
Z  města  a  městsKÉHO  ÚŘaDU  -  100  let  repUbliKy  -  DVOJitÉ 
VOlby  -  Z  KUltUrníHO Dění  -  Ze  spOrtU a  spOlKOVÉ činnOsti 

Výstavní sál MKZ
NAŠE SLAVNÉ OSMIČKY

do 31. 10.
Otevřeno po – čt

od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. 

5. - 6. 10.
KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY

Sobota 6. 10. 
„ČETNÍK“ MICHAL DLOUHÝ

Beseda v rámci Týdne knihoven
v Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstup volný

Sobota 13. 10.
KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ

Pohádka pro nejmenší
V Komorním sále MKZ od 15 hod.

Vstupné: 30 Kč

Sobota 20. 10. 
RUKODĚLNÉ DÍLNY – ORIGAMI

IC s expozicemi na zámku
od 13 do 16 hod.

Neděle 28. 10.
100 LET POTÉ

Slavnostní program k výročí 
republiky

Pomník Na stráž!,  
Masarykovo nám. od 9.30

TRÉGLOVA BĚLÁ 
Všichni jsme herci 

aneb Co by, kdyby…
Divadýlko na dlani - MB

V Komorním sále MKZ od 19.30
Vstupné: 30 Kč.

Rezervace na akce MKZ možné na 
www.mkzbela.cz 

VÁžENÍ SPOLUOBČANÉ,
říjen

10/2018
42. ročník

čas neúprosně letí a  máme tu podzimní 
měsíc, který se předvede v krásných bar-
vách a  ještě se ukážou i  nějaké sluneční 
paprsky a dokreslí podzimní atmosféru.
Na začátku měsíce proběhnou komunální 
i  senátní volby, tak přijďte do volebních 
místností a podpořte své kandidáty, kteří 
se ucházejí o vaši přízeň.
Minulý měsíc se také scházely komise i fi-
nanční výbor a  s  pečlivostí se sestavoval 
rozpočet na příští rok, který bude schva-
lovat zastupitelstvo města v  novém slo-
žení. Věžní hodiny se snad umoudřily 
a nebudou se zastavovat jako minulý mě-
síc. Nadále se pracuje na fasádě budovy  
čp. 25 i  na střeše bytového domu na 

Zámku 2. Bude probíhat výměna oken 
v  budově knihovny a  MKZ. Opravují se 
uvolněné byty pro nové nájemníky a pro-
bíhá běžná údržba našeho města.
I když letní sezona již skončila, opět jsou 
nachystané kulturní akce, kde se můžeme 
potkat se svými přáteli a  popovídat si 
s nimi. Určitě si najděte čas i na procházky 
do přírody, začínají růst houby, tak vám 
přejeme plné košíky nebo jenom krásné 
procházky a  chvíle strávené se svými ro-
dinami a  ještě úsměvy na tvářích, jelikož 
s úsměvem jde vše lépe.

Jitka Tošovská a Lukáš Voleman, 
vedení města.

foto: S.G, MKZ
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Z města a městsKÉHO ÚŘaDU 

Oznámení občanům Šubrtova, Hlínoviště, Bezdědic a Březinky

Likvidace černé skládky
Rada města schválila likvidaci černé skládky 
(skládka starých pneumatik) na pozemku p. 
č. 525/76 v k. ú. Vrchbělá společností RPG 
Recycling s.r.o. z Uherského Brodu. 

Změna rozpočtu města
Rada města schválila rozpočtové opatření 
č. 7/2018. Příjmová část rozpočtu se na-
vyšuje o částku ve výši 2.449.975,- Kč na 
93.620.213,73 Kč, výdajová část rozpočtu 
se navyšuje o částku ve výši 380.000,- Kč 
na 131.197.967,73 Kč. Převaha výdajů 
nad příjmy je ve výši 37.577.754,- Kč.

Výměna oken budovy MKZ
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější 

Pronájem pozemku skautům
Rada města schválila pronájem části 
pozemku p. č. 551/9, ostatní plocha, 
o  výměře 10 000 m² v  k. ú. Vrchbělá 
Svazu skautů a skautek České republiky, 
40. oddíl OS „SVORNOST“ Bělá pod 
Bezdězem, z. s., od 1. 9. 2018 na dobu 
neurčitou.

nabídkou na veřejnou zakázku „Výměna 
oken MKZ“, zadávanou jako zakázku ma-
lého rozsahu, je nabídka uchazeče Truh-
lářství Urban, Lidická 502, 552 03 Č. Ska-
lice, s  nabídkovou cenou 1.608.513,- Kč 
bez DPH na celou budovu, zároveň rada 
města odsouhlasila znění smlouvy o dílo 
na zakázku „Výměna oken MKZ“. 

Odměny hasičům
Rada města schválila mimořádné od-
měny členům JSDH, kteří se účastnili 
likvidace rozsáhlého požáru podél želez-
niční trati v Bělé pod Bezdězem ve dnech  
7. a 8. 8. 2018. 

Bc. Zdeněk Krenický  
tajemník úřadu

V neděli dne 7. 10. firma Compag Mladá Boleslav s.r.o. provede 
svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:
200127 plechovky od barev
200133 akumulátory      
 
Zpětný odběr:
televizory, lednice, mrazničky, zářivky, monitory, rádia, vysavače 
apod., zařízení musí být kompletní.
Olej a nádoby s olejem musí být uzavíratelné.

JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU ODVEZENY!
Přibližná hodina svozu:
  8.00 – Šubrtov, u papíren - parkoviště za obchodem
  8.30 – Hlínoviště, u nádob na tříděný odpad 
  9.00 – Bezdědice, náves
10.00 – Březinka, před MŠ
Celá akce se týká pouze občanů, nikoliv podnikatelů.
Odpad musí být shromážděn předem na jednom místě. 
V určenou hodinu bude provedena pouze nakládka odpadu.

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY
V tomto čísle Zpravodaje přinášíme další aktuální informace o organizaci voleb do Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem
a voleb do Senátu Parlamentu České republiky.
Volby se budou konat
 ve dnech 5. a 6. října 2018.
Případné 2. kolo senátních voleb proběhne ve dnech 12. a 13. října 2018.

Opět budeme volit v 5 volebních okrscích, a to:

Okrsek č. 1: Základní škola v Máchově ulici, 
Okrsek č. 2:  Městská kulturní zařízení na Masarykově náměstí, 
Okrsek č. 3: Správní budova společnosti Tiberina Automotive Bělá, spol. s r. o., v Mladoboleslavské ulici, 
Okrsek č. 4: Mateřská škola v Pražské ulici, 
Okrsek č. 5: Klubovna Občanského sdružení Pejřavák v Březince. 

Hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince (občana 
jiného členského státu EU), průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky. Tito voliči – cizinci - mohou hlasovat pouze za podmínky, že požádali o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů a v den voleb jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze. 
Volit do Senátu může pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Hlasovat 
na voličský průkaz ve volbách do Senátu lze. Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícího 
do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. 
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky jak pro volby do Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem, 
tak i pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. V případě konání 2. kola senátních voleb obdrží volič hlasovací lístky až 
ve volební místnosti. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V pátek 5. října můžete volit v době od 14 do 22 hod.
V sobotu 6. října v době od 8 do 14 hod. 

M. Krejčíková, SO
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Kříž u Krupské silnice získal novou podobu

Bělou navštívil litoměřický biskup

Dění Ve městě - pŘíspěVKy ObčanŮ

Na začátku léta se v naší bělské farnosti ko-
nala velká slavnost. V pátek 1. 6. přijel lito-
měřický biskup Mons. Jan Baxant, aby při 
mši svaté udělil devíti věřícím svátost biř-
mování. Samotný příjezd biskupa je pro 
farnost něčím výjimečným a  udílení biř-
mování je jednou z příležitostí, jak se s ot-
cem biskupem v  naší farnosti osobně se-
tkat. Po ukončení slavnostní mše svaté ve 
farním kostele jsme se přemístili na farní 
zahradu, kde biřmovanci předem připravili 
tolik jídla, že se všichni dobře občerstvili. 
Točila se malinovka i pivo. Na tomto místě 
bych chtěl poděkovat místním skautům za 
zapůjčení stolů a lavic. 
Biřmováni byli letos převážně mladí lidé 
– ve věku od 15 do 19, ale přidali se i dva 
starší (51 a 80 let), kterým biřmování v ži-
votě nějak „uteklo“. Na přijetí této svátosti 
se všichni celý 
rok připra-
vovali – a  to 
jak duchovně, 
společensky, 
tak i  vědo-
mostně. Zkou-
šení před biř-
m o v á n í m 
(které se ob-
vykle koná) se 
tentokrát ne-
uskute čni lo, 
ale doufám, že 
si všichni ze 
společných se-
tkání vzali to 
podstatné do 
života z  víry. 
Několik dní 

před vlastním biřmováním jsme navští-
vili otce biskupa v jeho v biskupské rezi-
denci. Toto setkání nás všechny velice po-
vzbudilo a  těšili jsme se na den, který se 
stal nezapomenutelným pro mnohé z nás. 
S mladými se pravidelně na bělské faře se-
tkáváme dál, jednou za 14 dní. Vyrážíme 
ale i  mimo faru – pěší poutě, víkend na 
centru mládeže a  jiné. Kdokoliv z  mla-
dých se k nám může připojit.
Naposledy se biřmování ve farnosti ko-
nalo v  r. 2012 za mého předchůdce, ze-
mřelého faráře a vikáře P. Jana Nepomuka 
Jiřiště. Tehdy bylo biřmováno 14 věřících. 
Další biřmování můžeme očekávat, až do-
rostou starší děti, které chodí do nábožen-
ství. Otce biskupa do té doby ale určitě po-
zveme ještě při jiné významné příležitosti.

P. Kamil Škoda, bělský farář

Autorem malby je bělská malířka paní Svět-
lana Žalmánková. Je to její již druhé ztvár-
nění Krista a  stejně tak jako před lety vě-
novala své dílo jako dar Městu Bělá pod 
Bezdězem.

Dovolili jsme si ji požádat o pár slov jako po-
zvání nejen na posvěcení, které proběhne 
přímo u kříže na Krupské silnici:
,,Křížky a kříže jsou krásné a vzbuzují úctu 
a pokoru. Často skrývají příběhy a události 
dané doby a stávají se hodnotným zdrojem 
informací pro další generace. Jsou ukazateli 
starých poutních cest a  stávají se význam-
nými stavbami v krajině. Takovou úlohu má 
i monumentální bílý kříž s korpusem Ježíše 
Krista v životní velikosti. Již před lety jsem 
se malby na plechový podklad ujala. Vliv po-
časí však za dlouhé roky vykonal své. Barva 
ztratila svůj tón, někde i čitelnost kresby. Na 
obroušeném čistém plechu vznikla podoba 
Krista úplně nová. Díky teplému létu ole-
jové vrstvy dobře prosychaly, takže nyní je 
již korpus Ježíše Krista i s bílým křížem na 
svém místě, a  může tak dál plnit církevní 
a duchovní význam. A tak se tedy přimlou-
vám, až budete projíždět nebo procházet lesy 
směrem na Krupou, zastavte se, zmírněte 
tempo svého života a vnímejte důležitost od-
kazu této drobné sakrální památky, která vy-
jadřuje nejen duchovní rozměr, ale i hluboký 
vztah k domovu.“

Slavnostní setkání se uskuteční v  neděli  
21. 10. ve 14 hod., při němž kříž s korpusem 
Ježíše Krista posvětí pan farář Kamil Škoda.

-mkz-

Co je to biřmování
Několikrát jsem se setkal s  tím, že ně-
kdo slovo biřmování slyšel vůbec poprvé, 
proto přidávám pár důležitých bodů, 
skrze něž nahlédneme, oč vlastně jde.
Biřmování je jedna ze sedmi svátostí, kterou 
má katolická církev. Přijímají ji v  západní 
církvi věřící starší 14 let, říká se jí také svá-

tost křesťanské dospělosti. Po náležité pří-
pravě ji uděluje biskup anebo za určitých 
okolností i kněz. Biřmovaný duchovně při-
jímá sedm darů Ducha svatého: moudrost, 
rozum, radu, sílu a  statečnost, poznání, 
zbožnost, bázeň Boží. Přijetí této svátosti je 
velkou posilou na cestě životem ve víře. Při 
biřmování člověk dostává další jméno a má 
svého kmotra – podobně, jako při křtu.
Svátost biřmování má svůj biblický základ. 
Na apoštoly byl shůry podle Ježíšových 
slov seslán Duch svatý a projevil se u nich 
zvláštními schopnostmi (Bible - kniha 
Skutků apoštolů, 2. kapitola). Biřmován 
může být jen ten, kdo byl předtím pokřtěn.
Příště: o  křtu – kdo může být pokřtěn 
a kdo může být kmotrem u křtu.

Další informace:
Výuka náboženství pro děti se koná 
každé pondělí od 14 hod. (děti do 3. třídy) 
a od 14.30 (děti od 4. třídy). Přihlášky: na 
faře, ul. Kostelní 150.

Mgr. Kamil Škoda, bělský farář
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Dění Ve městě - pŘíspěVKy ObčanŮ

KAžDÁ VĚC MÁ SVÉHO KUPCE
BLEŠÍ TRHY V BĚLÉ

Neděle 14. 10. 

Dovolujeme si vás pozvat 
na Bleší trhy, které se bu-
dou konat u  fontány na našem náměstí  
od 8 do 13 hod. 
Pro prodejce: prodejní místo je bez po-
platku, bez jakékoliv registrace, s  sebou 
stolek, deky na zem, popř. stánek, přístře-
šek… a hlavně své poklady, na které již 
dlouho jen sedá prach… 
Co jednomu překáží, jiného potěší 
a každá věc má svého kupce. 
Těšíme se na společné obchůdky, popř. 
výměny, a snad nás bude co nejvíce. 

Kamila Fleischhansová a Alena Klapačová

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

Padesát osm rodin z Mladoboleslavska 
již dostalo finanční podporu nadace 
Dobrý anděl, která pomáhá také rodi-
nám, v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. Díky každoměsíčním 
příspěvkům dárců – Dobrých andělů 
– mohou všechny těžkosti zvládat lépe 
alespoň po finanční stránce. Pomozte 
najít další rodiny, které tuto podporu 
potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž 
rodiny by potřebovaly finanční podporu, 
je mnohem více. Rodiče často nevědí, že 
u  nás mohou o  příspěvek požádat. Naší 
snahou je, aby se tato informace co nej-
více rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluza-
kladatel nadace Dobrý anděl. „Některým 
rodinám poradí lékaři či sociální pracov-
níci přímo v nemocnici, jiným pomoc do-
poručí pacientské organizace. K mnohým 
z nich se ale i přesto tato informace nedo-
stane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý mě-
síc podporují rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. 
Typicky se jedná o  onkologické one-
mocnění, selhání orgánů, vážné meta-
bolické poruchy, těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofii Duchenne, 
cystickou fibrózu, nemoc motýlích kří-
del. Mimo vyjmenovaná onemocnění 
je možné také pomoci dětem, které se 
potýkají se vzácnými onemocněními 
a s těžkými kombinovanými poruchami 
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují 
také rodiny s dětmi, v nichž onemoc-
něl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let 
fungování nadace podpořili dárci více 
než 5 643 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, nevá-

hejte jí pomoc nadace doporučit. Kon-
takt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a  pracovníci již za-
jistí vše potřebné. Důležité je nebát se 
ozvat, Dobří andělé rodinám rádi po-
mohou. 

Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dob-
ryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše 
finanční pomoc bude rodinám odeslána 
do posledního haléře. Díky svému An-
dělskému účtu si navíc můžete přečíst 
konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte. 

Likvidace černé skládky použitých pneumatik Vrchbělá
Město Bělá pod Bezdězem ve spolupráci 
se Základní školou Bělá pod Bezdězem 
upořádalo akci likvidace černé skládky 
použitých pneumatik Vrchbělá, která se 
konala dne 6. 9. 
Do této akce se zapojili žáci 9. tříd zá-
kladní školy, kteří nejprve pneuma-
tiky nashromáždili na několik hromad 
a poté ještě vyčistili okolí. Jako odměnu 
za dobře odvedenou práci si žáci opekli 
vuřty. Tímto bychom všem zúčastně-
ným chtěli poděkovat.
Jednalo se likvidaci několika tun pou-
žitých pneumatik v  lokalitě Vrchbělá. 

Tyto pneumatiky byly předány k  řádné 
recyklaci společnosti RPG – Recycling 
s pobočkou Praha – Hostivař.

Pneumatiky mohou občané Města Bělá 
pod Bezdězem zdarma odevzdávat jak 
ve Sběrném dvoře v  Mělnické ulici, 
tak i  v  rámci zpětného odběru na mís-
tech zpětného odběru. Aktuální se-
znam míst zpětného odběru pneuma-
tik naleznete na stránkách kolektivního 
systému ELTMA: https://www.eltma.
cz/sberna-mista a  na stránkách MŽP:  
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. 
Děkujeme, že chráníte přírodu a  kra-
jinu.

-ŹP-

Výstava na stromech potřetí
Už potřetí se budete moci cestou přes 
náš krásný park dozvědět něco zajíma-
vého. Žáci základní školy přichystají pro 
návštěvníky výstavu plakátů o podmín-
kách výroby bot v  továrnách indické 
Agry.
Výstava se uskuteční během Týdne dů-
stojné práce, tedy od soboty 6. do 13. 10. 
Důstojná práce neboli důstojné pra-
covní podmínky ctí svobodu, spravedl-
nost, jistotu. Jde o takovou práci, při níž 
jsou chráněna práva pracovníků, kteří 
dostávají odpovídající odměnu a těší se 
adekvátnímu sociálnímu zabezpečení. 
Zajištění důstojné práce pro všechny 
se tak stává jedním z  nejúčinnějších 
způsobů, jak bojovat s  globální chu-
dobou a  s ní spojenými problémy, jako 
jsou například dětská práce, utlačování 

ženských práv atd. Nedílnou součástí 
dodržování práv zaměstnanců je také 
bezpečnost práce, která v  zemích glo-
bálního jihu významně souvisí se zne-
čišťováním životního prostředí.
Není-li vám osud naší společné pla-
nety lhostejný a  chcete-li se dozvědět 
více o dopadu výroby bot na životy lidí 
v dané oblasti, přijďte se podívat na naši 
výstavu. Srdečně vás zveme do parku na 
Masarykově náměstí. 

Ing. Pavlína Cankařová
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VÝZnamnÉ bělsKÉ OsObnOsti

Úvodem
V  říjnu letošního roku 
uplyne 110 let od naro-
zení Karla Charouska, ro-
dáka z  Bělé pod Bezdězem. 
Připomeňme si krátce tuto 
osobnost československé 
radiotechniky. Mezi roky 
1936–1948 nebylo radioamatéra, který by 
neznal firmu Karla Charouska jako spo-
lehlivého dodavatele dostupných radio- 
součástek a  stavebnic levných radiopřijí-
mačů.

OMA Radio
Karel Charousek byl švagrem známého 
průkopníka radiotechniky, vydavatele 
radiotechnického příruček a  časopisu 
Radiolaboratoř KNN a  zároveň i  jed-
noho z prvních spisovatelů vědeckofan-
tastických románů v  Československu 
Rudolfa Fauknera.
Karel Charousek se v  Bělé pod Bezdě-
zem narodil 27. 10. 1908, jeho tatínek 
zde pracoval jako soudní zapisova-
tel. Později se rodina Charouskových 
přestěhovala do Kutné Hory, kde otec 
malého Karla a  Marie začal pracovat 
u  místního Krajského soudu. Karel za-
čal navštěvovat zdejší elektrotechnickou 
průmyslovku. Po jejím absolvování za-
čal pracovat u místních elektrotechnic-
kých podniků.

Rodný dům sourozenců Charouskových  
v Bělé pod Bezdězem

 
Je jisté, že mladému Karlovi rádio uča-
rovalo a k Fauknerovým to neměl příliš 
daleko. Jeho fotografie najdeme i  v  re-
klamách časopisů Rudolfa Fauknera. 

Po přestěhování do Prahy získává Karel 
další radiotechnické zkušenosti. Spo-
lupracuje s  Fauknerovými, publikuje 
a  inzeruje v  jejich časopise. Sportovně 
založený Karel také aktivně boxuje 
a prosazuje tento sport.
V  roce 1936 Karel Charousek zakládá 
vlastní radiotechnickou firmu známou 
jako OMA Radio. 

 

Logo firmy OMA Radio 

Tato firma postupně nabízí čím dál širší 
sortiment radiosoučástek a  stavebnic 
radiopřijímačů. Z  malého obchodu tak 
vlastní pílí Karel Charousek v  nelehké 
době vytváří elektrotechnický velkoob-
chod s více než 50 zaměstnanci. Postu-
pem času se stává nejen velmi dobrým 
radiotechnikem, ale i  obchodníkem, 
sídlo firmy je v Hybernské ulici.

Prodávány jsou i kuchyňské spotřebiče, 
žárovky, topidla a pájky. Je třeba hledat 
skuliny na trhu. Firma rovněž uvádí na 
trh řadu malovaných lamp kombinova-
ných s reproduktorem. Tento nápad má 
úspěch a  pomáhá zvýšit obrat a  udr-
žet pracovní místa. Firma měla trvalou 
prodejní expozici v Holešovicích na Vý-
stavišti, aktivně se účastnila pražských 
vzorkových veletrhů. Karel Charousek 
postupně vytváří síť obchodních za-
stoupení po celé republice. Tvrdě pra-
cuje, je symbolem čestného obchodníka 
a schopného radiotechnika.

Zdálo se, že jeho firma přežije i  těžké 
období okupace. Konec války byl na 
dohled. Všichni čekají, že přijdou lepší 
časy. Karel Charousek odjel 4. 5. 1945 za 
rodinou mimo Prahu a to mu pravděpo-
dobně zachránilo život. Přišel 5. květen 
1945. V  Praze vypuklo povstání proti 
německým okupantům. Nejezdí vlaky, 
a  někteří zaměstnanci firmy OMA se 
proto vracejí zpět do firmy v  Hybern-
ské. Tam však bezdůvodně vtrhnou roz-
zuření němečtí vojáci, brutálně vyvle-
čou nejmladší muže a  spolu s  dalšími 
lidmi je na Masarykově nádraží zastřelí. 
Tyto smutné vzpomínky provázejí Karla 
Charouska po celý zbytek života. Orga-
nizuje sbírku obětem, přátelům z firmy, 
pomáhá, dokud může.

Poválečná léta
Obnovuje se Československá republika, je 
nouze o součástky. Rádia se stavějí z inku-
rantních dílů. Díly se shánějí, kde se dá, na 
trhu je hlad po radiopřijímačích. Obchod 
se postupně rozjíždí, zdá se, že konečně 
přijdou dobré časy. Firma OMA slaví 10 
let od založení. Karel Charousek se při-
pravuje na rozšíření vlastní výroby, poři-
zuje výrobní prostory, začíná je zařizovat.

Změna politických poměrů završená úno-
rovými událostmi roku 1948 však nepřeje 
podnikání ani živnostníkům. Karel Cha-
rousek nechce předat svoji firmu, kterou 
poctivou prací těžce vybudoval od ko-
runy, nic neukradl. 
Firma končí znárodněním a její majitel je 
postaven před lidový soud. Následují roky 
vězení. Pankrác, Bory, Jáchymov. Zbytek 
rodiny musí opustit Prahu. Po propuš-
tění z vězení pracuje Karel jako elektrikář. 
O  dobách vězení nikdy nehovoří. Umírá 
v 71 letech. Věznění jeho zdraví nepřidalo. 

OMA radioamatér nosil na klopě zelený 

 Odznak firmy OMA RADIO

 

O  zajímavém aparátu „Ahoj BIIS“,  
nabízeném i  v  kufříkové verzi, napsal  
Karel Charousek v  časopisu Radioamatér  
č. 5 ročníku 1937

Firma OMA a radiotechnik Karel Charousek
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Z KUltUrníHO Dění

S „Tréglovkou“ po patnácté

KOMORNÍ SÁL MKZ
POHÁDKA

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

KOMiNÍčEK A šTěSTÍ 
V sobotu 13. 10. od 15 hod. 
v Komorním sále MKZ
Kominíček vymetá komíny a má pocit, že 
se mu smůla lepí na paty. Jednoho dne však 

potká malou kouzelnou Sazičku a díky ní 
se dostává do snu jako kouzelník, klaun 
i sultán a marně hledá štěstí. Nakonec však 
kominíček zjistí, že štěstí není v kouzlech 
ani v tom, když si z někoho děláme legraci, 
a v moci a bohatství už vůbec ne. Oprav-
dové štěstí je v něčem úplně jiném… ale to 
až v naší pohádce.

Hraje hudební a umělecká agentura  
Petr Kubec.

Ve Výstavním sále se po celý listopad mů-
žete seznamovat s již dvacetiletou  histo-
rií Divadýlka na dlani. Uvidíte fotogra-
fie, rekvizity i části divadelních scén her, 
které soubor nastudoval. Některé z nich jste 
mohli vidět také v našem Komorním sále.  
Poprvé bude výstava zpřístupněna před 
prvním představením letošního divadel-
ního minifestivalu, v pátek 2. 11. od 18 hod.  

Origami je složenina japonských slov 
oru (skládat) a akami (papír). Nazýváme 
tak japonské umění skládání rozličných 
motivů z papíru. Největší popularitě se 
origami těší právě v Japonsku, kde se této 
dovednosti učí děti už v mateřské školce.
V našich končinách je nejznámější ori-
gami skládačkou zřejmě papírový par-
ník nebo „nebe, peklo, ráj“. My si v naší 
zámecké dílničce vyzkoušíme jemnocit, 
neboť se za odborného vedení šikovné 
lektorky naučíme vyrábět origami ná-
ušnice. Pokud tedy máte čas a chuť, při-
jďte si vyzkoušet svou zručnost nebo se 
prostě odreagovat od všedních starostí 

a tvořivě odpočívat. Bonusem nám jistě 
bude radost z vlastnoručně vyrobeného 
originálního šperku :)
Těšíme se na vás.
Vstupné: 20 Kč. 

Srdečně vás zveme do infocentra na 
zámku v Bělé pod Bezdězem, kde dne  
6. 10. od 17 hod. proběhne vernisáž 
výstavy obrazů absolventů Univerzity 
třetího věku. 
Své práce zde představí výtvarné sdru-
žení nazvané SPEKTRUM, jehož členy 
jsou: Helena Burešová, Lenka Micha-
lová, Svatopluk Beneš, Václav Lang, 
Ota Pavlík, Jiří Suchánek a Zdena Ma-
látová.
Jak už je výše uvedeno, jedná se o stu-
denty mladoboleslavské Univerzity 
třetího věku a  vzdělávání seniorů, 
oboru Kreslení, malba a  jiné malíř-
ské techniky. Jejich lektory byli reno-
movaní výtvarníci a pedagogové: doc. 
MgA. Irena Jůzová/Claudie Resner, 
Mgr. Petr Hošek a  mladoboleslavská 
výtvarnice Miroslava Procházková. 
Tvorba volně navazuje na výstavu 
Světlo v  obrazech, která se letos na 

jaře konala v  týchž prostorách jako 
nyní. Expozice je opět charakteris-
tická žánrovou pestrostí, která vychází 
z  volného výběru témat jednotlivých 
obrazů i  z  možnosti použití různých 
výtvarných technik. Obohacením vý-
stavy je několik místních motivů. Jako 
host vystavuje Soňa Zálešáková. 

Výstava potrvá do 6. 11. 2018.

INFORMAČNÍ CENTRUM S ExPOZICEMI 
NA ZÁMKU 

Rukodělná dílnička v infocentru na zámku
v sobotu 20. 10. od 13 do 16 hod. 

Vernisáž výstavy na zámku

Druhý listopad zvedne pomy-
slnou oponu 15. ročníku diva-
delního festivalu Tréglova Bělá. 
V letošním roce je pro vás opět 
připravena řada zajímavých 
představení. Tím prvním ot-
víracím je letošní počin Diva-

dýlka na dlani Všichni jsme herci aneb Co by 
kdyby. Představení bylo součástí scénické ža-
tvy Jiráskův Hronov, nejprestižnějšího ama-
térského divadelního festivalu v ČR.
I když jde o  tematicky závažnou hru, chy-
bět nebude ani humor. A přestože nebude 
chybět humor, jde vlastně o  sci-fi. Ale ne-
bojte se ničeho, všechno pěkně popořádku. 
Ocitnete se spolu s  herci Divadýlka v  jed-
nom předním pražském divadle v roce 1956 

a to v době, která reálně proběhla – tedy za 
diktatury rudého proletariátu, tak i ve dvou 
alternativních časových rovinách. V  roce 
1956, kdy Německo vyhrálo válku a  pro-
tektorát Čechy a Morava se po smrti Adolfa 
Hitlera pomalu rozpadá, a v roce 1956, kdy 
je prezidentem ČSR Jan Masaryk a komu-
nistům se nepovedl únorový puč. 

-mat-

TRÉGLOVA
BĚLÁ 
2018

2.  -  30. listopadu 
5T



7

Dvacátý osmý říjen
Proto, abychom pochopili ve všech dů-
sledcích, co se vlastně 28. října roku 1918 
událo, musíme nejdříve osvětlit udá-
losti, které tomuto datu bezprostředně 
předcházely. Úspěchy dohodových ar-
mád, vstup USA do války, a  naopak 
ústup Rakousko-Uherska z  Bulharska, 
zastavení a  krach tzv. Ludendorffovy 
ofenzívy na západní frontě vytvořily zá-
kladní rámec pro osamostatnění národů 
žijících v habsburské monarchii.

Císař Karel I.

Nový císař Karel I. (na trůnu po smrti 
Františka Josefa v listopadu 1916) se spolu 
s  vládou snažil na jedné straně zachovat 
celistvost monarchie a  zároveň vyhovět 
tzv. 14 bodům prezidenta Wilsona, které 
přednesl na počátku roku 1918 v americ-
kém kongresu. Tyto body shrnovaly po-
hled rozhodující a  silné Ameriky na po-
válečné uspořádání a  staly se základem 
mírových rozhovorů, mezi nimiž jako 
bod desátý bylo právo národů Rakousko-
-Uherska na autonomii. Tato formulace 
byla o několik měsíců později změněna na 
právo národů na sebeurčení. K oné změně 
došlo pravděpodobně díky usilovné práci 
T. G. Masaryka a  jeho politických ko-
legů v zahraničním exilu, ale i v domácím  
odboji (tzv. Maffie).

To, že stojí Rakousko před pádem, vo-
jenskou porážkou a  patrně i  státním 
rozpadem, si uvědomovali všichni. I ra-
kouští poslanci. Je zaznamenaný výrok 
rakouského sociálního demokrata Vik-
tora Adlera ze září roku 1918, kdy spoje-
nec Rakouska a Německa – Bulharsko - 
kapitulovalo. Adler tehdy řekl českému 
soc. demokratovi Tusarovi: „Tak vám sr-
dečně gratuluji, máte svůj vlastní stát.“ 
A to prosím celé týdny před 28. říjnem. 

zleva: Alois Rašín, Antonín Švehla,  
František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár

V těchto dnech (26. 9.) nabízí minister-
ský předseda Hussarek do té doby ne-
vídanou věc: autonomii českých zemí 
v  rámci širší rakousko-uherské říše. 
Před padesáti lety, za časů Palackého, 
by to byla nabídka víc než velkorysá. 
V  roce1918 však vyvolává jen rozhoř-
čení a posměšky. Např. Český svaz a čle-
nové panské sněmovny vydají toto pro-
hlášení: „My nevěříme dnes žádným 
slibům… Národ náš nemá nic společ-
ného s činiteli, které postihuje nesmírná 
odpovědnost za hrůzy válečné.“ Prohlá-
šení před půl rokem velezrádné. Vláda 
se zmohla jen na cenzuru textu v novi-
nách. Poslanec Staněk, předseda Čes-
kého svazu: „Nikdo s vámi již nevyjed-
nává. Hodina osudu již bije… Každé 
gesto monarchie, jako by se chtěla 
podřídit civilizovanému europejství, 
není ničím jiným než nestoudným po-
krytectvím… Nechtěli jste nás připustit 
k mírovému jednání, ale nyní budou se 
toho jednání, a to proti vaší vůli, účast-
nit zástupci čeští, a to zástupci českoslo-
venských brigád.“ 

Vlastimil Tusar

Nebo poslanec Tusar: „Dnes máme pro 
vás už jenom smích. Dnes po kapitulaci 
Bulharska a  po všem tom zhroucení, 
které vidíme denně kolem sebe, chce 
nám pan Hussarek ještě něco vypravo-
vati o  tom, co chce či nechce rakouská 
vláda. To je dnes, pánové, tak na výsost 
jedno! Rakouská vláda není dnes již pro 
nás vůbec žádným činitelem.“ Za tyto 
výroky by ještě před rokem poslance 
čekal provaz, imunita neimunita.

Zkrátka celý měsíc před dnešním stát-
ním svátkem, 28. říjnem, byla republika 
„cítit“ ve vzduchu. Není také divu, že 
i polický život v českých zemí se aktivi-
zuje. Kromě Národního výboru vznikla 
také socialistická rada, která sdružuje 
dva bývalé velké rivaly – sociální demo-
kracii (Škemarl, Soukup) a národní so-
cialisty (Klofáč, Stříbrný). 

Na 14. října byla svolána Národním vý-
borem demonstrace, generální stávka 
proti vývozu potravin ze země. Fran-

tišek Soukup (socdem) napsal projev, 
který se měl číst po celé zemi. Ale když 
socialistická rada zjistila, že v  ulicích 
budou převážně dělníci, rozhodli se ra-
dikálnější socialisté 14. říjen využít pro 
své cíle. Upevnit pozici Socialistické 
rady pro zlepšení pozice po vzniku sa-
mostatného státu. Šeptanda brzy vy-
nesla na světlo, nutno říci, že nepod-
ložené zvěsti, že 14. říjen bude dnem 
vyhlášení republiky. A to nemohl a ne-
chtěl dovolit ani Národní výbor, ani 
oficiální rakouská místa. Národní vý-
bor apeloval na představitele socialistů 
a  trval na dohodnutém scénáři. Vládní 
složky reagovaly silově. Do Prahy bylo 
povoláno vojsko a  na strategická místa 
umístěny kulomety. A  bylo po protes-
tech. Socialistický zmatek a snaha o zisk 
silnějších pozic vyzněl naprázdno. Po-
kud došlo k  projevům neloajálnosti na 
venkově, bylo hladce armádou potla-
čeno a vůdcové zatčeni. Přesto se jedno-
denní generální stávka proti vývozu po-
travin konala.

Ve stejný den, tedy 14. 10., v Paříži Ed-
vard Beneš po telegrafické instrukci 
z USA od Masaryka a po dohodě s fran-
couzskou vládou sděluje spojencům, že 
se v  Paříži vytvořila zatímní českoslo-
venská vláda – předsedou a  ministrem 
financí je Masaryk, ministrem zahraničí 
a  vnitra Dr. Edvard Beneš a  ministrem 
války Milan Rastislav Štefánik.

Shodou okolností 25. 10. odjíždí z Prahy 
delegace starých matadorů a  předsedů 
politických stran na konzultaci o dalším 
postupu s  exilovou vládou do Švýcar-
ska, do Ženevy. A tak se stalo, že pánové 
Kramář, Klofáč, Staněk, Habrman a Ka-
lina a  bankovní ředitelé Preiss a  Svo-
boda zůstanou stranou slavných udá-
lostí 28. 10.

Dne 27. 10. poslal ministr zahraničních 
věcí Rakousko-Uherska Andrássy nótu 
jako odpověď na 14 Wilsonových pod-
mínek: „Odpovídajíc na nótu pana pre-
zidenta Wilsona z  18. t. m., zaslanou 
vládě rakousko-uherské, a ve smyslu roz-
hodnutí pána prezidenta, pojednati od-
děleně s  Rakousko-Uherskem o  otázce 
příměří a míru, klade si rakousko-uher-
ská vláda za čest prohlásiti, že stejně 
jako s  dřívějšími projevy pana prezi-
denta souhlasí také s jeho názorem obsa-
ženým v poslední nótě o právech národů 
rakousko-uherských, zejména o  právech 
Čechoslováků a  Jihoslovanů. Poněvadž 
tedy Rakousko-Uhersko přijalo veškeré 
podmínky, na kterých učinil pan pre-
zident závislým vstup do vyjednávání 
o  příměří a  míru, nepřekáží po názoru  

100 let od založení první republiky
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100 let od založení první republiky
rakousko-uherské vlády již nic zahájení 
tohoto jednání. Rakousko-uherská vláda 
prohlašuje tudíž ochotu, aniž vyčkala vý-
sledku jiného vyjednávání, vejíti v  jed-
nání mezi Rakousko-Uherskem a odpůr-
čími státy o neprodlené příměří na všech 
frontách rakousko-uherských a  žádá 
pana prezidenta Wilsona, aby ráčil uči-
niti příslušné přípravy.“ 

Nálada v  Čechách se radikálně mění. 
Na základě snahy jednat s dohodovými 
mocnostmi rakouská vláda pomáhá vy-
tvořit Československou republiku, po-
chopitelně v  rámci habsburské monar-
chie, jako federální stát. Takový byl plán 
nabízený císařem. Úředníci vybraní pro 
vyšší posty dostávají dovolenou, v  no-
vinách se objevují vzkazy zahraniční 
zatímní vlády. Tusar domlouvá s  před-
sedou Lammaschem bezproblémové 
převzetí Obilného ústavu. Samozřejmě, 
že všechno ještě není jasné. V  Praze je 
umístěno několik desítek maďarských 
jednotek, příkazy k postupu nejsou jed-
notné.

Ráno 28. 10. jde Antonín Švehla a Fran-
tišek Soukup přebírat dle dohody Obilný 
ústav, aby se zabránilo vývozu potravin, 
a  především obilí do zahraničí. Ještě 
před odchodem se sešel Národní výbor 
a  bylo dohodnuto, že se všemi akcemi 
na vyhlášení samostatnosti se počká až 
na jasnou kapitulaci Vídně. Švehla ne-
chal úředníky Obilného ústavu přísahat 
věrnost nové republice a nijak nevysvět-
loval, že se jedná o republiku samostat-
nou, a ne tu dle nabídnutí císaře, federa-
tivní. Na zpáteční cestě se ovšem potkali 
s  davy Pražanů, kteří s  nadšením četli 
Andrássyho nótu, strhávali orlíčky vo-
jáků, zdobili strážníky a začali se chovat 
tak radostně, že se oba pánové, Švehla 
i  Soukup, obávali výtržností. Do ulic 
byly dokonce povolány sokolské kapely, 
aby lidé nabitou euforii alespoň trochu 
otupili v tanci. 

Ve 12 hodin se členové Národního vý-
boru – Švehla, Rašín, Soukup a Stříbrný 
- vydali na pražské místodržitelství. 
Místodržitel Coudenhove nebyl příto-
men a  jeho viceprezident Kosina ne-
měl žádné instrukce. Švehla mu řekl, ať 
si je vyžádá, protože oni jako reprezen-
tanti Národního výboru v rámci zacho-
vání pořádku a bezpečí přebírají správu 
země. Viceprezident Kosina si vyžádal 
pokyny z Vídně. A Vídeň souhlasila.

V  15 hodin se přihlásilo vojsko. Vojáci 
obsadili Václavské a  Staroměstské ná-
městí i  Národní výbor. František Sou-
kup se telefonicky spojil s  vojenským 

velitelem v  Praze, generálem Zananto-
nim, a  požádal ho, aby se vojsko vrá-
tilo do kasáren. Generál opáčil, že chce 
zachovat ve městě bezpečí a  pořádek. 
Soukup mu přislíbil, že Národní výbor 
garantuje klid a pokoj v ulicích. Po ně-
kolika minutách generál souhlasil a vo-
jáci se stáhli do kasáren.

18.00 – V novinách je uveřejněn zákon 
28. října, který vyhlašuje vznik sa-
mostatné Československé republiky, 
v tomto znění:

Samostatný stát československý vstoupil 
v  život. Aby byla zachována souvislost 
dosavadního právního řádu se stavem 
novým, aby nenastaly zmatky a upraven 
byl nerušený přechod k novému státnímu 
životu, nařizuje Národní výbor jménem 
československého národa jako vykonava-
tel státní svrchovanosti toto: 

Článek 1
Státní formu československého státu 
určí Národní shromáždění ve srozumění 
s  československou Národní radou v  Pa-
říži. Orgánem jednomyslné vůle národa 
a  také vykonavatelem státní svrchova-
nosti je Národní výbor. 

Článek 2
Veškeré dosavadní zemské a  říšské zá-
kony a  nařízení zůstávají prozatím 
v platnosti. 

Článek 3
Všechny úřady samosprávné, státní 
a  župní, ústavy státní, zemské, okresní 
a  zejména i  obecní jsou podřízeny Ná-
rodnímu výboru a  prozatím úřadují 
a  jednají dle dosavadních platných zá-
konů a nařízení. 

Článek 4
Zákon tento nabývá účinnosti dnešním 
dnem. 

Článek 5
Národnímu výboru se ukládá, aby tento 
zákon provedl.

Pokusil jsem se na poměrně malé ploše 
shrnout události, jež vedly ke vzniku 
státu Čechů a Slováků, který už neexis-
tuje. Zda je to dobře, či ne, ponechme na 
jinou debatu. Já osobně oceňuji, že když 
už k  rozpadu státu došlo, proběhlo to 
v klidu bez velkých emocí, a hlavně po-
kojnou cestou. Samostatná cesta České 
republiky, která započala 1. 1. 1994, je 
klikatá. V poslední době se mi zdá stále 
klikatější. Jakpak nás budou hodnotit 
naši potomci za sto let? Jaké nás uvidí? 
Je to na každém z nás…

T. G. Masaryk

Shazování rakouských státních symbolů 

Příjezd T. G. Masaryka do Tábora

Shromáždění na Václavském náměstí 
28. 10. 1918

Legionáři na Rusi
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DěTSKý DEN: „POzNEJ SVé NÁ-
MěSTÍ“ 
Sobota 6. 10. od 13 – 17 hod.
U příležitosti výstavy „BĚLSKÁ KRONIKA 
1918 – 1938“, která zachycuje všední i ne-
všední dny venkovského města v časech první 
republiky, se uskuteční zábavné odpoledne 
pro děti a rodiče. Těšit se můžete na módní 
přehlídku, dobový kadeřnický salon, hrací 
interaktivní prvky, zábavné a poučné soutěže, 
které dětem přiblíží historii bělského náměstí. 
Na zámeckém schodišti budou vystaveny ori-
ginály kreseb Bedřicha Rathouského, které se 
staly předlohou obrázků v nové stálé expozici. 
Program se bude konat v prostorách Mu-
zea Podbezdězí na bělském zámku a na jeho 
nádvoří.

PřEDNÁšKA: DiPLOMAT FERDi-
NAND VEVERKA
Čtvrtek 11. 10. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
Přednáška k příležitosti 100. výročí vzniku 
samostatného Československa. PhDr. Lu-
děk Beneš nám připomene významného 
meziválečného diplomata Ferdinanda Ve-
verku, jenž stál u zrodu Československé re-
publiky a reprezentoval ji na mezinárodním 
poli až do roku 1939.

MUzEJNÍ KAVÁRNA: OSVOBOzENé 
DiVADLO
Čtvrtek 18. 10. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
Ve stylizované Muzejní kavárně se můžete 
setkat s Janem Bázlerem, který nám bude 
vyprávět o vzniku Osvobozeného divadla 
a o osudech lidí s ním spojených.

BěLSKÁ KRONiKA 1918 - 1938
6. 5. - 28. 10. 
Výstava zachycuje 
všední i nevšední dny 
venkovského města 
v časech první repub-
liky. Jednotlivé kapi-
toly výstavy (např. obchody, školství, černá 
kronika) jsou zpracovány podle Pamětní 
knihy města Bělé pod Bezdězem. 

SRPNOVé DNY 1968 NA BěLSKU
15. 5. - 28. 10.
Výstava připomíná 50. výročí okupace Čes-
koslovenska vojsky Varšavské smlouvy. 
K vidění jsou dobové tiskoviny a doku-
menty z Bělé pod Bezdězem či zapsané 
vzpomínky pamětníků. 

STROM JAKO SYMBOL
25. 5. - 28. 10.
Muzeum Podbezdězí při-
pravilo v  zámecké kapli  
sv. Josefa výstavu věno-
vanou rostlinné výzdobě 
v  církvi. Výstava je sou-
částí prohlídky Muzea Pod-
bezdězí.

EDUARD šTORCH - 140 LET OD NA-
ROzENÍ AUTORA LOVCů MAMUTů
29. 5. - 28. 10.

Muzeum Pod-
bezdězí připravilo 
výstavu k  výročí 
140 let od narození 
Eduarda Štorcha, 
autora slavného 
románu Lovci ma-

mutů. Kromě života a díla Mistra jsou vy-
staveny 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 interak-
tivní stálá ex-
pozice Muzea 
Podbezdězí před-
stavuje tradici re-
gionu, kulturní 
a  historické pa-
mátky i  osob-
nosti Podbezdězí. 

HiSTORiCKé MOTOCYKLY
28. 4. - 28. 10.
Muzeum Pod-
bezdězí připra-
vilo lahůdku pro 
milovníky histo-
rických motocy-
klů českosloven-
ské poválečné 
výroby ze sbírky Pavla Dlaska a soukro-
mých sběratelů. K vidění jsou například 
legendární Jawa 250 Pérák, Čz 150 c, mo-
tokrosové speciály či unikátní kapotovaná 
Jawa 50 Mustang určená pro vývoz do An-
glie.

BOHUMiL DEJMEK: REVOLUčNÍ 
UDÁLOSTi V KVěTNU 1945 V BěLé 
POD BEzDězEM
U  příležitosti 70. vý-
ročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum 
Podbezdězí autentické 
vzpomínky učitele Bo-
humila Dejmka (1898 
– 1979) na průběh 
konce války v Bělé p. B. 
Zakoupit je můžete na 
pokladně Muzea Pod-
bezdězí za 60 Kč.

MšE SVATÁ V KAPLi SV. JOSEFA
Pátek 12. 10. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. 
Josefa v Bělé pod Bezdězem bude sloužena 
v pátek 12. 10. od 18 hod.

MšE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 26. 10. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 26. 10. 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

Dne 11. 10. to bude 6 let, co nás opustila naše ma-
minka, paní Marie Kůtková. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. 
Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami

„Kdo v srdci žije, neumírá.“
Dne 16. 10. tomu bude již 12 let, co zemřela moje 
drahá maminka, paní Ludmila Dušičková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se 
mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Jarmila.

Dne 23. 10. uplyne již osm let od tragické smr-
ti Jaroslava Šedy; 3. 11. tomu bude 16 let, co nás 
navždy opustil Alois Šeda; a 29. 11. to bude již 22 let 

od smrti paní Jarmily Šedové.
Stále vzpomínají Karel, Pavel, Petr a Jana s rodinou.
 

Dne 27. 10. uplyne již 15 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a strýc, pan Pavel 
Doležal. 

S láskou vzpomínají manželka 
Jaroslava, syn Pavel s družkou, syn Petr s rodinou 

a bratr Miloslav s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Rodina

VZPOMÍNKY

spOlečensKÁ rUbriKa - Z KUltUrníHO Dění

Poděkování
Chtěla bych poděkovat MUDr. Martinu 
Zelenému a  zdravotní sestře Daně Špringlové 
za výborné vedení atletické přípravy a aerobiku 
pro mladší žáky a mladší dorostenky na letním 
soustředění Házená Sokol Bělá v Provodíně.

 Za kolektiv oběma děkuje 
Magdalena Foltýnová.

Muzeum Podbezdězí v říjnu
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spOrt a spOlKOVÁ činnOst

V červenci se členové bělské Svornosti vy-
dali jako každý rok tábořit. 
Stejně jako loni zakotvili v  Libíči neda-
leko  Českého Dubu, ovšem počasí 
se neopakovalo, bylo pekelné vedro jako 
v celé republice, takže se táborníci velmi 
často vydávali na koupaliště.
Pokud si právě neužívali vodních rado-
vánek, plnili úkoly a  zažívali dobrodruž-
ství v  rámci celotáborové hry na motivy 
Robinsona Crusoe – zaseli si kukuřici, 
zapisovali vše důležité do deníku, prostě 
snažili se přežít „na pustém ostrově“ jako 
Robinson.
Nechyběly ani nejrůznější hry a  soutěže 
a  spousta legrace. Ti nejstarší si zkusili 
překonat sami sebe a „ulovit“ bobříka ml-
čení, hladu a samotky (tj. celý den mlčet, 
další den nejíst a následující den strávit ni-
kým neviděn v blízkosti tábora). Ti mladší 
mohli testovat svou pevnou vůli mnohem 

jednodušším způsobem. Tábor se vydařil 
a už se těšíme na další :)
Jestli se chcete přidat k nám a zažít něco 
neobvyklého, posouvat svoje hranice, 
pracovat na sobě nebo si „jen“ hrát, mů-
žete přijít na schůzky, které se konají kaž-
dou středu (kromě prázdnin a  svátků) 
od 16.30 do 18 hod. v klubovně na Stře-
láku a  přilehlých prostorách (jsme často 
venku). Uvítáme malé i  velké. Těšíme se 
na vás!

Jerry

Klub deskových her FILEO, který zaštiťuje 
organizace YMCA Sever, funguje v  Bělé 
pod Bezdězem od roku 2006. Jeho hlavní 
aktivitou je pravidelná klubová činnost, 
kde se každý čtvrtek od 17 do 19 hod. hrají 
moderní i klasické deskové hry. Nedílnou 
součástí setkávání je drobné občerstvení 
a  za příjemného počasí i  sportovní akti-
vity na venkovní zahradě, zvláště pak mí-
čové hry. Místem klubu jsou prostory sbo-
rového domu Bratrské jednoty baptistů, 
Masarykovo náměstí 85 v Bělé pod Bezdě-
zem. Rádi uvítáme nové zájemce o  tento 

druh zábavy z řad dětí i dospělých. Další 
informace vám poskytneme na tel. č.: 730 
184 303 (Ing. Miloš Tresa)

Miloš Tresa

Slunečný podzimní den a  houf malých 
indiánů. To nebylo natáčení nového 
filmu, ale 3. ročník Bezdědického krpálu. 
Je samozřejmé, že nechyběli běžci, běž-
kyně a prvně ani borci s horskými koly.
Vlastní Bezdědický krpál začal dět-
ským závodem. Za Indiánskou osadu se 
na start postavilo 32 nejmenších závod-
níků. Hlavního závodu se pak zúčastnilo 
18 běžců a běžkyň a odpoledne zakončili 
4 stateční na kolech. Zajímavé bylo po-
měření nejrychlejšího běžce a nejrychlej-
šího jezdce na kole. V tomto měření letos 
vyhrálo kolo a v  jeho sedle Michal Vild, 
i když absolutní rekord zatím nepadl, ten 
drží časem 4 minuty a 11 vteřin Petr Be-
ránek z roku 2016.
Jako obvykle se časy započítávaly i  do 
Bělského sedmiboje, kde vyhrály Bezdě-
dice před Saharou, Vodojemem a „Měš-
ťáky“. V  celkovém pořadí se Bezdědice 
posunuly o  dva body na první místo. 
O  druhé a  třetí místo se dělí Vodojem 
s „Měšťáky“ následovaní Saharou.

O doprovodný program v indiánském stylu 
se postaraly bezdědické Světlušky, které do 
her a soutěží zapojily i rodiče. Kluci a holky 
bravurně zdolávali jednu soutěž za druhou. 
Na závěr byly rozdány diplomy a vítězem byl 
každý, kdo do Bezdědic 8. 9. zavítal.

Tento podnik by se nemohl uskutečnit bez 
obětavé práce všech, kteří se na jeho po-
řádání podíleli. Těm patří VELKÝ DÍK 
A  UZNÁNÍ. Teď už zbývá jen zvolat: AŤ 
ŽIJE BEZDĚDICKÝ KRPÁL 2019!
Bělský sedmiboj bude zakončen posledním 
turnajem, a to turnajem v badmintonu, který 
proběhne v listopadu ve sportovní hale.

Milan Lomoz

OHLÉDNUTÍ ZA JUNÁCKÝM TÁBOREM

Pozvánka do klubu Fileo - YMCA Sever

Bělský sedmiboj VI.

Říjen a podzimní turistika

Sobota 6. 10. Vaření v přírodě 
Sraz: 9.30 u České brány.
Místo vaření: dle počasí a  nálady hajného. 
Výbava obvyklá, suroviny zajistím, k snědku 
bude překvapení v kotlíku. Buřty vlastní. Pěší 
trasu zvládnou všichni.

Pátek 12. 10. Schůze turistů na základně  
od 17 hod.
Program: poslední domluva, Turistický po-
tlach, zájezd do Jizerských hor, podzimní 
akce a info z turistiky.

Sobota 20. 10. Jizerské hory - Jedlovské  
vodopády
Odjezd busu: 8 hod.od Městské sportovní 
haly, Bělá p. B.; Doksy přijedou motoráčkem 
v 7.52 (budeme čekat v Bělé na nádraží).
Program: Josefův důl - vod. Jedlová - pod Či-
hákem - vyhlídka Peklo - Josefův důl. Délka: 
12 km. Kratší trasa od vodopádů po cyklos-
tezce: Mořská cesta - Lesní brána - Josefův 
důl (6 km).
Návrat: v 17 hod.
Cena: 150-200 Kč. 

Sobota 27. 10. Potlach 
Již tradiční turistický potlach na naší zá-
kladně od 18 hod. Nutná rezervace.

Více info: stránky TPD. Těšíme se na setkání.

Horský vůdce

TAJEMSTVÍ

TJ Sokol Bělá - házená

Sobota 6. 10. od 9 hod. – turnaj: minižáci

Sobota 13. 10. 
od 13 hod. 2. liga mladší dorostenky: TJ 
Sokol Bělá p. B. - Lázně Kynžvart
od 15 hod. 2. liga starší dorost: TJ Sokol 
Bělá p. B. – Loko Vršovice
od 17 hod. muži: TJ Sokol Bělá p. B. - Sokol 
Vršovice B

Neděle 21. 10. od 9 hod. – turnaj: mladší 
žáci

Zápasy ve Sportovní hale
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