace vzbudila mezi občany
zájem a vyvolala diskuzi. Negativních reakcí bylo mnoho, což nás přimělo k vytvoření petice, prostřednictvím které by
každý z vás mohl vyjádřit svůj nesouhlas
s negativními důsledky výstavby areálu
na životní prostředí v okolí našeho města
a podpořit záchranu výjimečného kousku
přírody.
Zájem o petici byl ze statistického hlediska
velký a ukázal, že občanům Bělé není osud
jejich města a okolí lhostejný. Petice vzbudila zájem i České televize, která s členy
petičního výboru přijela natočit reportáž
pořadu Nedej se plus. Reportáž „Na ze-

lené louce“ ČT 2 odvysílala 26. 11. 2017
a je stále dostupná na internetu. Vyjádřit
svůj názor mohli občané Bělé pod Bezdězem, majitelé nemovitostí v Bělé a nakonec i lidé, kteří jsou častými bělskými
návštěvníky. Podpisů bylo celkem 576,
z toho 514 občanů z Bělé; 17 majitelů nemovitostí a 45 „neběláků“.
Naším záměrem je petici předat na podzim roku 2018 nově zvolenému zastupitelstvu jako určitý morální závazek na další
4 roky vůči vám, občanům i návštěvníkům Bělé.

Na závěr bychom v souvislosti se suchým
létem, které máme za sebou, chtěli upozornit na úbytek vody v krajině, jenž je
i u nás znatelný. Golfová hřiště potřebují
velké množství vody, je tedy vhodné je budovat v lokalitách se zdrojem povrchové
vody. Na Vrchbělé žádný takový zdroj
není. Ať jste, či nejste milovníky „divoké“
přírody, nedostatek vody se v budoucnu
bude týkat i vás. Proto je důležité zachovávat přirozené ekosystémy, které mají
schopnost vodu v krajině zadržovat.
Vážíme si vaší podpory a věřte, že budeme
vždy bojovat za správnou věc ve jménu
zdravého rozumu.
Pokud by vás zajímalo více podrobností
o problematice Všesportovního areálu
s bydlením na Vrchbělé, můžete si stáhnout text petice i přílohy zde: https://1url.
cz/sMM5T
Mgr. Michal Jirdásek
Ing. Pavel Machek
Ing. Anna Stodůlková

Den D!
Musím upozornit na skvělou letní pohodu
při pobytu na bělském přírodním koupališti.
Návštěvnost určitě zvyšují babičky a dědečkové s vnoučaty. A další rodiny na místě.
Bělské přírodní koupaliště zřejmě získalo primát v okolí. Z hovoru jsem zjistil, že rodina
z Jablonce nad Nisou se každoročně ráda
jede potěšit s vnoučaty právě do Bělé p. B.
Bydlí v pronajaté vile v obci Březinka, stravují se v jídelně Bělá p. B. a užívají si plavání
v městském koupališti. No, není to radost?
Občerstvení Věchýtek má na výběr spoustu
jídla i pití za dobré ceny. A obsluha je příjemná, rychlá, osobitá. Každý z nich má
snahu hostům přilepšit. „Zrušil jsem letenku
k moři,“ říká tam turista kamarádovi u piva.
Posléze přichází spousta mládeže z letního
tábora. Křiknu na vedoucího: „To se po vás
vylije voda ke mně na trávu, vždyť je to snad
80 lidiček!“ „Osmdesát sedm je správně!“
odpovídá jeden z vedoucích táborníků.
Do schodů občerstvení Věchýtek jde mladší
paní s děckem na ramenou. Dvě děti se drží
za ruce té paní a třetí vzadu pláče až běda.
Ptám se: „Co se mu stalo?“ Paní odpovídá:
„Víte, mám čtyři děti, ale unesu na ramenou
jen jedno.“ :-)
Vidím pak, jak táta spěchá na pomoc do
vody klučinovi, kterému vítr odvál plovací
kruh. Strnulá tvář tatínka prozrazuje studenou vodu. Malý trpělivě čeká, jestli se táta
překoná. A stalo se. Zachránění dětské pomůcky ve mně vyvolalo úsměv, stejný jako
u chlapce. Tak mu šeptám: „Tohle udělej tátovi zítra zase!“ A celá rodina na břehu se nahlas směje.
Tak co říkáte: Není to prima koupání? Přijďte taky :-))
Jaroslav Haken

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…
Pneumatiky
lze ekologicky
zlikvidovat či
recyklovat pro
další využití?

Zakoupením
pneumatiky
automaticky
zaplatíte
za její recyklaci?

Z recyklovaných
pneumatik lze
vyrobit dětská hřiště,
sportoviště a další
užitečné výrobky?

Sběrný dvůr či
dokonce černá skládka
nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých
pneumatik!

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.
Více informací na www.eltma.cz.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
KOMORNÍ SÁL MKZ
POHÁDKA
ČERVÍK A SVĚTLUŠKA – JAK SE NAŠLI
Brouččí pohádky Liduščina
divadla
V sobotu 22. 9. od 15 hod.
v Komorním sále MKZ

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi
NA ZÁMKU
Dny evropského historického dědictví
neděle 16. 9.
Na bělském zámku se něco chystá!
Že by zase nějaké strašení?
Možná, trochu.
Při netradičních oživených prohlídkách,
které pro vás připravujeme v rámci Dnů
evropského dědictví (EHD), se můžete
těšit na mnohá překvapení. V krátkých
skečích se vám představí chrabří mušketýři a každá prohlídka bude zakončená
malým dobovým hudebním představením v zámecké kapli.

A kdy že to?
V neděli 16. 9. na zámku v Bělé pod
Bezdězem. Prohlídky začínají ve 13, 14,
15 a v 16 hod.
A tak se po nedělním dobrém obědě přijďte pobavit.
Těšíme se na vás.
-Marcela Paterová, MKZ-

Zdobení ubrouskovou technikou
neděle 23. 9. od 13 hod.

Kdo pomůže světlušce Lidušce opravit
zhaslou lampičku? Doufejme, že se o to
postarají kamarádi červík Pavlík a červík
Jiřík. Nezapomeňte se přijít podívat, pro
vaše děti i pro vás hraje Liduščino divadlo
z Roztok u Prahy.
Vstupné: 30 Kč.

Týden knihoven
1. – 7. 10.
První týden v říjnu je jako každý rok věnován čtenářům knihoven. Všichni, kdo
nestihli vrátit zapůjčené knihy ani si prodloužit rezervaci, to můžou napravit, tento
týden jim bude odpuštěno penále. Zároveň
jsou pro vás zcela zdarma připraveny zábavné programy v Komorním sále MKZ.
V úterý 2. 10. se od 17 hod. můžete s Kateřinou Kadlusovou a Františkem Nyklem
vydat na bramboře kolem světa. Proč na
bramboře? Přijďte na cestovatelskou přednášku a uvidíte.

Kdo by neznal výrobky zdobené ubrouskovou technikou? Na každém jarmarku
nebo rukodělném trhu najdeme stánek
s rozkošnými krabičkami, vázičkami nebo
rámečky. Co kousek, to originál. Také se
rádi kocháte uměním šikovných výtvarnic?
Nyní máte příležitost vyzkoušet si, že tato
metoda zdobení předmětů není nikterak
náročná, a možnost vytvořit si vlastní originální výrobek. Pokud máte chuť tvořit,
přijďte v neděli 23. 9. ve 13 hod. do rukodělné dílničky Infocentra na zámku.
Ke zdobení pro vás budou připravené krabičky, rámečky, květináče a také ubrousky
s různými motivy. Můžete si též donést
vlastní předmět vhodný ke zdobení touto
technikou, nejlépe mírně savý materiál
(dřevo, papír, překližka…).
Přijďte a zjistíte mimo jiné, jak úžasný relax takové tvoření je, jak pomáhá přetížené duši na chvíli zpomalit, zrestartovat.
Těšíme se na vás.
Vstupné: 30 Kč.

Lístky do památníku
V Komorním sále MKZ
neděle 23. 9. od 18 hod.

Také máte doma svůj nebo babiččin
památníček plný vzpomínek? Musica
Dolce vita vám přinese program plný
krásné hudby našich klasiků ozvláštněný citacemi z knih známé herečky,
spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové,
V sobotu 6. 10. se od 15 hod. vrátíme které doba počátku minulého století
k tématu první republiky. Setkáme se s au- přímo učarovala.
torem předlohy k seriálu Četnické hu- Program jsme pro vás připravili v rámci
moresky, plk. JUDr. Michalem Dlouhým, připomínky 100letého výročí založení
Ph.D., odborníkem na historii bezpeč- republiky.
nostní služby na našem území.
-Simona Grosová, MKZVstupné: dobrovolné
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ilustrační foto
Případným zájemcům doporučujeme si
svou účast včas rezervovat, neboť kapacita
dílničky je omezena.
-Marcela Paterová, MKZ-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
V září se opět můžete těšit na tradiční bělské posvícení
Neděle 16. 9. od 10 do 17 hod. v parku
na Masarykově náměstí
Tradiční bělské posvícení bude tentokrát
probíhat v duchu první republiky, abychom také u nás připomínali 100leté výročí založení našeho státu.
Když se řekne první republika, nesmějí
chybět písničky Jaroslava Hašlera. Jarmarkem bude tedy provázet Staropražská skupina Hašlerka. Již tradičně uvidíte dravce
Daniela Dobrkovského a letos mohou
nejen pánové zažít ring volný. Box předvede skupina Rohovníci.

Uslyšíte kramářské písničky a uvidíte Furiantskou pohádku Komediantů na Káře.
K programu se svými jarmarečními písněmi připojí také severočeská skupina Katastrofální předpověď počasí, a komu se
v loňském roce líbil tanec na laně, může se
na něj těšit i letos.
Změna programu je vyhrazena a upozorňujeme, že při akcích MKZ je pořizována
fotografická, případně filmová dokumentace.
-Simona Grosová, MKZ-

Muzeum Podbezdězí v září
Muzejní kavárna: Vzpomínkové
odpoledne
Čtvrtek 20. 9. od 17 hod.,
vstupné: 30 Kč
V rámci výstavy Srpnové dny 1968 na Bělsku
si s pamětníkem plk. v. v. Josefem Haislerem
připomeneme bezprostřední události po
srpnových dnech 1968 v Bělé pod Bezdězem.
Na výlet s muzeem: Exkurze do
dávnověku Chlumu u Mladé
Boleslavi
Sobota 15. 9., vstup zdarma
V
rámci
doprovodných a kcí
k letní výstavě „Chlum
v dávnověku“,
která je k vidění v Muzeu
Mladoboleslavska, jsme pro vás připravili pěší exkurzi. Trasa povede po Naučné
stezce Chlum a neminou nás archeologické památky v čele s hradištěm Švédské
šance, pozůstatky hradu Chlum, mohylová pohřebiště a další významné lokality.
Průvodcem bude archeolog Filip Krásný.
Exkurze proběhne za každého počasí v sobotu 15. 9. Sraz účastníků před restaurací
Na Statku v obci Nepřevázka v 8.30. Délka
trasy 9 km, trasa exkurze končí opět před
restaurací Na Statku zhruba mezi 13-14
hod. Exkurze je zdarma. Buřty s sebou!
AUGUSTINIÁNI V PODBEZDĚZÍ
Neděle 16. 9. od 13 do 16 hod.
V rámci akce Dny evropského dědictví
(EHD) budou zpřístupněny prostory augustiniánského kláštera a kostela sv. Václava v Bělé pod Bezdězem, kde se na výstavě
v prostorách bývalé klášterní knihovny můžete seznámit s výsledky archeologického
výzkumu.

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
6. 5. až 28. 10.
Výstava zachycuje
všední i nevšední
dny venkovského
města v časech
první republiky.
Jednotlivé kapitoly výstavy (např.
obchody, školství,
černá kronika) jsou zpracovány podle Pamětní knihy města Bělé pod Bezdězem.
SRPNOVÉ DNY 1968 NA BĚLSKU
15. 5. až 28. 10.
Výstava připomene 50. výročí okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy.
K dispozici jsou dobové tiskoviny a dokumenty z Bělé pod Bezdězem či vzpomínky
pamětníků.
STROM JAKO SYMBOL
25. 5. až 28. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo v zámecké
kapli sv. Josefa výstavu věnovanou rostlinné
výzdobě v církvi. Výstava je součástí prohlídky Muzea Podbezdězí.
EDUARD ŠTORCH - 140 let od narození autora Lovců mamutů
29. 5. až 28. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo výstavu
k výročí 140 let od narození Eduarda Štorcha, autora slavného románu Lovci mamutů.
Kromě života a díla Mistra jsou vystaveny
také originální nálezy mamutích kostí a nanejvýš vzácné chlupy mamutí srsti, zaslané
našemu muzeu z daleké Sibiře, kde byly vydobyty ze zmrzlé ruské půdy! Poprvé je také
vystaven spisovatelův deník od soukromého
sběratele.
PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea
Podbezdězí představuje tradici regionu,
kulturní a historické památky i osobnosti
Podbezdězí.
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HISTORICKÉ MOTOCYKLY
28. 4. až 28. 10.
Muzeum Podbezdězí připravilo
lahůdku pro milovníky historických motocyklů
československé
poválečné výroby
ze sbírky Pavla Dlaska a soukromých sběratelů. K vidění jsou například legendární Jawa
250 „pérák“, Čz 150 c, motokrosové speciály
či unikátní kapotovaná Jawa 50 „mustang“
určená pro vývoz do Anglie.
Bohumil Dejmek: Revoluční
události v květnu 1945 v Bělé
pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové
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 Po db e z d ě z í
za 60 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 14. 9. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé pod Bezdězem bude sloužena
v pátek 14. 9. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 28. 9. od 18 hod.
Na svátek sv. Václava, v pátek 28. 9., bude
sloužena poutní mše svatá v kostele sv. Václava při augustiniánském klášteře v Bělé
p. B. od 18 hod.
Muzeum Podbezdězí, pobočka Muzea
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro),
Bělá p. B. tel.: 326 701 618
www.muzeumbela.cz
muzeumbela@gmail.com

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínka dcery MUDr. Z. Marečka
Jsou výročí, která
jsou
bolestná
i po letech. Nic
nezmůže
čas,
který prý zahojí
všechny
rány.
Snad si někteří
z vás i po dvaceti
pěti letech vzpomenou na mého
otce, obvodního lékaře MUDr. Zdeňka
Marečka.
Myslím, že řada lidí si ho pamatuje jako
obětavého a laskavého člověka, který se
snažil pomáhat lidem až do poslední
chvíle. Jeho povolání pro něj bylo životním posláním. Pocházel z rolnické rodiny
v Polabí, byl posledním synkem bývalého
československého legionáře, v jehož návrat
jeho žena už pomalu ani nedoufala. Jan
Mareček se ale v roce 1922 vrátil z dlouhé
války a zejména z nekonečné cesty nově
vzniklých československých legií a znovu
se ujal rodinného statku nedaleko Brandýsa nad Labem.
Malý Zdeněk, který se narodil jako páté
dítě 19. 6. 1923, byl předurčen k tomu, aby
se z něj, stejně jako z jeho mnohem star-

ších bratrů, stal rolník. Vše ale změnila náhodná návštěva u soukromého lékaře. Byl
okouzlen tímto povoláním, soukromou
ordinací, posláním lékaře… Věděl, čím se
chce stát, už jako malé dítě. A neúprosně
šel za svým snem. I přesto, že nacisté uzavřeli české vysoké školy a musel po maturitě čekat léta, než se mohl zapsat na lékařská studia. Tak se alespoň mezitím naučil
rusky a sloužil jako tlumočník sovětské armádě při osvobození Československa.
Jakmile to jen bylo možné, zapsal se v roce
1945 na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. První přednášky, na kterých
bylo až několik tisíc posluchačů, se konaly
v pražské Lucerně. Postupně ale studenti
odpadávali, takže na konci školního roku
se vešli do běžné posluchárny. Ne však
Zdeněk. Naopak, studia, která normálně
trvají šest let, zvládl za čtyři a půl roku
a všemožně se snažil dohnat ztracený čas.
Jeho prvním působištěm v 50. letech bylo
Skalsko, v roce 1959 kupuje rodinný dům
v Bělé pod Bezdězem a začátkem 60. let
přebírá praxi v tomto městečku. A působí
zde až do své smrti. Snažil se odejít do důchodu a užívat si zaslouženého odpočinku,
ale nedokázal to. Povolání mu bylo vším,

pomáhalo mu překonávat vážnou nemoc,
které nakonec podlehl 12. 9. 1993 ve věku
70 let.
Možná si ještě někteří z vás na něj pamatují. Pamatují si, že byl velice skromný, ale
houževnatý a cílevědomý. K lidem měl citlivý přístup, neváhal trpělivě vyslechnout
všechny soukromé potíže svých pacientů,
často jeho profese přesahovala do práce
psychologa. Určitě byl rodinným lékařem,
takovým, jakého potkal jako dítě za první
republiky a které komunistický režim nahradil lékaři věrnými stranické příslušnosti. Celý život dokázal vzdorovat nabídkám na vstup do komunistické strany,
i přes nebezpečí, které toto neustálé odmítání ve své době neslo. Ale vzhledem
k tomu, že byl každoročně hodnocen jako
nejlepší lékař okresu Mladá Boleslav, straničtí soudruzi mu neměli co vytknout.
V mé paměti zůstává vzpomínka na obětavého tatínka, na jeho laskavý úsměv, na
otcovskou lásku, kterou mě zahrnul, i když
nebyl schopen, jako řada jiných rodičů v té
době, otevřeně mluvit o svých pocitech.
Ale nebylo to potřeba. Věděla jsem, jaké
mám místo v jeho srdci. A jen doufám, že si
někteří z vás vzpomenou na jeho památku.

VZPOMÍNKY
Dne 1. 9. uplyne již deset let, co jsme se
navždy rozloučili s paní Alenou Bušovou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina
Dne 4. 9. tomu budou již dva roky, co
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček
a manžel, pan Antonín Kašpar. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou děti s rodinami a manželka
„Kdo v srdci žije, nezemřel.“
Dne 10. 9. uplyne již 11 let, co zemřela moje drahá
sestra Ladislava Dušičková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte prosím se
mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene sestra Jarmila.

„Přestalo tlouct srdce tvé, nebylo léku, jímž
mohlo žít.“
Dne 20. 9. uplynulo dlouhých třicet let,
co od nás odešel pan Václav Špringl.
Stále vzpomínají manželka,
dcera s dětmi a syn s rodinou.
Dne 21. 9. uplyne šestnáct smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek a dědeček, Miroslav
Holda.
S láskou vzpomínají maminka Hana Holdová,
dcery Martina
a Hana s rodinami.

Poděkování
Děkujeme za milé návštěvy k našim kulatým
narozeninám a za dárky, které nás potěšily.
Hlavně si vážíme toho, že nám přišli popřát
z městského úřadu paní starostka Tošovská
a pan Voleman, za baráčníky soused Bernard
a paní Bělonožníková, za Svaz postižených civilizačními chorobami paní Nováková a Průšková
a naši příbuzní a známí. Moc nás to potěšilo.
Ještě jednou děkují Eva a Josef Šimkovi.
Jednotka SDH Bělé pod Bezdězem by ráda jménem všech hasičů zasahujících u požáru dne
7. 8. 2018 poděkovala paní starostce Tošovské
a rybářskému spolku Bělá za zajištění občerstvení a zázemí na odpočinek pro zasahující
jednotky.
Velké diky všem moc si toho vážíme.

Skautská výprava; nábor do Junáka
Na přelomu července a srpna proběhlo
středoevropské jamboree v Maďarsku
(akce pro skauty z celé Evropy), které jsme
se zúčastnili i my – bělští skauti, spolu se
skautkami z Plzně. Proto před jamboree
proběhla víkendová seznamovací výprava
– plzeňské skautky přijely do Bělé, abychom se viděli osobně. Začali jsme v pátek večer, kdy jsme se navzájem představili
a zahráli si několik seznamovacích her.

V sobotu jsme vyrazili do krásné bělské
přírody, kterou jsme celý den prozkoumávali. Cestou jsme se od vedoucích dozvěděli něco o Maďarsku, procvičili si angličtinu, řešili situace, které by mohly nastat,
a zkrátka vše, co na jamboree budeme potřebovat. Na noc jsme zakotvili pod převisem. U ohně jsme si pokládali všelijaké
otázky, vyprávěli si a nakonec jsme šli spát.
V neděli dopoledne jsme vyrazili na cestu
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domů. V horkém dni jsme se dotrmáceli
až do nové bělské kavárny, kde jsme výpravu příjemně ukončili. Akce v Maďarsku se vydařila, potkali jsme spoustu nových lidí a zažili řadu hezkých věcí. Ať žije
příští jamboree!
Nábor nových členů do Junáka proběhne
ve st 19. 9. na Střeláku od 16.30. Vítáme
zejména děti od 1. třídy. Těšíme se na vás.
Lenny a Jerry

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Bělský sedmiboj V.
Tak máme za sebou prázdniny a Bělský
sedmiboj má za sebou 5. ze 7 disciplín.
Čtvrtým turnajem byl turnaj v plážovém
volejbale a pátou soutěží byla již tradičně
Bělská regata. Zatímco nad vysokou sítí
vládlo družstvo Vodojemu, na vodní hladině jasně dominovala plovoucí postel se
Spáči z Bezdědic. Ani další dvě lodi (Měšťáci a Vodojem) nezůstaly bez zasloužené
pozornosti. Nepřičinily se o ni ale rychlostí, ale tak zvaným cvaknutím. Obě lodi
byly za jízdy svými posádkami opuštěny.
Loď Měšťáků již krátce po startu a loď Vodojemu při obrátce. Přičteme-li k závodu
ještě soutěže pro děti a jako vždy skvělý
Heretic Group, je jasné, že o zábavu nebyla poslední červencovou sobotu na bělském koupališti nouze.
Nyní jsou před námi jen poslední dva
závody – Bezdědický krpál a turnaj

TAJEMSTVÍ
Měsíc září - pokračující léto,
nebo nastupující podzim

Malí pasažéři na vítězné posteli
v badmintonu. Nejblíže je již třetí ročník Bezdědického krpálu, který se koná
8. září, a kde jinde než v Bezdědicích.
Tento ročník bude rozšířen vedle běžců
i o závod na horských kolech. Nepůjde jen
o sportovní výkon, ale opět hlavně o zábavu. Takže, kdo máte v sobotu 8. září odpoledne čas, hurá do Bezdědic!
Milan Lomoz

So 8. 9. Závěr Máchovského putování v evropském městě piva - Žatec
Program: společná prohlídka Chrámu piva
a chmele, Chmelařského muzea a dalších zajímavostí tohoto města.
Během dne představíme Máchovské putování pro rok 2019. Nebude chybět zastávka
v Panenském Týnci.
Cena: 200-250 Kč (autobus a vstupy).
Odjezd: Bělá, Městská sportovní hala
– 7 hod., Doksy - 7.15.
Návrat: mezi 17-18 hod.
Pátek 21. 9. Schůze turistů na základně
od 17 hod.
Program: podzimní akce, příprava Turistického potlachu, informace z turistiky a další
podrobnosti k vícedenním zájezdům r. 2019.
Hosté vítáni.
Čt 27. 9. - ne 30. 9. Hory Krušné nebudou
krušné! Česká i německá část hor
Ubytování: Loučná p. Klínovcem. Navštívená
místa: hrad Hauenštejn, Měděnec, Boží Dar aj.
Doporučujeme menší částku v eurech a cestovní pojištění do zahraničí.
Odjezd: Bělá, Městská sportovní hala
– 7 hod., Doksy - 7.15.
Návrat: v neděli 30. 9. cca v 17 hod.
Další informace: stránky TPD (mimo jiné
bohatá fotogalerie).
Horský vůdce

TJ Sokol Bělá - házená
Výcvik s místními kynology
Kynologický klub
v Bělé pod Bezdězem nabízí pro
nečleny klubu
podzimní kurz
základní poslušnosti pro štěňata
a mladé psy. Cílem kurzu je socializace, pozitivní přístup k výchově psa, seznámení se
základními povely a metodami výcviku.
Další informace jsou uvedeny na stránkách
www.zkobela.cz.
H. Sekničková,
jednatelka ZKO Bělá p. Bezd.

Zveme vás na

3. ročník běhu do vrchu

Bezdědický krpál
který se koná

8. září 2018 v Bezdědicích
Start dětského závodu: 14:00
Start hlavního závodu: 15:00
Start závodu horských kol: 16:00
Registrace závodníků začíná ve 12:30 a končí 30
minut před každým závodem
Dětský závod je určen pro holky
a kluky do 11 let – vyhraje každý.
V rámci doprovodného programu
jsou připraveny nejen soutěže
pro děti, ale i občerstvení a dobrá
muzika. Těšíme se na vás.
Dotazy na: belskysedmiboj@gmail.com
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Zápasy ve Sportovní hale

Zápasy, turnaje házené v Městské sportovní
hale - září
Sobota 1. 9.
od 17 hod. – Český pohár: muži
TJ Sokol Bělá p. B. - 1. HC Pardubice
2. liga mladší dorostenky:
Sobota 15. 9. od 15 hod. – Házená Mělník
Sobota 22. 9. od 13 hod. - Hvězda Cheb
2. liga starší dorost:
Sobota 22. 9. od 15 hod. – TJ JM Chodov
Sobota 29. 9. od 17 hod. - HK BS
St. Plzenec
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