
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA - DĚNÍ VE MĚSTĚ -  Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE 
SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI - MINIMUM K OBRANĚ PROTI INFEKCI

Výstavní sál MKZ 
FOTKY ZE ŠUPLÍKU a COUNTRY 

KRAJINA
Jiří Malý 77 a Jan Nezdara 55 

Od 30. 3. do 28. 4.

Sobota 18. 4. 
Brány památek dokořán

Prohlídkový okruh bělskými 
památkami
Od 14 hod. 

Pinocchio
Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka
V Komorním sále MKZ od 15 hod. 

Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek 30. 4. 
Čarodějnice 

Fotbalový stadion od 19 hod.
- Čarodějnická párty s Pájou 

Papagájou a čarodějem Jiříkem 
- Jan Vytásek a Blackbirds 

od 20 do 22 hod.

Pátek 1. 5.
Vernisáž výstavy Obrazy a šperky 

– Tomáš Holub
Výstavní sál MKZ od 13.30

Poetický piknik 
V parku na Masarykově náměstí 

od 14 hod.
Folková skupina Marola 

kombinovaná s literárními 
vstupy – Divadýlko na dlani

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

duben
4/2020

44. ročník

situace není pro nikoho z nás snadná. Ni-
kdo z nás si ještě před několika týdny ne-
dokázal představit, co se stalo nyní naší 
každodenností. Naše ulice a města ztichla, 
koloběh života se rapidně zpomalil a  ve-
skrze uzavřel do našich bytů a  domovů. 
Společný cíl je jasný, snížit rizika přenosu 
koronaviru a pomáhat těm, kteří to nejvíce 
potřebují.

A  právě pomoc se ukázala jako ohromně 
silná vlastnost a  touha nás Běláků. Je 
úžasné a  ohromně mě v  tomto nelehkém 
čase těší, jak si navzájem pomáháme. Ne-
přátelé zapomínají na svůj svár, do nyní to-
lik omezeného veřejného života se nejen 
prostřednictvím sociálních sítí vrací po-
kora, solidarita a  přátelství, spousta z  nás 
hledá cestu, jak pomoci druhému.

S potěšením vnímám, že nám nejde pouze 
o  nás, ale zajímáme se i  o  naše spoluob-
čany. Jasným důkazem toho je domácí vý-
roba roušek. Všem Vám, kteří roušky šijete 
a  rozdáváte je těm, kteří je potřebují, pa-
tří můj ohromný a  srdečný dík a hluboká 
poklona! V  dalších číslech Zpravodaje, až 
se situace zklidní a  zlepší, se k  tomu chci 
osobně vrátit v konkrétní rovině.

Oproti tomu se extrémně zrychlilo vnímání 
světa a  planetárního okolí, to vše během 
několika málo dní. Příklad je snadný: jeden 
den nám přišlo směšné, že má člověk na 
sobě roušku a druhý den byl už divný ten, 

kdo ji neměl. Mám za to, že po pandemii se 
probudíme do jiného světa, než jsme byli 
doposud zvyklí. Věřím, že to bude změna 
k  lepšímu. Věřím, že základem této pro-
měny budou zejména vlastnosti a  schop-
nosti nás lidí, které oceňují mé řádky výše.

„Statečnost míří ke hvězdám, strach ke 
smrti.“                                                      Seneca

Děkuji našim lékářům, zdravotníkům, 
hasičům, policistům, městské policii, všem 
kolegům z městského úřadu a jeho příspěv-
kových organizací, technickým službám, 
prodavačkám a prodavačům, našim dobro-
volníkům a všem dalším, kdo je připraven 
pomáhat přímo v tzv. první linii.

Jsem optimista a chci, abyste byli optimisté 
i  Vy. Všechno dobře dopadne! Přeji Vám 
všem pevné zdraví, dostatek psychických 
i  fyzických sil a  ještě jednou Vám všem 
ze srdce děkuji, že si pomáháme a nejsme 
k  sobě lhostejní. To totiž svědčí o  tom, 
že jsme jako lidé dobří! Více než dobří. 
Úžasní! Tak takoví buďme prosím i nadále, 
ohromně nám to svědčí a posouvá nás to, 
i  v  této nešťastné situaci, jako jednotlivce 
i jako společnost, k lepšímu.

Úvodní slovo bylo psáno 23. 3. 2020.

Jan Sýkora, 
místostarosta města

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ BĚLÁCI,

PRACOVIŠTĚ V ZÁMECKÉM KLUBÍKU ŠIJE PRO VÁS! SRDEČNĚ DĚKUJEME!
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání rady města

Hodina Země 2020

rozpočtů, v  platném znění, schválila spl-
nění závazných ukazatelů stanovených 
starostou města pro Základní školu Bělá 
pod Bezdězem, příspěvkovou organizaci, 
za rok 2019. Dále rada města schválila 
účetní uzávěrku Základní školy Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkovou organizaci, za 
rok 2019.
Rada města dle §28 zákona číslo 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, schválila hos-
podářský výsledek Základní školy Bělá 
pod Bezdězem, příspěvkové organizace, 
v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2019 
ve výši 702 108,33 Kč. 
A dále rada města schválila rozdělení hos-
podářského výsledku Základní školy Bělá 
pod Bezdězem, příspěvkové organizace, 
do fondů dle zákona číslo 250/2000 Sb.: 
fond odměn 140 421,67 Kč, rezervní fond 
561 686,66 Kč. Příděl do rezervního fondu 
bude použit na koupi pánve do školní jí-
delny v roce 2020.

Rozpočtové opatření
Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opatření 
č. 3/2020. Příjmová část rozpočtu se na-
vyšuje o  částku ve výši 121.320,- Kč 
na 108.001.448,52,- Kč, výdajová část 
rozpočtu se ponižuje o  částku ve výši 
140.680,00,- Kč na 160.814.607,00,- Kč. 
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 
52.813.158,48,- Kč.

Záměr nového sběrného dvora
Rada města schválila záměr zpracování 
studie nového sběrného dvora, včetně 
areálu pro Technické služby města, na po-
zemku p. č. 56/1 v k. ú Vrchbělá, na ploše 
VL-10 (určené platným územním plá-
nem).

Hospodaření mateřské školy
Rada města odsouhlasila návrh na vy-
řazení majetku Mateřské školy Bělá pod 
Bezdězem, příspěvkové organizace. 
Dále rada města dle §28 zákona číslo 
250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném znění, 
schválila účetní závěrku za rok 2019 Ma-
teřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěv-
kové organizace, a schválila hospodářský 
výsledek Mateřské školy Bělá pod Bezdě-
zem, příspěvkové organizace, za rok 2019 
ve výši 135 553,19 Kč a  jeho převedení 
do rezervního fondu a  fondu odměn dle 
předloženého návrhu. 

Hospodaření základní školy
Rada města dle §28 zákona číslo 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

FINANČNÍ ODBOR
INFORMUJE

Pokud jste nestihli zaplatit poplatky 
za svoz komunálního odpadu, nebo 
za psy, nemusíte se obávat. Vzhledem 
k současné situaci dochází k prominutí 
pokut a sankcí  za pozdní úhradu výše 
uvedených poplatků do 30. 6. 2020.

Více informací na tel. čísle: 326 700 928.

Platby nájemného jsou kromě inkas 
do odvolání možné pouze bezhoto-
vostním převodem na číslo bankov-
ního účtu: 27-2604860297/0100. Do 
poznámky prosíme uvést Vaše jméno, 
případně adresu bytu.

Více informací na tel. Správy bytů: 
326 700 921.

Volnočasové hřiště U Vodojemu
Rada města odsouhlasila výběr dodava-
tele a předloženou cenu za dílo investiční 
akce „Bělá pod Bezdězem, obnova volno-
časového hřiště U Vodojemu“ � rmu STA-
VER LUŽE, s. r. o., Zdislav 38, 538 54 Luže 
s nabídkovou cenou za dílo 1.254.234,00 
Kč bez DPH. Celková cena včetně DPH 
21 % je 1.517.624,00 Kč.

Odvedení dešťových vod z okolí zámku
Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice 
č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu, schvaluje přímé zadání za-
kázky malého rozsahu na zpracování do-
kumentace pro provedení stavby včetně 
položkového rozpočtu na akci „Odvedení 
dešťových vod z  okolí zámku do Bělského 
potoka“ společnosti TŠ Projektový ateliér pro 
architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.,
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, za cenu 
314.000 Kč bez DPH, tj. 379.940 Kč včetně 
DPH.

Vzduchová trampolína na koupaliště
Rada města schválila výběr dodavatele 
vzduchové trampolíny společnost RAJAN 
EKO, s. r. o., Dobrovského 331, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, dle předložené 
nabídky s celkovou cenou 116.860 Kč bez 
DPH. Celková cena včetně 21 % DPH je 
141.401 Kč.

Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ

Plán to byl hezký. Společně s miliony lidí 
z celého světa jsme chtěli zhasnout dne 28. 
3. 2020 od 20.30, a přispět tak ke zlepšení 
stavu naší planety stejně jako minulý rok. 
A nechtěli jsme se zapojit jen jako jednot-
livci, ale i za naši školu, a dokonce, stejně 
jako loni, i za celé město. Proto jsme s ve-
dením města a  skauty měli rozjeté pří-
pravy na zhasnutí veřejného osvětlení na 
náměstí a  v  přilehlých ulicích, připraven 
byl lampionový průvod, osvětlení altánku 
svíčkami a další podpůrné akce.
Nicméně ani sebelepší plánování nemohlo 
předvídat prudké šíření koronaviru a ná-
sledná vládní nařízení. Proto jsme bohu-
žel museli všechny společné plánované 
akce odvolat. Cítíme samozřejmě stále 
zodpovědnost za naši planetu, nicméně 
nyní je na pořadu dne spíše zodpovědnost 
občanská. 

Proto se omlouváme všem, kdo se na akci 
těšili. Příští rok akci určitě budeme moci 
již zorganizovat. Pro připomenutí, webové 
stránky akce jsou: www.hodinazeme.cz. 
Děkujeme vám, že vám na naší planetě 
a na životním prostředí okolo nás záleží.

Ing. Pavlína Cankařová a Jan Sýkora
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Třiďme odpad, ale správně a s pořádkem!

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Z odpadových analýz, které provádí orga-
nizace INCIEN v  různých obcích České 
republiky, vyplývá, že v černých nádobách 
na směsný komunální odpad (SKO) často 
končí 70–80 % odpadů, které tam nepatří. 
Jsou to odpady, které je možné dál využít 
energeticky nebo vytřídit a  následně vy-
užít ke kompostování nebo recyklaci. To 
znamená, že pokud bychom lépe třídili, 
můžeme snížit množství směsného komu-
nálního odpadu (SKO) až o ¾, a tím také 
snížit náklady na jeho svoz a likvidaci.
 
Proto, abychom zjistili, jaká situace je 
v  Bělé pod Bezdězem, co končí v  čer-
ných popelnicích a jak dobře naši obyva-
telé třídí, jsme si nechali udělat analýzu 
směsného komunálního odpadu. Ta pro-
běhla první březnové pondělí na parko-
višti před sportovní halou. Hlavním cí-
lem této analýzy bylo zjistit složení a také 
poměr jednotlivých druhů odpadů, které 
se nacházejí v směsném komunálním od-
padu (SKO). Analýzu prováděl tým šesti 
lidí z Institutu cirkulární ekonomiky a ze 
společnosti JRK Česká republika a manu-
álně zpracoval více než 520 kg. 

Současně byly prováděny edukativní 
přednášky pro děti z mateřské a základní 
školy. Přednášky byly zaměřeny na třídění 
odpadů a nakládání s konkrétními druhy 
odpadů a  ochranu životního prostředí. 
Součástí byla i ukázka fyzické analýzy od-
padu. Děti tak měly možnost vidět, co se 
skrývá v černých popelnicích, a ujistit se, 
že třídění odpadů má smysl. 

A jak to všechno dopadlo?
Následující graf zobrazuje výsledky fy-
zické analýzy směsného komunálního od-
padu v Bělé pod Bezdězem. 

Výsledkem je, že město má ve sběrných 
nádobách na směsný komunální odpad 
téměř 50 % odpadu, který by tam vůbec 
končit neměl. Celková váha vzorku byla 

522,35 kg. Zastoupení odpadu, který již 
není možno dále materiálově využít a ne-
lze ho v současné době nikterak recyklo-
vat, bylo 262,90 kg, tedy 50,30 %, kon-
krétně se jedná o  infekční/neinfekční 
odpad a směsný komunální odpad. Mezi 
odpady, které nelze dále využít, patří i po-
pel, který se ve vzorku vyskytoval v množ-
ství 125,20 kg (24,0 %), a  to za předpo-
kladu, že se jednalo o popel z uhlí. Pokud 
by se jednalo o  popel ze dřeva, ten lze 
kompostovat a dal by se zařadit mezi bi-
ologicky rozložitelné odpady. Vzhledem 
k tomu, že původ popelu není znám, je za-
řazen pod směsný komunální odpad. 

Takto vysoké množství popelu, které je 
dáno termínem konání vzorkování (topná 
sezona), výrazně ovlivňuje procentuální 
zastoupení jednotlivých druhů odpadu. 
Pokud bychom odečetli množství popelu, 

využitelné druhy 
odpadu by tvo-
řily skoro 65 %. 
Dá se tedy před-
pokládat, že po-
kud by analýza 
probíhala mimo 
topnou sezonu, 
směsný komu-
nální odpad by 
tvořil 35 %. 
Z  využitelných 
složek měl ve 

vzorku největší zastoupení organický od-
pad 26,0 %. Jedná se o  součet složek: za-
hradní zeleň 14,4 % a  kuchyňský odpad 
11,7 %. Evidence těchto položek probíhá 
zvlášť, aby bylo evidentní, zda se jedná 
o  odpady vhodné ke kompostování evi-
dované jako zahradní zeleň, nebo odpady, 
které jsou organického původu, ale nejsou 

vhodné ke kompostování. Ve složce za-
hradní zeleň jsou evidovány kompostova-
telné kuchyňské odpady jako zbytky ovoce, 
zeleniny a  další zeleň například z  ořezů 

stromů, listí, tráva, 
hlína apod. Kuchyň-
ské odpady jsou 
zbytky jídel, které již 
prošly varem. 
Nejčastěji se jednalo 
o  pečivo a  masné 
či mléčné výrobky, 
které nejsou vhodné 
ke standardnímu 
kompostování. 

Dalšími složkami, 
které byly ve vzorku 
hojně zastoupeny, 

byl plast – 6,8 % (PET lahve, HDP tvrdé 
plasty, folie a ostatní plasty), sklo – 4,1 % 
a ve  velkém množství vzorek obsahoval 
textil (19,40 kg - 3,7 %), což je srovnatelná 
hodnota, jako je průměr v ostatních měs-
tech (okolo 3 %). Papír zde byl zastoupen 
ve vzorku 3,1 %. Ve vyšší míře se zde ob-
jevovaly papírové obaly a karton. Ostatní 
složky zde byly zastoupeny v  průměrné 
míře jako u ostatních měst (poměrná míra 
vytříděnosti je uvedena v grafu).

Hlavní myšlenkou této analýzy je snaha 
nastartovat účinné kroky, které povedou 
k dlouhodobému snižování směsných ko-
munálních odpadů, jejich předcházení 
a  ke zvyšování množství tříděného od-
padu. Vzhledem k  chystaným legislativ-
ním změnám – zákazu skládkování směs-
ného komunálního odpadu a navyšování 
skladovacího poplatku – je třeba hledat 
cestu ke snižování směsného komunál-
ního odpadu. Město Bělá pod Bezdězem 
se rozhodlo tuto cestu hledat a zjistit, jaký 
je aktuální stav třídění komunálních od-
padů a jaký je potenciál k dotřiďování veš-
kerých odpadů ve městě.

Z této analýzy tedy vyplynulo, že i když se 
u  nás ve městě odpady třídí, je zde stále 
velký potenciál pro zlepšení. K tomu, aby 
končilo v černých popelnicích a na sklád-
kách méně odpadu, může přispět každý 
z nás. Co s tím tedy uděláme?

Zamysleme se nad touto otázkou všichni 
- domnívám se, že každý z nás má nějaké 
rezervy ohledně třídění odpadů.

Děkujeme všem, co se již zapojili a řádně 
třídí svůj odpad.

-OVŽP-

FYZICKÁ ANALÝZA SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU V BĚLÉ POD BEZDĚZEM
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

PINOCCHIO
Sobota 15. 4. od 15 hod.
Vstupné 40 Kč
Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka

Řezbář Geppetto léta touží po synkovi. Jed-
noho dne si proto vyřeže loutku, které dá 
jméno Pinocchio. Splní si tak sen, ani netuší 
jak moc. Kouzelná víla loutku oživí a ta se 
vydá za dobrodružstvím. Ale už za rohem na 
Pinocchia čeká zlý lišák Gideon, který loutku 
tajně prodá řediteli kočovného divadla. Ře-
ditel Lampwick má s loutkou jiné úmysly 
a plánuje ji odvést daleko od domova…
KOMORNÍ SÁL MKZ, Masarykovo 
nám. 140, vchod ze Střelecké ulice

Čtvrtek 30. 4. od 19 hod. 
Fotbalový stadion
V letošním roce jsme si připravili změnu 
a pozvali Strašidelnou show s Ježibabou 
Pájou Papagájou a Ježidědkem, která je 
nabitá kouzelnými písničkami, děsuplnou 
zábavou a legrací se soutěžemi. Budeme 
se krásně bát a hlavně si pořádně hrát. Ve 
20 hod. zapálíme společně 
hranici a do 22 hod. vás 
bude bavit zpěvák Jan Vy-
tásek a kapela Black Birds.
Průvod se světly vychází 
v 18.30 od MKZ na Masa-
rykově náměstí.

Pátek 1. 5. od 14 hod.
Park na Masarykově náměstí
Přivítejte jaro s koncertem folkové skupiny 
Marola a poezií v podání členů dětského 
i dospělého souboru Divadýlka na dlani. 
Pokud to již půjde, nezůstávejte doma a při-
jďte za námi na čerstvý vzduch pod kaštany.

tento způsob března zdál se mi být poněkud 
nešťastný. Pandemie viru se z Číny rozší-
řila po celém světě. Za sebou nechala tisíce 
nakažených a desítky mrtvých. Zasáhla do 
běžného chodu lidské společnosti. Je polo-
vina března a my připravujeme pravidelný 
bělský Zpravodaj. Jeho součástí jsou také 
pozvánky na dubnové kulturní akce. Proto 
vám přinášíme, jak velí tradice, anonce na 
ty, které jsme pro vás připravili. Většina 
z nich je naplánovaná ještě z doby „před 
virem“. Jak praví newyorská rabínka Sherre 
Hirchs v titulu své knihy: „Když lidé plá-
nují, Bůh se směje.“
Je proto možné, že se ta celá situace tro-
chu protáhne a my budeme muset rušit 

některé kulturní podniky i v dubnu. Ale 
nezoufejte. Pevně věřím, že až to celé po-
mine a my to všichni společně ve zdraví 
přečkáme, sejdeme se opět na koncertech, 
divadlech, plesech anebo jen tak v hospodě. 
Možná trochu moudřejší, pokornější a víc 
si budeme vážit lidí okolo sebe. A nemylte 
se – dlouho nám říkali, že kultura je nad-
stavba, ale není. Kultura je základ. Není to 
jen zábava. Je součástí nás všech. Vyvíjela 
se od nepaměti, nese v sobě moudrost i hu-
mor předků. Pokud nebudeme kulturní, 
nebudeme sdílet společné principy chování, 
společnou řeč. A to by  myslím byla škoda. 
P.S.: Pokud si chcete odpočinout od na-
růstajících čísel nakažených a přečíst něco 

pozitivního, doporučuji všem web NAD-
HLED INFO - https://www.nadhled.info/ 
od Moniky Benešové, kterou mohli ně-
kteří z vás vidět naživo na besedě MOJE 
PACIFICKÁ HŘEBENOVKA, který 
se konal v Komorním sále MKZ 26. 2. 
a který pro vás připravilo TPD Tajemství 
a naše MKZ.

Petr Matoušek, ředitel MKZ

FOTKY ZE ŠUPLÍKU 
A COUNTRY KRAJINA

Jiří Malý 77 a Jan Nezdara 55 

Kombinace fotogra� í a obrazů v jedné vý-
stavní síni není úplně běžná. S touto netra-
diční koncepcí se na nás obrátili fotograf 
Jiří Malý a malíř Jan Nezdara. 
Jiřího Malého jsme představovali v našem 
Výstavním sále již několikrát. V  letech 
2006–2016 byl aktivním členem fotoklubu 
Sokol Mladá Boleslav, se kterým vystavoval 
dvakrát i u nás v Bělé. V roce 2018 jsme ho 
přesvědčili k samostatné výstavě, která pře-
kvapila hlavně černobílými fotokolážemi. 
Letos pan Malý slaví krásné sedmdesáté 
sedmé narozeniny. 
Ani Jan Nezdara není úplným nováčkem 
v uměleckém světě, a to nejen výtvarném, 
ale také hudebním. Kromě členství v mla-

doboleslavské výtvarné skupině VLNA byl 
i členem Sdružení výtvarníků ČR. Maluje 
obrazy s motivy české krajiny a mimo to 
se stíhá věnovat sportu, rybolovu a hudbě 
ve své vlastní country kapele Jizera a letos 
oslaví pětapadesáté narozeniny.
Oběma jubilantům gratulujeme a  vás 
všechny zveme k návštěvě Výstavního sálu.
Plánovaná vernisáž musela být bohužel 
s ohledem na aktuální situaci zrušena. Se-
tkání s autory tedy uspořádáme později, 
bližší informace vám předáme podle vývoje 
situace prostřednictvím dostupných sdělo-
vacích prostředků a pozvánek. 

S. Grosová, MKZ 

OBRAZY A ŠPERKY

Tomáš Holub
Od 1. 5. do 28. 5.

Designér šperků a výtvarník žijící a tvořící 
v Bělé pod Bezdězem se zabývá zejména 
tvorbou autorského šperku, kde rozvíjí uni-
kátní technologii eloxování hliníku. Tíhne 
k minimalistickému projevu. V detailu 
u něj vládne jednoduchá, hravá, ale dů-
myslná estetika, v celkovém pojetí jsou však 
jeho šperky spíše výrazné až extravagantní. 
Pravidelně se zúčastňuje přehlídek designu 
a jeho šperky najdete v prestižních galeriích 
a obchodech s designem po celé republice. 
Kromě designu šperku se věnuje výtvarné 
činnosti. Své obrazy vytváří vlastní ori-
ginální technikou, kombinací starých 
štukatérských postupů a malby. V  ryze 
současném pojetí vytváří abstraktní mno-
hovrstevnaté struktury, které někdy kom-
binuje s dalšími materiály do asambláží. 
Tematicky se poslední léta věnuje zejména 
zobrazování prostých přírodních jevů a de-
tailů krajiny měnících se vlivem času. Často 
využívá principů Wabi Sabi. Inspiraci na-
chází v okolní bělské přírodě.

VE VÝSTAVNÍM SÁLE PŘIPRAVUJEME

KOMORNÍ SÁL MKZ

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI A NÁVŠTĚVNÍCI KULTURNÍCH AKCÍ,

Výstavní sál bude otevřen vždy po - čt od 9 do 11.30 a od 12 do16 hod.

Po dohodě s autory výstava 
přesunuta na říjen.

ČARODĚJNICE

POETICKÝ PIKNIK



5

ZDENĚK KALISTA, VÝZNAMNÝ 
RODÁK Z BENÁTEK NAD JIZEROU
16. 4. od 17 hod., vstupné: 30 Kč
Významná osobnost 
české kultury 20. sto-
letí, Zdeněk Kalista 
(1900-1982), pochá-
zel z Benátek nad Jize-
rou a jeho rodný kraj, širší oblast Mlado-
boleslavska, mu byl také inspirací jeho 
práce literární i historické. Na přednášce 
PhDr. Renaty Ferklové se seznámíme jak 
s  jeho životním osudem básníka avant-
gardy, historikem z okruhu žáků Josefa 
Pekaře a politickým vězněm 50. let, tak 
s jeho mnohovrstevným dílem. Tím, které 
bylo inspirováno láskou k rodnému kraji, 
i  tím, které hledalo široké souvislosti na 
půdě českých zemí i evropský kontext - 
dílem, které se zabývalo kulturou baroka, 
středověku i italské renesance.

OHNÍČKY, SKÁLY A MY 
25. 4. - 1. 11.
Vernisáž 25. 4. od 17 hod.

Malíř a  lidový sochař, 
fušer Ivan Podobský 
(1956), žák Adriaena 
Brouwera a  Jana Ze-
mana, českorajský en-

demit. Vystudoval na hudebně-drama-
tickém oddělení Pražské konzervatoře. 
V roce 1978 vstoupil do divadla Semafor, 
do skupiny J. Suchého. Současně se stal 
členem kultovní hudební skupiny Jablkoň, 
kde hrál na bicí. Roku 2000 opouští Jabl-
koň i Prahu a spolupracuje s akademic-
kým sochařem Jiřím Novákem, u něhož se 
učí řemeslo a restauruje sochy v Českém 
ráji. Postavil si ateliér v Rovensku pod 
Troskami a svou tvorbou se snaží přispět 
tak nějak k svérázu života. 
Výstava obrazů, soch a objektů Ivana Po-
dobského bude zahájena v sobotu 25. 4. 
v 17 hod. za účasti autora.

PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní 
stálá expozice Muzea 
Podbezdězí předsta-
vuje tradici regionu, 
kulturní a historické památky i osobnosti 
Podbezdězí.

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
25. 4. - 1. 11.
Výstava zachycuje všední i nevšední dny 
venkovského města v časech první repub-
liky. Jednotlivé kapitoly výstavy (např. ob-

chody, školství, černá kronika) jsou zpra-
covány podle Pamětní knihy města Bělé 
pod Bezdězem. 

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 POD-
BEZDĚZÍ
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.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 24. 4. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 24. 4. od 18 hod.

Kontakt:
Muzeum Podbezdězí, 

pobočka Muzea Mladoboleslavska, 
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.    

tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz

Vážení a milí,
ČAS je v životě každého z nás tou nejcen-
nější komoditou, ať už si to uvědomujeme, či 
ne. Žádná minuta ani vteřina našeho života 
se nám nikdy nevrátí zpět. Tak to je. Dnes si 
lidé často stěžují, že mají času málo, prostě 
nestíhají, jsou v jednom kole a věnovat čas 
sami sobě, na to už prostě není ČAS. U nás 
v Zámeckém klubíku najdete pohodu a klid. 
Každý týden je tu pro vás připraveno manu-
ální tvoření buď podle vzoru, anebo, což je 
vítané, můžete zapojit vlastní fantazii, po-
hrát si s materiálem a vytvořit vlastní origi-
nální předmět. Věřte, že tvoření vás oprostí 
od všedních starostí, ty necháte za dveřmi 
Klubíku. Ještě celý duben se budeme scházet 
v úterý od pěti s dospělými a ve středu od tří 
s dětmi. Těším se na vás, jakmile to půjde.

Marcela

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Zámecký klub a Klubík

Tento projekt Městských kulturních zařízení 
sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem 

a Nadační fond ŠKODA AUTO

Muzem Podbezdězí v letošním roce začíná svoji hlavní výstavní sezonu 25. 4., 
má otevřeno denně mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

MUZEUM PODBEZDĚZÍ V DUBNU

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 28. 3. to bylo šest let, co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, paní Marie Machačová.

Stále vzpomínají synové Josef a Jiří, dcera Helena 
s rodinami.

Dne 4. 4. uplyne 20 let, co nás opustila paní Věra 
Nezdarová, a 27. 4. to budou 3 roky, co jsme se rozloučili 
s panem Josefem Nezdarou. 

Stále vzpomíná rodina.

Dne 11. 4. to bude devět let, co nás opustil náš tatínek, 
pan Jaroslav Kůtek. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami

Dne 12. 4. uplyne smutných sedm let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie 
Tošovská.

„Domov už chlebem nevoní, 
na okně kytky povadlé,

starý klíč v zámku zůstává,
proč otevřít nechodí.
Stále mi scházíš…“

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají dcera Blanka 

a syn Jarda s rodinou.

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky 
zůstávají dál.“
Dne 26. 4. to budou tři roky, co nás navždy 
opustil pan Zdeněk Šimek.

S láskou vzpomínají Eva s dětmi, dcery 
Monika a Martina a sestra Jana s rodinou.

VZPOMÍNKY

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera Marie a syn Jaroslav s rodinami
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a torny. Získali i nádobí do kuchyně, a dokonce 
i tropické přilby.
Díky obětavosti zdejšího římskokatolického faráře 
a zároveň vedoucího katolických skautů Jaroslava Dostálka dostali 
bělští junáci dva vojenské nafukovací čluny s příslušenstvím. Vše 
uskladnili na faře a použili na tábor u Břehyně, který připravovali 
už v zimě.

Junácké táboření v Břehyni 1946
Počátkem léta 1946 postavili starší junáci šest stanů. Tábor vlčat 
Břehyně vedl Jaroslav Lauermann. Druhý týden se vypomáhalo 
oddílu vlčat na zbudování dalšího tábora asi o 300 metrů dále. 
Bylo to na dvanáct stanů, včetně skladu a kuchyně. 
Když vlčata po skončení tábora odjela domů, vystřídal je oddíl 
bělských skautek. Zde vedoucí Marie Mánková připravovala 
skautky Annu Eichlerovou (Sakura), Soňu Pichovou a Evu Duškovou 
(Zora) coby budoucí vůdkyně.

Putovní tábory
V roce 1947 přes léto proběhly putovní tábory, většinou na jízdních 
kolech jak chlapců, tak i děvčat, např. do oblasti Mimoňska – Kumr, 
Hradčany, Hamr na Jezeře a Brniště.

Junácká kultura
V roce 1947 nastudovala Sakura s oddílem děvčat a několika skauty 
divadelní hru pro děti „Trpaslíkům se to směje, vyzráli na čaroděje“. 
Tuto hru sehráli v  sokolovně s velkým úspěchem - i finančním. 
V témže roce bylo uspořádáno i skautské setkání. Za tím účelem 

byla až ke klubovně přivedena potrubím od stadionu pitná voda 
pro potřebu několikadenního táboření skautů a skautek. Samotné 
setkání skautů, různé hry a soutěže měly velký úspěch i mezi 
občany a bylo znát načerpání čerstvých sil do další junácké činnosti.  
V roce 1948 se skautky zúčastnily „Skautských her v Mimoni“ 
a dalších putovních zájezdů na kolech po okolí. 

40. léta
Do začátku 2. světové války fungovalo 
v Bělé silné skautské středisko a jeho 

činovníci byli po zákazu Junáka (1940) předvoláni na gestapo 
do Mladé Boleslavi a vyslýcháni ke své skautské činnosti. 
Tehdejší hlavní pokladník Viktor Kirschner (jehož otec byl 
Němec) byl při výslechu surově ztýrán a pravděpodobně 
uvězněn. Josef Bláha (Selim) a František Mittenhuber se během 
2. světové války zapojili do odboje a náčelnictvo Junáka je za
to vyznamenalo Junáckým křížem „Za vlast“.

Ihned po válce byl opět vztyčen pomník věnovaný památce 
padlých legionářů Na stráž!, který chtěli Němci po začátku 
okupace zničit, ale bělští občané ho tajně ukryli do země. 
Této slavnostní události se zúčastnila spousta lidí, zástupců 
spolků i celé junácké středisko, jehož členové nesli v průvodu 
vlajky a drželi u pomníku čestnou stráž.

obnovení činnosti po válce
V létě roku 1945, kdy byla činnost Junáka opět obnovena, 
bělští skauti i skautky přijali výzvu pomoct při „Národních 
žních 1945“. Dívky pracovaly v obci Bezděz na hospodářstvích 
opuštěných po odsunu Němců. Staraly se o dobytek 
a sklizeň úrody. Za svoji několikaměsíční činnost dostaly 
děkovné osvědčení a odznak „Výstavby státu“. Asi 25 skautů 
pracovalo v Olšině na Mimoňsku a i oni se starali o opuštěné 
zemědělské usedlosti. To obnášelo krmení, dojení krav, úklid 
a podestýlku i sbírání vajec. Denně chodila jedna skupina na 
žně a později sváželi obilí do stodol k vymlácení. Pomáhali 
jim pan Vohradník, který za nimi občas přijel autem z Bělé, 
a jeho příbuzná Marie Jančáková – ta skautům vařila.
Vedoucí skautek byla paní učitelka Marie Mánková. Během 
zimy se s dívkami věnovala dětem ze dvou místních dětských 
domovů. Skautky pro ně šily, háčkovaly a pletly, vyráběly jim 
i hračky, oblékaly panenky. Vše poté osobně předaly, pohrály 
si spolu a zazpívaly si.
Další z významných činovnic bělského Junáka v poválečném 
období byla Anna Eichlerová (Sakura). Vynikala inteligencí, 
velkou obětavostí a vrozenou vůdčí autoritou. Byla praktická, 
se vším si uměla poradit a k sobě byla velmi náročná. Milovala 
poezii, sama verše i psala, a s kamarádkou Soňou Pichovou 
společně vedly dívčí oddíl skautek.
Po  skončení války se chlapecký oddíl snažil získat 
po ustupujícím německém vojsku věci vhodné na táboření. 
Od tehdejšího Fondu národní obnovy získali vojenské celty 
(ze čtyř celt se dal postavit stan). Dále dostali vojenské deky 

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 4. DÍL

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ

1945 – Obnovení sochy Na stráž. Pod sochou chlapci z místního oddílu Junáka

Tábor na Břehyni - výdej stravy z polní kuchyně
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TJ Sokol Bělá - házená

Dne 7. 3. jsme pořádali turnaj starších žáků. 
Po zimní přípravě byli hráči nažhavení na 
zápasové zatížení. Proti týmům z různých 
regionů sehráli 4 vyrovnané zápasy s  bi-
lancí jedné výhry a tří porážek. Všichni si 
dostatečně zahráli a  trenéři měli možnost 
vyzkoušet různé herní varianty. 

Družstvo je v této kategorii prvním rokem 
a vše směřujeme k tomu, aby si tento roč-
ník hráčů v  příští sezoně vybojoval po-
stup do Žákovské ligy starších žáků 2021. 
V jarní části nás čekají zápasy v rámci kraj-
ského přeboru, cílem je skončit v horní po-
lovině tabulky.

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
a torny. Získali i nádobí do kuchyně, a dokonce 
i tropické přilby.
Díky obětavosti zdejšího římskokatolického faráře 
a zároveň vedoucího katolických skautů Jaroslava Dostálka dostali 
bělští junáci dva vojenské nafukovací čluny s příslušenstvím. Vše 
uskladnili na faře a použili na tábor u Břehyně, který připravovali 
už v zimě.

Junácké táboření v Břehyni 1946
Počátkem léta 1946 postavili starší junáci šest stanů. Tábor vlčat 
Břehyně vedl Jaroslav Lauermann. Druhý týden se vypomáhalo 
oddílu vlčat na zbudování dalšího tábora asi o 300 metrů dále. 
Bylo to na dvanáct stanů, včetně skladu a kuchyně. 
Když vlčata po skončení tábora odjela domů, vystřídal je oddíl 
bělských skautek. Zde vedoucí Marie Mánková připravovala 
skautky Annu Eichlerovou (Sakura), Soňu Pichovou a Evu Duškovou 
(Zora) coby budoucí vůdkyně.

Putovní tábory
V roce 1947 přes léto proběhly putovní tábory, většinou na jízdních 
kolech jak chlapců, tak i děvčat, např. do oblasti Mimoňska – Kumr, 
Hradčany, Hamr na Jezeře a Brniště.

Junácká kultura
V roce 1947 nastudovala Sakura s oddílem děvčat a několika skauty 
divadelní hru pro děti „Trpaslíkům se to směje, vyzráli na čaroděje“. 
Tuto hru sehráli v  sokolovně s velkým úspěchem - i finančním. 
V témže roce bylo uspořádáno i skautské setkání. Za tím účelem 

byla až ke klubovně přivedena potrubím od stadionu pitná voda 
pro potřebu několikadenního táboření skautů a skautek. Samotné 
setkání skautů, různé hry a soutěže měly velký úspěch i mezi 
občany a bylo znát načerpání čerstvých sil do další junácké činnosti.  
V roce 1948 se skautky zúčastnily „Skautských her v Mimoni“ 
a dalších putovních zájezdů na kolech po okolí. 

40. léta
Do začátku 2. světové války fungovalo 
v Bělé silné skautské středisko a jeho 

činovníci byli po zákazu Junáka (1940) předvoláni na gestapo 
do Mladé Boleslavi a vyslýcháni ke své skautské činnosti. 
Tehdejší hlavní pokladník Viktor Kirschner (jehož otec byl 
Němec) byl při výslechu surově ztýrán a pravděpodobně 
uvězněn. Josef Bláha (Selim) a František Mittenhuber se během 
2. světové války zapojili do odboje a náčelnictvo Junáka je za
to vyznamenalo Junáckým křížem „Za vlast“.

Ihned po válce byl opět vztyčen pomník věnovaný památce 
padlých legionářů Na stráž!, který chtěli Němci po začátku 
okupace zničit, ale bělští občané ho tajně ukryli do země. 
Této slavnostní události se zúčastnila spousta lidí, zástupců 
spolků i celé junácké středisko, jehož členové nesli v průvodu 
vlajky a drželi u pomníku čestnou stráž.

obnovení činnosti po válce
V létě roku 1945, kdy byla činnost Junáka opět obnovena, 
bělští skauti i skautky přijali výzvu pomoct při „Národních 
žních 1945“. Dívky pracovaly v obci Bezděz na hospodářstvích 
opuštěných po odsunu Němců. Staraly se o dobytek 
a sklizeň úrody. Za svoji několikaměsíční činnost dostaly 
děkovné osvědčení a odznak „Výstavby státu“. Asi 25 skautů 
pracovalo v Olšině na Mimoňsku a i oni se starali o opuštěné 
zemědělské usedlosti. To obnášelo krmení, dojení krav, úklid 
a podestýlku i sbírání vajec. Denně chodila jedna skupina na 
žně a později sváželi obilí do stodol k vymlácení. Pomáhali 
jim pan Vohradník, který za nimi občas přijel autem z Bělé, 
a jeho příbuzná Marie Jančáková – ta skautům vařila.
Vedoucí skautek byla paní učitelka Marie Mánková. Během 
zimy se s dívkami věnovala dětem ze dvou místních dětských 
domovů. Skautky pro ně šily, háčkovaly a pletly, vyráběly jim 
i hračky, oblékaly panenky. Vše poté osobně předaly, pohrály 
si spolu a zazpívaly si.
Další z významných činovnic bělského Junáka v poválečném 
období byla Anna Eichlerová (Sakura). Vynikala inteligencí, 
velkou obětavostí a vrozenou vůdčí autoritou. Byla praktická, 
se vším si uměla poradit a k sobě byla velmi náročná. Milovala 
poezii, sama verše i psala, a s kamarádkou Soňou Pichovou 
společně vedly dívčí oddíl skautek.
Po  skončení války se chlapecký oddíl snažil získat 
po ustupujícím německém vojsku věci vhodné na táboření. 
Od tehdejšího Fondu národní obnovy získali vojenské celty 
(ze čtyř celt se dal postavit stan). Dále dostali vojenské deky 

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 4. DÍL

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ

1945 – Obnovení sochy Na stráž. Pod sochou chlapci z místního oddílu Junáka

Tábor na Břehyni - výdej stravy z polní kuchyně

PŘÍPRAVNÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ V BĚLÉ POD BEZDĚZEM SESTAVA

5. 4.  Sokol Belá - Úvaly A  09.00
5. 4.  Sokol Belá - Melník  11.00
25. 4.  Sokol Belá - Kolín  09.00
25. 4.  Sokol Belá - Kutná Hora 12.00

Naše výsledky: 
Sokol Bělá - Kolín  16:20, 
Sokol Bělá - Děčín  23:16,
Sokol Bělá - Hostivice  21:22,
Sokol Bělá - Louny  14:18

Pořadí turnaje:
1. Lions Hostivice
2. Loko Louny
3. HC Kolín
4. Sokol Bělá
5. Slavoj Děčín

Stanislav Švec

Kerbl, Kettner - Vejtruba, Heinsch, 
Šídlo, Koleška, J. Holec, Ziemba, V. Ho-
lec, Cirhan, Jon, Robotka. Trenéři: Švec, 
J. Humpola, V. Šanda.

Pozvánka na domácí mistrovské 
zápasy v Městské sportovní hale: 
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DŮLEŽITÁ ČÍSLA PRO OBČANY 
BĚLÉ POD BEZDĚZEM
V DOBĚ VIROVÉ PANDEMIE

NABÍZÍME A ZAJIŠŤUJEME POMOC
PRO SENIORY A NEMOCNÉ

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
PRO POMOC SENIORŮM A NEMOCNÝM

ZÁJEMCI, VOLEJTE
VE VŠEDNÍ DNY 9.00 – 14.00

NÁKUPY POTRAVIN
DODÁNÍ LÉKŮ OD VAŠEHO LÉKAŘE

NEBO PIŠTE NA MAIL

NEJSTE V TOM SAMI

+420 736 509 381
info@mubela.cz 

+420 736 509 381

WEB PRO VŠECHNY, KDO HLEDAJÍ NADHLED
www.nadhled.info

POZITIVNÍ ZPRÁVY 
POSTŘEHY

INFORMACE S NADHLEDEM

INZERCE
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