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do konce roku sice zbývají ještě tři mě-
síce, ale již se můžu trochu ohlédnout zpět 
a  zamyslet se také nad tím, co nás čeká 
v roce příštím.
Začátek roku a  únor zejména byl v  na-
šem městě poznamenán vrcholící koro-
navirovou epidemií. Přesto jsme se sna-
žili neomezovat investiční činnost ani její 
přípravu. Připravovali jsme prodejnu po-
travin v budově čp. 25 po Tescu, na zámku 
upravujeme prostory pro základní umě-
leckou školu a  rozšiřujeme tam prostory 
dětského Klubíku. Opravujeme postupně 
při změnách nájemníků městské byty 
a  v  bytech v  DPS modernizujeme kou-
pelny. 
Také jsme nakupovali, respektive objed-
návali. Vyrábí se pro nás další elektrické 
nákladní vozidlo místo dosluhujících 
multicar. Nového zásahového vozidla se 
konečně dočkají naši dobrovolní hasiči. 
Za téměř 8,5 milionu budou mít cisternu 
s  9 kubíky vody vybavenou tou nejmo-

dernější technikou, včetně pro výjezdy 
k dopravním nehodám. Na listu vlastnic-
tví města máme již budovu zdravotního 
střediska a chystáme podklady pro to, aby 
nejen vypadalo, ale i splňovalo podmínky 
pro co nejkompletnější zdravotní péči 
včetně rehabilitace.
Konečně jsem se dočkal a po více než roč-
ním úsilí investování a organizačních pří-
prav jsme začali sami provozovat sběrový 
dvůr a  svoz tříděného odpadu z  města. 
Technické služby jsme transformovali na 
samostatnou příspěvkovou organizaci, 
která má nyní v zodpovědnosti i likvidaci 
tříděných odpadů. Určitě jste si všimli, že 
přeplněné kontejnery jsou již výjimkou. 
Ten věčný nepořádek u  sklepů nedaleko 
bývalého kina zmizel úplně. Místa na tří-
děný odpad budeme ještě vybavovat pří-
střešky, ale to až příští rok. 

Hezký podzim vám všem přeje 
Ing. Jaroslav Verner, starosta města.

Vážení spoluobčané, milí běláci,

VÝsTaVní sál mKZ
eva Hrubá – cesTY DomŮ

Výtvarná výstava
do 27. 10.

mKZ, masarykovo nám. 140, 
i. patro

bělsKá poDZimní
Výstava obrazů absolventů

mladoboleslavské 
univerzity třetího věku

v ic na zámku do 29. 10.

pátek 15. 10. 
otevření nové části Klubu

a Klubíku v zámku
Klub v zámku od 15 hod.

sobota 23. 10.
poHáDKa 

Kočky našly dýni v síni 
v Komorním sále mKZ 

od 15 hod. 
Vstupné: 50 Kč

lisTopaD 
TRéGloVa bělá

Divadelní minifestival 
v Komorním sále mKZ 

KažDÝ páTeK a soboTu

sledujte Fb a stránky 
www.mkzbela.cz
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Z MĚSTA A MĚSTSkÉHo úřADU 

Z jednání rady města
Sponzorské dary

Rada města schválila přijetí finančního 
sponzorského daru ve výši 50 000,- Kč 
od firmy Jaroslav Cankař a  syn AT-
MOS pro mateřskou školu a přijetí věc-
ného daru - generátor ozónu v hodnotě  
5 871,- Kč - od Ing. Rudolfa Kouby 
pro základní školu. Rada města tímto 
oběma dárcům děkuje za podporu škol-
ských organizací.

Historická vozidla
Rada města odsouhlasila průjezd histo-
rických vozidel ve dnech 29. 10. a 30. 10. 
2021 městskými komunikacemi Páterov-
ská cesta a Vrchbělá. 

Vybavení nové školky
Rada města schválila uzavření smlouvy 
se společností ViVA school, s. r. o., Praha, 
na dodávku nábytku do nových prostor 
mateřské školy v  Mladoboleslavské ulici. 
Jedná se o  výrobu a  dodávku dřevěného 
nábytku na míru těmto prostorám za cel-
kovou kupní cenu 2 262 519,- Kč včetně 
DPH.

Běžecký ovál
Rada města vybrala realizátora akce „Bě-
žecký ovál Máchova na pozemku 2095/6, 
2095/7 a 2095/9 v k. ú. Bělá pod Bezdě-
zem“. Je jím firma Linhart s. r. o. a stavbu 
zrealizuje za cenu ve výši 2 688 365,59 Kč 
včetně DPH.

Nová okna
Budova čp. 148 na Masarykově náměstí 
dostane nová okna. Schváleným dodava-
telem je firma Truhlářství Betys, Václav 
Bláha, Cvikov, IČ: 07735928, s  nabídko-
vou cenou 954 547,- Kč včetně DPH.

VOLBY 2021 

V tomto měsíci nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  
které se budou konat: 

v pátek 8. 10. 2021 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.

V Bělé pod Bezdězem budeme opět volit v celkem 5 volebních okrscích, a to:
Volební okrsek č. 1: Základní škola, Máchova 1110,

Volební okrsek č. 2: Městská kulturní zařízení, Masarykovo náměstí 140,
Volební okrsek č. 3: Správní budova společnosti Tiberina Automotive Bělá,

 Mladoboleslavská 719
Volební okrsek č. 4: Mateřská škola, Pražská 863 
Volební okrsek č. 5: Spolek Pejřavák, Březinka 42 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní  
občanství České republiky jedním z těchto dokladů: platný občanský průkaz,  

cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací 

lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Upozornění:
Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo volit 

do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nemá omezení svéprávnosti  

k výkonu volebního práva.

Děkuji touto cestou firmě Jaroslav Can-
kař a syn ATMOS za krásný sponzorský 
dar pro naši mateřskou školu. Vážím si 
zájmu o naši činnost i lidského přístupu 
a vstřícnosti ze strany této firmy. Částka 
bude využita např. na divadelní předsta-
vení pro děti, zpestření běžného provozu 
školky, ale také na vzdělávací akce pro 
předškolní děti.

Za Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem 
Mgr. Pavlína Šertlerová, ředitelka MŠ

Rozpočet
Rada města projednala stav plnění roz-
počtu k  31. 8. 2021 - příjmy ve výši 
69.558.087,92 Kč, výdaje 85.994.027,90 Kč. 

Z jednání zastupitelstva
Oprava střechy místní fary

Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem 
schválilo v  rámci programu Regenerace 
městských památkových zón a městských 
památkových rezervací uzavření smluv 
o  poskytnutí dotace a  příspěvků Řím-
skokatolické farnosti Bělá pod Bezdě-
zem na realizaci II. etapy obnovy památky 
spočívající v  opravě střešní krytiny fary 
a místní opravě krovu čp. 150 v Kostelní 
ulici v souhrnné výši 535 278,- Kč.

Dotace ze Středočeského kraje
Zastupitelstvo města schválilo přijetí do-
tace ve výši 92 807,- Kč ze Středočeského 
fondu kultury a obnovy památek na zpra-
cování stavebně historického průzkumu 
bývalého augustiniánského kláštera a při-
jetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
ve výši 1 mil. Kč na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDH.

sponzorský dar pro 
mateřskou školu
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DĚNÍ VE MĚSTĚ

Město Bělá pod Bezdězem zakoupilo 
v  letošním roce pro občany 500 kusů 
kompostérů, aby podpořilo systém na-
kládání s bioodpady. Kompostéry jsou již 
rozdány, nebo zarezervovány. Zájem byl 
tentokrát veliký a  občanům patří velké 
díky za podporu při zpracování biood-
padů.
Kompostéry byly pro občany města za-
koupeny díky dotaci získané z „Operač-
ního programu životní prostředí“, Prio-
ritní osa: 3 - Odpady a materiálové toky, 
ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 
3.1 Prevence vzniku odpadů, Podporo-
vaná aktivita: 3.1.1 Předcházení vzniku 
odpadů. Název projektu a číslo projektu: 
„Předcházení vzniku odpadů ve městě 
Bělá pod Bezdězem“, CZ.05.3.29/0.0/0.0
/19_122/0013353.
Společně s  kompostéry byly z  výše uve-
dené dotace zakoupeny rovněž kniho-
budka a kontejner na textil.
Kontejner na textil bude využíván způso-
bem, který je ve městě již řadu let pro-
vozován. Tedy když občan zjistí, že má 
doma textil, který není znečištěn a  je 
možné jej ještě nějakým způsobem vy-

užít, umístí ho do kontejneru na textil, 
z něhož putuje k dalšímu použití.
Novinkou pro obyvatele Bělé pod Bezdě-
zem bude knihobudka. Knihobudka je 
místo či výrobek, který slouží k  umís-
tění knih, které již doma nepotřebujete, 
ale je vám líto, aby skončily v  odpadu, 
protože by si je někdo případně ještě rád 
přečetl. Knihobudka je rovněž výrobkem 
sloužícím k předcházení vzniku odpadů. 
V  Bělé pod Bezdězem bude umístěna 
v lokalitě U Vodojemu.

V. Lislerová, DiS.
OVŽP

Vážení spoluobčané,
na tomto místě vám chci v  tomto 
a dvou následujících vydáních Zpravo-
daje představit projekt Paninodvorské 
ulice na Výsluní. Tuto podobu začne 
dostávat v  jarních měsících příštího 
roku. Projekt cílí na organizované stání 
pro vozidla, zasakování dešťové vody, 
obnovu a výsadbu zeleně. Celé Výsluní 
bude označeno jako zóna s max. povo-
lenou rychlostí 30 km/hod. Součástí 
bude i výměna dosluhujícího vodovod-
ního potrubí. 

Ing. Jaroslav Verner, starosta města

Vážení občané města,
chystáme pro vás a hlavně pro vaše děti 
v  parku na náměstí netradiční připo-
menutí dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu 28. 10.
Pokusíme se nenásilnou, hravou for-
mou sváteční den představit našim dě-
tem, které bohužel mnohdy ani netuší, 
proč se tento svátek slaví.
Budeme rádi, když zkusíte doma za-
pojit fantazii a  libovolným způsobem 
vyrobíte státní vlajku, praporek. Sa-
mozřejmě v  rámci daných náležitostí, 
které státní symbol musí respektovat. 
Vezměte poté svá dílka s  sebou na ná-
městí, kde budou instalována kolem 
lípy republiky. V  parku si též vlajku 
můžete vyrobit společně s  námi, a  to 
od 10-12 hod. Pro tento účel zde pro 
vás budou připraveny kartony a barvy. 
Ti nejmenší si budou moci pohrát s ba-
revnými dřevěnými kostkami, ze kte-
rých budou moci vlajku sestavit. Pro 
školáky bude připraven úkol složitější, 
ale též zajímavý. V domečcích poscho-
vávaných po parku naleznou kvízové 
otázky na téma Česká republika, po 
jejichž splnění na ně bude čekat malá 
odměna. Těšíme se, že se zapojíte a při-
jdete s námi oslavit sváteční den.

Bělská kultura a kulturní komise

oslavte s námi netradičně státní svátek 28. 10.

Kompostéry pro občany města Výsluní
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ZE ZÁklADNÍ školy

Je život pěstitelů a  zpracovatelů bavlny 
vážně život jako v  bavlnce? O  tom, že 
leckde není, se můžete přesvědčit na již 
sedmé Výstavě na stromech. Tato vý-
stava, letos s  názvem Život v  bavlně, je 
pořádána ku příležitosti Světového dne 
důstojné práce, který se slaví 7. října. 
A co to vlastně důstojná práce je a proč 
bychom ji měli podporovat? Důstojná 
práce je taková práce, která probíhá 
v  podmínkách svobody, spravedlnosti, 
jistoty a  lidské důstojnosti a  jsou při ní 
chráněna práva pracovníků. Ti za ni do-
stávají odpovídající odměnu spolu se 
sociálním zabezpečením. Zajištění dů-

stojné práce pro všechny se tak stává jed-
ním z nejúčinnějších způsobů, jak bojo-
vat s globální chudobou a s ní spojenými 
problémy, jako je například dětská práce, 
porušování lidských práv apod.
Bavlna patří mezi nejdůležitější a  nej-
starší textilní suroviny. Podmínky pa-
nující na bavlníkových polích přibližuje 
15 fotografií. Ty nám umožní nahléd-
nout do života pěstitelů a  zvážit, zda 
spotřeba 2700 litrů vody na výrobu jed-
noho trička je rozumná a  dlouhodobě 
udržitelná. Samozřejmě nikdo nečeká, 
že nebudeme bavlnu využívat. Ale exis-
tuje i pro zaměstnance důstojnější a pro 
planetu udržitelnější způsob – bez dětské 
práce, s minimem pesticidů, bez plýtvání 
s  vodou a  bez genetických modifikací. 
Známka FAIRTRADE na tričku zákazní-
kům právě toto zaručuje.
Naše fairtradová škola pro vás výstavu 
nachystala v  parku na Masarykově ná-
městí. Zhlédnout ji můžete v  týdnu od  
2. do 9. října. A aby se žáci ještě více po-
učili, připravili jsme pro ně kvíz. A nene-
cháme si ho jen pro sebe. Pokud máte zá-
jem i vy si vyzkoušet, co jste si z výstavy 
odnesli, můžete si kvíz od 1. října pro-
hlédnout na stránkách školy www.zsbela.
cz. V listopadovém čísle Zpravodaje pak 
budou uveřejněny správné odpovědi. Tak 
přijďte do parku, podívat se, jak se žije 
v bavlně!

Ing. Pavlína Cankařová

První září je již tradičně začátkem škol-
ního roku. A právě tento den byl nejdů-
ležitějším a hlavně slavnostním pro naše 
nové prvňáčky.
Mnozí z  nich stáli nejistě, s  obavami, 
před budovou školy a pevně se drželi za 
ruku svých rodičů. „Co 
nás tady asi čeká?“ „Jaká 
bude naše paní učitelka?“ 
A  jistě mnoho dal-
ších otázek proplouvalo 
v  hlavách našich nových 
žáčků. Po přivítání ve 
třídě se obavy dětí rychle 
rozplynuly a všichni jsme 
se těšili na další den.
Ke slavnostnímu přiví-
tání prvňáčků přispěli 
i  zástupci městského 
úřadu.
Děkujeme panu místosta-
rostovi Janu Sýkorovi, 
který osobně přivítal děti 
dárečkem v podobě první 
knížky. A  za slavnostní 
atmosféry prvního škol-
ního dne jsme společně 
mohli prvňáčky srdečně 
přivítat v naší škole. Rov-
něž děkujeme panu sta-
rostovi Ing. Jaroslavu 
Vernerovi a panu řediteli 
Ing. Zdeňkovi Galetkovi, 

kteří se vítání prvňáčků také účastnili. 
Dětem přejeme úspěšný a  radostný 
školní rok.

Mgr. Alena Tyrychtrová,
Mgr. Veronika Zapletalová

Nový školní rok 2021 – 2022 začal pro 
žáky naší školy trochu netradičně. Téměř 
každý rok jsme vítali všechny žáky na 
prostranství před budovou školy v  Má-
chově ulici. Vzhledem ke koronavirové 
situaci bylo toto zahájení změněno. Již 
během jarních měsíců se žáci s vyučují-
cími naučili pracovat s digitální techno-

logií, kdy jsme distanční výuku řešili na 
platformě Google Classroom. A  tohoto 
způsobu jsme využili právě při zahájení 
nového školního roku. Vyučující se při-
pojili přes tuto platformu a ve všech tří-
dách měl ředitel školy Ing. Zdeněk Ga-
letka a starosta města Ing. Jaroslav Verner 
možnost přivítat a  pozdravit všechny 
žáky. Doufáme, že příští školní rok nám 
situace dovolí děti přivítat osobně.

Mgr. Květuše Vernerová,
zástupkyně ředitele školy

život jako v bavlnce?

přivítání prvňáčků

Zahájení školního roku 
2021-2022

Můžete na začátek krátce představit svou 
obec?
Obec Bělá se nachází devět kilometrů 
severozápadně od Ledče nad Sázavou, 
na samém okraji Kraje Vysočina. Leží 
v nadmořské výšce 541 m n. m. a její 
katastrální výměra je 407 ha. V současné 
době zde žije 218 obyvatel, a tudíž je vůbec 
nejmenší obcí z Bělského souostroví.
Součástí Bělé je osada Tasice známá svou 
starobylou sklárnou „Hutí Jakub“ z roku 
1796. Název obce byl zřejmě odvozen od 
původního pojmenování potoka Bělá, jehož 
jméno odkazovalo na barvu vody, či na to, 
že tekla volnou krajinou bez stromoví, 
takže se v hladině odráželo slunce a tím 
působila bělostným (bílým) dojmem. První 
písemný záznam o obci pochází z roku 
1316, kdy se objevuje zmínka o kamenné 
tvrzi, jejímž prvním známým majitelem byl 
Mikuláš z Bělé. Naše Bělá vznikla původně 
jako hornická osada, protože v okolních 
lesích se dolovalo stříbro. V jejím centru 
stávala již zmíněná kamenná tvrz. Mezi 
naše nejvýznamnější památky patří kaple 
svatého Jana Nepomuckého z roku 1937, 
u které stojí kamenný františkánský kříž  
z roku 1824. Druhý, františkánský kamenný 
kříž pochází z roku 1868 a najdete ho  
u hlavní silnice. Dále se zde nachází 
památník obětem I. světové války z roku 
1921, Švehlův sad z roku 1936 a samozřejmě 
také zbytky kamenné tvrze založené před 
rokem 1316. K základní vybavenosti obce 
patří obchod se smíšeným zbožím a obecní 
budova s výčepem a sálem. Ke sportovním 
účelům je možno využít víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem, dvě fotbalová hřiště  
a nechybí ani hřiště pro děti.Obec je součástí 
mikroregionu „Ledečsko“ a prochází tudy 
cyklostezka spojující Havlíčkobrodský  
a Kutnohorský okres.
Jak prožíváte tu hektickou dobu, která 
začala loni a trvá prakticky dodnes? 
Vzhledem k současnému rozvolnění 

Bělá - Ledeč nad Sázavou. Najít nejmenšího účastníka našeho 
souostroví je trochu oříšek. Ztrácí se v lesích na Havlíčkobrodsku, 
ale když už obec najdete, nebudete zklamaní. Úhledná čistá náves, 
která funguje jako místo setkávání všech obyvatel. Ale hlavně 
soudržnost. Jak jinak by si pro sebe zvládli vybudovat ze zastávky 
radnici a vypořádat se s příchozími kalamitami dnešní doby? A když 
se pohádají, vyřeší to mezi sebou a jde se dál. Tak to přece má být.

Obecní dům a víceúčelový sál v jednom

NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ 

Sklárna - huť Jakub

vládních nařízení jsme již daleko 
optimističtější, než tomu bylo v minulém 
roce. I když zřejmě ještě není úplně 
vyhráno, věříme, že se vše pomalu vrací 
k normálnímu životu. V uplynulém roce 
jsme v celé obci dokončili rekonstrukci 
zastaralého veřejného osvětlení na nové 
LED osvětlení. Do kuchyně byla pořízena 
nová vzduchotechnika, zakoupen byl  
i nový víceúčelový malotraktor. Rovněž 
došlo k obnově obecního lesa po kůrovcové 
kalamitě. Covid-19 nám zhatil téměř veškeré 
plánované kulturní akce. Stihli jsme pouze 
uspořádat obecní výroční schůzi s účastí 
místních občanů a maškarní bál. Nejvíce 
nám však chyběl přímý kontakt s našimi 
občany.
Jak bojujete se současnou nevlídnou 
situací vy osobně, obec?
Během první vlny pandemie na jaře 2020, 
jsme našim občanům zdarma poskytli 
roušky, dezinfekce a rukavice. V současné 
době se všichni snažíme dodržovat platná 
vládní nařízení, ale zároveň se těšíme na 
setkání s občany na podzimních kulturních 
akcích. 
Co se povedlo letos a co vás ještě čeká?
V letošním roce jsme v sále obecní budovy 
realizovali akustické obložení stěn. Rovněž 
jsme provedli revitalizaci zeleně na návsi.
Do konce roku ještě budeme realizovat 
obnovu dvou obecních komunikací, a to  
v Bělé a v Tasicích. A v neposlední řadě nás 
čeká pořádání prvních kulturních akcí, kde 
se konečně s našimi občany budeme moci 
volně setkávat.
Co je u vás k vidění, na co byste nalákali 
návštěvníky (popř. kdy, pokud se jedná 
o akci)?
Nejvýznamnější památkou obce je 
sklárna „Huť Jakub“ v Tasicích. Sklárna 
byla založena v roce 1796 a je nejstarším 
dochovaným sklářským objektem ve střední 
Evropě. Sklárnu v Tasicích proslavil televizní 
seriál Jaroslava Dietla „Synové a dcery 
Jakuba skláře“. Areál je provozován jako 
jedinečný sklářský skanzen. Soubor objektů 
představuje ojedinělý konglomerát budov 
stavěných od 20. let 19. století do konce 
20. století a je příkladem kontinuálního 
vývoje industriální architektury. V roce 
2014 byl celý objekt prohlášen Národní 
kulturní památkou České republiky. 
Jeho návštěvníci mají možnost poznat 
nádhernou architekturu a od zkušeného 
průvodce se dozvědí nejen vše o zajímavé, 
více než dvousetleté historii sklárny, ale 

i to, jak a z čeho vzniká třeba obyčejná 
sklenička. Ve sklárně je možné zakoupit 
krásné sklářské výrobky od mnoha 
předních českých skláren a výtvarníků. Od 
podzimu 2016 je součástí areálu také malá 
sklářská pec, která je prozatím v provozu 
pouze při nepravidelných akcích, nebo  
v případě zájmu většího počtu návštěvníků. 
Sklárna patří mezi 12 nejvýznamnějších 
technických památek ČR. Návštěvníci 
určitě nesmí opomenout návštěvu 
mohutného ledečského hradu, který 
dominuje oblasti nad řekou Sázavou  
a je součástí stejnojmenného města. Ani 
krásná příroda kraje Vysočina, protkaná 
spoustou zajímavých turistických tras  
a cyklostezek, nikoho nezklame.
Děkujeme za pozvání a ještě nám 
prozraďte, jaká byla ve vaší obci odezva na 
setkávání Bělých a jestli byste se zúčastnili 
znovu v budoucnu?
Zástupci naší obce se účastnili všech 
předchozích osmi pořádaných setkání. 
Odezva byla vždy velice pozitivní, a proto 
se na ně těšíme a rádi se k nim připojujeme. 
Bohužel v letošním roce jsme toto setkání 
prvně vynechali, protože se nám křížila  
s okrskovou hasičskou soutěží, které jsme se 
účastnili. V minulých letech jsme s našimi 
občany navštívili téměř všechny Bělé  
z Bělského souostroví také individuálně. 
Touto cestou bych rád poděkoval starostům, 
místostarostům, zastupitelům a občanům 
navštívených Bělých za pohostinnost a vřelé 
přijetí. 

Pavel Lhoťan,
starosta Bělé
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Sobota 23. 10. od 15 hod.
KOČKY NAŠLY DÝNI V SÍNI
Divadlo Jedeme k vám, Praha

Pohádka plná autorských písniček, která 
dětem napoví, jak je to s dušičkami, co 
je Halloween a  jak je důležité umět si 
vzpomenout na blízké. Také je odnaučí 
strachu z  duchů a  připomene, že vel-
kou oporou proti všemu zlému je najít si 
dobrého kamaráda.

Těšíme se na vás v Komorním sále MKZ 
na Masarykově náměstí, vchod z ulice.
Vstupenky můžete zakoupit v předpro-
deji v  Knihovně Vl. Holana nebo na 
místě před představením.
Vstupné: 50 Kč. 
Hygienická opatření se budou řídit ak-
tuálními nařízeními.

ANI O DEN DÝL!
SemTamFór

Pátek 12. 11. od 19.30
Podstatou není zdolat svého soupeře a zís-
kat ženu svých snů, ale naopak se ženy za 
pomoci kamaráda zbavit. A  to rozhodně 
není snadné.
Malá lež plodí větší, jedna se vrší na dru-
hou a pravda, která nakonec vyjde najevo, 
nepřináší kýžený efekt. Konverzační ko-
medie Ani o  den dýl! šikovně převrací 
klasické prvky komiky a  odtud pramení 
její osvěžující originalita. Je tak ztřeštěná, 
jak se na francouzskou komedii sluší a pa-
tří.

Eva Hrubá, CESTY DOMŮ 
od 6. 9. do 28. 10.

MKZ, Masarykovo nám. 140, 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 hy-
gienických opatření.  
Návštěvu si můžete předem dojednat na 
tel.: 731 966 238, 326 701 216.

Z kUlTURNÍHo DĚNÍ

KomoRní sál

VÝsTaVní sál 

TRéGloVa bělá 

Divadelní festival pře-
vážně amatérských 
souborů v  našem 
městě vznikl v  roce 
2004 jako pocta a při-
pomenutí malého 
herce velkých rolí, na-
šeho rodáka, Václava 
Trégla. Má tedy neu-

věřitelnou tradici nepřetržitých sedmnáct 
let. Vlastně by měl, kdybychom nebyli nu-
ceni šňůru přerušit kvůli pandemii. Ani 
náhradní ročník, který jsme plánovali na 
jaře, se nepodařilo realizovat a  doufejme 
tedy, že sedmnáctý ročník konečně pro-
běhne a listopad již bude plný divadelních 
zážitků. Připraveni jsme, soubory se moc 
těší a spolu s nimi doufáme, že i vy diváci 
si k nám do komorního sálu opět najdete 
cestu. Představení budou každý pátek 
a sobotu od 19.30, do divadelní šňůry pa-
tří i pohádka, ta bude jako vždy v sobotu 
od 15 hod. Podrobný program zveřejníme 
koncem října, dnes vás chceme pozvat na 
první tři představení. 

Přiznání - Jamese Grahama
Ochotnický spolek Žumpa

Pátek 5. 11. od 19.30
Může být ústředním tématem divadelní 
hry něco tak přízemního, jako je vyplňo-
vání daňového přiznání? Základem hry je 
prostý, leč originální nápad: použít „da-
ňové doklady“ jako klíč k vyprávění život-
ního příběhu. 

Dekanémor 
Kámoš Drámoš 

Sobota 6. 11.  od 19.30
Komediální adaptace slavného Bocacci-
ova Dekameronu. Studentské představení. 
Představení vznikalo jako ročníková práce 
souboru, formou improvizací a  hrou 
s předlohou, z níž byly vybrány tři zpra-
cováním odlišné příběhy. Krátká a úderná 
kramářská píseň, příběh o  neúprosném 
osudu a také něco málo o neopatrné lásce 
a zkaženém dechu…

TRÉGLOVA
BĚLÁ 
2021

5.  -  27. listopadu 
7T
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Z kUlTURNÍHo DĚNÍ

28. říjen – výročí republiky

Úterý 5. 10., středa 6. 10.
Vážení a milí, podzim pomaloučku pře-
bírá otěže a my se budeme přesouvat ze 
slunečných zahrádek do našich domů, 
bytů nebo tam, kde je vlídno a teplo, kde 
je nám dobře. Moc ráda vás opět zvu do 
Zámeckého klubíku, který otevře své 
brány v úterý 5. 10. Pokud tedy vyšší moc 
opět nezasáhne a nezruší nám možnost 
setkávání, ráda vás uvidím a můžeme se 
spolu pustit do tvořivé práce nebo prostě 
relaxovat. Klubíky budou probíhat ve 
stejný čas jako dříve, tedy v  úterý od  
17 hod. s  dospělými a  ve středu od 15 
hod. s dětmi. Nově zařazujeme čtvrteční 
jógu s Adélou od šesti. Kdo u nás ještě 
nebyl, přijďte se bez obav podívat. 

Zámecký klubík se zvětšuje a my vás 
zveme na oslavu 
V pátek 15. 10. od 15 hod.
A  protože dobrých zpráv není nikdy 
dost, máme pro vás ještě jednu. Město 
Bělá pod Bezdězem za finanční podpory 
Nadačního fondu Škoda Auto rozšiřuje 
prostory Zámeckého klubu a  klubíku 
o vedlejší místnost. Před nedávnem to-
tálně vybydlený byt se proměnil v úžasný 
prostor, který bude sloužit nejen pro klu-
bíkové aktivity, ale také k  pravidelným 
jógovým hodinám a  příležitostně jako 
koncertní sál pro ZUŠ. V pátek 15. 10. 

od 15 hod. vás i vaše děti srdečně zveme 
na slavnost k této příležitosti. Připraven 
pro vás bude bohatý program i  občer-
stvení. Těšit se můžete např. na pohádku, 
koncertík a  dílničku. Přijďte s  dětmi 
strávit příjemné odpoledne. 
Zámecký klub a klubík najdete v přízemí 
na nádvoří zámku vpravo. Bližší info na 
webovkách nebo na Facebooku Měst-
ských kulturních zařízení. 

Marcela Paterová, MKZ Bělá

inFoRmační cenTRum s expoZicemi 
na ZámKu 

ZámecKÝ Klub a KlubíK oTeVíRá bělsKá poDZimní
Výtvarná výstava na bělském zámku
Do 31. 10.
Srdečně vás zveme do Infocentra na 
zámku s  expozicemi v  Bělé na výstavu 
obrazů absolventů mladoboleslav-
ské Univerzity třetího věku. Své práce 
zde opět představuje výtvarné sdružení 
SPEKTRUM, jehož členy jsou: Jitka Baj-
talonová, Helena Burešová, Lenka Mi-
chalová, Zdena Malátová, Bára Radilová, 
Jana Reslová, Svatopluk Beneš, Václav 
Lang a Ota Pavlík. Jako host bude vysta-
vovat Eva Minaříková. Vernisáž zahájí 
krátkým hudebním vstupem Petr Bratr-
šovský. Výběr témat i výtvarných technik 
jednotlivých obrazů je volný.

Ráno 28. října roku 1918 bylo chladné 
a podmračené. Ve vnitřních Čechách bylo 
necelých 8 °C, v Krkonoších ležel sníh. Do 
chladného pražského rána vyšli dva pá-
nové, pan Alois Rašín a  Antonín Švehla, 
převzít Válečný obilní úřad, aby předešli 
vývozu obilí z českého království. A tím za-
bránili hladu v zemi. Možná ani oni netu-
šili, že události dostanou tak prudký spád. 
Během dne se k nim přidali ještě další tři, 
kteří budou do budoucna spolu s  nimi 
označováni za muže 28. října. Pětice pánů 
(Alois Rašín, Antonín Švehla, František 
Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár) řešila 
vzniklou situaci minutu po minutě. V uli-
cích byla velká srocení lidu. Všechny de-
níky uveřejnily nótu rakouského ministra 
zahraničí Andrásyho. Tam byla jasně uve-
dena ochota Rakousko-Uherska k jednání 
s vítěznými mocnostmi o právech Jihoslo-
vanů a Čechů. Z obavy z možné eskalace 
veselí v  násilnosti výše uvedení pánové 
povolali do ulic sokolské kapely. A  tak se 
místo rabování po Praze tancuje. Jiří Stří-

brný jedná s pražskou vojenskou posádkou 
o  nevměšování se do probíhajícího pře-
vratu. Soukup, Švehla a Rašín vyjednávají 
s  pražským místodržícím Maxem Cou-
denhovem o  převzetí moci. Mezitím ve 
stejný den jednají v Ženevě zástupci české 
strany Kramář a Beneš s Vídní. Padnou po-
prvé slova republika, prezident Masaryk, 
Kramář - předseda vlády. Izidor Zahradník 
v odpoledních hodinách poněkud svévolně 
a předčasně vyhlašuje pod sochou sv. Vác-
lava Československou republiku. V  Praze 
ještě na sklonku téhož dne vznikne první 
zákon podepsaný pěticí mužů 28. října - 
zákon o zřízení samostatného státu česko-
slovenského. 
To, že spontánní dění v Praze přineslo na 
konci dne první zákon a  provolání Ná-
rodního výboru začínající slovy: „Lide čes-
koslovenský. Tvůj odvěký sen se stal skut-
kem…“, bylo souhrou historických událostí 
a  usilovného konání mnoha osob. Přesto 
tento den sehrálo velkou roli i štěstí. Štěstí, 
které mladému státu chybělo v  roce 1938 

i  později. Mnichovská dohoda, okupace, 
rok 1948 a další a další rány osudu dopada-
jící na Československo, kdysi s  láskou za-
ložené. 
Až rok 1989 opět otočil kormidlo naší 
země zpět mezi civilizované státy, do vod 
Evropy, kam bezesporu od nepaměti pat-
říme. Zpět ke kořenům demokracie, která 
se sice těžko prosazuje, ale lehko se ztrácí. 
Ani dnes po více jak třiceti letech od lis-
topadu ´89 nemá demokracie vyhráno. 
V  posledních letech se množí antisysté-
mové strany, které tíhnou k  demontáži 
republiky z  evropských a  bezpečnostních 
struktur, ve kterých Česká republika díky 
Bohu stále je. Pochopitelně, že každý má 
právo na své vidění světa, že může při-
spět do společné diskuse, ale podle mého 
skromného uvážení lež není názor a nená-
vist není program. Bohužel tyhle praktiky 
se nám nepěkně rozmohly až v nejvyšších 
patrech politiky. Ale udělat s tím něco mů-
žeš jen ty, lide český!

-mat-



8

Těšíme se na vaši návštěvu, a to v sobotu 
a neděli, od 9 do 16 hodin.

ŽENA VE STŘEDOVĚKU
Od světice ke služebnici ďábla
Úterý 12. 10. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč
Dozvíme se, co znamenalo narodit se jako 
žena v dobách středověku a raného novo-
věku a jak byla v té době vnímána role ženy 
z hlediska náboženského a společenského 
v rodině i ve veřejné sféře. Na přednášce 
Mgr. Pavla Sosnovce se vydáme po stopách 
osudů žen, které se významně zapsaly do 
dějin Pojizeří – počínaje sv. Zdislavou přes 
Johanku z Krajku až po Kateřinu Militkou.

GEOLOGICKá ExKURZE KOLEM 
BĚLé POD BEZDĚZEM 
Neděle 17. 10. od 10 hod.
Srdečně vás zveme na exkurzi po bělských 
zákoutích s geologem a paleontologem Pe-
trem Mužákem. Místo srazu bude upřes-
něno.

DEN STŘEDOČESKéHO KRAJE
Čtvrtek 28. 10.
V rámci akce Den Středočeského kraje 
bude symbolické vstupné 1 Kč na všech 
pobočkách mladoboleslavského muzea.

JAK ŠEL ČAS… - PROMĚNY BŘEZINKY 
14. 9. - 31. 10. 

V novém výstavním cyklu „Jak šel čas…“ se 
zastavíme v obci Březinka, která je místní 
částí města Bělá pod Bezdězem, a prostřed-
nictvím několika desítek fotografií si připo-
meneme 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 seznamuje s malbami a historií 
unikátních záklopových stropů na běl-
ském zámku. 
Postavy z nástropních maleb sestoupí vý-
jimečně dolů do sálu, abychom se s nimi 
mohli setkat tak říkajíc „tváří v tvář“. Bu-
dou nám vyprávět svůj příběh a zmíní 
se jistě i o náročné práci restaurátorů, 
kteří téměř dvacet let bojovali o  jejich 
záchranu. 

HLAVA OČEPENá - Lidové vyšívané 
čepce Mladoboleslavska
17. 6. - 31. 10. 
Na Mladoboleslavsku 
ženy nejčastěji nosily bo-
hatě zdobené čepce, jejichž 
rozsáhlý soubor je uložen 
v muzejních sbírkách. Kdo 
a proč je nosil, kdo je vy-
ráběl a jak? 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, ho-
rory, rozpočíta-
dla a hlavně velké 
množství her do-
provází 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 stří-
brném rendlíčku nebo si zahrajete krvavé 
koleno. Sdílet s námi můžete i to, co vám ze 
světa dětského folkloru utkvělo v paměti.

PODBEZDĚZÍ V PROMĚNáCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá 
expozice Muzea Pod-
bezdězí představuje 
tradici regionu, kul-
turní a historické pa-
mátky i osobnosti Pod-
bezdězí.

SV. LUDMILA – 1100 LET OD ZAVRAŽ-
DĚNÍ PRVNÍ ČESKé SVĚTICE
28. 5. - 31. 10.
V letošním roce 
slavíme vý-
ročí 1100 let od 
úmrtí sv. Lud-
mily. Tato svě-
tice a  první 
česká kněžna 
je díky genea-
logické příbuz-
nosti panovnic-
kých a některých 
šlechtických rodů nejen pramatkou mnoha 
králů (až po současnost), ale i některých 
významných nešlechticů či obecně zná-

mých osobností.
Výstava, kterou Muzeum Podbezdězí při-
pravilo v zámecké kapli sv. Josefa, ukazuje 
spřízněnost např. s básníky, hudebníky či 
současnými panovníky s touto českou svě-
ticí. Výstava je součástí prohlídky Muzea 
Podbezdězí a bude otevřena do konce října 
2021.

POVĚSTNé BáCHORKY 
PODBEZDĚZÍ
Muzeum Mladobole-
slavska ve spolupráci 
se spolkem Pověstné 
báchorky vydalo jedi-
nečný výběr pověstí 
a dalších 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 8. 10. od 18 hod.

MŠE SVATá V KOSTELE SV. VáCLAVA
Pátek 29. 10. od 18 hod.

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

Z kUlTURNÍHo DĚNÍ

muzeum podbezdězí v říjnu
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Kryšpín Josef Taške
nar. 24. 10. 1776 v Bělé 

Vzorný učitel 
a  skladatel chrá-
mové hudby. Po 
předchozím pů-
sobení na bělské 
klášterní škole 
a  v  Mladé Bole-
slavi nastoupil 
jako učitel na běl-
skou farní školu 
a správce kůru far-
ního kostela. I tam 

se vedle vynikající pedagogické činnosti 
věnoval hudbě, zejména kostelní. Slo-
žil řadu církevních skladeb, z  nichž ně-
které byly provozovány nejen v  Bělé, ale 
i  v  řadě dalších míst Čech a  Moravy. Za 
své zásluhy o  kostelní hudbu byl jmeno-
ván čestným členem pražské Akademie 
pro povznesení chrámové hudby. Zemřel 
5. května1848, v Bělé pod Bezdězem

Václav Krolmus
nar. 3. 10. 1790 v Březince 

Vlastenecký kněz, 
sběratel starožit-
ností, archeolog 
a  spisovatel, od-
chovanec bělské 
klášterní školy. Po 
dalších studiích 
se stal knězem. 
Hned od počátku 
svého působení 
měl neshody 

s církevní a světskou vrchností. Byl mj. 
pronásledován kvůli tomu, že bral ohled 
na potřeby prostých věřících. Přestěho-
val se do Prahy, kde se aktivně účastnil 

národního života a věnoval se svým zá-
libám - archeologii národopisu. Byl lite-
rárně velmi činný, psal na různá témata, 
zpočátku převážně náboženská, později 
vlastivědná. Jeho nejrozsáhlejší a nejvý-
znamnější prací je mnohasvazkové dílo 
„Staročeské pověsti, zpěvy, hry, oby-
čeje, slavnosti a  nápěvy s  ohledem na 
bájesloví československé“.  K  rodnému 
Bělsku se hlásí připomínkami a  mo-
tivy ve výše zmíněném díle a  zejména 
ve spisku „Poslední božiště Černoboha 
s runami na Skalsku“. Zemřel roku 1861 
a je pohřben na Vyšehradě. 
Václavu Krolmusovi je věnována část zá-
mecké expozice.

kámen s údajným runovým nápisem

František Zuman
nar. 2. 10. 1870 v Bělé

Finanční úřed-
ník a  historický 
spisovatel. Po 
maturitě na bo-
leslavském gym-
náziu vystudo-
val práva a  stal 
se úředníkem 
státní správy. 
Měl rozhodu-
jící zásluhu na 

založení bělského okresního muzea, 
byl iniciátorem řady jeho významných 

vlastivědných akcí. Byl uznávaným his-
torickým spisovatelem. Napsal stovky 
článků a  pojednání do různých vědec-
kých a vlastivědných časopisů. Publiko-
val v regionálních periodikách i v den-
ním tisku. Kromě článků o historii Bělé 
a  Bezdězu si zaslouží pozornost a  byla 
v odborných kruzích vysoce hodnocena 
jeho Knížka o papíru a materiály o fili-
gránech českých papíren. Jeho práce pro 
rozvoj české historické vědy byla ooce-
něna tím, že byl zvolen dopisujícím čle-
nem Královské české společnosti nauk. 
Zemřel v roce 1955 ve Staré Boleslavi. 

Zdeněk Hoffmann
nar. 21. 10. 1922 v Bělé 

Spisovatel a  ar-
chivář. V  období 
studia na Ob-
chodní akademii 
v  Mladé Bole-
slavi se stal obě-
tavým spolupra-
covníkem správce 
městského mu-
zea a  městského 
archiváře B. 
Dejmka. V  le-
tech 1945 - 1952 
byl městským ar-

chivářem a  spolupracoval se Státním 
historickým ústavem v  Praze, Státním 
archivem v Jablonci nad Nisou a Okres-
ním archivem v  České Lípě. Poznatky, 
které získal, si nenechával pro sebe, ale 
ochotně je předával ostatním. Zaměst-
nání ho odvedlo z Bělé, kam se natrvalo 
již nikdy nevrátil. Nejvíce svých prací vě-
noval pověstem a  bájím z  Podbezdězí. 
Zemřel 16. května1997 v Praze.

narodili se v říjnu

SPolEČENSkÁ RUBRIkA

VZpomínKY
„To, že čas rány hojí, je pouhé zdání. Stále je v srdci bo-
lest a tiché vzpomínání.“
Dne 16. 10. uplyne již dlouhých 15 let, co zemřela moje 
drahá maminka Ludmila Dušičková.

Kdo jste ji znal, vzpomeňte prosím se mnou.  
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene zarmoucená 

dcera Jarmila.

Dne 23. 10. uplyne 11 let od tragické smrti pana 
Jaroslava Šedy. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi.
Rodina

Dne 24. 10. uplyne již třicet let, kdy nás 
navždy opustil pan Miloslav Kálecký 
z Hlínoviště.

Stále vzpomíná rodina.

Dne 26. 10. uplynou dva smutné roky od 
chvíle, kdy nás navždy opustila naše man-
želka, maminka a  babička, paní Marie 
Güttlová. 

Stále vzpomínají manžel, dcera a vnoučata.

Dne 27. 10. si zapálením svíčky připomeneme dvacáté 
výročí úmrtí paní Zdeňky Rutové, rozené Matlasové, 
učitelky hudby a varhanice z České ulice.

Stále vzpomínají syn Václav, dcery Helena Švecová 
a Zdeňka Chlupáčová s rodinami.

Dne 28. 10. uplynou tři roky, co nás opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček, Antonín Stránský. 

S láskou vzpomínají manželka Dagmar, 
dcera Pavla a syn Tomáš s rodinami 

a pravnouček Tobiášek.

Děkuji především děvčatům, mým bývalým spo-
lupracovnicím, a panu Matouškovi, řediteli MKZ, 
za uspořádání a organizaci výstavy mých obrázků. 
Děkuji vám všem, kteří jste přišli na její zahájení 
v sobotu 4. 9., za vaši milou přítomnost, za květi-
ny a dárky.  Setkání s vámi všemi zůstane pro mne 
krásnou vzpomínkou.

Eva Hrubá

Moc rád bych za všechny z  MKZ poděkoval 
Technickým službám našeho města za jejich vy-
datnou pomoc během letních měsíců. A  to jak 
technickou, tak personální na akcích, které jsme 
pro vás pořádali. I když mají své práce dost a dost 
(přibyl sběrový dvůr), nikdy jsme od nich neslyšeli, 
že to nepůjde. A to se počítá. Děkujeme.

Za všechny z MKZ Petr Matoušek, ředitel

poDěKoVání
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U NÁS To ŽIJE ANEB oBČANSkÁ SPolEČNoST V BĚlÉ

Koho pozvat na rozhovor v září, bylo jasné už v lednu. V letošním roce se devátý měsíc  
v roce opět konalo Bělské balonové hemžení. Už podevatenácté, takže příští rok nás čeká 
kulatý ročník. A proto jsem byl rád, že si na nás i na vás udělal čas jeden z organizátorů 
těchto balonových fiest neboli oslav, vzduchoplavec Ing. Miroslav Nigrýn. Setkali jsme se 
v týdnu před akcí samotnou a nit hovoru se vznášela kolem balonů. Jak jinak...

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 

Petr Matoušek

BALOON CLUB BÍLÁ HLÍNA

Balloon Club Bílá Hlína
Bílá Hlína 31, 295 01 Mnichovo Hradiště

E-mail: info@bcbh.cz

Pro vás, milí čtenáři, ještě připomínám, že 
celý rozhovor najdete na stránkách MKZ 
www.mkzbela.cz v oddíle KULTURNÍ TE-
LEGRAF. Nebo v podcastech na Spotify, An-
chor, Audiolibrix - stačí zadat KULTURNÍ 
TELEGRAF. Uživatelé jablíček nás najdou 
na iTunes v PODCASTECH. 

Pane Nigrýne, jste bělský rodák? 
Po rodičích jsem Bělák. A cítím se tak. I když 
jsem dlouho bydlel v Doksech a teď bydlím 
na Bílé Hlíně, kde jsme založili Baloon Club. 
A malinko se snažím svému rodišti i něco 
přinést. Proto jsme přivedli balonáře do kraje  
v okolí Bezdězu, proto vzniklo Bělské balo-
nové hemžení. V té době se balonem létalo 
hlavně kolem Brna a Prahy. 
A jaká byla vaše cesta k balonům?
Já to trochu otočím. Nejdřív se musely ba-
lony dostat do naší republiky. Před rokem 
89 to bylo vůbec těžké. I když ne nemožné. 
Pamatuji se, že Svazarm chtěl koupit pol-
ského větroně, což nedopadlo, a aby peníze 
nemuseli vracet, parta nadšenců dokázala 
koupit balon z Německa. A začalo se létat. 
Po revoluci už to bylo jednodušší, vznikla 
firma v Brně na balony - bratři Aleš a Ivan 
Kubíčkovi dělají balony dodnes. A dneska 
patří mezi první pětku výrobců balonů. (Pro 
zvídavé přidáváme webovou adresu: https://
www.kubicekballoons.cz/)
A teď se dostávám k té své cestě k balonům. 
Právě díky jednomu zaměstnanci firmy Ku-
bíček jsem poprvé vlezl do koše. Mě vždycky 
lákala letadla, lodě, vlaky - veškerá dopravní 
technika. V šestnácti letech jsem ve Svazarmu 
Česká Lípa poprvé propadl létání na větroni. 
To mi nějakou dobu vydrželo, ale šel jsem 
na vysokou, a větroň musel jít stranou. Ale 
po škole už se mi po létání stýskalo. A přišel 
poslední srpnový víkend roku 1996 a já jel  
s kamarádem ze školy za jeho bratrem  
a jejich přáteli k Plzni. Oni totiž létali horko-
vzdušným balonem. To mě zajímalo, ale zá-
roveň, když jsem to viděl, moc se mi do koše 
nechtělo. Malý koš pod velkým balonem.  
Z toho není problém vypadnout, a tak jsem 
si říkal, budu pomáhat tady ze země a taky 
to bude hezký. 
A odříkaného chleba...
Ano, největší krajíc. Pilot nám večer ozná-
mil, že má v koši volno a zítra má být krásně, 
letíme. Bál jsem se, ale počasí bylo opravdu 
nádherné. Startovali jsme pod zámkem Ko-
zel. (Mimochodem, Kozel patřil od roku 
1816 naší větvi Valdštejnů. Od Jana Vojtěcha 
Černína, který zemřel bez potomků, ho zís-
kal Kristián Vincenc Valdštejn-Vartenberk. 
Pozn. red.) A ten let mi úplně učaroval. Tam 
šli lidi na houby, mávali jsme na sebe, volali. 
Pilot na ně pokřikoval: Ještě kousek doprava, 
tam je velkej hřib! a podobné legrácky a já 
jsem věděl, že jsem se zamiloval do balonů. 
A v roce 2000 jsme si udělali pilotní průkazy 
a na podzim téhož roku jsme začali létat -  

s balonem firmy Škoda Auto, kde jsem tehdy 
dělal. Ten balon máme dodnes a létáme už 
jednadvacet let. Je to krása.
A vrátil byste se k větroňům?
Asi už ne. Větroň i balony jsou sice tiché, 
plachtí, ale přesto je to jiné. S balonem je to 
jako na peřině, takové vznášení nad krajinou, 
můžete naklesat do údolí, v podstatě přistát 
kdekoliv, startovat odkudkoliv, volat na lidi. 
Větroň je jako tobogán. Už bych se nevrátil. 
Zažil jste během svého létání nějaký kri-
zový okamžik? Třeba bouřku?
Bouřku jsme zažili v rámci jednoho balo-
nového hemžení. My balonáři si počasí hlí-
dáme velmi pečlivě, a když si nejsme jistí, 
voláme do Českého hydrometeorologického 
ústavu. Ale občas se může stát, že bouřka 
se zjeví z čista jasna. Nevím, který už to byl 
ročník, ale všechno bylo ideální, nic ne-
hrozilo. Jen kdesi daleko na západě malé 
nevýrazné bouřkové formace, tzv. jadýrka. 
Startovali jsme z Háječku a zhruba po čtvrt-
hodině letu najednou volá přes vysílačku le-
tiště Česká Lípa: „Jste ve vzduchu?“ Já na to: 
„Ano, letíme všichni, je krásně. Co se děje?“  
Česká Lípa: „Tak rychle sedejte, tady je 
bouřka jako prase.“ Vysílačka pracovala na-
plno, všem se nakonec podařilo rychle skle-
sat a nikomu se nic nestalo. Ale byl to fofr. 
Dodnes na vzpomínáme. A ještě jeden ta-
kový adrenalin. Krátce po pilotních průka-
zech jsem s pasažérkou u Dalešic moc na-
klesal a prodíral se košem mezi borovicemi. 
Naštěstí nám přišla do cesty louka. Moc jsem 
se paní omlouval, dokonce jsem ji chtěl z té 
louky odnést. Ale ona byla nadšená. Všechno 
je jen o úhlu pohledu.
Jistě jste okolo balonů potkal i řadu zají-
mavých lidí, že?
Protože jsme létali a létáme na firemním ba-
lonu, občas jsme museli pro Škodu odlétat 
pár akcí. V roce 2001 jsme se zúčastnili filmo-
vého festivalu v Karlových Varech a vozili lidi 
na upoutaném balonu. Byli tam většinou naši 
herci, pár cizinců a mezi nimi takový menší 
plešatý chlapík s výrazným nosem. Já jsem 
nevěděl, kdo to je, až asi po týdnu mi volali 
kamarádi balonáři: „Ty se ani nepochlubíš,  
a měl jsi v koši hollywoodskou hvězdu!“ Já 
jsem nejdřív nechápal, o co jde, až mi poslali 
fotku a pod ní stálo: Herec Ben Kingsley se 
vznáší v balonu. Kdybych ho poznal, nene-
chal bych ho odejít jen tak. Ale na čele to na-
psané neměl. A choval se opravdu normálně, 
žádné hvězdné manýry.
A máte v koši destičku - zde se držel Ben 
Kingsley?

To bohužel nemám, protože si nepamatuju, 
kde se přesně držel… Ale ten koš máme  
a stále ho používáme. 
To si musíte vymyslet a určit. Když jsme 
u koše a vůbec u balonu - jak dlouho trvá, 
než vzlétnete? 
My už jsme za ty roky sehraní, takže když 
každý dělá, co má, za dvacet minut jsme ve 
vzduchu.
Starty jsou pomalé, lehounké, ale přistání 
bývají drsnější, ne?
Máte pravdu, ale jsou výjimky. Někdy mu-
síte start hodně rychle nastoupat, třeba se 
potřebujete vyhnout drátům, jindy, když je 
příznivý vítr, zase přistanete jako do peřin. 
Ale jednou, když hodně foukalo, jeli jsme tak 
sto dvacet metrů košem na bok.
A co balonové hemžení letos?
V letošním roce jsme oslavili 19. ročník naší 
fiesty, a to od 16. do 19. 9. v Bělé pod Bezdě-
zem a v Mladé Boleslavi. A příští rok dvacet 
let. Doufejme, že se dohodneme s městem  
i s vámi (MKZ) a pomůžete nám uspořádat 
důstojné oslavy našeho dvacetiletého půso-
bení tady v Bělé a v Podbezdězí. 
Existuje nějaký speciální vzduchoplavecký 
pozdrav?
Ano. Měkké přistání.
Já myslel: Hodně plynu! (smích) Přeju vám 
měkké přistání a hodně plynu na příští 
dvacáté Bělské balonové hemžení. 



11

Turistika v měsíci padajícího listí

Bělští turisté vás zvou na autobusový zá-
jezd
Sobota 30. 10.
Máchovské ohlédnutí aneb Začátek cesty
Program: Český ráj, hrad Valečov, skalní 
hrad Kavčiny (pouze za příznivého počasí), 
Kopicův statek - skalní galerie, Kacanovy. 
Možnost výběru trasy přes rozhlednu Hla-
vatici, nebo přímo na hrad, mírně náročné: 
8-12 km. Občerstvení po trase. 
Odjezd: Bělá p. B., Městská sportovní hala, 
v 9 hod. Doksy přijedou rychlíkem. 
Cena: 150 Kč, návrat: cca v 17 hod. 
Těšíme se na setkání.
Akce se uskuteční dle aktuálních omezení.

Kacanovy

putování po skautských 
tábořištích

Sobota 16. 10.
Sraz v 8.45 na náměstí v Bělé p. B. Od-
jezd: 9 hod., zastávka – nádraží ČD. 
Pěší trasa: Sudoměř - nádraží, pro-
hlídka muzea. Poté údolím Strenic-
kého potoka přes tábořiště „Blatečky“, 
pod Trnovou, Petrovina, Suchý mlýn 
– zde táborák, buřty, s  sebou hrnečky 
na čaj, svařák. Pak pokračujeme do 
Nosálova, zde odjezd v 16 hod. Jízdné:  
100 Kč, vstupné do muzea každý sám. 

Na setkání se těší skauti a Horský vůdce.

Ve dnech 2. - 7. 9. proběhly v Olomouci 
České akademické hry 2021, na kterých 
vysokoškolští sportovci soupeřili v  22 
sportech. Z klubu šermu 1. FC Bělá pod 
Bezdězem se turnaje v šermu kordem zú-
častnili hned dva vysokoškoláci. Mezi že-
nami vybojovala stříbrnou medaili Anna 
Coufalová (1. LF UK) a mezi muži obsa-
dil pěkné 6. místo Jiří Valc (Škoda Auto 
Vysoká škola o. p. s.).

Ve stejnou dobu, ale v  Teplicích, se na 
tréninkovém turnaji připravovali na své 
zářijové MČR mladší žáci, žáci a  kadeti. 
Z  početné bělské výpravy se na stupně 
vítězů probojovali: mladší žáci – 1. Filip 
Korselt, žačky – 1. Adéla Šafránková, žáci 
– 3. František Zavadil, kadeti – 1. Ondřej 
Procházka, 2. Martin Novák.

Doufejme, že od letošního října se 
opět plně rozběhne šermířská sezona 
2021/2022, jejíž součástí budou i  tur-
naje Podbezdězský kord a Pohár Atmosu, 
které se v Bělé p. B. uskuteční 30. a 31. 10. 

a na které již teď srdečně zveme všechny 
příznivce bělského šermu.
Více na: www.serm-bela.cz

MC

V září se opět sešli všichni členové Svor-
nosti, aby společně zahájili další skaut-
ský rok. U slavnostního ohně nechyběli 
nejmladší špunti ani ti odrostlejší a vše-
obecně jsme si užívali toho, že se mů-
žeme vidět naživo, že se můžeme spolu 
smát – a  samozřejmě doufáme, že to 
vydrží. On-line schůzky opravdu nena-

hradí živý kontakt, nemluvě o  tom, že 
si spolu nic moc nezahrajete, nezažijete 
nic dobrodružného (když vynecháme 
spadlou wi-fi nebo vypadnutý mikro-
fon u  počítače…). Takže nám i  celému 
světu držte palce, ať čínský virus zmizí 
nebo aspoň se co nejvíc omezí, abychom 
mohli normálně žít, hrát si, chodit ven, 
poznávat svět…
Více info: https://svornost.skauting.cz/

Jerry

SVORNOST BĚLÁ – PARTA SKVĚLÁ!

spoleK TaJemsTVí

ZE SPoRTU A SPolkoVÉ ČINNoSTI
anna couFaloVá 

aKaDemicKou VicemisTRYní čR 2021 V šeRmu

ZaHáJení DalšíHo RoKu

sK bělá - HáZená 
SPORTOVNÍ HALA 

V MĚSÍCI ŘÍJNU

sobota 9.10. 15:00 hod.
 SL mladší dorost Bělá - Kolín
sobota 9.10. 17:00 hod.
 SRL mužů Bělá - Loko Vršovice B
sobota 23.10. 9:00 – 14:00 hod.
 turnaj mladšího žactva

Několik vzpomínek na letošní tábor
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AKČNÍ CENY

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA CELÉ KRŮTY 
A KROCANY CHLAZENÉ, STŘÍKANÉ I UZENÉ

Krůtí a kuřecí maso, 
uzeniny a speciality 
vlastní výroby 

Tyršova 74, Bělá pod Bezdězem 
Tel: 326 701 229

109,90

34,90
KUŘECÍ ČTVRTKY

129,90UZENINY Z NAŠÍ VÝROBY 
KLOBÁSA S MEDVĚDÍM ČESNEKEM

139,90
KRŮTÍ PRSA

59,90
KRŮTÍ KŘÍDLA

99,-KUŘECÍ PLÁTEK
KUŘECÍ PRSA

129,90
KLOBÁSA SE SÝREM

109,90
KRŮTÍ MLETÁ

MASO Z ČESKÝCH CHOVŮ
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