
Z  JEDNÁNÍ  RADY MĚSTA  -  DĚNÍ  VE MĚSTĚ  -    Z  KULTURNÍHO DĚNÍ 
-  SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA  -  ZE  SPORTU  A  SPOLKOVé  ČINNOSTI

Výstavní sál MKZ 
Masarykovo náměstí 140

„Fotky ze šuplíku a country 
krajina“

Od 12. 10. do 26. 11. 

Listopadové pátky a soboty
Tréglova Bělá – 17. ročník

se ruší

Neděle 29. 11.
vánoční výstava

Zvířátka a Vánoce
ve Výstavním sále MKZ 

Rozsvícení vánočního stromu 
Od 17 hod. 

video na stránkách města,
 MKZ a FB

5. 12.
Putování za Mikulášem

Zámek od 
17, 18 a 19 hod.
Vstupné: 50 Kč

Konání veškerých akcí je 
vázáno na protiepidemická 

opatření.  
Prosíme, sledujte stránky 

www.mkzbela.cz, 
kde se dozvíte o případném 

rušení nebo omezení.

je těžké v úvodníku našeho Zpravodaje se 
vyjadřovat k  aktuálnímu stavu vývoje ko-
ronavirové krize v  našem městě. Stále ale 
platí, že je potřeba mít štěstí být ve správ-
nou chvíli na správném místě. Také ale 
často platí, že štěstí přeje připraveným. 
Snažme se proto v  této době být jenom 
tam, kde být musíme a kde to není nebez-
pečné. Musíme pracovat, nakupovat a ak-
tivně, správně odpočívat. Mnohé aktivity, 
na které jsme byli zvyklí, musíme nyní od-
ložit na dobu, která snad přijde co nejdříve. 
Z  důvodu snížení rizik jsme omezili ho-
diny, kdy můžete své záležitosti vyřizovat 
na městském úřadě osobně. 
Život a život ve městě musí jít dál. Blíží se 
konec roku a  my dokončujeme projekty 
zařazené do letošního roku. Finišujeme 
s  opravou ulice Nad Stadionem, pokra-
čuje úprava prostranství před sokolovnou 
a oprava chodníku před panelákem v Má-
chově ulici. Staví se nová opěrná zeď ve 
Fortenské ulici. Pro ty, co to potřebují, za-

čne sloužit i  výtah v  zrekonstruované zá-
kladní škole v Tyršově ulici. Tímto krokem 
ve škole bude ukončena letošní nejdůleži-
tější investice města, kterou byla také vy-
řešena otázka dlouho dosluhující družiny 
v Jenečské ulici. Do nově vybudované dru-
žiny v prostorách školy v Tyršově ulici nyní 
může chodit až 150 dětí. To je o 60 dětí více, 
než byla kapacita v letech předcházejících. 
Pro příští rok chystáme zásadní změny 
v  organizaci likvidace jak komunálního, 
tak zejména tříděného odpadu určeného 
k dalšímu zpracování.
Změn se dočkáme i  ve sběrném dvoře. 
Další informace se dozvíte uvnitř tohoto 
Zpravodaje i v jeho dalších vydáních.
Do podzimních dnů vám všem přeji hlavně 
hodně zdraví.

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

VážeNí spOluOBčaNé, Milí Běláci,
listopad
11/2020
44. ročník
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Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU 

ekologické zpravodajství

Z jednání rady města
úpravy okolí zámku“ firmě Projektový 
atelier pro architekturu a pozemní stavby, 
spol. s r. o., Praha 2.

Elektromobilita
Rada města schválila podání žádosti na 
pořízení osobního automobilu s  alterna-
tivním pohonem (elektromobil) do výzvy 
č. 11/2019 Národního programu ŽP, zá-
roveň schvaluje smlouvu o  dílo na zpra-
cování žádosti o  dotaci, přípravu výbě-
rového řízení a  následnou administraci 
zakázky se společností K.IS, s. r. o., M. J. 
Lermontova 25, 160 00 Praha 6. 

Plnění rozpočtu
Rada města doporučuje zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu města 
k  31. 8. 2020 - příjmy ve výši 74 822 
275,56,- Kč, výdaje 75 566 875,66,- Kč. 

Zásady prodeje bytů
Rada města ruší usnesení č. 31/2018 ze 
dne 29. 1. 2018 a  doporučuje zastupitel-
stvu města schválit zásady prodeje bytů 
v Lidové ulici v předloženém znění.

Bc. Zdeněk Krenický, 
tajemník MÚ

Finanční dary
Rada města schválila poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 5.000,- Kč na činnost 
Linky bezpečí, z. s., Praha, v  roce 2020 
a  pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o  poskytnutí finančního daru 
s uvedeným žadatelem.
Rada města schválila poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 10.000,- Kč na provoz 
a chod Útulku Dogsy, z. s., se sídlem Ko-
menského náměstí 174, 472 01 Doksy, 
a  pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o  poskytnutí finančního daru 
s uvedeným žadatelem.

Revitalizace zámku
Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice 
č. 1/2020, o  zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, schválila přímé za-
dání zakázky malého rozsahu „Revitali-
zace zámku Bělá pod Bezdězem - Studie 

Městský úřad Bělá pod Bezdězem 
- úřední hodiny v době 

nouzového stavu

Hierarchie nakládání s odpady
Lineární model hospodaření (vyrobit – 
použít – vyhodit) byl založen na před-
stavě neomezené kapacity Země, a  to 
nejen z pohledu množství zdrojů a ener-
gie, ale i odkládaného odpadu. Dnes už je 
zřejmé, že tento model není donekonečna 
funkční. Cílem je proto přejít postupně na 
ekonomiku cirkulární (vyrobit – použít – 
recyklovat – použít – recyklovat...) a sna-
žit se co nejméně zatěžovat zdroje surovin 
a  energie a  chovat se co nejohleduplněji 
k  životnímu prostředí, potažmo našemu 
zdraví.

Nejlepší variantou je odpad vůbec ne-
vytvářet. Když už ho člověk vytvoří, je 
dobré se zamýšlet nad jeho opětovným 
použitím (např. oprava nábytku) a mož-
ností recyklace (např. kompostování). 
Když se surovina dostane na konec své 
životnosti a  recyklace již nepřichází 
v  úvahu, nabízí se energetické zhodno-
cení (tzv. ZEVO = zařízení pro energe-
tické využití odpadů), v horším případě 
spalování jako pouhá likvidace odpadů. 

V  České republice jsou v  současnosti 
v provozu pouze čtyři spalovny: v Praze, 
v Brně, v Liberci a v Chotíkově u Plzně 
– jejich roční kapacita je 750 tisíc tun 
a chybí kapacita na dalších cca 950 tisíc 
tun odpadu.

Nejhorší způsob zbavení se odpadu je 
skládkování. Ukládání odpadu na skládky 
způsobuje velkou ekologickou zátěž – ne-
bezpečné látky prosakují do půdy a spod-
ních vod, do ovzduší se vylučují tzv. skle-
níkové plyny.

Naše město se rozhodlo upravit systém odpadového hospodářství s cílem snížit množství odpadů, které končí nevyužité 
na skládkách, a zároveň udržet náklady na provoz odpadového hospodářství v rozumných mezích. Město tímto za-
hajuje informační seriál o odpadech. Tento článek má za cíl představit občanům kontext a legislativu odpadů v České 
republice. V dalších článcích Vám osvětlíme chystané změny a zlepšení, které město plánuje v nejbližších měsících 
zavádět.

Vážení spoluobčané,
v  návaznosti na opatření regulující 
činnost úřadů v  době nouzového 
stavu jsou stanoveny úřední hodiny 
pro veřejnost takto:

Pondělí: od 7.00 do 12.00 hod.
Středa: od 12.00 do 17.00 hod.

Do odvolání dodržujte omezený 
pohyb po budově Městského úřadu 
dle instrukcí za vstupními dveřmi 
a rovněž prosím mějte vždy při ná-
vštěvě budovy Městského úřadu 
zakryté dýchací cesty (nos, ústa) 
respirátorem, rouškou, ústenkou, 
šátkem, šálem nebo jinými pro-
středky, které brání šíření kapének.
Pro neodkladný kontakt s úředníky 
v  jiné než vyhrazené dny pro styk 
s  veřejností prosím používejte mo-
bilní a e-mailovou komunikaci.
O dalším vývoji vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.

Jan Sýkora, místostarosta města
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Omezování skládkování

V  současné době se v  ČR skládkuje 
45 % odpadů (hůř jsou na tom v  Ev-
ropě jen balkánské státy). Tendence je 
ale jasná: skládkování postupně ome-
zovat až téměř vypustit. 

Jeden bič nachystala Evropská unie 
a  svými odpadovými směrnicemi sta-
novila jasné a  přísné cíle: navýšit 
recyklaci komunálních odpadů na 65 % 
k roku 2035 a snížit skládkování komu-
nálních odpadů na 10 % ke stejnému 
roku.

Druhý bič, resp. tlak způsobuje měs-
tům Ministerstvo životního prostředí 
v  podobě navyšování tzv. skládkova-
cího poplatku. V  současné době platí 
města za každou tunu směsného komu-
nálního odpadu (SKO) 500 Kč a k tomu 
za službu svozové firmy. V  průběhu  
10 let bude poplatek ale postupně na-
růstat až na 1.850 Kč za tunu. Před tak 
drastickým zdražováním může město 
zachránit především zvyšování míry 
třídění odpadu a  snižování celkového 
množství komunálního odpadu a  ob-
jemných odpadů. Dosažením přede-
psané úrovně třídění můžou být města 
omilostněna od zdražování. Např. aby 
město dosáhlo i v roce 2025 na popla-
tek 500 Kč za tunu, musí tou dobou 
vykazovat množství komunálního od-
padu a  objemných odpadů 160 kg na 
občana (Bělá má nyní průměr 230 kg 
tohoto odpadu na občana). Máme tedy 
ještě před sebou náročnou cestu.

Hlavní problém je velké množství směsného komunálního odpadu
Celorepublikový průměr v  produkci směsného komunálního odpadu (tedy od-
padu, který končí v  popelnicích) za rok 2019 je 196 kg/obyvatel/rok. Bělá se 
z průměru vymyká. Bohužel špatným směrem. Za loňský rok vyprodukoval každý 
obyvatel Bělé v průměru 230 kg komunálního a objemného odpadu (viz výše).

Podle analýzy obsahu popelnic z jara roku 2020 obsahuje průměrná bělská popel-
nice na komunální odpad více než 70 % odpadu, který tam vůbec nepatří (např. 
skoro 1/3 popelnice zabírá běžný organický odpad, 12 % plast, 7 % papír...). 
Důvodem může být nezájem o  třídění, ale i  neinformovanost. Proto plánujeme  
v našem městě informační kampaň.

Co my v Bělé na to?
Máme jasné cíle:
•	 zvýšit	informovanost	občanů	o možnostech/způsobu	třídění
•	 motivovat	občany	k většímu	třídění
•	 zvýšit	míru	třídění
•	 snížit	množství	komunálního	odpadu
•	 minimalizovat	náklady	na	likvidaci	odpadů

Nejbližší chystané změny se budou týkat také zvýšení komfortu při třídění odpadů. 
Inspirovali jsme se pozitivními příklady z České republiky i  zahraničí a  rozhodli jsme 
se zavést sběr tříděného odpadu i tzv. od domu. Pro začátek konkrétně plastu a papíru. 
Již tedy nebudete muset chodit s tříděným odpadem na sběrná místa s kontejnery. Budete 
třídit v pohodlí domova do k tomu určených pytlů a ve svozový den je dáte ráno před 
dům. Pokud se vám pytle do domácnosti nevejdou, můžete zůstat třeba u tašek a dále je 
nosit na sběrná místa. Jestli vám nedělá problém odevzdávat tříděný odpad na sběrový 
dvůr, je to nejlepší řešení a neměňte ho.

Zapojení občanů, respektive domácností, do chystaného systému bude fungovat na bázi 
dobrovolnosti.  Pevně však věříme, že naše město podpoříte a společnými silami potřeb-
ných cílů dosáhneme a náklady na likvidaci odpadů udržíme v přijatelných hodnotách.

O dalších novinkách a konkrétních informacích vás budeme informovat jak zde, tak 
na webu mubela.cz či Facebooku Město Bělá pod Bezdězem. Případné dotazy vám rádi 
zodpovíme na městském úřadě. 

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města
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Rekonstrukce prostor pro volnočasové aktivity

pomáháme 
potřebným

Vážení spoluobčané, 
v  letošním roce jsme zrekonstruovali 
několik prostor pro volnočasové akti-
vity nejen dětí. Na Výsluní bylo zrevita-
lizováno dětské hřiště. Na hřiště u vodo-
jemu byla doplněna provazová prolézačka 
a  byly vyměněny a  doplněny dopadové 
plochy herních prvků. Největší investicí 
pak byla oprava povrchu na sportovním 
hřišti u vodojemu. Zájem dětí o hřiště se 
potvrdil ještě předtím, než bylo hřiště na-
lajnováno. Pohled na hrající si a  sportu-
jící děti nás velmi těší; doufáme, že kva-
litní a bezpečný sportovní povrch je bude 
nadále lákat k  míčovým a  sportovním 
hrám. A budeme se těšit, že i „dospěláci“ 

si sem najdou brzy cestu. Velké poděko-
vání za to, že se nám podařilo zrealizo-
vat tento povrch na veřejně přístupném 
hřišti, patří zejména Nadačnímu fondu 
ŠKODA AUTO, a. s., která tuto investici 
podpořila příspěvkem ve výši 738.000,- Kč.
Abychom však mohli toto nové hřiště 
používat bez problémů co nejdéle, máme 
na všechny velkou prosbu. Prosím, ne-
jezděte po hřišti na koloběžkách, jízd-
ních kolech, kolečkových bruslích, 
skateboardech apod.! Tento venkovní 
sportovní povrch ze směsi přírodního 
a  syntetického kaučuku pod odborným 
názvem OSST-KING ARTHUR TRU 
COURT (tzv. tartan) je primárně určen 

Stále platí, že nabízíme našim 
spoluobčanům pomocnou ruku:

Seniorům, nemocným a  rizikové sku-
pině občanů, kteří si nemají jak obstarat 
nákup, nabízíme zajištění nákupu potra-
vin, drogerie a léků. V případě vašeho zá-
jmu nás kontaktujte na telefonním čísle  
+420 736 509 381 ve všedních dnech 
od 7.00 do 15.00 nebo pište na e-mail:  
info@mubela.cz.

Rovněž jsme připraveni v případě potřeby 
při distribuci léků z  lékárny, od prak-
tických a  dalších lékařů z  našeho města. 
Volat můžete rovněž na telefonní číslo  
+420 736 509 381 ve všedních dnech 
od 7.00 do 15.00 nebo pište na e-mail:  
info@mubela.cz.

Děkujeme vám.
Za vedení města

Ing. Jaroslav Verner
Jan Sýkora

pro míčové a  běžecké sporty. Jakékoli 
jízdní prostředky povrch poškozují, ob-
dobně např. obuv s  kovovými hranami 
a  prvky. Zbytky jídel a  nápojů kromě 
znečištění zvyšují nebezpečí uklouznutí 
a úrazu. Prosím, dodržujte tato doporu-
čení a poučte, prosím, i své děti.
Tak obujme kecky, běhejme, skákejme, 
hrajme basket, přehazovanou, vybíjenou, 
fotbálek, nohejbal…, ale koloběžky, kola 
a svačinu, nechme, prosím, bokem. I díky 
vám všem nám krásné hřiště dlouho vy-
drží!!! Moc děkujeme.

Ing. Jana Vltavská, 
vedoucí odboru RaMM
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Zeptali jsme se aneb současní rodáci a obyvatelé města

Jistě znáte ten pocit, projíždíte internet 
a najednou známá tvář. A to se stalo kon-
cem září i mně. Z  jednoho příspěvku na 
Facebooku na mě hledí usměvavá tvář 
Světlany Žalmánkové a pod ní krátký tex-
tík Vernisáž v  Benátkách. Zvědavost mi 
nedala a po rozkliknutí odkazu jsem záhy 
přišel na to, že se jedná o skutečné italské 
Benátky, a ne ty naše nad Jizerou. I nelenil 
jsem a hned jsem Světlaně napsal, že by-
chom si o její cestě (té skutečné i v přene-
seném slova smyslu) do galerie ve slavné 
Venezii mohli popovídat. A tady je krátký 
rozhovor.

Já jsem úplně čirou náhodou zjistil, že 
vystavuješ v italských Benátkách!
Ano, byla to výstava s mezinárodní účastí. 
Prezentovalo se zde čtyřicet umělců v růz-
ných technikách volné tvorby.

V Benátkách vystavovat, to není jen tak 
běžné. Jak se to stane?
Výstavu pořádal galerista Mauro Giam-
pieri se svojí manželkou, kteří kromě pre-
zentace tvorby umělců ve své galerii v re-
gionu Marche organizují i výstavy mimo 
tento region. Oba se věnují již dlouhá léta 
obchodu s  uměním. Spolupracují s  vý-
tvarníky z různých evropských zemí, a dá-
vají jim tak možnost poznat jiné prostředí 
a  navázat zajímavé kontakty ve svých 
tvůrčích oborech.

A  jak ses do skupiny vystavujících do-
stala ty?
Pan Giampieri objevil moji tvorbu na FB 
profilu mé galerie a nabídl mi spolupráci. 
Prvotně účast na společné výstavě ve Ve-
nezii, v jednom z benátských paláců Scu-
ola Grande San Teodoro, nacházející se 
přímo v  srdci Benátek, nedaleko mostu 
Rialto. Prostor budovy slouží k pořádání 
aktivit v oblasti výtvarné a hudební.

Ale to je pěkné. To znamená, žes musela 
zaujmout?
Zdá se. (skromně se usměje)

A co jsi vystavovala?
Obraz s  námětem benátské laguny. Nese 
název „Lady a Venezia“.

A jak se dopraví takový obraz do Vene-
zie? Vezlas ho osobně?
Obraz putoval v pevné dřevěné schránce, 
pevně uzavřené, opatřené vruty. Měl před 
sebou dlouhou cestu, proto bylo nutné vě-
novat přípravě dostatek času. Poslala jsem 
ho standardně poštou. Za patnáct dní byl 
na místě.

To je dost dlouho, ne?
Celkem ano, ale je to tak. Nějaké zkuše-
nosti s posíláním obrazů již mám, nějaké 
jsem získala od kolegů. Je třeba opravdu 
obraz zaslat s  dostatečným předstihem. 
My s  manželem jsme dorazili do Bená-

tek až na vernisáž. Vyšetřili jsme pár dní 
a spojili cestu s příjemnou podzimní do-
volenou, putováním po Benátkách a okolí.

A jak probíhá taková vernisáž v Benát-
kách?
Stejně jako na jiných výstavách. Již výše 
zmíněný galerista, tedy kurátor celé vý-
stavy, se předně postará o  veškerou pre-
zentaci v  tisku, zajistí pozvánky pro pří-
znivce umění a  obchodní partnery, 
katalogy, certifikáty pro autory. Samotná 
vernisáž byla zahájena úvodním slovem 
kurátora a  dále pak odborným vyjádře-
ním profesorky umění k  jednotlivým dí-
lům. Celý tento příjemný večer dopro-
vázený tóny světoznámých autorů byl 
zakončen společnou večeří všech zúčast-
něných.

A co doma - chystáš nějakou výstavu?
Ano, plán by tu byl. Dostala jsem milou 

nabídku uspořádat svoji výstavu v Úštěku 
u  příležitosti otevření nové galerie pana 
Uhlíka. Je to úspěšný galerista. Jeho již 
dlouhodobě známá Galerie U  Brány 
hostila významné osobnosti výtvarného 
světa. Věřím, že i  jeho nový výstavní 
prostor bude neméně úspěšný. Avšak mo-
mentální situace je velmi náročná a  slo-
žitá, proto tvořit jakýkoliv plán na konec 
listopadu či prosinec s pevným termínem 
je celkem nemožné. Za uskutečnění vý-
stavy, která má trvat celý prosinec, se nyní 
nemohu zaručit.

A co říci závěrem?
Tobě, Petře, děkuji za příjemné povídání 
a  dále bych popřála všem v  této nelehké 
době pokud možno pevné zdraví, hodně 
sil, trpělivosti a víry v lepší dny budoucí.

Děkuji za rozhovor.
-mat-

VeneziA, VeneziA… AneB SVěTlAnA ŽAlmánkoVá V BenáTkách
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Na tuto otázku se 29. 7. letošního roku 
snažili najít odpověď pracovníci z Ná-
rodního zemědělského muzea. Podle 
původních fotografií, na kterých je 
část této pověstné sbírky paroží zachy-
cena v bytě Doc. PhDr. Viléma Sallače, 
mimo jiné také profesora na lesnické 
škole v Bělé a Zákupech, se podle po-
dobností na obrázku a v reálu pokou-
šeli určit, zda nejde o  služební byt 
profesora bývalé bělské lesnické školy 
u nás na zámku. Na fotografiích není 
totiž bohužel uvedeno, o  který kon-
krétní byt se jedná. Podobnost nebyla 
nalezena a  pátrání bude pokračovat. 
Podle dalších zjištění Vilém Sallač 

v  Bělé bydlel od roku 1882 v  domě 
čp. 12 na náměstí. Majitelem domu 
byl v roce 1900 J. F. Richtr. Po přestě-
hování lesnické školy do Zákup mohl 
Vilém Sallač s  rodinou bydlet v  Zá-
kupech, později určitě bydlel v  České 
Lípě, kde také 2. 6. 1927 zemřel. Po-
chován je na hřbitově v  Chomutově 
vedle svého tchána Ferdinanda Fisca-
liho.
Světově významnou Sallačovu sbírku 
paroží jelenovitých a  souroží turovi-
tých můžete vidět v Národním země-
dělském muzeu v zámku Ohrada. 

JM

Zámecké informační centrum s  ex-
pozicemi i  Klub a  Klubík byly v  říjnu 
pro veřejnost až do odvolání uzavřeny. 
Práce na dalším připravovaném pro-
storu Klubu a  Klubíku v  prvním nad-
zemním podlaží jižního křídla zámku 
však pokračují. Pokračují rozšířeným 
restaurátorským průzkumem omítek 
západní a  severní stěny interiéru upra-
vovaného sálu. Zde se v průběhu restau-
rátorského průzkumu v letních měsících 
tohoto roku narazilo na zbytky psaníč-

kové sgrafitové bosáže dole podložené 
listovým pásem. Tedy na to, co můžeme 
v „novém“ vidět na vnější stěně východ-
ního křídla a kaple zámku. Tato výzdoba 
je částečně zachována i na vnějších stě-
nách jižního a  jihozápadního křídla 
zámku, pod barokní omítkou. Nové zjiš-
těné skutečnosti by mohly naznačovat 
poněkud složitější stavební vývoj této 
části jižního paláce.

JM

iNFORMačNí ceNTRuM s expOZiceMi Na ZáMKu 

Bělský zámek kvůli proticovidovým opatřením letos utichl poněkud dříve. 

Mohla být slavná sbírka paroží umístěna na zámku v Bělé pod Bezdězem?

Na fotografii, kterou nám zapůjčila paní 
Baumannová, je doktor Sallač ve druhé 
řadě druhý zleva, ve společnosti dalších 
pánů profesorů bělské lesnické školy, pod-
nikatelů a úředníků.

Bezesporu prožíváme dobu, která je jak 
vystřižená z postapokalyptického filmu. 
Já vím, já vím, strašení bylo dost. Situace 
je patrně vážná, jak slyšíme z rádia a tele-
vize. Přesto bychom neměli ztrácet dobrou 
náladu a pozitivní myšlení. V negativně 
testovaném těle. 

I my na MKZ jsme kvůli vládním opat-
řením a prognózám na listopad zrušili 
letošní Tréglovu Bělou (kterou nerušíme 
úplně, snažíme se najít vhodný termín na 
březen/duben), ale rušíme i další akce – 
rozsvícení vánočního stromu, adventní 
koncert a otazník se vznáší nad pořádá-
ním Vánočního jarmarečku i Adventního 
putování za Mikulášem. 

Přes atmosféru ve společnosti, nebo 
možná právě proto, jsme se rozhodli, že 
vám chceme kulturu přinést alespoň zpro-
středkovaně, virtuálně. A tak v klidu svého 
domova a relativním bezpečí budete moci 
sledovat:
každý pátek (zatím během listopadu) 
náVoDY nA VAŠe TVoŘenÍ aneb 
klubík on-line. Nápady pro tvořivé lidi 
všech věkových kategorií pro vás připra-
vuje Marcela Paterová.

Jako chabou náplast na chybějící Tréglovu 
Bělou nabízíme vysílání některých starších 
představení Divadýlka na dlani. Přesný 
program sledujte na našich stránkách a fa-
cebookovém účtu.

Dne 29. 11. od 17 hod. virtuální rozsví-
cení vánočního stromu a vánoční přání 
vedení města spojené s vánočním svět-
lem od mkz (také pouze virtuálním). 
Na stránkách naleznete každý den od  
9. 11. kapitoly z další knihy Karla Sellnera 
Rychtář Ješek (jestli to tak půjde dál, do-

jde i na Dalibora z Myšlína a Petrovské) 
a zároveň si budeme povídat v Kulturním 
telegrafu (zvukový podcast) o Bělé, její 
historii, slavných rodácích a současných 
i minulých umělcích. Ten se začne obje-
vovat pravidelně každou středu od 11. 11.

Oceníme, pokud nám napíšete, co se vám 
líbí, co ne. Přivítáme vaše reakce, postřehy 
a  nápady. Pište na reditel@mkzbela.cz 
nebo kass@mkzbela.cz.

Petr Matoušek, 
ředitel MKZ

MKZ v čase koronaviru aneb Kultura virtuálně
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Rozsvícení vánočního 
stromu

adventní putování
s Mikulášem

Další naplánované 
akce v adventu

VýSTAVA BeTlémů 
V kláŠTernÍm koSTele

I letos jsme se rozhodli uskutečnit vý-
stavu betlémů. Výstava se uskuteční od 
neděle 13. 12., kdy se v 13.30 výstava 
slavnostně otevře a betlémy budou po-
žehnány. 
Výstavu betlémů pak bude možné 
zhlédnout v  neděle a  středy až do  
27. 12., vždy od 13.30 do 15 hod. Bude 
rovněž otevřeno na Štědrý den. 

V tuto chvíli sháníme betlémy na vý-
stavu.
Kdo byste mohli zapůjčit betlém, při-
neste jej do klášterního kostela buď 
v neděli 6. 12. mezi 13.30 – 15 hod., 
nebo ve středu 9. 12. v 13.30. Betlémy 
se budou zpětně vracet 3. 1. v 13.30.

Za zapůjčení betlémů předem děku-
jeme! Věříme, že výstava mnohé potěší!

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

VÝsTaVNí sál MKZ
FoTkY ze ŠUPlÍkU 

A coUnTrY krAJinA
Jiří Malý 77 a Jan Nezdara 55 
Od 12. 10. do 26. 11.

Kombinace fotografií 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. Výsledek, 
doufáme, budete moci posoudit v  listo-
padu, zatím přinášíme alespoň fotografii.

Neděle 29. 11. od 17 hod.
Vánoce jsou Vánocemi s  koronavirem 
i  bez něj. Letos se bohužel nebudeme 
moci sejít osobně u rozsvěcení bělského 
vánočního stromu, ale i přesto se na ná-
městí vánoční strom rozzáří a my všichni 
se budeme snažit, abychom vám v této ne-
lehké době pomohli dostat vánoční světlo 
(atmosféru) do vašich domovů alespoň 
prostřednictvím webu a sociálních sítí. 

-SG-

V sobotu 5. 12.
je pro vás a  vaše děti opět připraveno 
putování za adventními lidovými zvyky  
a postavami. Děti a rodiče se setkají na-
příklad s Barborami, Luciemi, Ambrožem 
a samozřejmě nebudou chybět čerti ani 
svatý Mikuláš s andělem. Opět se sejdeme 
v  prostorách Informačního centra na 
zámku v časech 17, 18 a 19 hod. Vstupné: 
v předprodeji 30 Kč, na místě 50 Kč. Ka-
pacita ve skupině bude omezena.
Vstupenky budou v prodeji od 16. 11. 
v Informačním centru na zámku s expo-
zicemi.
Prosíme všechny rodiče: balíčky pro své 
děti odevzdávejte čitelně podepsané (uvá-
dějte celé jméno a příjmení dítěte) v IC na 
zámku, a to ve čtvrtek 3. 12. do 16 hod., 
v pátek 4. 12. do 12 hod. nebo přímo u po-
kladny těsně před akcí.

Vánoční jarmareček 
Neděle 13. 12. - v parku na Masarykově 
náměstí 10 – 16 hod.

Zámecký klub a Klubík

Vážení a  milí, zdravím vás ze spícího 
bělského zámku. Přestože prozatím ne-
můžeme společně „klubíkovat“, mám 
pro vás i tak jednu pozitivní zprávu (ro-
zumějte příznivou, i  když dnes „pozi-
tivní“ zní spíš negativně).
Pro aktivity Zámeckého klubíku se při-
pravuje další nový, větší prostor! Město 
Bělá pod Bezdězem za nemalého fi-
nančního přispění Škoda Auto, a. s., za-
počalo s  úpravou bývalého bytu, který 
je v přímém sousedství stávajícího Klu-
bíku a bude s ním v brzké době propo-
jen. Byt, o kterém tu je řeč, je ve velmi 
špatném, přímo dezolátním stavu. Pro-
zatím byly vybourány všechny příčky 
a  odstraněno snížení stropů, čímž se 
z  tmavých komůrek narodila jedna 

velká prostora, ozdobená léta schova-
ným klenutým stropem. Na stěnách byla 
dokonce objevena historická sgrafita. 
Dalším prostorem získá Zámecký klu-
bík možnost rozšíření své činnosti, větší 
pracovnu, místo pro debatění či ko-
morní cvičení. Děkujeme všem, kteří 
naše aktivity podporují nebo se jakkoliv 
podílejí na úpravách a opravách Zámec-
kého klubíku. 
Těším se na vás v  lepších časech, dou-
fám již brzy. Hlavně buďte zdrávi!!! 

Marcela

Tento projekt Městských kulturních zařízení sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem
a Nadační fond ŠKODA AUTO
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hiSTorické ProcházkY měSTem: 
PAmáTné DomY nA BělSkém ná-
měSTÍ – 2. čáST
19. 11. od 16 hod.

Víte, kde například 
stával Panský dům 
nebo „dům vojan-
ský“? Kde býval ta-
neční a  divadelní 
sál? Druhá část 

procházky s podtitulem Památné domy 
na bělském náměstí vám přiblíží historii 
domů, které náměstí lemují. Tentokrát 
s Bárou Stehlíkovou projdeme východní 
a jižní stranu náměstí. Sraz u Mariánského 
sloupu na bělském náměstí v 16 hod.

„zASe STeJné PÍSni nASloU-
chám…“
28. 11. od 17 hod., vstupné: 100 Kč
Srdečně vás zveme na tradiční koncert 
Radka Tomáška. Na kytaru i zpěvem ho 
doprovodí jeho syn Radek (Rae) Tomášek, 
který je členem kapely Support Lesbiens, 
kde hraje na bicí. 

zA TAJemSTVÍm VonTů – inTer-
AkTiVnÍ ProgrAm Pro ŠkolY 
A roDinY S DěTmi
Stínadla, Ježek v kleci, záhadný Široko, 
statečné Rychlé šípy nebo zrádné Bratrstvo 
kočičí pracky… Že jste o nich nikdy nesly-
šeli? Nevadí, teď máte možnost! Poutavé 
knížky spisovatele Jaroslava Foglara oží-
vají na bělském zámku v podobě dob-
rodružné hry, při které se nejen dozvíte 
spoustu zajímavých informací, ale podí-
váte se dokonce do temných uliček legen-
dární čtvrti Stínadla, a kdo ví – možná tam 
najdete i poklad… Jaký? Nechte se pře-
kvapit! Ale pozor – Vontové jsou zákeřní!
Program se koná do 25. 11., pravidelně 
v úterý od 14 hodin a ve středu od 10 ho-
din. Na program je důležité se objednat; 
bližší informace na tel. č. 731 805 083 
(MgA. Barbora Stehlíková) nebo e-mailu: 
barbora.stehlikova@muzeummb.cz.

STrenický PoTok AneB co 
JSem VYPráVěl nA VýleTě Dne  
22. kVěTnA 1927 
14. 7. - 29. 11.
Spisovatel, historik, uznávaný školský in-
spektor a osvětový pracovník Karel Sell-
ner byl významnou osobností Mladobo-
leslavska a Podbezdězí. Děj svých románů 
často zasazoval do našeho kraje. Výstava 
o Strenickém potoku je inspirována Sell-

nerovým článkem, který vyšel v časopisu 
Boleslavan v roce 1927. Z něj je patrné, že 
měl k tomuto údolí zvláštní vztah. Výstava 
je doplněna fotografiemi Martina Palduse.

100 leT SkAUTingU V Bělé PoD 
BezDězem
1. 7. - 29. 11.
Výstava 100 
let skautingu 
v  Bělé pod 
Bezdězem vás 
seznámí s  dě-
jinami tohoto 
hnutí v našem 
městě. První 
oddíl byl v Bělé 
založen v roce 
1920 studen-
tem práv Emi-
lem Kubíkem. 
Během uply-
nulého století 
byl skaut třikrát zakázán, ale přesto úplně 
nezanikl. I v současné době skautské orga-
nizace v Bělé fungují a zahrnují ke stovce 
členů, kteří se scházejí na pravidelných 
schůzkách, každé léto táboří a pořádají 
řadu akcí.
Na výstavě si můžete prohlédnout nejrůz-
nější artefakty vztahující se k bělskému 
skautingu – ať už skautské kroje, tábo-
rové kroniky, alba s fotografiemi, odznaky, 
či další předměty související s činností 
skautů. Je zde dokonce postavený i stan.

SVATá zDiSlAVA z lemBerkA
12. 6. - 29. 11.

Muzeum Podbezdězí 
připravilo v  zámecké 
kapli sv. Josefa výstavu 
k  800. výročí narození 
sv. Zdislavy z Lemberka. 
Výstava je součástí pro-
hlídky Muzea Pod-
bezdězí.

PoDBezDězÍ V Proměnách čASU
Stálá expozice
Nová interak-
tivní stálá ex-
pozice Muzea 
Podbezdězí 
představuje 
tradici regi-
onu, kulturní 
a historické pa-
mátky i osobnosti Podbezdězí.

ohnÍčkY, SkálY A mY 
12. 5. - 29. 11.
Výstava obrazů malíře a lidového sochaře 
Ivana Podobského.

BělSká kronikA 1918 - 1938
12. 5. - 29. 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.

100 leT SkAUTingU V Bělé PoD 
BezDězem
40. oddíl Svornost Bělá pod Bezdězem ve 
spolupráci s MKZ Bělá pod Bezdězem vy-
dal u příležitosti stoletých oslav skautingu 
v našem městě brožuru „100 let skautingu 
v Bělé pod Bezdězem“. Zakoupit ji můžete 
na pokladně Muzea Podbezdězí za pou-
hých 50 Kč.

PoVěSTné BáchorkY PoD-
BezDězÍ
Muzeum Mlado-
boleslavska ve spo-
lupráci se spolkem 
Pověstné báchorky 
vydalo jedinečný 
výběr pověstí a dal-
ších zajímavých 
příběhů z Konopa-
sovy bohaté ruko-
pisné pozůstalosti. 
Zakoupit je můžete na pokladně Muzea 
Podbezdězí za 150 Kč.

mŠe SVATá V kAPli SV. JoSeFA
Pátek 13. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli  
sv. Josefa bude sloužena v pátek 13. 11. 
od 16.30. 

mŠe SVATá V koSTele SV. VáclAVA
Pátek 27. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře bude slou-
žena v pátek 27. 11. od 16.30.

Muzeum Podbezdězí,  
pobočka Muzea Mladoboleslavska, 

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.     
tel.: 326 701 618

www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

Středočeský kraj Bělá pod Bezdězem Muzeum 
Mladoboleslavska

Městská kulturní zařízení
Bělá pod Bezdězem

40. oddíl Svornost 
Bělá pod Bezdězem

Svaz skautů a skautek ČR Junák - český skaut,
středisko Svornost Bělá 

pod Bezdězem

1. 7. – 29. 11. 2020
100 let

1. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 2020
100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let100 let
skautingu v Bělé pod Bezdězem

1. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 20201. 7. – 29. 11. 2020
MUZEUM PODBEZDĚZÍ

pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá pod Bezdězem

# skautinazamku

Kvůli aktuální epidemiologické situaci je možné, že některé akce budou muset být zrušeny či odloženy. 
Sledujte, prosíme, naše webové stránky či Facebook. Děkujeme za pochopení.

Muzeum Podbezdězí je v listopadu otevřeno každou sobotu a neděli, v době od 9 do 16 hodin.

MuZeuM pOdBeZděZí V lisTOpadu
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Dne 9. 11. uplyne již 10 let od úmrtí naší maminky  
a babičky, paní Nadi Tošovské.

Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte s námi.
Dana a Jirka s rodinami

Dne 10. 11. uplyne dlouhých 14 let od úmrtí pana 
Vratislava Hanče. 
Stále vzpomínají maminka, manželka a děti s rodinami.

„Čas utíká a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomín-
ky zůstávají v srdcích dál.“
Dne 20. 11. uplyne již dlouhých 16 let, co zemřel můj 
drahý strýc, pan Karel Hrubý.
Kdo jste ho znali a  měli jste ho rádi, vzpomeňte, pro-
sím, se mnou. Stále vzpomíná a nikdy nezapomene ne-
teř Jarmila.

Dne 21. 10. to bylo třináct let, co nás navždy opusti-
la naše maminka, babička a  prababička, paní Zdeňka 
Čermáková, a dne 19. 11. tomu bude dvacet let, co odešel 
náš tatínek, dědeček a kamarád, pan Zdeněk Čermák. 

Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 24. 11. tomu bude 12 
let, co nás navždy opustil 
náš tatínek a  dědeček, pan 
Jaroslav Václava, a  29. 11. 
uplyne již 15 let od odchodu 

naší maminky a babičky, paní Ireny Václavové. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomíná syn Martin s rodinou.

VZpOMíNKY

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Bělá pOd BeZděZeM – hisTORicKé pROcháZKY MěsTeM
Na sezonu 2020-2021 připravilo Muzeum 
Podbezdězí pro milovníky regionální his-
torie cyklus vycházek mapujících památná 
místa a objekty města Bělé pod Bezdězem. 
První z vycházek, která se uskutečnila dne 
22. 9., byla věnována památným domům 
na severní a  západní straně Masarykova 
náměstí. 
Pro ty z  vás, kteří jste neměli možnost 
s námi putovat, přinášíme alespoň malou 
ochutnávku. 
Jednou ze zajímavých staveb, o jejichž his-
torii se mohli účastníci dozvědět, je beze-
sporu budova bývalé Městské spořitelny 
(čp. 25). 
Městská spořitelna byla založena v  roce 
1906 a  rok poté zahájila svou činnost ve 
druhém patře bělské radnice. V roce 1924 
byly pro účely spořitelny zakoupeny pů-
vodní jednopatrové domy na severní 
straně náměstí (čp. 24-25, viz foto). Z his-
torických pramenů víme, že dům číslo 25 
(U Červeného raka) vlastnil v té době jistý 
Bohumil Kotršal, který zde od roku 1907 
provozoval knihtiskárnu. Prodejem domu 
pan Kotršal patrně nijak neprodělal, pro-
tože následně kupuje v  Klášterské ulici 
dům čp. 47, kam přemisťuje svůj podnik 
a současně jej i rozšiřuje.
Městská spořitelna pak oba zakoupené 
domy nechává zbourat a  na jejich místě 
staví novou budovu, jejíž provoz byl zahá-
jen dne 21. 10. 1928. 
Původní podoba budovy (viz foto) zů-
stala nezměněna až do roku 1966. Přibyla 
pouze advokátní kancelář JUDr. V. Herr-
manna a později sídlo domovní správy. 
Rok 1966 přinesl nepříznivou změnu 

v  podobě necitlivé adaptace objektu, re-
spektive jeho přízemí, pro účely prodejny 
potravin a  cukrárny. Za své vzala mimo 
jiné původní přízemní okna, i stavební zá-
sahy se negativně podepsaly na interiéru.
A  jaké osudy čekají dům číslo 25 v  bu-
doucnosti? Poté, co zde letošního roku 
ukončila provoz prodejna Tesco, probíhají 
v budově rekonstrukce pro novou provo-
zovnu. Jaká bude její konkrétní podoba? 
Necháme se překvapit.
V každém případě naše vycházky po běl-
ských památkách budou pokračovat, 
jakmile to aktuální situace dovolí. 
Pracovnice Muzea Podbezdězí vám přejí 
příjemný podzim a těší se na brzké setkání 
a společné toulky napříč historií. 

Původní domy čp. 24 - 25 - 20. léta 20. stol.

Městská spořitelna v roce 1941

Městská spořitelna 31. 1. 1982

pamětní spis Řemeslnické besedy z roku 1910

Městská spořitelna - podoba ze 30. let
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To, že se někdo stane členem Juná-
ka, neznamená, že jen běhá po lese. Už skauti ve věku ko-
lem 13 let se začínají vzdělávat – připravují se na vede-
ní družiny (této funkci se říká rádce). Nejinak tomu bylo 
a je i v  Bělé. Další stupeň junáckého vzdělávání předsta-
vuje čekatelský kurz, který v  roce 2004 úspěšně dokončili 
někteří z  roverů (skauti od 15 do 26 let) a vedoucích Svor-
nosti. Nejvyšší vzdělávací stupeň je vůdcovský kurz, po je-
hož absolvování a úspěšném zvládnutí vůdcovské zkoušky 
jsou skauti schopni vést středisko, vyznat se ve středisko-
vém účetnictví i v  duších svých svěřenců (na vůdcovském 
kurzu nechybějí přednášky z  psychologie a pedagogiky).
V roce 2004 se také konalo mezinárodní setkání skautů Tat-
racon ve slovenské Lomnici (jakési evropské jamboree). Jsme 
rádi, že naše středisko i město tam reprezentovalo několik 
zástupců.
Ve stejném roce nadále pokračovalo vylepšování kluboven 
a konaly se volby.

Tábor v Hradčanech 
Tábor se konal v srpnu opět v Hradčanech. Počasí bylo ideální 
– slunečné, teplé. Kromě koupání jsme podnikli výlet do Zá-
kup (navštívili jsme nádherný zámek – dětem se ovšem nej-
víc líbili dva medvědi v zámeckém příkopu) a výšlap na kopec 
Ralsko. Mezi tradiční táborové zážitky patřila také noční „bo-
jovka“, do těch netradičních lze zařadit návštěvu vojenských 
nadšenců, kteří se s plným polním vybavením, v maskáčích 
a s nazeleněnými tvářemi prohánějí po lesích a číhají na ne-
přátele. Jedna skupina těchto militaristů se jeden podvečer 
vplížila do našeho tábora a unesla jednoho z vedoucích (na-
štěstí ho hned zase vrátila). Druhý den přišli ohlášeni a celé 
dopoledne se nám věnovali – předváděli svou výstroj a vý-
zbroj, půjčovali zájemcům zbraně, nechyběly ani ukázky za-
jetí nepřítele, nepřátelského auta a obsazení kulometného 
hnízda. Jakýmsi zlatým hřebem celého dne byla výprava do 
lesa, kdy se všichni museli chovat co nejtišeji a poslouchat 
rozkazy svého velitele. Při zpáteční cestě do tábora nám tito 
„vojáci“ předvedli, jak vypadá záchrana postřeleného člově-
ka, a děti si tak mohly procvičit zdravovědu.

Tábor v Holanech
Následující rok nás čekal úplně jiný tábor než všechny přede-
šlé - ve stylu country. Po dvou letech v Hradčanech jsme se 
vydali na tábořiště dokeských skautů Kozí vrch poblíž Holan 

u České Lípy. Přijeli jsme do hotového tábo-
řiště s plně vybavenou kuchyní i postavený-
mi stany. Celý tábor spojoval motiv Divokého 
západu. Děti si připravovaly kovbojské obleky, rýžovaly zlato 
v potoce nebo hledaly uprchlé zločince. Za výsledky v jednot-
livých hrách a soutěžích byly odměňovány pravými táboro-
vými dolary. Za utržené peníze si na konci vydražily zajímavé 
ceny a sladkosti. O naše žaludky se staral Maňas. 

Střediskové aktivity
Pokračovaly tradiční akce jako slavnostní oheň na památku 
sv. Jiří, kuličkiáda, péče o Březinskou studánku a připravovali 
jsme se i na oslavy 100. výročí založení světového skautingu. 
Dne 1. 8. 2007 skauti z  Mladoboleslavska vyšli na Bezděz, 
aby se připojili k akci Úsvit druhého století skautingu – na 
vrcholky hor vystoupaly ve stejný den skauti po celém svě-
tě. Právě 1. 8. 1907 totiž začal první skautský tábor. Ve stej-
nou dobu, jen o 100 let později se konalo celosvětové setká-
ní skautů jamboree právě v Anglii, kolébce skautingu. Naše 
město i středisko reprezentoval Michal Horáček (Migel).

Vznik 40. oddílu 
40. oddíl Svornost Bělá pod Bezdězem je začleněn pod Svaz 
skautů a skautek ČR, ale úzce spolupracuje s Junákem, stře-
diskem Svornost. Účelem jeho založení bylo zaštítit pořízení 
vlastního střediskového pozemku ideálně v  katastru obce 
Bělá, aby Svornost měla kde pořádat tábory nebo akce s vět-
ším počtem lidí. Také se podílí na vysílání skautů na zahra-
niční akce.

Výročí 90 let skautingu v Bělé
Přesně před 10 lety jsme si připomněli výročí 90 let od vzni-
ku Junáka v  našem městě. Oslavy samozřejmě nebyly tak 
velké jako letos.

Pokud budou muzea 
otevřena, dovolím si vás 
ještě pozvat na výstavu 
100 let skautingu v Bělé, 
která končí 29. listopadu 
a koná se v  Muzeu 
Podbezdězí  (Zámek 1, 
1. patro, mají otevřeno 
o víkendech).

To, že se někdo stane členem Juná-

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 10. DÍL

PŘÍŠTĚ DOKONČENÍ

u České Lípy. Přijeli jsme do hotového tábo-
řiště s plně vybavenou kuchyní i postavený-
mi stany. Celý tábor spojoval motiv Divokého 

JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ

Další roky ve Svornosti 
(2004-2010)
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SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST

To, že se někdo stane členem Juná-
ka, neznamená, že jen běhá po lese. Už skauti ve věku ko-
lem 13 let se začínají vzdělávat – připravují se na vede-
ní družiny (této funkci se říká rádce). Nejinak tomu bylo 
a je i v  Bělé. Další stupeň junáckého vzdělávání předsta-
vuje čekatelský kurz, který v  roce 2004 úspěšně dokončili 
někteří z  roverů (skauti od 15 do 26 let) a vedoucích Svor-
nosti. Nejvyšší vzdělávací stupeň je vůdcovský kurz, po je-
hož absolvování a úspěšném zvládnutí vůdcovské zkoušky 
jsou skauti schopni vést středisko, vyznat se ve středisko-
vém účetnictví i v  duších svých svěřenců (na vůdcovském 
kurzu nechybějí přednášky z  psychologie a pedagogiky).
V roce 2004 se také konalo mezinárodní setkání skautů Tat-
racon ve slovenské Lomnici (jakési evropské jamboree). Jsme 
rádi, že naše středisko i město tam reprezentovalo několik 
zástupců.
Ve stejném roce nadále pokračovalo vylepšování kluboven 
a konaly se volby.

Tábor v Hradčanech 
Tábor se konal v srpnu opět v Hradčanech. Počasí bylo ideální 
– slunečné, teplé. Kromě koupání jsme podnikli výlet do Zá-
kup (navštívili jsme nádherný zámek – dětem se ovšem nej-
víc líbili dva medvědi v zámeckém příkopu) a výšlap na kopec 
Ralsko. Mezi tradiční táborové zážitky patřila také noční „bo-
jovka“, do těch netradičních lze zařadit návštěvu vojenských 
nadšenců, kteří se s plným polním vybavením, v maskáčích 
a s nazeleněnými tvářemi prohánějí po lesích a číhají na ne-
přátele. Jedna skupina těchto militaristů se jeden podvečer 
vplížila do našeho tábora a unesla jednoho z vedoucích (na-
štěstí ho hned zase vrátila). Druhý den přišli ohlášeni a celé 
dopoledne se nám věnovali – předváděli svou výstroj a vý-
zbroj, půjčovali zájemcům zbraně, nechyběly ani ukázky za-
jetí nepřítele, nepřátelského auta a obsazení kulometného 
hnízda. Jakýmsi zlatým hřebem celého dne byla výprava do 
lesa, kdy se všichni museli chovat co nejtišeji a poslouchat 
rozkazy svého velitele. Při zpáteční cestě do tábora nám tito 
„vojáci“ předvedli, jak vypadá záchrana postřeleného člově-
ka, a děti si tak mohly procvičit zdravovědu.

Tábor v Holanech
Následující rok nás čekal úplně jiný tábor než všechny přede-
šlé - ve stylu country. Po dvou letech v Hradčanech jsme se 
vydali na tábořiště dokeských skautů Kozí vrch poblíž Holan 

u České Lípy. Přijeli jsme do hotového tábo-
řiště s plně vybavenou kuchyní i postavený-
mi stany. Celý tábor spojoval motiv Divokého 
západu. Děti si připravovaly kovbojské obleky, rýžovaly zlato 
v potoce nebo hledaly uprchlé zločince. Za výsledky v jednot-
livých hrách a soutěžích byly odměňovány pravými táboro-
vými dolary. Za utržené peníze si na konci vydražily zajímavé 
ceny a sladkosti. O naše žaludky se staral Maňas. 

Střediskové aktivity
Pokračovaly tradiční akce jako slavnostní oheň na památku 
sv. Jiří, kuličkiáda, péče o Březinskou studánku a připravovali 
jsme se i na oslavy 100. výročí založení světového skautingu. 
Dne 1. 8. 2007 skauti z  Mladoboleslavska vyšli na Bezděz, 
aby se připojili k akci Úsvit druhého století skautingu – na 
vrcholky hor vystoupaly ve stejný den skauti po celém svě-
tě. Právě 1. 8. 1907 totiž začal první skautský tábor. Ve stej-
nou dobu, jen o 100 let později se konalo celosvětové setká-
ní skautů jamboree právě v Anglii, kolébce skautingu. Naše 
město i středisko reprezentoval Michal Horáček (Migel).

Vznik 40. oddílu 
40. oddíl Svornost Bělá pod Bezdězem je začleněn pod Svaz 
skautů a skautek ČR, ale úzce spolupracuje s Junákem, stře-
diskem Svornost. Účelem jeho založení bylo zaštítit pořízení 
vlastního střediskového pozemku ideálně v  katastru obce 
Bělá, aby Svornost měla kde pořádat tábory nebo akce s vět-
ším počtem lidí. Také se podílí na vysílání skautů na zahra-
niční akce.

Výročí 90 let skautingu v Bělé
Přesně před 10 lety jsme si připomněli výročí 90 let od vzni-
ku Junáka v  našem městě. Oslavy samozřejmě nebyly tak 
velké jako letos.

Pokud budou muzea 
otevřena, dovolím si vás 
ještě pozvat na výstavu 
100 let skautingu v Bělé, 
která končí 29. listopadu 
a koná se v  Muzeu 
Podbezdězí  (Zámek 1, 
1. patro, mají otevřeno 
o víkendech).

To, že se někdo stane členem Juná-

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 10. DÍL

PŘÍŠTĚ DOKONČENÍ

u České Lípy. Přijeli jsme do hotového tábo-
řiště s plně vybavenou kuchyní i postavený-
mi stany. Celý tábor spojoval motiv Divokého 

JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ

Další roky ve Svornosti 
(2004-2010)

Turistika – listopad, měsíc mlh a další 
měsíc boje s viry a vládním chaosem

Nezasáhne-li vyšší moc na sobotu  
21. 11., přesouváme zájezd z 28. 10. 
Máchovský návrat do Českého ráje viz 
stránky TPD.

Zájezd do ZOO Děčín přesouváme na 
úterý 17. 11. 

Odjezd: v 8.30.
Ještě jsou volná místa!
Můžete se hlásit do 10. 11. na adrese:
bollardj@seznam.cz

Spolek Tajemství a  Kulturní komise 
města Bělá p. Bezd. vás zvou na auto-
busový zájezd:
„Od betlémů k čertům!“
Návštěva sbírky betlémů, které manželé 
Kabátníkovi představují v nových pro-
storách u Českého Dubu.
Procházka podél Čertovy zdi - přírodní 
památky u Osečné, cca 2 km. Návštěva 
křížové cesty u  osady Kotel. Občer-
stvení si vezměte s sebou.

Odjezd: v  sobotu 28. 11. od sportovní 
haly v 9 hod., návrat: do 15 hod.
Cena: 150 Kč, děti: 50 Kč.

Těšíme se na setkání.
Horský vůdce

Sledujte aktuální situaci, vše se může 
měnit. 

spOleK TaJeMsTVí

sK Bělá – házená
Mladší žákyně TJ Sokol Bělá

Do letošního soutěžního 
ročníku jsme přihlásili 
i  družstvo mladších žákyň. 
Díky zájmu dětí o  háze-
nou jsme v  kategorii mlad-

šího žactva postavili druž-
stvo děvčat a chlapců. Dívčí 
a  ženská házená má v  his-
torii našeho oddílu tradici, 
dohromady se letos daly 
i  ženy, které zatím bez re-
gistrace trénují a  v  příštím 
ročníku chtějí hrát regio-
nální soutěž. V  posledních 
letech se nám daří aktivně 
zapojovat do sportovní čin-
nosti oddílu rodiče, trenéři 
Petr Netrval a  Dan Linka 
mají v  družstvu i  svoje 
dcery. Žačky hrají regi-

onální soutěž, na turnajích v  Turnově 
a v Mělníku se jim povedlo získat první 
body. Trenéři jsou spokojení s přístupem 
a zápalem hráček pro hru, což je v tomto 
věku u  děvčat charakteristické. Chtějí 
družstvo udržet pohromadě a  na příští 

sezonu posílit i staršími děvčaty.
Soupiska: Karolína Měšťanová, Vanesa 
Pecová, Lucie Černá, Anna Sůvová, 
Anežka Netrvalová, Ella Jírová, Domi-
nika Klímová, Adéla Linková, Anna 
Linková, Nela Kuráková, Eliška Šilhová, 
Anna Charvátová; trenéři: Petr Netrval, 
Daniel Linka. 
  

ProgrAm nA liSToPAD

7. 11. turnaj minižactva 4+1: 9–15 hod.
7. 11. SRL mužů: Sokol Bělá  
             – Loko Vršovice B: 16 hod.
21. 11. turnaj mladších žákyň: 9–15 hod.
22. 11. turnaj mladších žáků: 9–15 hod.
28. 11. turnaj starších žáků: 9–15 hod.

Stanislav Švec, sekretář házené
TJ Sokol Bělá p. B.
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PRODEJ PALIVOVÉHO 
DŘEVA
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Doprava možná po předchozí telefonické dohodě

informace: 
info@lesybela.cz, www.lesybela.cz

tel.: 723 372 414/ 602 143 162

Na Prosinec pro Vás připravujeme prodej 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ

PRODEJ UHLÍ DO 
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

CENA JIŽ OD 335,– Kč/q

tel: 727 916 160
www.uhelneskladydoksy.cz

Hledáme šikovného truhláře, do našeho stabilního 
týmu, který nám bude pomáhat s výrobou 
krásného nábytku, nejen z masivu.

Nabízíme zázemí v dobře fungujícím kolektivu, 
hezké pracovní prostředí a podílení se na velmi 
zajímavých projektech.

průmyslový areál Vazačka 1521, Bělá pod Bezdězem
Tel: 777 700 870, 777 619 777,

katerina@mirland.cz, info@mirland.cz

Podrobné informace získáte na tel. čísle 
777 619 777 p. Landa

Dále bychom rádi našli šikovnou spolupracovnici 
nebo spolupracovníka pro povrchovou úpravu 
a dokončovací práce na námi vyráběném nábytku 
a vybavení. 

ˇ

HOTELNICTVÍ
maturitní obory

PRAKTICKÁ SESTRA

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTREDÍˇ

SZŠ a SOŠ
Česká Lípa, p. o.

+420 736 175 575
+420 481 131 071
holab@skolalipa.cz

www.skolalipa.cz Skolalipa

Dobiáš, spol. s r.o. otevírací doba:  duben – září 6.00 – 16.00, říjen – březen 6.00 – 14.30
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