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45. ročník
jarní měsíce jsou v  plném proudu a  slunce 
jistě přinese i vyšší teploty, nejen denní.
Postupně by měla ubývat i  opatření proti 
šíření viru Covid-19. Vracejí se děti do školek 
a škol. Žáci základních škol a studenti si ale 
do prázdnin už normálního stavu docházky 
a výuky asi neužijí. Tak snad po prázdninách 
se dočkají děti a také jejich rodiče.
I nadále věnujte pozornost prevenci. Celkem 
už prošlo nemocí více než 700 Běláků 
a  bohužel téměř 20 našich spoluobčanů 
v důsledku onemocnění zemřelo.
Ale život jde a  musí jít dál. Tyto jarní 
měsíce jsou pro nás všechny přechodovým 
obdobím na nový způsob likvidace odpadů 
vznikajících na našem katastru.

Komunální odpad se sváží nově pouze 
1x za dva týdny, s  výjimkou bytových 
domů, a  tříděný odpad můžete nechávat ve  
svozových dnech v  pytlích před svými  
nemovitostmi. Na sběrovém dvoře se finišuje 
s třídící linkou a od června bude jeho provoz 
v režii Technických služeb Bělá p. B.
Pokud na výletech po okolí navštívíte 
i Vrchbělou, tam, kde býval panelový dům, to 
za pár let má vypadat tak, jak máte možnost 
vidět na obrázku ze studie.

Krásné jarní měsíce vám přeje

Ing. Jaroslav Verner, 
starosta města.

Vážení spoluobčané, milí běláci,

Květen 2021

Výstavní sál mKZ 
Keramický svět boženy Klavíkové

1. 5. – 3. 6.
budova mKZ, masarykovo nám. 140,

vchod ze střelecké ul., ii. patro 

možnost návštěv výstavního sálu 
bude upřesněna dle situace

 
sledujte Fb a stránky 
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Z jednání rady města

bělá pod bezdězem - památky a památková péče

telstvu města schválit poskytnutí dotací, 
které jsou v kompetenci zastupitelstva.

Oprava fasády radnice
Rada dle čl. XI. vnitřní směrnice č. 1/2020, 
o zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu, schválila přímé zadání na obnovu fa-
sády radnice v rozsahu 1. NP na průčelí do 
náměstí dle přiložené cenové nabídky spo-
lečnosti Petr Tamchyna – stavební firma, 
Lidická 612, Doksy, za cenu 171 797 Kč 
bez DPH, tj. 207 874 Kč včetně DPH, 
z důvodu výhodnější cenové nabídky a zá-
roveň souhlasí se zněním smlouvy o dílo 
na zakázku „Oprava části fasády objektu 
radnice čp. 90“.

Podpora Lince bezpečí
Rada města podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, v  platném znění, schválila po-
skytnutí finančního daru ve výši 5.000,- 
Kč na činnost Linky bezpečí, z. s., Praha, 
v  roce 2021 a  pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o  poskytnutí finanč-
ního daru s uvedeným žadatelem.

Stavební úpravy čp. 25
Rada města schválila uzavření smlouvy 
o dílo č. 210343 na dodání a montáž oken 
do objektu čp. 25, stavební parc. č. 263 
v k. ú. Bělá pod Bezdězem, s firmou Jakub 
Hladký se sídlem U Zvoničky 16, 281 66 
Jevany, v předloženém znění.

Zápis do MŠ
Rada města projednala dle § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v  platném znění, zápis k  předškolnímu 
vzdělávání v  Mateřské škole města Bělá 
pod Bezdězem, příspěvkové organizaci, 
od školního roku 2021/2022 a vzala jej na 
vědomí.

Bc. Zdeněk Krenický, 
tajemník městského úřadu

Plnění rozpočtu
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu 
města k  28. 2. 2021 - příjmy ve výši  
14.935.473,67,- Kč, výdaje 16.981.469,05,- Kč. 

Dotace spolkům
Rada města Bělá pod Bezdězem podle zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, schválila poskytnutí dotací dle pro-
gramů č. 1, 2, 3 schválených pro rok 2021 
dle předloženého návrhu a pověřuje sta-
rostu města podpisem veřejnoprávních 
smluv se zástupci jednotlivých žadatelů 
o dotaci.
Rada města současně doporučila zastupi-

Jak již od nás víte, naše město je součástí 
organizace Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, která sdružuje 
historické obce, na jejichž území jsou 
zachovány významné kulturní hodnoty, 
zejména nemovité památky. Rádi by-
chom shrnuli loňský rok, který byl pro 
většinu z  nás velmi složitý a  dotkl se 
i  oblasti památkové péče. Aktuální ko-
ronavirová situace nedovolila proběh-
nout některým pravidelným akcím jako 
„Brány památek dokořán“ nebo konfe-
renci na téma „Revitalizace historických 
center sídel“. 
Pod záštitou sdružení se naše město 
pravidelně účastní a  zpřístupňuje i  pa-
mátky, které nejsou běžně přístupné, 
v rámci zářijových Dnů evropského dě-
dictví (EHD) zdarma. Věříme, že tato 
akce v  letošním roce proběhne a  spo-
lečně si ji užijeme. Některé zpřístupněné 
památky naleznete již nyní na www.
ehd.cz a  další budou postupně přibý-
vat. O  konkrétní podobě akce v  našem 
městě vás budeme včas informovat.
Naše město se také pravidelně účastní 
soutěže Památka roku. V roce 2020 jsme 
se do kategorie „velká“ (rekonstrukce 
v částce nad 2 mil. Kč bez DPH) přihlá-
sili s projektem obnovy radnice se šatla-
vou. Tato stavba je významnou kulturní 
památkou, a  tak je třeba k ní přistupo-
vat. V roce 2020 proběhlo restaurování 
vstupních dveří, výměna a  repase oken 
a  rekonstrukce kanceláří vedení města. 
Úspěch z roku 2019, kdy jsme se s pro-

jektem kostela Povýšení sv. Kříže umís-
tili na 1. místě v krajském kole, se nám 
bohužel nepodařilo zopakovat. V  roce 
2020 nás předběhla a  v  krajském kole 
zvítězila akce kompletní obnovy Vlaš-
ského dvora a přilehlého parku v Kutné 
Hoře. Naše akce se umístila na krásném 
druhém místě. Městu Kutná Hora tímto 
srdečně gratulujeme.

Bc. Aneta Šimonová, odbor RaMM,  
památková péče

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
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To je letošní téma Biologické olympi-
ády. A  protože problémy nemají jen 
vodní organismy, ale i organizátoři sou-
těží v době pandemie, proběhlo školní 
kolo trochu později a on-line. Jinak ale 
vše zůstalo při starém. Žáci opět sou-
peřili ve třech typech úkolů – nejprve 
si napsali test, poté si vyzkoušeli paměť 
při „poznávačce“ a  nakonec přišla na 
řadu laboratorní práce. Tu si tentokrát 
žáci nachystali sami doma a  výsledky 
nafotili. Jako obvykle všechny soutě-
žící nejvíce potrápila „poznávačka“. 
Pomyslnou bronzovou medaili si od-
nesla Kateřina Červová z VIII. A. Stří-
brnou příčku obsadil Petr Pantlík z IX. 
A. Jediný bodík navíc přinesl vítězství 
dalšímu žákovi IX. A  Matyáši Lari-
šovi. Všichni tři postupují, po splnění 
vstupního úkolu, rovnou do krajského 
kola, které se bude konat také on-line 
v květnu. Všem soutěžícím moc děku-
jeme za účast a  postupujícím moc dr-
žíme palce.

Ing. Pavlína Cankařová

Vážení občané! 
Dovolujeme si vás touto cestou in-
formovat o  zrušení sběrného místa 
U  Koníčka, kde jste mohli ode-
vzdávat svůj vytříděný odpad. 
Ke zrušení dojde v  termínu od  
26. 4., důvodem zrušení je velký ne-
pořádek okolo sběrného hnízda. Tato 
lokalita bude hlídaná městskou poli-
cií, aby zde nedocházelo k  odkládání 
odpadů; v  případě odložení jakéhoko-
liv odpadu dojde k  založení skládky, 
a  tím k  porušení zákona o  odpadech. 
Nově také vzniknou dvě sběrná místa 
na tříděný odpad v lokalitách „U Měst-
ské haly“ a  vedle autobusové zastávky 
„U  Továrny“, kam budete moci nosit 
vytříděné odpady, jako je plast, papír 
a sklo.

Děkujeme za pochopení
Třídění zdar!

Veronika Lislerová, DiS
životní prostředí

Základní škola pokračuje v soutěžíchsběrné místo 
u Koníčka je zrušeno

Těžký živoT ve vodě

Vítěz Biologické olympiády

Výsadba stromů
Město Bělá pod Bezdě-
zem se v  současné 
době snaží výsadbou 
dřevin podporovat jak 
zadržování vody v pří-
rodě, které je v posled-
ních letech velmi po-
třebné, zejména kvůli 
letům minulým, kdy 
byl vody enormní ne-
dostatek, tak druho-

vou rozmanitost dřevin v katastru obce. 
Na podzim loňského roku proběhlo ve 
spolupráci Města Bělá pod Bezdězem 
s  nadací Sázíme stromy vysazení 45 
kusů ovocných dřevin, zejména jabloní 
a slivoní, podél polní cesty přes pole od 
průmyslového areálu Vazačka směrem 
k Vrchbělé. 
V dubnu letošního roku proběhla druhá 
etapa tohoto sázení, kdy se pokračovalo 
od místa, kde se v  loňském roce skon-
čilo. Bylo zde vysazeno dalších 45 kusů 
hrušní, slivoní a ořešáků, právě kvůli již 
zmíněné druhové rozmanitosti. 
Neodradil nás ani fakt, že se nám první 
vysazené stromky začaly ztrácet a  mu-
sely být ošetřeny tak, aby případné lupiče 
odradily, což bude zřejmě nutné učinit 
i u stromků z druhé etapy.
Hlavní účel tak stromky snad v  bu-
doucnu splní, a tím je moci si načesat 
šťavnaté ovoce při procházkách příro-
dou. 

ŽP
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městské lázně se saunou v bělé oslavily letos padesátku

Akce Z „Městské lázně se saunou v Bělé 
pod Bezdězem“. Tak zněl celý název 
stavební akce, která měla být započata 
v  červnu 1968 a  plánované dokončení 
bylo v prosinci 1968. Popis prací: Demo-
lice starých stodol a novostavba budovy 
sauny s  lázněmi. Plánované náklady  
629 905 Kč. Stavba byla Stavebním úřa-
dem v Bělé povolena 12. 8. 1968, a za de-
vět dní již měli nejen Běláci úplně jiné 
starosti.

Plány zhotovil architekt Rudolf Vízner, 
odborným poradcem a  pravděpodobně 
i  otcem myšlenky vybudování tohoto 
zařízení v  Bělé byl místní lékař MUDr. 
Zdeněk Mareček, stavbyvedoucím Ru-
dolf Hübner. 
Plánování je věc jedna, skutečné pl-
nění je věc druhá. Odhlédneme-li od 
„blbé nálady“ po vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy, máme tu i  praktické obtíže, 
a  to jak v  posunutí termínu zahájení 
a dokončení, tak i v navýšení ceny díla. 

Myšlenka, že v akci Z bude většina práce 
provedena zdarma, i  v  tomto případě 
vzala za své. Z  celkového počtu 34 954 
odpracovaných hodin bylo zdarma od-
pracováno jen 1 966 hodin. Na zvýšení 
ceny a  prodloužení termínu měly také 
vliv četné vícepráce, přidělování financí 
a materiálu. Nakonec byla celková cena 
se zařízením 1 288 901 Kčs a  kolau-
dace přesunuta na 28. 12. 1970. Účast-
nil se jí i docent MUDr. Mojmír Králík  

z Fyziatrického a balneologického ústavu 
Univerzity Karlovy v Praze. Otevření pro 
veřejnost se konalo 18. 1. 1971 a během 
ledna také probíhal zkušební provoz.
Městské lázně se saunou provozo-
val jako zdravotnické zařízení OÚNZ 
Mladá Boleslav (a  to pro celou spádo-
vou oblast). Vedoucí byla paní Gáble-
rová. O  celé škále nabízených služeb 
nás informuje brožurka sepsaná MUDr. 
Zdeňkem Marečkem a  vydaná MěNV 
Bělá pod Bezdězem v roce 1983 a něko-
lik článků v městském Zpravodaji. 
V tomto malém vodoléčebném zařízení 
byly odléčeny stovky pacientů z  celého 
mladoboleslavského okresu a  za tuto 
dobu prošlo naší saunou tisíce návštěv-
níků. Dost z  nich zůstalo sauně věrno 
doposud.
Čím je sauna člověku prospěšná? Jednak 

nám poskytuje dokonalou hygienickou 
očistu. Dokonalé prokrvení pokožky 
a  tím i  dostatečný přísun ochranných 
látek zvýší pružnost pokožky a její odol-
nost proti infekci. Sauna přispívá vy-
datnou měrou k  vlastnímu otužování. 
Velká obliba sauny u  sportovců svědčí 
o  tom, že je zde možno velmi rychle 
se zbavit toxických a  únavných látek 
ze svalů. Sauny lze využít i  léčebně při 
chronických zánětech nosohltanu, při 
chronických katarech průdušek, v  ně-
kterých případech astma bronchiale, 
u poruch prokrvení, neaktivním revma-
tismu, poruch menstruace a sexuálních 
funkcí, klimakterických obtíží. Účinek 
sauny není zanedbatelný ani u řady neu-
rotických příznaků – nespavosti, bolesti 
hlavy, nervozitě apod.
V  bělských městských lázních se vedle 
sauny aplikovaly i  další vodoléčebné 
procedury, a to uhličité koupele, zábaly 
piešťanským bahnem a masáže. Tyto vo-
doléčebné procedury byly aplikovány 
u  pacientů, kteří byli předem vyšetřeni 
lázeňským lékařem. 
Po dvaceti letech se začíná psát další ka-
pitola bělských městských lázní se sau-
nou. Toto zařízení, velmi prospěšné 
a  užitečné, je ale i  velmi finančně ná-
ročné na provoz a s dotacemi se u něho 
jaksi předem počítá, pokud má být cena 
služeb „lidová“. Po „zásadních změnách 
ve společnosti“ nastává problém: „Kdo 
to zaplatí?“
O osudu městských lázní se saunou jed-
nala rada a městské zastupitelstvo na své 
schůzi dne 7. 2. 1991. Na tomto jednání 
bylo dohodnuto, že sauna bude dána do 
aukce nebo do ekonomického pronájmu. 
K  takovému kroku vedla vedení města 
jako vlastníka objektu ekonomická bi-
lance sauny a  stav městské pokladny. 
Bilance za rok 1990 je následující: 
tržby od obyvatel a závodů 77 730 Kčs, 
tržby od OÚNZ Mladá Boleslav  
78 125 Kčs, celkem 155 855 Kčs. 
Vezmeme-li v  úvahu vstupné 15 Kčs, 
znamenalo to, že v roce 1990 navštívilo 
saunu 5 182 občanů. Tento údaj o  ná-
vštěvě byl ve skutečnosti vyšší, neboť ne-
bylo možné postihnout skutečnost, ko-
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lik občanů mělo levnější permanentky. 
Výdaje celkem činily 265 041 Kčs. Zna-
mená to, že sauna skončila v roce 1990 
schodkem ve výši 109 186 Kč, a to včetně 
služeb poskytovaných pro OÚNZ Mladá 
Boleslav.
Nakonec bylo vypsáno výběrové řízení 
na nájemce Městských lázní se sau-
nou v  Bělé pod Bezdězem, kam se při-
hlásili tři zájemci, kteří byli na jednání 
rady přizváni. V prvém případě se jed-
nalo převážně o  léčitelskou a  ozdrav-
nou praxi, kdy klasická sauna by byla 
zrušena. Druhá zájemkyně nakonec od 
svého záměru ustoupila. Třetí – společ-
nost Nina TRADE – nabídla opravu ob-
jektu s tím, že by stávající sauna byla vy-
lepšena o  vířivý bazén na ochlazování, 
zůstaly by zachovány masáže, perlivá 
lázeň a  v  neposlední řadě i  dostupné 
vstupné. 
Dne 5. 11. 1993 proběhlo kolaudační 
řízení objektu sauny. Její provozovatel 
MUDr. Raduan Nwelati, ortoped bole-
slavské nemocnice, zde provedl mnoho 
změn. Lázeňské zařízení včetně sauny, 
odpočívárny a masérny zůstalo ke spo-
kojenosti občanů zachováno, ale navíc 
se zde prováděly bylinné koupele. Při-
byla restaurace v  arabském stylu s  asi 
čtyřiceti místy se specialitami arabské 
kuchyně. Restaurační stoly pokryly čer-
vené, zlatě vyšívané ubrusy. Pro uza-
vřenější společnost osmi lidí byl při-
praven menší salonek. Stylová kuchyně 
labužníkům nabízela jídla připravená 
jako minutky na dřevěném uhlí. Hosté, 
kteří přišli pouze za účelem procedury 
v  sauně, bylinkové koupele nebo ma-
sáže, mohli počkat v  restauraci, aniž 

by si cokoli museli objednat. Restau-
race poskytovala i prostor pro oslavy či 
svatby a na požádání uvařili česká jídla.
Myšlenka provozování restaurace nebo 
pivnice, která by dotovala provoz sauny 
(provozování sauny je podmínkou pro-
nájmu a  zachování tradice), se jevila 
v  této době, a  jak dnes vidíme, i  po 
mnoho dalších let jako řešení a část ná-
jmu si nájemci „odpracovali“ rekon-
strukcí celého zařízení. A  tak různě 
úspěšně se zde vystřídali tito nájemci: 
od roku 1994 Jiří Topol, Pavel Pěnčák, 
Luděk Lingler. Od 1. 1. 2001 do 14. 4. 
2013 Milan Svoboda. Od 15. 4. 2013 do 
31. 12. 2016 Lukáš Hentek a Jiří Smékal. 
Od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2018 Vendulka 
Folprechtová. Od 1. 10. 2018 Nguyen 
Trung Kien.
Také prostor kolem budovy sauny do-
znal v  poslední době zásadních změn. 
Zmizelo oplocení i  vzrostlá smuteční 
vrba v  předzahrádce s  letním poseze-
ním a  část tohoto prostoru ustoupila 

nové kruhové křižovatce. Za saunou vy-
rostla sportovní hala se zázemím a nové 
parkoviště.
Před padesáti lety, 18. 1. 1971, Městské 
lázně se saunou v  Bělé pod Bezdězem 
přivítaly první návštěvníky. Padesát let 
se podařilo udržet saunování v  našem 
městě a  v  městské režii. Sauna prostě 
k Bělé patří.
Za poskytnuté informace děkuji paní 
Janě Čermákové z  OVŽP, paní Sta-
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Josef Müller

Plány – archiv OVŽP v Bělé pod Bezdězem
Foto – archiv MKZ Bělá pod Bezdězem
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NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ

Jaká byla ve vašem městě/obci odezva na 
setkávání Bělých a budete se opět účastnit, 
až to situace dovolí?
Zástupci městyse se zúčastnili všech 
pořádaných setkání. Věříme, že se letos 
sejdeme bez jakýchkoli omezení a společně 
si užijeme příjemný víkend.

Alena Kubátová,
starostka Městyse Česká Bělá, 

a  Ivana Křišťanová

Můžete krátce představit svou obec? 
Městys Česká Bělá leží na Vysočině 10 km 
východně od Havlíčkova Brodu. Svůj název 
získal podle barvy vody potoka Bělá, který 
jím protéká a vlévá se do řeky Sázavy. První 
písemné zmínky o obci jsou z roku 1257,  
v roce 1278 byla již městem. Součástí České 
Bělé je obec Cibotín. 
K 1. 1. 2021 měl městys celkem 1 068 
obyvatel, do základní vybavenosti městyse 
patří základní a mateřská škola, knihovna, 
pobočka České pošty, obvodní a zubní lékař, 
tři obchody se smíšeným zbožím a hostinec. 

Jaký byl u vás v Bělé rok 2020 – co se 
povedlo, co vám zhatil covid-19? 
V roce 2020 městys zakoupil pozemky 
za účelem přípravy stavebních parcel pro 
celkem 42 rodinných domů, dva dvojdomy 
a tři řadové domy.  Těsně před prvním 
lockdownem dobrovolníci uspořádali 
charitativní koncert a místní knihovna 
besedu o cestování po Nepálu. Kvůli pandemii 
nemoci covid-19 neproběhly v daném roce 
žádné velké kulturní akce. Zrušeny byly 
především tradiční akce jako neckiáda, 
pouťové taneční zábavy, předvánoční setkání 
seniorů, rozsvěcení vánočního stromu 
s doprovodným programem. Bohužel 
jsme kvůli pandemii pozastavili i přípravy 
na uspořádání akce „Není Bělá jako Bělá“, 
která se měla v loňském roce konat právě 
u nás. Během postupného uvolňování  
a opětovného zpřísňování opatření jsme 
stačili pro svoje občany uspořádat alespoň 
výstavu fotografií a letní kino. 

Na co se těšíte letos, co vás čeká? 
Těšíme se především na to, až se celá situace 
kolem pandemie zlepší a život se vrátí 
zpět do svých kolejí. Setkání Běláků jsme 
přesunuli na tento rok a nezbývá nám nic 
jiného, než čekat, jak se bude celá situace 
vyvíjet. Rok 2021 by se měl nést ve znamení 
oslav 140 let založení SDH.  

NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ - Městys Česká Bělá
Také Městys Česká Bělá patří k zakládajícím obcím a z jeho účasti jsme se mohli těšit od roku 2003 každý rok. Nejezdí sice 
v tak početném složení, ale ani to mu nezabrání nezkazit žádnou legraci a účastnit se všech připravených soutěží. Navíc se 
rok od roku zlepšují jejich závěrečné zprávy, které si pro ostatní každoročně připravuje každá „ostrovní obec“ v rámci svého 
resortu. Městys Česká Bělá má na starosti lov a hon, se zvláštním povolením k odlovu starých jezevců z Vysočiny.  V loňském 
roce jsme se moc těšili na návštěvu městysu v rámci setkání, bohužel veškeré snažení organizátorů nám zhatil jeden neviditelný 
virus. Měli bychom se tam ale podívat letos. Snad nám to vyjde, zatím čekáme na vývoj situace.   -SG-
I tentokrát nám z obce odpověděli na stejné otázky...

Jak bojujete se současnou nevlídnou situací 
vy osobně jako obec? 
Po roční zkušenosti nám nezbývá, než doufat, 
že se vše zase obrátí k lepšímu. Během první 
vlny v březnu 2020 jsme rozdávali roušky 
občanům starším 65 let. Ty, ochotně a zdarma, 
našily místní ženy. Řada rodin přispěla 
poskytnutím materiálu. Starším občanům 
byla nabídnuta pomoc při obstarání nákupu, 
zajištění léků apod. Nyní jsme připraveni 
pomoci při registraci na očkování proti 
covid-19. V důsledku vládních opatření došlo 
k opakovanému uzavírání místní knihovny, 
jejíž služby využívají zejména místní 
senioři. Během této doby bylo zajištěno tzv. 
bezkontaktní půjčování knih. 

Až pominou všechna „uzamykací“ opatření, 
na co byste pozvali turisty k vám (popř. kdy, 
pokud se jedná o akci)? 
Všechny Běláky bychom rádi pozvali ve 
dnech 11. – 13. 6. 2021 na 9. ročník setkání 
„Není Bělá jako Bělá“. V rámci programu, 
který pro návštěvníky připravujeme, můžeme 
nabídnout malebný výhled do širokého okolí 
z nejvyššího místa u České Bělé, kde stojí 
rarita - traťový letecký maják. Tato ojedinělá 
technická památka sloužila ve 40. letech 20. 
století k vedení letadel při nočních letech 
z Prahy do Brna a Bratislavy. Návštěvníci 
mohou podniknout výlety přírodou Vysočiny 
a navštívit historicky zajímavá místa, jako 
nedaleké rodiště Karla Havlíčka Borovského, 
místo údajného skonu husitského vojevůdce 
Jana Žižky nebo hrad Lipnice nad Sázavou, 
kde Jaroslav Hašek napsal světoznámého 
Švejka. 

Kostel sv. Bartoloměje

Traťový  letecký maják s kapličkou

letecký snímek-místní část Cibotín

letecký snímek-Městys Česká Bělá
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Bělský zámek je stále ještě bez ná-
vštěvníků, přesto se na prohlídkovém 
okruhu něco děje. Natáčejí se o něm 
hned dva dokumenty: Stavební vývoj 
zámku a Prohlídkové okruhy a expo-
zice. Toto dění vám tu představujeme 
malou ochutnávkou ze scénáře: 
Jsme v  sálech druhého nadzemního 
podlaží dvoutraktového (původně 
pozdně gotického) paláce jihozápad-
ního křídla bělského zámku, které 
si pronajímá od roku 1940 Muzeum 
okresu bělského, pak Městské a  od 
roku 1981 pobočka Okresního mu-
zea Mladá Boleslav, dnes Muzeum 
Mladoboleslavska - Muzeum Pod-
bezdězí. Velkolepá renesanční pře-
stavba provedená za Aleše Berky 
a  Bohuchvala Berky ve druhé polo-
vině 16. století a  na počátku století 
následujícího se nám tu ve výzdobě 
interiéru zachovala nejlépe v kolekci 
malovaných záklopových stropů. 
Škoda jen, že se nepodařilo zachovat 
renesanční kachlová kamna s  leto-
počtem 1615 (stavěná za Bohuchvala 
Berky z  Dubé) zdobená fantastic-
kými podobami lidí a  zvířat, která 
zde byla ještě dlouho po roce 1868 
a byla nahrazena stávajícími kachlo-
vými kamny barokními (přenesené 
sem snad z jiného sálu zámku).
Stropy podle výzdoby můžeme roz-
dělit na „dámský“ a „pánský“. Dáma 
má přednost, tedy nejprve k  tomu 
„dámskému“, rozdělenému raně ba-
rokní příčkou na dva.
Tento strop zdobil (na rozdíl od toho 
„pánského“ stropu) interiér sálu po 
celou dobu (tedy i  v  době, kdy zde 
byl úřednický byt). Pravděpodobně 
při raně barokní přestavbě byl dopl-
něn o  příčné trámy, které měly zaji-
stit jeho větší nosnost a  malby byly 
postupem doby opravovány a zvláště 
na trámech doplněny. Přesto vyniká 
původní výzdoba malovaných kar-
tuší zdobených růžicemi a  ptáky, 
v  oválech pak postavy dam nebo 
dámy (napadne nás Alešem Berkou 
zbožňovaná choť Alžběta – Eliška - 
rozená z  Valdštejna, narozená 1538, 
zemřela 1596, provdána nejprve za 
Jindřicha Smiřického a v roce 1580 za 
Aleše Berku z Dubé) v šatech té doby 
s atributy naděje, víry, spravedlnosti, 
lásky a věrnosti. Dále amoreti lašku-
jící s  ptáky (holuby, jeřáby, vlaštov-
kami a  čápy), v  kruzích okřídlené 

hlavy. Doplněno o  děti, psíky a  jiná 
zvířátka.
„Pánský strop“ ve vedlejším sále byl 
po nějakou dobu ukryt zrakům díky 
prkennému, maltou naházenému 
podhledu. K  jeho znovuobjevení 
došlo na počátku 60. let 20. století 
a v roce 1977 bylo rozhodnuto o jeho 
restaurování. K  samotné práci došlo 
až roku 1988. Stavební práce prová-
děl OSP Mladá Boleslav – středisko 
Bělá pod Bezdězem. Větší část re-
staurátorských prací provedla Bo-
humíra Míšová Čílová. Slavnostního 
odhalení nově osazeného stropu se 
však nedožila. Zemřela 22. 4. 1997. 
Slavnostní představení zrestaurova-
ného stropu proběhlo 28. 6. 1997. 
Také tento strop je opatřen bohatou 
dekorativní malbou. Na trámech per-
lovec a pozdně renesanční ornament 
typu Beschlagwerk. Plocha záklopu 
je zdobena ornamenty a dalšími mo-
tivy, v oválech malby vojáků různých 
armád té doby. A  právě postavy vo-
jáků, na rozdíl od postav na „dám-
ském“ stropě, se liší kvalitou zpraco-
vání a podobají se spíše práci malíře, 

který provedl fresku na fasádě ná-
dvorní stěny severního paláce. Tato 
poněkud spekulativní myšlenka vede 
k  myšlence další, že výzdobu stropů 
mohli provést různí malíři, různé 
kvality v různé době, a to v horizontu 
let, pokud se nejedná o „zásah akade-
micky vzdělaného restaurátora“ jak 
na „pánském stropě“, tak na fresce 
severního paláce bělského zámku.

Josef Müller

inFoRmační cenTRum s expoZicemi na ZámKu 

příběhy Renesančních sTRopů
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
muZeum poDbeZDěZí V KVěTnu

Milí přátelé a  příznivci Muzea Pod-
bezdězí, doufáme, že vás již brzy přiví-
táme v našem muzeu, ale i během jeho 
uzavření jsme pro vás připravovali nové 
výstavy a programy. Např.:

Interview s Ivanem Podobským

Prostřednictvím kamery se ještě vrá-
tíme k  výstavě, kterou jsme pro vás na 
zámku v Bělé pod Bezdězem instalovali 
v  minulém roce. Obrazy „taky malíře, 
fušéra a českorajského endemity“ Ivana 
Podobského znovu ožijí během video-
rozhovoru s autorem. Ti z vás, kteří jste 
kvůli koronavirovým opatřením neměli 
možnost navštívit výstavu osobně, mo-
hou alespoň prostřednictvím techniky 
nahlédnout do osobitého světa vše-
stranného umělce a  dozvědět se více 
o něm i o jeho tvorbě.

Výstava „Hádanka bělských zbrojnošů“
Na letošní se-
zonu pro vás 
Muzeum Pod-
bezdězí při-
pravilo vý-
stavu, v rámci 
které se bu-
dete moci de-
tailně sezná-
mit s  historií 
u n i k á t n í c h 
záklopových 
stropů na 
zámku v  Bělé 

pod Bezdězem. 
Postavy z  nástropních maleb sestoupí 
výjimečně dolů do sálu, abyste se s nimi 
mohli setkat tak říkajíc „tváří v  tvář“. 
Budou vám vyprávět svůj příběh a zmíní 
se jistě i  o  náročné práci restaurátorů, 
kteří téměř dvacet let bojovali za jejich 
záchranu. 

Památné domy na bělském náměstí
Hostinec U Jelena

Dovolte, abychom vás touto cestou po-
zvali na další vycházku po bělském ná-
městí. Tentokrát naše kroky povedou 

k domu číslo 23. Na 
místě dnešní bu-
dovy stával až do 
roku 1949 hostinec 
U Jelena. Jak je vidět 
z  dobové fotogra-
fie (první polovina 
20. století), jednalo 
se o  jednopatrovou 
stavbu se zajímavě 
řešeným podlou-

bím a  sedlovou střechou. Přesnou his-
torii domu bohužel neznáme, dá se však 
předpokládat, že tvořil součást původní 
zástavby náměstí a v průběhu let prošel 
postupnými rekonstrukcemi (na mapě 
z r. 1797 je, kromě domu čp. 23, na se-
verní straně náměstí zachyceno i něko-
lik dalších domů s podloubím vystupu-
jícím do náměstí).
V  období 2. svě-
tové války byl 
vlastníkem domu  
č. 23 majitel běl-
ské papírny Karel 
Menzel. Po válce 
byl Menzelovi 
majetek zkonfis-
kován a dům pak 
připadl městu, které zde provozovalo hosti-
nec. Ještě v r. 1946 se uvažovalo, že ve stá-
vajících prostorách bude zřízena turistická 
noclehárna. 
V  roce 1949 schválil Okresní národní 
výbor v Doksech (kam tehdy Bělá pod 
Bezdězem příslušela) demolici původní 
stavby. Ke slovu se tak dostali nadšení 
brigádníci, kteří – patrně v rámci tehdy 
populárního trendu „staré = špatné“ - 
během následujících let celý dům po-
stupně rozbořili a  de facto srovnali se 
zemí. Na místě zbouraného domu pak 
zůstala desítky let smutná proluka.
Na počátku 90. let minulého století za-
koupil parcelu Jan Mařík, který se zde 
rozhodl postavit městský dům rodin-
ného typu. Naštěstí pro esteticky vní-
mající občany se projektu ujal Ing. 
arch. Karel Doubner. Podařilo se mu 
vyprojektovat budovu, která na první 
pohled zaujme netypickým arkýřem ve 
tvaru sinusoidy a  jejíž citlivé včlenění 
mezi okolní zástavbu nijak nenarušuje 
celkovou kontinuitu severní části ná-
městí. 
Jak je uvedeno v  článku přílohy Hos-
podářských novin z  roku 1997, dům 
byl rozčleněn na několik částí, přičemž 
přízemí a první patro měly sloužit ko-
merčnímu využití (v přízemí obchodní 
prostory, v  prvním patře prostor pro 
soukromou lékařskou či právnickou 
praxi), další dvě patra pak byla pone-
chána pro obytné prostory. Podle za-

mýšlené koncepce měly být kuchyně 
a jídelna v obytné části orientovány do 
vnitřní zahrady. 

Co říci závěrem? 
Přestože z  fotografií hostince U  Jelena 
dýchá zvláštní a  romantická atmosféra 
starých časů a mnozí z nás možná tro-
chu zalitují, že si nemohou posedět 
v  podloubí u  džbánku dobře vychlaze-
ného piva, je na místě přiznat, že ani 
Doubnerův projekt není zcela bez pů-
vabu… Co vy na to? Souhlasíte?

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ,

pobočka Muzea Mladoboleslavska
přísp. org. Středočeského kraje

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

www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

Facebook Muzeum Podbezdězí

MŠe svaTÁ v kaPLi sv. JoseFa
Pátek 14. 5. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé pod Bezdězem

MŠe svaTÁ v kosTeLe sv. vÁCLava
Pátek 28. 5. od 17 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé. 
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Narodila se v Kolíně v roce 1932 jako 
Eva Dvořáčková. Vystudovala Filo-
sofickou fakultu University Karlovy 
v Praze a získala doktorát z filosofie. 
Do Bělé pod Bezdězem se přistěhovala 
s rodiči v šesti letech. Psal se rok 1938 
a bydlela tu až do roku 1944. V dospě-
losti působila jako středoškolská pro-
fesorka na gymnáziu v  Kolíně a  poz-
ději jako nakladatelka a  redaktorka 
v Hradci Králové. Do našeho města se 
pravidelně vracela. Nacházela tu inspi-
raci pro své romány. Především knížka 
Prstýnek z Bělé zachycuje osobní vzpo-
mínky na Bělou. V  roce 2000 jsme ji 
mohli poznat na besedě v  Knihovně 
Vl. Holana v rámci setkání rodáků. 
Nemalou měrou se věnovala tvorbě 
pro děti, pod jejím jménem naleznete 

detektivní i  romantické příběhy, ale 
také psychologický román Myší válka, 
povídky pro mládež Volání černé 
kachny s prvky sci-fi a další.
Zemřela náhle 18. 3. 2021 ve věku 88 
let. Na vlastní přání byla zpopelněna 
v tichosti, bez smutečního obřadu. 
Vzpomínáme také my.

-MKZ-

Dne 31. 3. zemřel po dlouhé nemoci 
ve věku nedožitých 80 let bělský rodák 
a  občan, pan Josef Haupt, muž deva-
tera řemesel a dlouholetý myslivec.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Květa s rodinou, bratr Vilém  
s rodinou a další pozůstalí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VZpomínKy

Rozloučili jsme se se spisovatelkou 
phDr. evou bešťákovou

oznámení 
Josef haupt

Dne 6. 5. to budou smutné tři roky, 
co nás navždy opustil pan Michal 
Slavík. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 9. 5. uplyne šesté smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milo-
vaná maminka, babička a skvělá hu-
debnice, paní Milena Holečková. 

S láskou stále vzpomínají dce-
ry Jitka, Olga a vnoučátka Šimon, Veronika, 

Matyáš, Adélka.

Dne 11. 5. uplyne již 10 let od úmrtí paní Marie 
Masákové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou stále vzpomínají dcery Alena a Květa 
s rodinami.

„Dobrý člověk neumírá v  srdci těch, kteří ho 
milovali.“

Dne 11. 5. uplyne již 22 let, kdy 
nás navždy opustil pan Josef Novák 
z  Bělé pod Bezdězem. Za tichou 
vzpomínku děkují manželka Hana, 
děti s rodinami a švagrová Maruška. 

Dne 13. 5. tomu budou tři roky, co 
nás navždy opustil můj milovaný 
manžel, pan Josef Zítka. S  hlubo-
kou ranou v  srdci vzpomínají a  ni-
kdy nezapomenou manželka, děti 

a vnoučata.

GRaTulace
Dne 6. 5. letošního roku oslavil můj 
milovaný manžel 93 let. Moc a moc 
zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody 
mu přejí manželka Hana a dcera Ka-
teřina Hergetová.  

I  my jsme najeli na „uzávěru“, tedy bez 
schůzek a  jakýchkoli jiných aktivit, do-
konce i  porady máme pouze na dálku, 
přes počítače.
A  o  čem se radíme? Chystáme tábor – 
loni jsme ho po dlouhém váhání „od-
pískali“ a  letos se na něj moc těšíme 
a  doufáme, že se uskuteční. Děti se již 
předběžně přihlašují a  my vedoucí při-
pravujeme program, řešíme, kdo co kdy 
jak a  za kolik zařídí, připraví, sežene, 
koupí, domluví…
Stejně jako minule, tj. předloni, bychom 
chtěli tábořit na Radvanci 5. – 17. 7., ale 
navíc - stejně jako jiní táborníci - bu-
deme muset řešit dříve nevídané obtíže 
(je nutno otestovat a  nejednou všechny 
účastníky tábora, zajistit, aby se děti ne-
setkaly s  cizími osobami mimo tábor, 
omezit běžné tábornické aktivity – výlety 
- a nahradit je jinými…).
Věříme ovšem, že to zvládneme a  tábor 
se nakonec uskuteční.
Naše aktivity můžete sledovat na našem 
střediskovém Facebooku nebo na webo-
vých stránkách: www. svornost.skauting.cz
Pevné zdraví všem!

Jerry

noc KosTelů
pátek 28. 5.

Připravujeme program 
pro Noc kostelů. 

Pokud dovolí situace s  pandemií, 
otevřou se postupně všechny tři 
chrámy - klášterní kostel sv. Vác-
lava, zámecká kaple sv. Josefa a farní 
kostel Povýšení sv. Kříže. 
Program bude uzpůsoben podle 
vládních rozhodnutí. Podrobnosti 
o konání sledujte na stránkách MKZ 
nebo bělské farnosti a  týden pře-
dem rovněž plakátově na kostelích 
a MKZ. Další info: www.nockostelu.cz

aktuálně ze svornosti
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U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLé Svoz komunálního odpadu – mapa 

 

Město je rozděleno středem ulic Mladoboleslavská, Zámecká a Tyršova 
SUDÉ 
PONDĚLÍ 

Bělá pod Bezdězem sever, k této části města 
přísluší části přední a zadní Hlínoviště a Šubrtov 

LICHÉ 
PONDĚLÍ 

Bělá pod Bezdězem jih, k této části města přísluší  
části Bezdědice a Březinka 

 

Svoz tříděného odpadu – barevně rozlišené lokality 
Svoz tříděného odpadu – probíhá vždy v sudé týdny 

Sudé úterý 
ulice Pražská, Papírenská, Nádražní + příměstské části 
Šubrtov, Pohotovostní osada, Březinka, Bezdědice, 
Hlínoviště zadní a přední 

 

Sudá středa 
 
  

ulice Hradební, U Střelnice, Zámecká, U Kina, 
Mnichovohradišťská, U Krupské silnice, Radechovská,  
Na Pískách, Strmá, Lidová, Vrabčí rokel, Páterovská, 
Paninodvorská, Na Výsluní, Jana Krouského, Šimáčkova, 
Vančerova rokel, Na jeteli, Mladoboleslavská, Potoční, 
Zámecký příkop, Fortenská, Táborová, Za Rybníkem Slon, 
Dlouhá 

 
 

Sudý čtvrtek 
 
  

ulice Berkova, Česká, Ješkova, Soukenická, Střelecká, 
Kostelní, Farská, Umlaufova, Masarykovo náměstí, 
Postřihačská, Valdštýnská, Krupská, Bezdězská, Arnoštská, 
Jenečská, Jateční, Tutova, Albrechtova, Hrnčířská, Mělnická, 
Velenského, Havlíčkova, Husova, Purkyňova, Nad 
Stadionem, Nerudova, Polní, Křížova, Jiráskova, Družební, 
Smetanova, Tréglova, Za Vodojemem, V Dolci, U Dolce, 
El. Krásnohorské, Máchova, Husova, Tyršova, Kuřívodská,  
U Sedřezy, Krátká, U Stadionu 
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Není snad na zemi sport, který je mi vzdálenější než gymnastika. 
Když jsme byli nuceni na střední škole dělat na známky stojku, 
nebyl jsem z ní klasifikován. Tehdy náš pan profesor tělocviku 
Josef Tupý okomentoval můj pokus břitce: „To není stojka – to je 
radost ze života.“ Dlužno dodat, že jsem v tom nebyl tak úplně sám. 
Ústav, který jsem navštěvoval, nesl ve svém názvu kromě střední 
škola také sousloví umělecko-průmyslová. A je nasnadě, že jako 
„umělci“ jsme tehdy sportem trochu pohrdali. A jak šel čas, zjistil jsem, že není ani tak důležité, 
jestli jste víc v knihovně, v tělocvičně, v lese, nebo na scéně. A je celkem jedno, jestli je to jen 
koníček, nebo vás ta činnost i živí. Hlavně, když to děláte s láskou a dobře. A to se přesně hodí  
i na mého dnešního hosta. Zakladatelka a trenérka Klubu gymnastiky Bělá pod Bezdězem 
paní Yvona Řehořková.  

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 

Petr Matoušek

KLUB GYMNASTIKY BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Jaká byla vaše cesta ke gymnastice?
Ta cesta začala tak jako u mnoha jiných 
dětí. Do školy přinesli plakátek s náborem 
do gymnastického oddílu. Chodila jsem na  
3. ZDŠ (tzv. Benešovka) v Mladé Boleslavi. 
Do dneška si pamatuji, jak ve druhé třídě 
mi paní učitelka dala lísteček do notýsku 
s  informací o náboru do gymnastiky  
v boleslavské sokolovně. Že jsem šikovná  
a že bych to měla zkusit. A bylo to.

Kolik vám bylo let?
Sedm.

Od sedmi let v tělocvičně. Jak to, že vám 
to vydrželo?
U nás doma u Jansů (za svobodna jsem se 
jmenovala Jansová) vládl sportovní duch. 
Maminka chodila cvičit do Sokola, táta byl 
velký motorista a závodil na motokárách 
do pozdního věku, my jsme s  ním celá 
rodina jezdili na závody a mně přišlo, že 
je fajn sportovat. A v gymnastice je možné 
soutěžit a já jsem soutěživá, takže by se mi 
to mohlo líbit.

Vzpomínáte na své první trenéry?
Když jsem přišla do boleslavského oddílu, 
pamatuji si, že sokolovna byla právě nově 
opravená a mou první trenérkou byla paní 
Wudyová, která byla naší reprezentantkou 
ve sportovní gymnastice. Ale největší vliv na 
mě měli Svatka Drahotová a pan Zítko. Ten 
vloni bohužel zemřel. Ti byli u mých začátků.

Jaký je rozdíl mezi sportovní a moderní 
gymnastikou?
Velký. Těžko říct, jestli bych v té moderní 
gymnastice uspěla, to už nezjistím, 
protože v Boleslavi byl jen oddíl sportovní 
gymnastiky. Já se ještě vrátím k vaší otázce, 
jak mi to mohlo takhle dlouho vydržet. My 
jsme byli skvělá parta, po každém odpoledni 
stráveném v  tělocvičně jsme se dlouho 
loudali domů. Asi v páté třídě jsem měla úraz, 
což bylo dost limitující pro špičkové výkony, 
ale protože jsem byla v té partě velmi ráda 
a svým založením jsem „poctivka“, snažila 
jsem se. A tak mi paní trenérka při mém 
nástupu na gymnázium nabídla, jestli nechci 

trénovat malé holčičky v přípravce. Tím to 
začalo. Ale není neobvyklé, že starší děvčata 
s  trénováním dětí brzy pomáhají. Jejich 
svěřenkyně vidí, čeho mohou za nějakou 
dobu dosáhnout. Když jejich trenérka ukáže 
nějaký cvik nebo třeba ještě závodí, stává se 
pro ty malé dívenky vzorem.

A to vy také dokážete. Viděl jsem vás 
na několika trénincích, ještě když 
naše Barbora chodila na gymnastiku,  
a moc jste si s těmi o generaci (možná  
i dvě) mladšími kolegyněmi nezadala. 
(smích) To je možná proto, že jsem vlastně 
nikdy nepřestala cvičit, ale už to není, co to 
bývalo.

Vy učíte, že? Co jste studovala a co učíte?
Moje cesta k učitelství byla patrně daná. Už 
na gymnáziu bylo více než jasné, že dál budu 
pokračovat v pedagogickém směru. Ovšem 
nejvíc mě lákala matematika a fyzika. Ale 
ve čtvrťáku, když se vybíraly kombinace 
aprobací, chtěla jsem k té matematice spíš 
tělocvik. Jenže to nevyšlo, a tak mi zůstal 
tělocvik a zeměpis.

A kde učíte?
Teď doma (smích).

Ano, teď ano. Zeměpis si dokážu představit, 
ale tělocvik?
My máme pro děti takový sportovní deník, 
takže ony nám každý týden posílají splnění 
úkolů.

To já bych vám taky posílal, to byste 
koukala, jak jsem v  tělocviku on-line 
šikula!
Musí to být podepsané od rodičů. 
Samozřejmě, že tělocvik on-line je opravdu 
velká nouze. Učím na osmiletém gymnáziu 
v  Mnichově Hradišti. Žáky mám od 
dvanácti do devatenácti. Takže jsem s nimi 
celou pubertu. A myslím, že se mi daří 
je malinko rozpohybovat. Snažím se jít 
cestou různorodosti – máme atletický ovál, 
gymnastickou tělocvičnu, volejbalové kurty. 
To tady v Bělé chybí. A jsme venku téměř 
za každého počasí. A v zimě i běžkujeme 

okolo gymnázia, když jsou k tomu vhodné 
podmínky.

A jak se Boleslavačka ocitne v Bělé?
Za to může fotbal. 

Vy jste hrála, nebo pískala fotbal?
Vůbec ne. V asi sedmnácti letech jsem se 
zakoukala do fotbalisty. Manžel tehdy hrál 
za Boleslav, pak přišel posílit kádr Bělé  
a nakonec jsme tady zůstali. Bylo to v roce 
1991, před třiceti lety. A tolik má vlastně  
i náš gymnastický klub.

A vaše dcera jde ve vašich stopách…
V  gymnastice si občas taky zazávodí, 
pod Českou asociací sportu pro všechny, 
kde je náš klub zaregistrován.  Soňa dělá 
gymnastiku odmala, ale její hlavní sport je 
krasobruslení. Je členkou Sportovního centra 
mládeže…

Pardon, co to je za centrum?
Je to širší juniorská reprezentace. 

Tak to gratulujeme.
Děkuji, vyřídím. Ale sotva nastoupila  
a vyfasovala bundu se znakem Czech 
Republic, přišel koronavirus, takže se zatím 
žádné soutěže nekonaly.

A co gymnastika a koronavirus?
Ani mi nemluvte.  Dětí je teď méně.  
Na počátku školního roku jsme ještě stihli 
udělat nábor, ale přípravka se ani nerozeběhla. 
Teď konečně budeme moct trénovat venku, 
do tělocvičny nás zatím zákazy nepustí. Tak 
uvidíme. Budeme se snažit. My jsme se tedy 
snažili i mezi uzavřeními a rozvolněními, 
měli jsme různé výzvy, každá z trenérek pro 
svou skupinu. Já mám ta nejstarší děvčata, 
takže přes WhatsApp zadávám úkoly, abych 
je motivovala, občas se i sama natáčím… 

Co vám dělá v gymnastice největší radost?
Plná tělocvična, radost z pohybu a radost 
našich svěřenců z drobných úspěchů ve 
sportu.

Děkuji za rozhovor.

Klub gymnastiky Bělá pod Bezdězem, z. s. ,
Tyršova 1303, Bělá pod Bezdězem, 294  21
Mgr. Yvona Řehořková, email: 
kgbela@seznam.cz, mobil: 737240455
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SVOZ ODPADŮ VE MĚSTĚSvoz komunálního odpadu – mapa 

 

Město je rozděleno středem ulic Mladoboleslavská, Zámecká a Tyršova 
SUDÉ 
PONDĚLÍ 

Bělá pod Bezdězem sever, k této části města 
přísluší části přední a zadní Hlínoviště a Šubrtov 

LICHÉ 
PONDĚLÍ 

Bělá pod Bezdězem jih, k této části města přísluší  
části Bezdědice a Březinka 

 

Svoz tříděného odpadu – barevně rozlišené lokality 
Svoz tříděného odpadu – probíhá vždy v sudé týdny 

Sudé úterý 
ulice Pražská, Papírenská, Nádražní + příměstské části 
Šubrtov, Pohotovostní osada, Březinka, Bezdědice, 
Hlínoviště zadní a přední 

 

Sudá středa 
 
  

ulice Hradební, U Střelnice, Zámecká, U Kina, 
Mnichovohradišťská, U Krupské silnice, Radechovská,  
Na Pískách, Strmá, Lidová, Vrabčí rokel, Páterovská, 
Paninodvorská, Na Výsluní, Jana Krouského, Šimáčkova, 
Vančerova rokel, Na jeteli, Mladoboleslavská, Potoční, 
Zámecký příkop, Fortenská, Táborová, Za Rybníkem Slon, 
Dlouhá 

 
 

Sudý čtvrtek 
 
  

ulice Berkova, Česká, Ješkova, Soukenická, Střelecká, 
Kostelní, Farská, Umlaufova, Masarykovo náměstí, 
Postřihačská, Valdštýnská, Krupská, Bezdězská, Arnoštská, 
Jenečská, Jateční, Tutova, Albrechtova, Hrnčířská, Mělnická, 
Velenského, Havlíčkova, Husova, Purkyňova, Nad 
Stadionem, Nerudova, Polní, Křížova, Jiráskova, Družební, 
Smetanova, Tréglova, Za Vodojemem, V Dolci, U Dolce, 
El. Krásnohorské, Máchova, Husova, Tyršova, Kuřívodská,  
U Sedřezy, Krátká, U Stadionu 
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Zde naleznete přesný datum, kdy ve Vaší ulici budou 
probíhat svozy komunálního a tříděného odpadu. 

měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

květen 

          1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31             

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

červen 
  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30         

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

červenec 
      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31   

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

srpen 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

září 
    1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30       

        
měsíc pondělí úterý středa čtvrtek pátek  sobota neděle 

říjen 
        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
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