Z JEDNÁNÍ RM A ZM - DĚNÍ VE MĚSTĚ - DOTAZNÍK K ROZŠÍŘENÍ SVOZŮ
ODPADŮ - Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Vážení spoluobčané, milí běláci,
v září snad bude zářit. Úspěšně jsme
absolvovali sérii kulturních akcí včetně
koncertu Lenky Filipové na nádvoří
v zámku, sérii promenádních koncertů
v parku a třeba i promítání letního kina.
Už se těším na mimořádný koncert Jany
Rychterové, mé nejoblíbenější moderátorky
Českého rozhlasu, která zavítá do Bělé
v pátek 3. 9. Slíbila mi, že manželce
představí onoho Argentince, o kterém tolik
vášnivě zpívá v jedné ze svých písní. Tak
jsem na něj na hocha zvědav.
Další známou osobností, která do Bělé
zavítá, je populární muzikant Michal
David. Poprosil jsem maminku, zda by
mi pomohla najít nějaká postarší céčka
z dětských let, abych se mohl důstojně
vypravit na jeho představení, které bude
součástí 5. ročníku minifestivalu „Setkání
legend“ na městském koupališti 10. - 11. 9.
Dle slov pořadatele Tondy Tošovského:
„Přijďte se pobavit s hudbou našeho mládí
a mnoha generací. Tradičně organizujeme
i dětský den se vstupem zdarma pro naše
nejmenší, tentokrát s vystoupením Standy
Hložka.“
V čísle popisném 25 na Masarykově náměstí
je k vidění, že firma Hruška již připravuje
prodejnu potravin. Otevření můžeme
očekávat v průběhu září. Protože jste po
prodejně potravin nejvíce volali, jsem rád,
že po všech peripetiích poslední doby se
konečně blíží otevření této provozovny.

Mám radost, že je již dokončena II. etapa
opravy chodníku u panelových domů
z Máchovy ulice. Rada města již schválila
opravu ulice Krátká na Nové čtvrti, zde by
práce měly začít s blížícím se podzimem.
V průběhu podzimu začneme také pracovat
na opravě ulice Postřihačská, čímž de facto
zahájíme rekonstrukci ulic v této lokalitě
v rámci revitalizace historické části města,
kterou dlouhodobě plánujeme.
Na straně 2 se můžete dočíst o iniciativě
paní zastupitelky Péti Horčičkové
k setkávání s občany s názvem „zpětná
vazba“, kde vám s kolegy ze zastupitelstva
budeme k dispozici pro chvíle pracovního
povídání si o dění v Bělé pod Bezdězem.
Moc se těšíme a jsme zvědaví, jak velký
bude či nebude váš zájem a vaše účast.
Ve svém minulém úvodníku jsem napsal,
že jsem ryzí podzimní člověk. Podzim je
mé nejoblíbenější roční období. Před jeho
příchodem slavím narozeniny, tentokrát
se jedná o Kristova léta. Narozeniny v září
slavím nejen já, ale i má dcera Stellinka
<3, na což se nesmírně těším. Jak říká
její dědeček, našemu malému teroristovi
budou už dva.
Buďte na podzim prosím čilí, zdraví
a mějte radost z každodenních drobností
a kratochvíle si užívejte naplno a statečně.
Jan Sýkora,
místostarosta města

září
9/2021
45. ročník

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
Eva Hrubá - CESTY DOMŮ
Výtvarná výstava
Od 4. 9. do 28. 10.
Masarykovo nám. 140, Bělá pod
Bezdězem, II. patro
Pátek 3. 9.
JANA RYCHTEROVÁ
Koncert
v parku na Masarykově nám.
Od 19 hod.
Vstup volný
Sobota 4. 9.
Vernisáž výstavy
Eva Hrubá
CESTY DOMŮ
Ve Výstavním sále MKZ od 15 hod.
Neděle 12. 9.
BĚLSKÉ POSVÍCENÍ
v parku na Masarykově náměstí
od 10 do 17 hod.
DNY EHD V BĚLÉ
Přehled otevřených památek
na str. 7.
Potomci svaté Ludmily pohledem
genealogie - přednáška
v zámecké kapli sv. Josefa
od 15 hod., vstupné zdarma
Střípky ze života Dvořákova
koncert v zámecké kapli sv. Josefa
od 17 hod., vstupné zdarma
Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
INDUSTRY CZECH REPUBLIC, a. s.
Smlouva byla následně v srpnu uzavřena
a jeho dodání očekáváme na podzim letošního roku. Pořízení vozu podpoří
Státní fond životního prostředí částkou ve
výši 500.000, - Kč.

Rada města po provedeném výběrovém
řízení schválila uzavření smlouvy na realizaci projektu „Zahrada u ZŠ Tyršova
– posílení rekreačního potenciálu“ s firmou COMPAG Mladá Boleslav, s. r. o.
Zahrada u „malé“ školy tak již brzy získá
novou venkovní učebnu a herní prvky, vše
doprovodí úprava zeleně a nové výsadby.
Realizaci projektu podpoří Nadační fond
Škoda Auto.
Rada města schválila uzavření smlouvy na
opravu povrchu komunikace v ulici Postřihačská s firmou Správa komunikací, s.
r. o. a smlouvu na opravu povrchů v ulici
Krátká s firmou COLAS CZ, a. s. Opravy
budou realizovány v tomto roce.
Rada města podpořila konání minifestivalu Setkání legend příspěvkem ve výši
15.000, - Kč. Festival se bude konat 11. 9.
2021 na bělském koupališti.
Rada města po provedeném výběrovém
řízení schválila uzavření smlouvy na
nový užitkový elektromobil pro TS s TPC

Rada města po provedeném výběrovém
řízení schválila uzavření smlouvy se společností KOBIT, spol. s r. o., na dodávku
nové cisternové automobilové stříkačky
pro dobrovolné hasiče. Auto firma staví
na míru dle požadavků jednotky a jeho
dodání očekáváme na jaře příštího roku.
Pořízení vozu v hodnotě téměř 8,3 mil. Kč
bude podpořeno dotací ve výši 2,5 mil. Kč
od MV – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a dotací ve výši
1 mil. Kč od Středočeského kraje.
Rada města schválila záměr vybudovat
v areálu ZŠ Máchova běžecký ovál a doskočiště pro skok daleký, projekt bude
podpořen příspěvkem z Nadačního fondu
Škoda Auto. Rada města odsouhlasila zapojení základní školy do projektu „Obědy
do škol ve Středočeském kraji IV“.
Rada města opakovaně schválila zveřejnění záměru prodeje bytového domu
Pražská čp. 862 za minimální kupní cenu
5.400.000, - Kč.
Rada města po provedeném výběrovém
řízení jmenovala s účinností od 1. 9. 2021
do funkce vedoucí odboru RaMM (Rozvoj
a majetek města) Ing. Pavlínu Rylichovou.
Jednání zastupitelstva města je plánováno

Za Bělou krásnější
Tak nám prázdniny utekly jako voda
a máme tu září! Děti, doufejme, budou
ve škole déle než na jaře a my se místo
koupání na prosluněných plážích nebo
u vlastních bazénů na zahradách začínáme spíše vydávat na procházky do
přírody, ať už jen tak pěšky za čerstvým
vzduchem, houbami nebo na projížďky
na kole. V okolí našeho krásného města
máme lesy, které skýtají k těmto aktivitám nepřeberné možnosti. A právě
tady se někdy nestačíme divit, jak si někteří lidé pletou les se smetištěm. Staré
pneumatiky, plastové lahve, papíry, nejrůznější těžko rozložitelné obaly od potravin, obaly od cigaret, stavební suť
i třeba starý televizor. Tento stav (a nejen
naší obce) je vizitkou nás všech a vypovídá o kultuře a vyspělosti národa. V řadě
obcí proto berou občané do svých rukou
starost nejen o krásnou náves nebo park,

ale snaží se i zlepšit okolí obce, a zmírnit
tak dopad na přírodu.
Proto se stalo již tradicí, že i my spolu
s dobrovolníky z řad občanů se připojujeme k akci „Uklidíme Česko“ a vyrážíme
v tomto čase na sklonku léta alespoň trochu přírodě ulehčit a nepořádek v okolí
našeho města trochu „uklidit“.
Zveme tedy všechny, kterým není lhostejné okolí našeho města a chtějí pomoci,
v sobotu 2. 10. na akci „ZA BĚLOU
KRÁSNĚJŠÍ“.
Vezměte si dobrou náladu a chuť pomoci, rukavice a pytle na odpadky budou
k dispozici.
Sraz dobrovolníků je v sobotu 2. 10. ve 13
hod. u bývalé Sedřezy a budeme uklízet
směrem k areálu Relax.
Srdečně všechny zve
Dagmar Femiaková st. a Milan Lomoz.
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na středu 15. 9. 2021 od 17 hodin v Městské sportovní hale.
Ing. Jana Vltavská,
tajemnice MÚ

Setkání s veřejností
Vážení spoluobčané,
jsem zastupitelkou první volební období.
Chybí mi od vás, občanů, zpětná vazba.
Pokud byste si chtěli promluvit o budoucím směřování našeho města (připomínky,
podněty, objasnění rozhodování zastupitelstva), budu vám společně se svými kolegy ze zastupitelstva (Pavel Girgle - radní,
Lukáš Hentek - zastupitel, Iveta Orolínová
- radní, Jan Sýkora - místostarosta) k dispozici každou poslední středu v měsíci (29.
9., 27. 10., 25. 11.) vždy od 16 do 18 hod.
na adrese kavárny „Stará pošta“ na Masarykově náměstí.
Těším se na případnou spolupráci a na vaši
návštěvu.
Petra Horčičková

V minulém čísle Zpravodaje města
se objevil článek s názvem „Radost
s pachutí aneb Vítězství nepochopitelně těsné!“
My, níže podepsaní zastupitelé, se od tohoto článku distancujeme a považujeme
za slušnost se od textu obdobného rázu
zásadně vymezit.
Přestože jsme souhlasili s nákupem budovy zdravotního střediska a považujeme tento krok za správný a potřebný
(kvůli střetu zájmů se zdrželi hlasování
Jan Sýkora a Iveta Orolínová), není důstojné manipulativně spojovat lékařskou službu pro zdraví občanů s developerským záměrem v rámci investičního
nákupu nemovitostí v hodnotě výrazně
přes 130 milionů korun.
Věta: „... 12 zastupitelů odmítlo dar
v hodnotě minimálně 40 milionů korun...“ je v lepším případě směšná.
Kromě toho, že to je lež.
Dále je na místě připomenout, že žijeme v demokratické společnosti - a nikoliv v totalitě - kde každý zastupitel
může hlasovat, jak chce, díky Bohu za
to. Můžeme s jiným názorem nesouhlasit, může nám i jiný názor nevonět, ale
přijde nám normální a slušné i jiný názor respektovat.
Jan Sýkora, Pavel Girgle, Lukáš Hentek,
Petra Horčičková, Iveta Orolínová

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - KALENDÁŘ

Město rozděleno středem ulic Mladoboleslavská, Zámecká a Tyršova

SUDÉ Bělá pod Bezdězem sever, k této části města
PONDĚLÍ příslušejí části přední a zadní Hlínoviště a Šubrtov

LICHÉ Bělá pod Bezdězem jih, k této části města příslušejí
PONDĚLÍ části Bezdědice, Březinka a Pohotovostní osada

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

Sudé úterý
Sudá středa

Sudý čtvrtek

ulice Pražská, Papírenská, Nádražní + příměstské části Šubrtov,
Pohotovostní osada, Březinka, Bezdědice, Hlínoviště zadní
a přední
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
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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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - KALENDÁŘ

Zde naleznete přesné datum, kdy ve vaší ulici budou
probíhat svozy komunálního a tříděného odpadu.
měsíc

pondělí

úterý
7
14
21
28

středa
1
8
15
22
29

čtvrtek
2
9
16
23
30

pátek
3
10
17
24

sobota
4
11
18
25

neděle
5
12
19
26

Září

6
13
20
27

měsíc

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

pátek
1
8
15
22
29

sobota
2
9
16
23
30

neděle
3
10
17
24
31

Říjen

Listopad

pondělí
1
8
15
22
29

úterý
2
9
16
23
30

středa
3
10
17
24

čtvrtek
4
11
18
25

pátek
5
12
19
26

sobota
6
13
20
27

neděle
7
14
21
28

měsíc

pondělí

úterý

Prosinec

6
13
20
27

7
14
21
28

středa
1
8
15
22
29

čtvrtek
2
9
16
23
30

pátek
3
10
17
24
31

sobota
4
11
18
25

neděle
5
12
19
26

měsíc

Důležité upozornění!
Výdej pytlů na tříděný odpad již probíhá pouze na Sběrném dvoře v Mělnické ulici, kde je
pro tuto činnost vytvořeno zázemí a občané mají více časových možností pro vyzvednutí pytlů.
Tyto pytle si můžete předobjednat na stránkách města https://www.mubela.cz/odpady/, kde
naleznete formulář pro zaregistrované domácnosti i formulář pro nové registrace domácností,
které se chtějí zapojit do třídění dům od domu.
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
DALŠÍ MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ SVOZŮ ODPADŮ - DOTAZNÍKY
Zajištění svozu popela pro občany, kteří topí tuhými palivy
Dovolujeme si vám předložit dotazník týkající se zvláštního svozu popela od občanů topících tuhými palivy. Město Bělá pod Bezdězem je připraveno zajistit zvláštní svoz popela, aby tito občané nebyli znevýhodněni v rámci 14denního svozu komunálního odpadu
z důvodu nedostačující kapacity popelnice. V příštím roce končí výjimky pro přidělení druhé známky na popelnici nebo PE pytlů
na komunální odpad pro tyto občany.
Aby bylo možné tento svoz uskutečnit, je nezbytné zjistit zájem o tuto službu, připravit svozovou trasu, určit četnost svozu a svozový den. Dotazník je možno vyplnit elektronicky na webových stránkách města www.mubela.cz nebo použít jeho tištěnou
verzi níže a odevzdat ji do schránky umístěné ve vestibulu radnice v úředních hodinách, tj. v pondělí 7 – 11.30, 12.30 – 17,
středa 7 – 11.30, 12.30 – 17.
Anketa bude ukončena 30. 9. 2021.

....................................................................................................................................................................................
Dotazník – mám zájem o zvláštní svoz popela v topné sezoně (říjen-duben)
Jméno a příjmení:
Adresa (odkud bude nutné popel svážet)
Vlastním zvláštní kovovou popelnici jen na popel (pokud ne, bude ze strany občana nutné tuto nádobu zajistit)
Ano/ne
Četnost svozu (bude uvedeno dle vlastních zkušeností s množstvím popela)
1x týdně/1x za 14 dní

....................................................................................................................................................................................
Zajištění svozu bioodpadu systémem dům od domu
Dovolujeme si vám předložit dotazník týkající se zvláštního svozu bioodpadu systémem dům od domu. Bioodpad do popelnic na
směsný komunální odpad nepatří, měl by být likvidován formou kompostování a dále využíván. Z těchto důvodů byly v letošním
roce občanům poskytnuty kompostéry zdarma. Bioodpadem se rozumí pouze rostlinné zbytky, netýká se tzv. gastro odpadu (kosti,
zbytky jídla apod.).
Město Bělá pod Bezdězem v letošním roce přešlo na systém 14denního svozu komunálních odpadů a svoz tříděných odpadů dům od
domu. Tento systém bychom při zájmu občanů rádi rozšířili o svoz bioodpadu, také formou dům od domu. Tento svoz by probíhal
rovněž 1x za 14 dní (v týdnu, kdy nebude svážen komunální odpad) v období od dubna do října.
Aby bylo možné tento svoz uskutečnit, je nutné zjistit, kteří občané budou mít o svoz zájem, a připravit svozovou trasu, určit četnost
svozu a svozový den a případně počet popelnic, které by město občanům poskytlo.
Dotazník je možno vyplnit elektronicky na webových stránkách města nebo tištěnou formu, která bude součástí Zpravodaje. Tištěnou formu bude možné vhodit do připravené schránky ve vestibulu radnice v době úředních hodin, tj. v pondělí: 7 – 11.30, 12.30
– 17 hod. a ve středu 7 – 11.30, 12.30 – 17 hod.
Anketa bude ukončena 31. 10. 2021.

....................................................................................................................................................................................
Dotazník – svoz bioodpadu dům od domu
Jméno a příjmení:
Adresa:
Kontaktní údaje (telefon, e-mail):
Pro likvidaci bioodpadu mi stačí kompostér 				

ano/ne

Mám zájem o svoz bioodpadu od domu 				

ano/ne

Mám zájem o popelnici na bioodpad				

ano/ne
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NENÍBĚLÁ
BĚLÁJAKO
JAKOBĚLÁ
BĚLÁ
NENÍ
Obec Horní Bělá ležící v Plzeňském kraji, cca 25 km severně od Plzně, se nachází v malebné, čisté a mírně kopcovité
krajině, v celkem vysoké poloze s nadmořskou výškou mezi 420 a 570 m n. m.
Je také jednou ze zakládajících obcí kulturně zábavného projektu setkávání Není Bělá jako Bělá, které započalo
již v roce 2013. Nevynechala žádné ze setkání a ke každému přispěla svou trochou do mlýna. Ať už rozdáváním
„léčivé“ vody z jejich pramene, nápaditými projevy i kostýmy a hlavně dobrou náladou.

Můžete na začátku krátce představit svou
obec?
Původní ves byla založena v roce 1379.
Za husitských válek byla vypálena
a její občané se přestěhovali do míst, kde
dodnes stojí naše obec, Horní Bělá. Ves
vznikla patrně na polnostech zaniklé osady
Slavíkovice. Založení Horní Bělé je spojováno
s rodem Markvarticů, který v té době držel
panství Bělá. Konkrétní zmínka o Horní
Bělé se objevuje r. 1654, kdy je tato obec
v berním registru označena jako Ober Biela.
Nedlouho po svém založení byla Horní Bělá
postižena třicetiletou válkou a ze čtrnácti
usedlostí bylo pět spáleno.
Na území obce Horní Bělá jsou čtyři sídelní
jednotky – Horní Bělá, Vrtbo, Hubenov
a Tlucná - a v současné době zde dohromady
žije 592 obyvatel. Dále máme na svém území
rekreační oblast Černý rybník, kde je 80 chat.
V obci funguje prodejna potravin a hostinec
se sálem. Základní škola, pošta a lékař jsou
v sousední Dolní Bělé.

Na co jste se těšili letos, co se již povedlo
a co vás ještě čeká?
Povedlo se nám dokončit rekonstrukci
rybníka v Tlucné, obdrželi jsme dotaci na
přivaděč vodovodu do Hubenova. Spolu
s SÚS Plzeňského kraje se připravujeme na
realizaci kompletní rekonstrukce průtahu
obce Tlucná. V letošním roce opět chystáme
vítání nových občánků naší obce. A na co
se těšíme? Hlavně na to, že se opět budeme
setkávat se svými sousedy, známými
a kamarády.

rekreační oblast s Černým rybníkem, na
území obce najdeme i zbytky středověkého
hradu Vrtba. V současné době budujeme
tělocvičně-naučnou stezku okolo celé obce.
Každoročně třetí sobotu v únoru je pořádán
turistický pochod Hornobělská 30.

Jaká byla ve vaší obci odezva na setkávání
Bělých a budete se opět účastnit, až to
situace dovolí?
Zúčastnili jsme se všech setkání, po
počátečním nadšení a hojné účasti se naše
delegace sice zmenšila, ale přes tento početní
Na co byste k vám pozvali turisty (popř. handicap se budeme i nadále a velice rádi
kdy, pokud se jedná o akci)?
účastnit setkávání Bělského souostroví.
Naše obec leží na okraji přírodního parku
Ing. Radek Pešík, starosta obce
Manětínská, který nabízí nesčetné množství
Horní Bělá
tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. Za obcí
vyrostly dva megalitické útvary. V lesích leží

Jaký byl u vás v Bělé rok 2020 – co se
povedlo, co vám zhatil covid-19?
Uplynulý rok začal novoročním
ohňostrojem, stihli jsme uspořádat
masopust a zimní turistický pochod
Hornobělská 30. Uskutečnily se i dva
tradiční plesy, svobodní mládenci postavili
májku a ke konci roku se rozsvítily vánoční
stromy v jednotlivých částech obce.
Z investičních akcí jsme opravili hasičárnu
v Tlucné a připravili projekt na zavedení
vodovodu a splaškové kanalizace v částech
obce, kde tato vybavenost chybí. Podařilo
se nám získat do majetku obce rybník
v rekreační oblasti.

Májka v Horní Bělé

Jak bojujete se současnou nevlídnou
situací jako obec?
V první fázi pandemie jsme se snažili,
jako ostatně všichni, pomáhat svým
spoluobčanům. Když to situace dovolila,
začali jsme se opět scházet a optimisticky
věřit, že to vše skončí.

Menhiry u Horní Bělé

Černý rybník
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Bělské posvícení

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ

Neděle 12. 9. od 10 do 17 hod.
v parku na Masarykově náměstí

Eva Hrubá, CESTY DOMŮ
Od 4. 9. do 28. 10.

Posvícenský jarmark v našem městě budou tentokrát doprovázet veselé lidové
písničky „od Aše až po Stalingrad“. S kapelou Šumaři si tedy projdeme Čechy, Moravu, Slovensko i Rusko. Dále se můžete
těšit na ukázku dravců i na dřevěný kolotoč, zkusit si hod krysou na pastičku nebo
svou sílu na siloměru. Hudební produkci
dále doplní skupina Katastrofální předpověď počasí s kramářskými písněmi, tancování s pejskem, tak zvaný dog-dancing
Markéta Poušková a odpoledne se na vás
bude těšit Kontaktní ZOO Adélčin dvoreček se soutěžemi z říše zvířat a jízdou na
poníkovi.

Dny Evropského historického dědictví (EHD) v Bělé
Neděle 12. 9.
I v letošním roce se připojujeme ke dni, který je věnován
historickým památkám Evropy.
V rámci této akce, kterou pořádá Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
nabízíme ve spolupráci s městem, Muzeem Podbezdězí, Římskokatolickou farností Bělá pod Bezdězem a Galerií ČB nahlédnutí do památek našeho města.

Střípky ze života Dvořákova
V zámecké kapli sv. Josefa od 17 hod.
Pásmo slova a hudby k výročí 180 let
od narození významného českého skladatele
Antonína Dvořáka
akordeon-Jitka Baštová
loutna - Jindřich Macek
Vstupné zdarma.

Masarykovo nám. 140, Bělá pod Bezdězem, I. patro. Vchod přes knihovnu
Vl. Holana z náměstí, v době uzavření
knihovny boční vchod ze Střelecké ulice
(zvonek v chodbě)
Otevírací doba: PO - ČT od 9 do 11.30
a od 12 do 16 hod.
Prosíme o respektování aktuálních hygienických opatření.
Návštěvu si můžete předem dojednat na
tel. 731 966 238, nebo 326 701 216

Vernisáž výtvarné výstavy
„Bělská podzimní“ na bělském zámku
Sobota 25. 9. od 16 hod.
Srdečně vás zveme do Infocentra s expozicemi na zámku v Bělé pod Bezdězem, kde v sobotu 25. 9. od 16 hodin
proběhne vernisáž výstavy obrazů absolventů mladoboleslavské Univerzity
třetího věku. Své práce zde opět představí výtvarné sdružení SPEKTRUM, jehož členy jsou: Jitka Bajtalonová, Helena
Burešová, Lenka Michalová, Zdena Malátová, Bára Radilová, Jana Reslová, Svatopluk Beneš, Václav Lang a Ota Pavlík.
Jako host bude vystavovat Eva Minaříková. Vernisáž zahájí krátkým hudebním vstupem Petr Bratršovský. Výběr
témat i výtvarných technik jednotlivých
obrazů je volný.

Česká brána od 11 do 15 hod.
Při prohlídce galerie vás budou provázet
hudební vstupy v podání Dua Témbr.
Klášterní kostel svatého Václava
od 13 do 16 hod.
Volná prohlídka vnitřních prostor kostela, barokních varhan a malovaných stropů v patře.
Kostel Povýšení svatého Kříže
od 12.30 do 15 hod.
Od 10 hod. bude sloužena poutní mše
svatá a od 18 hod. zde zazní varhanní improvizace místního faráře Mgr. Kamila
Škody.
Radnice a šatlava od 10 do 12
a od 13 do 17 hod.
Volná prohlídka nově zrekonstruovaných
prostor.
Muzeum Podbezdězí od 9 do 16 hod.
Výstava sv. Ludmila – v zámecké kapli
sv. Josefa.
Od 15 hod. přednáška.
Vstupné zdarma.
Zámek od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Prohlídky s kostýmovanými průvodci.

Výstava bude přístupná od 25. 9. do 29. 10.
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INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Autobusy jezdí v Bělé pod Bezdězem již sto let
První veřejnou autobusovou dopravu
v našem městě zajišťoval od května
1921 Poštovní úřad dvěma autobusy
mezi vlakovým nádražím na Podolí
a městem. Garáže těchto autobusů
byly v prostorách zámku. Po roce 1949
byla tato veřejná doprava začleněna
do ČSAD, v našem případě do místního závodu Bělá pod Bezdězem. Zastavovací plán pro Vozovnu a opravnu
ČSAD, n. p., závod Bělá pod Bezdězem,
byl schválen 21. 4. 1954 s tímto záměrem:
Zastavění bude provedeno vícepodlažní administrativní budovou a vrátnicí, dále na východ přízemními objekty, a to tankovací stanicí, malou
opravnou se sociálním zařízením a kotelnou. Ve východním rohu staveniště
je umístěna trafostanice a před opravnou mycí deska. Naproti opravně, přes
dvůr, odstavná stání pro 24 vozidel.
Nádvoří bude zpevněno štětováním,
štěrkováním a válcováním.
Stavební povolení bylo vydáno 21. 4.
1954. V bělském Zpravodaji z června
1981 v článku nazvaném 60 let ČSAD
v Bělé pod Bezdězem píše vedoucí tohoto závodu Václav Dlouhý:
„V roce 1981 přepravili řidiči našeho
provozu v Bělé pod Bezdězem denně
téměř 10 000 cestujících. V zájezdové
dopravě využilo našich služeb každý
den 220 občanů. V nákladní dopravě
náš provoz zajišťuje kompletní přepravu mazutu a topných olejů (ročně
150 000 tun). Další specializovanou
a ojedinělou dopravou v rámci ČSAD
je přeprava tekutých asfaltů a živic (42
000 tun ročně). Zbývající a podstatnou část tvoří přeprava štěrků, písků
a ostatních stavebních materiálů.“
Sídlo závodu na Nové čtvrti procházelo
postupnou modernizací a vytvářelo potřebné zázemí pro techniku i zaměstnance. V archivu zdejšího stavebního
úřadu jsou uloženy plány pro přístavbu
dílen (opravárenská hala, manipulační
prostory, manipulační sklad, opravna
pneu, sklad, klempířská dílna, soustružna) z roku 1987. Finanční objem
této akce byl cca 2 000 000 Kčs. Stavební povolení pro stavbu hydraulické
rampy, mycí plochy a lapolů v provozovně ČSAD Bělá pod Bezdězem bylo
vydáno 17. 4. 1992, rozpočet cca 430
000 Kčs. Kolaudace se uskutečnila 16.
7. 1992. V tomto roce bylo také pro-

vedeno odkanalizování odstavných
ploch.
Postupem let se měnili nejen zaměstnanci a technika, ale také autobusové
zastávky a čekárny pro cestující v majetku obce. Tak třeba v „akci Z“ vyrostlo autobusové „nádraží“ se zázemím na bělském náměstí v roce 1959.
O vzniku dvou montovaných přístřeší
na Podolí nás informuje dopis Okresní
plánovací komisi Doksy z 19. 2. 1960
(uložen v archivu místního stavebního
úřadu):
MNV Bělá pod Bezdězem. Věc: Stavba
dvou montovaných přístřeší u zastávek
ČSAD v předměstí Podolí u n. p. Stavostroj a U Koníčka svépomocí k 15.
výročí našeho osvobození. Občané
předměstí Podolí ve spolupráci s uličním výborem 2 (uliční výbor č. 2 ZO
KSČ Bělá pod Bezdězem) a pracovníky
n. p. Stavostroj se rozhodli, že k 15. výročí osvobození naší vlasti postaví dvě
montovaná přístřeší u zastávek ČSAD
u n. p. Stavostroj a u restaurace U koníčka v předměstí Podolí. Jde o montované stavby s kovovou konstrukcí
(z trubek), zasklenou. Stavby chtějí dokončit svépomocí v „akci Z“, a to obě
do 9. 5. 1960. Rada města projednala
žádost občanů z předměstí Podolí ve
své schůzi konané 17. 2. 1960 a usnesla
se jednomyslně vás požádat o zařazení
této akce do „akce Z“ pro rok 1960.
Hodnota díla cca 35 000 Kčs, což je polovina skutečné ceny. Projekt se zavázal vypracovat stavitel Hybner z n. p.
Stavostroj zdarma, práci provedou zaměstnanci zdarma, uhradí se jen materiál.
V rámci ČSAD došlo také k několika reorganizacím od původního celostátního
národního podniku přes krajské (1952–
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1960), okresní (1960–1963) a znovu
krajské (1964–1990) národní podniky
ČSAD a státní podnik Československá automobilová doprava Mladá Boleslav od prosince 1990. Jeho privatizací
vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost
ČSAD Mladá Boleslav, která převzala
někdejší dopravní závod 110 s provozovnami Mladá Boleslav, Mnichovo
Hradiště, Bělá pod Bezdězem a Benátky
nad Jizerou. V červnu 1996 se ČSAD
Mladá Boleslav, a. s., přejmenovala na
Seco Trans, a. s., a v srpnu 2002 na Seco
GROUP, a. s. A právě Seco GROUP, a. s.,
v roce 2003 odprodala celý areál bývalé
vozovny ČSAD v Bělé pod Bezdězem
novému majiteli, a uzavřela tak jednu
z kapitol bělské dopravy. Dne 27. 8. 2003
totiž Rada Středočeského kraje schválila vypovězení smlouvy o závazku veřejné služby stávajícímu dopravci Seco
GROUP, a. s., k 31. 10. 2003 a 24. 9. 2003
schválila smlouvu ve shodném rozsahu
se společností TRANSCENTRUM bus,
s. r. o., která provoz převzala od 1. 11.
2003 jako dominantní dopravce. Od
roku 2007 se prostřednictvím mateřské
společnosti ARRIVA holding Česká republika, s. r. o., stala součástí skupiny
Arriva, kterou v roce 2010 získaly do
vlastnictví Deutsche Bahn. K 1. 1. 2015
byla společnost TRANSCENTRUM
bus, s. r. o., přejmenována na ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY, s. r. o.
Za poskytnuté informace, fotografie
a plány děkuji paní Janě Čermákové
a celému kolektivu OVŽP Bělá pod
Bezdězem.
Josef Müller
Foto: Výstavba zázemí autobusového
nádraží, červenec 1959 – archiv MKZ
Bělá pod Bezdězem

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí v září
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně
mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.
Muzejní kavárna: Život s restaurováním a výtvarnou
tvorbou
Čtvrtek 9. 9. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč
Srdečně vás zveme do muzejní kavárny,
kde jsme pro vás připravili besední setkání s restaurátory Ivanem Podobským
a akad. arch. Milanem Hubeňákem.
Sv. Ludmila – 1100 let od zavraždění první české světice
28. 5. - 31. 10.
V letošním roce slavíme výročí 1100 let
od úmrtí sv. Ludmily.
Tato světice a první
česká kněžna je díky
genealogické příbuznosti panovnických
a některých šlechtických rodů nejen pramatkou mnoha králů (až po současnost),
ale i některých významných nešlechticů
či obecně známých osobností. Výstava,
kterou Muzeum Podbezdězí připravilo
v zámecké kapli sv. Josefa, ukazuje spřízněnost např. s básníky, hudebníky či současnými panovníky s touto českou světicí.
Potomci svaté Ludmily pohledem genealogie
Neděle 12. 9. od 15 hod. Vstupné
zdarma
V rámci akce Dny evropského dědictví (EHD) jsme pro vás připravili přednášku v zámecké kapli sv. Josefa. Petr
Nohel, který se zabývá pomocnými vědami historickými (heraldika, genealogie
a nástupnické právo), nám více přiblíží
výstavu, která právě v kapli probíhá.
Dny evropského dědictví
Neděle 12. 9. Vstupné zdarma
Také letos budou od 13 do 16 hod. zpřístupněny prostory kostela sv. Václava při
augustiniánském klášteře v Bělé, kde je
připravena výstava o svatořečení Anežky
České a výsledky archeologického výzkumu kláštera.
Prostory Muzea Podbezdězí jsou v tento
den zdarma otevřeny návštěvníkům od
9 do 16 hodin.
Jak šel čas… - Proměny Březinky
14. 9. - 31. 10.
Vernisáž 14. 9. od 17 hod.
V novém výstavním cyklu „Jak šel čas…“
se zastavíme v obci Březinka, která je

místní částí města Bělá pod Bezdězem,
a prostřednictvím několika desítek fotografií si připomeneme její proměny od
konce 19. století až do současnosti.
Hádanka bělských zbrojnošů
1. 7. - 31. 10.
Na letošní sezonu Muzeum Podbezdězí
připravilo expozici, která návštěvníky
detailně seznámí s malbami a historií
unikátních záklopových stropů na bělském zámku.
Postavy z nástropních maleb sestoupí výjimečně dolů do sálu, abychom se s nimi
mohli setkat takříkajíc „tváří v tvář“. Budou nám vyprávět svůj příběh a zmíní
se jistě i o náročné práci restaurátorů,
kteří téměř dvacet let bojovali o jejich
záchranu.

Jak byly drahé či z jakých materiálů byly tvořeny? Nejen to se dozvíte na nové dlouhodobé výstavě v Muzeu Podbezdězí.
Vařila myšička kašičku…
29. 6. - 31. 10.
Říkadla, vtipy, posměšky, horory, rozpočítadla a hlavně velké množství her
doprovází dětský věk. Zavzpomínejme
na to, čím jsme se bavili, strašili a čemu
všemu jsme věřili. Na výstavě v Muzeu
Podbezdězí zjistíte, že i vy a vaše děti
jste nositeli unikátní živé tradice trvající
staletí, zaskáčete si panáka, zahrajete si
šibenici, uvaříte kašičku na stříbrném
rendlíčku nebo si zahrajete „krvavé koleno“. Sdílet s námi můžete i to, co vám ze
světa dětského folkloru utkvělo v paměti.

„Opět Černobyl…“
8. 7. - 12. 9.
Č e r noby l slovo, při kterém snad každého z nás
zamrazí… Pro
někoho symbol
tragédie, smrti,
nemocí, klamání a lží, pro někoho smysl
a místo života, místo, které život dává
i bere…
Co vás napadne při vyslovení jména tohoto ukrajinského města? Elektrárna,
exploze, jaderná havárie, smrt, nebezpečí, území nikoho? Následky chyb, ale
hlavně destruktivních lidských činů,
které se hojí velmi bolestně a opravdu
pomalu. Příroda se tak projevuje jako
nejmoudřejší ze všech a silnější než lidé.
Ať chudé vesničky, nebo desetitisícová
města, všechna civilizace byla silně zasažena neviditelným nepřítelem – radiací.
Snad tedy stále zbývá naděje, že tráva
dokáže vyrašit i mezi ruinami škol a bytových domů, stromy a keře jednoho dne
pohltí do milosrdného obětí i ty nejhorší
vzpomínky a země si postupně krok za
krokem najde svou cestu k uzdravení.
Přijďte si prohlédnout výstavu snímků
Martina Palduse, reportážního fotografa,
který tato místa již nejednou s fotoaparátem osobně navštívil.

Podbezdězí v proměnách času
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea
Podbezdězí představuje tradici regionu,
kulturní a historické památky i osobnosti
Podbezdězí.

Hlava očepená - Lidové vyšívané čepce Mladoboleslavska
17. 6. - 31. 10.
Na Mladoboleslavsku ženy
nejčastěji nosily bohatě zdobené čepce, jejichž rozsáhlý
soubor je uložen v muzejních sbírkách. Kdo a proč
je nosil, kdo je vyráběl a jak?

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 24. 9. od 18 hod.
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Zaniklé obce kolem Ralska –
Fara Dolní Krupá
Vydejte se po stopách více než desítky
zaniklých obcí, osad a samot, které se
nacházely na území vojenského prostoru
Ralsko. Objevte dávno zapomenutá místa
a lidské osudy a odhalte dosud znatelné
stopy v krajině po obcích s převážně německým obyvatelstvem, jako byly Svébořice, Vrchbělá, Okna, Jablonec a další.
Výstava je přístupná v interiérech fary
v Dolní Krupé v září každou středu, sobotu a neděli od 9 do 17 hod.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 10. 9. od 18 hod.

Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé pod Bezdězem.

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ,
pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910
www.muzeummb.cz, info@muzeummb.cz
Facebook Muzeum v Bělé pod Bezdězem

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 2. 9. tomu bude dvacet let, co
nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička, paní
Ludmila Stránská. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel, dcera a syn
s rodinami.
Dne 2. 9. uplyne dvacet let, co nás opustil pan Jaromír
Kubelka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.
Dne 4. 9. uplyne již 5 let od úmrtí našeho manžela a tatínka, pana
Antonína Kašpara. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 9. 9. bychom přišli přát a ruku podat
u příležitosti 80. narozenin panu Josefu
Hauptovi, rodáku z Bělé pod Bezdězem
– Podolí. Nepřijdeme. Pan Josef Haupt
totiž zemřel nečekaně, i když po dlouhé
těžké nemoci, letos 31. 3. S jeho odchodem „do věčných lovišť“ se stále vyrovnává pozůstalá manželka
Květa, dcera Alena s manželem Petrem, vnuk Tomáš
s manželkou Markétou a pravnučkou Eliškou a rovněž vnučka Tereza. Jeho fyzickou nepřítomnost nese
těžce také jeho jediný bratr Vilém s rodinou z České
Lípy a další příbuzní a známí.
„To, že čas rány hojí, je pouhé zdání. Stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 10. 9. uplyne již dlouhých 14 let, co zemřela moje drahá sestra Ladislava Dušičková.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte prosím se mnou.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene zarmoucená
sestra Jarmila.
Stále s láskou vzpomínáme
na své rodiče - Josefa Šípa,
který by se dožil 12. 9. 100
let, a na naši maminku Evu,
které by bylo 17. 9. 97 let.
Vzkazujeme bohužel jen na dálku: „Děkujeme.“
Syn Jaroslav a dcera Eva s rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Janu Mittenhuberovi za to, že
dělá spoustě lidem radost nezištným uveřejňováním i poskytováním krásných fotografií z výletů po
Čechách. Pohled na to, kolik krásných míst máme
v naší zemi, vždy potěší a nepřestává nás bavit.
Obyvatelé DPS v Bělé pod Bezdězem

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
SPOLEK TAJEMSTVÍ

BĚLSKÉ BALÓNOVÉ
HEMŽENÍ

TPD Bělá Turistika v měsíci září
Středa 15. 9.
Zveme vás na autobusový zájezd
Jizerky známé i neznámé
Program: přehrada Fojtka, Zaječí důl,
Dračí vrch, Martinská skála, případně
skalní hrad Jezdec, Kateřinky. Trasy:
6, 10, 12 km mírně až středně náročné.
Po domluvě možnost individuální turistiky. Občerstvení bude.
Odjezd: Bělá, Městská sportovní hala 8 hod., návrat: 17-18 hod.
Cena: 200 Kč.
Pátek 17. 9.
Turistický potlach na Věchýtku od 17 hod.
Hudba i občerstvení zajištěno.
Sobota 25. 9. – úterý 28. 9.
Orlické hory česká, polská část
Program: Olešnice v Orlických horách Utzův betlém, Feitův kopec, rozhledna Neratov (kostel se skleněnou střechou),
Duszniki Zdrój (lázeňské město, muzeum papíru), Góry stolové (Szczytnik).
S sebou: pojištění do zahraničí, kapesné
a vstupy v polské měně - ZL.
Ubytování s polopenzí: chata Čihalka.
Cena: 2600 Kč.
Přihlášky na známém tel. čísle nebo na
e-mailu: turistibela@seznam.cz do 15. 9.
Těšíme se na setkání.

Horský vůdce

Setkání pilotů majitelů horkovzdušných
balónů spojeného s létáním v prostředí
Máchova kraje, okolí Bezdězu a v Bělé
pod Bezdězem.
Letošní, 19. ročník se koná
16. - 19. září
Dnes již tradiční akce Balloon Clubu
Bílá Hlína v malebném prostředí Máchova kraje naskýtá možnost setkání pilotů, ale i příznivců horkovzdušných balónů. První týden v červnu a nyní nově
třetí týden v září je tak okolí Bělé pod
Bezdězem ve znamení „Bělského balónového hemžení“. Místní i turisté můžou sledovat balónové hemžení v okolí
hradu Bezděz, Máchova jezera, ale také
Českého ráje. Hojně navštěvovanou se
stala večerní světelná show.
Podrobnější informace naleznete na
stránkách: www.bcbh.cz a také na Facebooku @belskebalonovehemzeni.
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SVORNOST NA TÁBOŘE
I tento rok jsme uspořádali tábor, ač jsme se
obávali, jak budou vypadat restrikce kvůli covidu-19. Nakonec se
podařilo podle vládních nařízení všechny
otestovat, naštěstí s negativním výsledkem,
takže víc než 30 dětí vyrazilo pod stany na
louku v Radvanci u Sloupu v Čechách.
Počasí nám tentokrát příliš nepřálo – ač
červenec, pršelo a hned zas svítilo sluníčko jak na apríla. I bouřek jsme zažili nepočítaně, ještě že stany vydržely…
Táborová hra měla jako téma Asterixe
a Obelixe, a přestože jsme se nesměli s nikým vídat, užili jsme si to uprostřed tábora i v blízkém okolí.
Od září začnou zase pravidelné schůzky –
volné místo nabízíme v oddílu světlušek,
tj. dívky od 6 do 11 let. Kromě malých slečen uvítáme ve svých řadách i dospělé vedoucí :-)
Více info: https://svornost.skauting.cz/
SVORNOST BĚLÁ – PARTA SKVĚLÁ!

SK Bělá - Házená
Návrat turnajů do
sportovní haly - září
11. 9. 15 hod. SRL mladšího dorostu:
		
Sokol Bělá - Kutná Hora
11. 9. 17 hod. SRL mužů:
Sokol Bělá - Chomutov

Pane Vrabče, proč jste si vybral fotbal?
Můj táta tady hrával fotbal. A já jako malý
kluk jsem s ním jezdil na zápasy. Chodil jsem
i tady na zápasy a fotbal mě začal bavit. Je to
asi zděděné.
V kolika letech jste začínal?
Začínal jsem jako žák tady v Bělé pod
Bezdězem a asi v deseti letech jsem přestoupil
do Mladé Boleslavi do sportovní fotbalové
školy. Ta byla na 5. základní škole (dnes
osmileté gymnázium, pozn. red.).
Jak probíhala výuka?
Určitě jsme měli víc hodin tělocviku, který byl
zaměřený hlavně na fotbal. Netrénoval nás
učitel tělocviku, ale náš trenér. Chodili jsme
trénovat na ústřední stadion hned ráno od
osmi do desíti, pak přesun do školy, kde jsme
se normálně učili dejme tomu od jedenácti
do tří odpoledne a pak znovu na stadion
a odpolední trénink. To bylo tak dvakrát
týdně. Nebo od rána do dvou do tří hodin
škola a pak trénink.
Měl jste tehdy fotbalové vzory?
Tady v Bělé to byl určitě otec nebo Mirek
Vernerů. Ten dával opravdu hodně gólů. To
byl náš hrdina. Pamatuju se, jak Bělá vyhrála
doma, ještě na škváře, 5:1. A všech pět gólů
dal právě Mirek. My jako kluci jsme byli úplně u vytržení. No a v Boleslavi, jako žáček?
Byli tam hráči, kteří hráli dřív ve Spartě. Ať
už to byl brankář Stárek, pan Kotek, Josef
Vinš. Pak přestoupil do Slávie, potom ještě
hrál v Bohemce. To byly naše vzory, kdy jsme
se jako malí kluci chodili na ně dívat ještě po
svém tréninku.
A po základní škole?
Zase mě provázel fotbal. Šel jsem na škodovácké učiliště do sportovní třídy. Vyučili
jsme se jako opraváři motorových vozidel.
Opět jsme měli víc tělocviku. Byli jsme spojená třída - napůl fotbalisti, napůl hokejisti.
Byl jste na vojně?
Byl. V Bělé na Vazačce u doktora Zeleného
na ošetřovně. Já měl tehdy trochu problém
s koleny.
A jak dlouho jste zůstal hrát v Boleslavi?
To bylo právě v té době, kdy jsem byl na vojně. Bělá tehdy postoupila do krajského přeboru, Boleslavi se v té době nedařilo a spadla
do divize. A pro mě to najednou byl rozdíl
jedné soutěže, takže jsem měl chuť hrát zase
doma. Vím, že tehdy Bělá od Boleslavi kupovala. Ale fakt už si nepamatuju za kolik. A od
té doby jsem až dodnes tady.
Skočíme do žhavé současnosti - jaký je stav
vašeho fotbalového oddílu?

Tak já to vezmu od shora, od našeho „áčka“,
které trénuju. Začal jsem trénovat před rokem, ale skutečně a pořádně jsme začali až
letos kvůli covidu. Na podzim jsme sehráli
všehovšudy šest zápasů. Lidí máme docela
dost, hrajeme okresní přebor. Chtělo by se
mi říct jenom, protože za naší éry jsme hráli
divizi, což asi o čtyři úrovně výš. Myslím si,
že minimálně krajský přebor by se tu měl
hrát. Co se týče áčka, lidí je dost, kluci docela
chodí. Máme hodně mladých, takže to bude
chvíli trvat, než fotbalově dozrají, ale mohl by
z nich být poměrně silný mančaft. Když vezmu dorost, tam jsme měli vloni problémy.
Končila jedna generace, ročník 2001, a nebyla
návaznost, takže jsme to řešili dočasným spojením s boleslavským SKP (Sportovní klub
policie). Ale od tohohle roku už to „dáváme“
vlastními silami. Přišli žáci, dorost, takže se
to zlepšuje. Ono to spojení bylo složité i na
dopravu - trénovalo se tady i v Boleslavi. Navíc našich bylo deset, SKP deset, a tak skoro
půlka vždycky při zápase seděla. Asi největší
radost mám ze žáků a minižáků, když se na
ně jdu podívat, protože ač je po covidu, a já
bych čekal úbytek, dětí je pořád dost. Hlavně v těch minižácích. Ty trénuje Martin Kolčický se Standou Bockem a mají pětadvacet,
sedmadvacet dětí. Naopak chybějí trenéři,
tak aby se mohl někdo věnovat nováčkům,
aby se naučili základní dovednosti. Teď jsou
pohromadě děti v různém stadiu fotbalového
růstu. Někdo si to přijde vyzkoušet, jiní chodí půl roku, rok a už mají za sebou i nějaké
zápasy. Každý má jiné potřeby. Ti, co už hrají
a chodí dva tři roky, se potřebují rozvíjet dál.
Trochu se navzájem všichni brzdí.
On se patrně liší fotbal na plácku a na hřišti.
Je to tak. Asi už před dvanácti lety, když můj
syn začínal tady hrát fotbal, jsem začal trénovat minižáky. To jsem ještě hrál aktivně, ale
rád jsem do toho šel. A mám srovnání, trénoval jsem jak ty nejmladší, tak starší žáky i dorost a u těch nejmenších je to na jedné straně
velká zábava, ale i taky tvrdá práce a odpovědnost. Je to těžké. Ale když se to povede - je
to velká radost.
Jak zasáhl covid-19 vaši činnost?
Zasáhl nás jako všechny a všechno. Řešení
bylo jednoduché - netrénovali jsme, protože
to bylo zakázané. Vsadil jsem na individuální
přípravu, kdy jsem klukům posílal přibližné
plány toho, co by měli trénovat, kam běhat.
My v Bělé máme výhodu oproti klubům
z velkých měst - tady je nádherné prostředí,
rozlehlé lesy, upravené cesty, paráda.
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Sportovní dění v našem městě se točí okolo mnoha sportů. K těm, jejichž obliba trvá bezmála
jedno století, patří i kopaná nebo fotbal, chcete-li. SK Bělá pod Bezdězem za pět let oslaví
100. výročí založení klubu. O jeho současnosti, o plánech a výhledu klubu na další roky
jsme si tentokrát povídali s úspěšným bývalým aktivním hráčem, dnes trenérem mužů tzv.
áčka a členem výboru SK Bělá pod Bezdězem, panem Karlem Vrabcem.
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SK Bělá pod Bezdězem - kopaná
e-mail: skbelafotbal@seznam.cz
www.skbela.cz,
Kontroloval jste je?
Ne. Jsou to dospělí chlapi a každý ví, kde ho
tlačí bota. Ono se to nakonec projeví, kdo se
poctivě připravoval a kdo ne.
Ale teď už trénujete, předpokládám...
Hned jak se to uvolnilo, někdy v tom dubnu,
hned jsme začali trénovat. Na květen a červen
jsme si vyjednali přátelské zápasy s Bakovem
a Dolním Bousovem. S jedním rozhodčím
nebo úplně bez rozhodčích, prostě jen pro tu
hru. V červnu jsme měli volno a v polovině
července jsme zahájili přípravu na novou sezonu. A teď se nová sezona pomalu rozjíždí.
A kdy jste začali?
V sobotu 14. 8. doma. První zápas jsme prohráli s Březnem 4:2, pak nás čeká Doubrava.
A co dělá Karel Vrabec, když není na fotbalovém hřišti?
Já jsem odmala sportovně založen, chodím
hrát tenis, s partou starších pánů, jako je pan
Píšťanský, doktor Zelený, na Střelák na ping
pong. Co mě baví mimo sportu? Chodím
rád na houby. Rád je sbírám, ale nejím. Chodím na Valdštejn, kolem Březinské studánky
a tam.
A co třeba nějaká kniha, film?
Já čtu rád. Většinou tedy knihy se sportovní tematikou, tam jsem sportu stále věrný.
Z filmů asi české komedie, nebo se občas podívám na kriminálky.
Pokud vše poběží dobře, jaké jsou vaše fotbalové plány na další sezonu?
Chtěli bychom stabilizovat kádr, aby se ti
mladí hráči v dospělém mužstvu usadili, a já
osobně bych chtěl, aby se nám do dvou, do tří
let povedlo dostat se do krajské soutěže.
Ať se vám všechno daří a nic vám to nezhatí. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a chtěl bych ještě moc
poděkovat městu za podporu nejen fotbalu,
ale všech sportů v Bělé pod Bezdězem.
Pro vás, milí čtenáři, ještě připomínám, že celý
rozhovor najdete na podcastu na Spotify, Anchor, Audiolibrix - stačí zadat KULTURNÍ TELEGRAF - a uživatelé jablíček nás najdou na
iTunes v podcastech. Pro vás ostatní je každý
nový díl v oddíle Audiogalerie na stránkách
MKZ www.mkzbela.cz.
Petr Matoušek

INZERCE

Zveme vás na

www.loutna.cz

6. ročník běhu do vrchu

Střípky ze života Dvořákova
pásmo slova a hudby k výročí 180 let od narození
významného českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka
akordeon

– Jitka Baštová

loutna –

Bezdědický krpál

Jindřich Macek

V pořadu zazní hudba českých autorů 19. a 20. století.

který se koná

25. září 2021 v Bezdědicích
Start dětského závodu: 14:00
Start hlavního závodu: 15:00
Start závodu horských kol: 16:00
Registrace závodníků začíná ve 12:30 a končí 30
minut před každým závodem

Dětský závod je určen pro
holky a kluky do 11 let
– vyhraje každý.
Pro všechny je pak připraveno
občerstvení i dobrá muzika.
Těšíme se na vás.

12. 9. 2021, 17.00 hodin,

kaple sv. Josefa na zámku v Bělé pod Bezdězem
vstupné v rámci dnů EHD zdarma

Dotazy na: belskysedmiboj@gmail.com
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