Z JEDNÁNÍ RM A ZM - DĚNÍ VE MĚSTĚ - PROGRAM TRÉGLOVA
BĚLÁ - ze základní  školy - Z KULTURNÍHO DĚNÍ - ZE SPORTU
Vážení spoluobčané, milí běláci,
půjdu rovnou k věci. Situace okolo společnosti Bělská Investiční s.r.o. je nešťastná.
Nikoho z nás netěší, jak se o našem městě
píše v novinách. Spolu s většinou kolegů
z rady jsme se dohodli, že budeme vše
řešit racionálně a důsledně. Ve spolupráci
s nezávislou advokátní kanceláří, která se
specializuje na obchodní právo, důkladně
zmapujeme situaci ohledně městské spoluúčasti v Bělské Investiční s.r.o. Zastupitelstvu města posléze předložíme reálné
možnosti dalších kroků. Naším cílem je,
aby město na účasti ve společnosti Bělská
Investiční s.r.o. netratilo. Pokud policie či
následně soudy v budoucnu zjistí, že došlo k podvodu, budeme škodu vymáhat.
Emoce kolem tohoto problému je velká,
ale považuji za důležité vědět, co chceme,
a omezit zbytečné spekulace. O veškerých
výstupech vás budeme s kolegy transparentně informovat oficiálním prohlášením
členů rady města skrze web a facebookové
stránky města. Prosím, držte nám palce, ať
společně najdeme to nejlepší řešení pro Bělou.
Naštěstí se i v této době můžeme radovat
z toho, co se v Bělé podařilo.
V pátek 15. října jsme slavnostně otevřeli
další, nově zrenovovaný prostor v rámci
přízemního patra jihovýchodního křídla
bělského zámku pro „Zámecký klubík“,
který funguje pod taktovkou úžasné paní
Marcely Paterové. Energie, kterou těmto
prostorám dává, je nedocenitelná. Sledujte
prosím její akce, které zveřejňuje na Facebooku, a navštěvujte „Zámecký klubík“, co
to jde, protože přesně tomu má sloužit.
V pondělí 18. října jsem se na „Střeláku“
zúčastnil skvělé práce spolku bělských rybářů s malými „Candáty“. V opravené klubovně mě nejvíce zaujalo nadšení mladých
rybářek i mladých rybářů pro tuto milou
aktivitu. Velmi oceňuji, jak ukázkově tento
spolek pracuje s našimi nejmenšími.

V klubovně jsme opravili podlahu a strop.
Velkou ruku k dílu přidali rovněž i členové
Místní organizace Českého rybářského
svazu Bělá pod Bezdězem, kteří si klubovnu znamenitě zvelebili.
Přátelé zvířat, pozor. V Bělé bude mít brzy
své ordinační hodiny veterinářka, paní
MVDr. Petra Smigiel. V Mělnické ulici 273
bude sdílet ordinaci s panem MVDr. Kiliánem. O ordinačních hodinách paní doktorky vás budu informovat v nejbližších
týdnech. S paní doktorkou jsme již definitivně dohodnuti, že do Bělé část své veterinární praxe přesune. Věřím, že tu pomůže
mnoha zvířecím pacientům.
První setkání s občany s příznačným názvem „Zpětná vazba“, které iniciovala naše
zastupitelka, paní Petra Horčičková, se
odehrálo 29. září. Setkání hodnotím jako
velmi přínosné. Tento úvodník píšu den
před říjnovou „Zpětnou vazbou“.
Dovoluji si Vás tímto opět pozvat tradičně
na Starou poštu i v listopadu, a sice ve
středu 24. 11. 2021 od 16:00 (v zářijovém
Zpravodaji jsme chybně uvedli čtvrteční
datum). Zde vám s kolegy ze zastupitelstva
budeme opět k dispozici pro diskuzi nad
současnými tématy Bělé pod Bezdězem.
Těšíme se na debatu s vámi.
Přeji vám, aby pro vás listopad byl klidným
měsícem plným příjemných zážitků.
Jan Sýkora, místostarosta města

listopad
11/2021
45. ročník

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
Václav Havel
Výstava k 10. výročí úmrtí
Masarykovo nám. 140
I. patro
Listopadové pátky a soboty
DIVADELNÍ FESTIVAL TRÉGLOVA BĚLÁ
17. ročník
V Komorním sále MKZ
od 19.30 hod.
Vstupné:
Předprodej: 60 Kč, na místě: 70 Kč
Neděle 28. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
Masarykovo nám. od 17 hod.
První adventní koncert
Bělská farní schola
V kostele Povýšení svatého Kříže
od 18 hod.
Čtvrtek 9. 12.
SKEČMEN - Roman Zach
Divadlo Komediograf
V Komorním sále MKZ
Od 19 hod.
Vstupné:
Předprodej: 200 Kč, na místě: 250 Kč
Neděle 12. 12.
VÁNOČNÍ JARMAREČEK
Masarykovo nám.
od 10 do 16 hod.
Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Z jednání zastupitelstva a rady města
akce „Rekonstrukce městského kamerového systému“. Vybraným dodavatelem je společnost KH servis, a. s., IČO:
45279748, za cenu 1 836 360,- Kč bez
DPH, tj. 2 221 995,60 Kč včetně DPH.
Realizace proběhne v listopadu letošního
roku.

Prodej domu Pražská čp. 862
Rada města schválila spolupráci s firmou
G8 Reality, s. r. o., IČO: 01913638, se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, 186 00
Praha 8, provozující na základě franšízové
smlouvy značku RE/MAX, týkající se
prodeje bytového domu Pražská čp. 862.
Rozšíření kamerového systému
Rada města schválila po provedeném výběrovém řízení dodavatele na realizaci

Stav rozpočtu
Rada města projednala stav plnění rozpočtu města k 30. 9. 2021 - příjmy ve výši
77.305.412,66,- Kč, výdaje 90.582.441,31,- Kč.
Přístavba hasičské zbrojnice pro JSDH
Rada města vzala na vědomí informaci
o získané dotaci ve výši 2.763.323,- Kč
na akci „Bělá pod Bezdězem, Stavební
úpravy zázemí a přístavba hasičské zbrojnice SDH“ a pověřila odbor rozvoje a majetku města ve věci realizace této investiční akce. Realizace akce proběhne
v příštím roce.

Zpětná vazba

Podpora od Nadačního fondu
ŠKODA AUTO
Rada města schválila uzavření smluv, kterými přijímá finanční dary od společnosti Nadační fond ŠKODA AUTO ve
výši 196.000,- Kč na pořízení osobního
elektromobilu a 750.000,- Kč na výstavbu
atletického oválu v areálu základní školy
v Máchově ulici.

Projekt Paninodvorské ulice na Výsluní - část II.

Vážíme si toho, že jste přišli v září
i v říjnu diskutovat a předat Vaši zpětnou vazbu zastupitelům města (P. Horčičková, I. Orolínová, P. Girgle, J. Sýkora). Těšíme se na setkání listopadové.
To se bude konat ve středu 24. 11. 2021
od 16:00 opět na Staré poště. Děkujeme
Vám.
Jan Sýkora

Ing. Jana Vltavská, tajemnice MÚ

Oznámení občanům
Šubrtova, Hlínoviště,
Bezdědic a Březinky

Ing. Jaroslav Verner

Poděkování
Děkujeme vedení města za uspořádání
oslavy jubilantů na Vrchbělé. Celý program byl příjemným a zajímavým zážitkem pro všechny zúčastněné. Zvláště
zaujalo vystoupení pana Müllera s představením zámku.
Marie Krucká

V neděli 7. 11. společnost Compag Mladá
Boleslav, s. r. o., provede svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 proběhly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Připravit a zrealizovat
bezproblémový průběh voleb a správné
sečtení všech hlasů je věc organizačně velice náročná. V Bělé jsme to opět zvládli
na jedničku díky precizní přípravě a organizaci ze strany zaměstnankyně MÚ paní
Moniky Krejčíkové, za což jí patří velký
dík. Velké poděkování patří i všem členům okrskových volebních komisí, kteří

obětovali slunečný víkend této službě. Velice si vaší iniciativy vážíme a děkujeme!
A v neposlední řadě děkujeme všem, kteří
jste k volbám přišli a využili jste svého
hlasovacího práva. A bez ohledu na to,
jak vás výsledek voleb potěšil či nepotěšil,
važme si, že máme tu možnost!!!
Ing. Jaroslav Verner, starosta
Jan Sýkora, místostarosta
Ing. Jana Vltavská, tajemnice

A jak volby dopadly – nabízíme vám shrnutí Českého statistického úřadu:
Volební účast dosáhla 65,43 %, v poslaneckých lavicích zasedne historicky nejvíce žen.
Ve volbách usilovalo o přízeň voličů celkem 22 politických stran, hnutí a koalic, na jejichž kandidátních listinách bylo
zapsáno 5 242 kandidátů, 3 584 mužů
a 1 658 žen. Zákonnou hranici pro vstup
do Poslanecké sněmovny překonaly celkem čtyři volební strany, podrobné výsledky zveřejnil Český statistický úřad na
webu volby.cz.
Průměrný věk zvolených poslanců a poslankyň je 49,84 let. Nejstaršímu je
77 let, nejmladšímu 27 let. Ve Sněmovně
usedne 75 % mužů a 25 % žen. „Čtvrtinové zastoupení žen je rekordní. V poslaneckých lavicích usedne vůbec nejvíce
žen v novodobé historii samostatné České
republiky,“ upozorňuje Eva Krumpová,
1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Voliči ve sněmovních volbách mohli využít přednostní hlasy. Nejvíce jich získali Vít Rakušan (59 792), Markéta Pekarová Adamová (49 074) a Petr Fiala
(38 555).

150110 obaly
obsahující
zbytky
		
nebezpečných látek
200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla
		
a pryskyřice obsahující nebez		
pečné látky
200126 olej a tuk neuvedený pod číslem
200125
200133 autobaterie a akumulátory
						
V režimu zpětného odběru převezmeme:
• elektrozařízení – lednice, mrazničky,
televizory, monitory, rádia, vysavače a zářivky. Zařízení musí být kompletní, tj. nesmí chybět žádné podstatné součásti a nesmí být demontované.
• olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot, barvy, laky, ředidla –
pouze dobře uzavřené
• drobné baterie a monočlánky
• plastové nádoby od primalexů

V říjnovém vydání Zpravodaje jste se
mohli seznámit se západní částí budoucí
podoby Paninodvorské ulice na Výsluní.
Nyní to je její střední část a v prosincovém vydání najdete východní část. Projekt řeší organizované parkování, zasakování dešťové vody, obnovu a výsadbu
zeleně. Součástí projektu je i výměna
dosluhujícího vodovodního potrubí.
Začátek prací je plánován v jarních měsících roku 2022.

Ještě jednou prvňáčci
Kvůli nedorozumění byla v říjnovém
Zpravodaji k vidění pouze fotografie
žáčků z I. A z vycházky na dětské hřiště
na Nové čtvrti. Proto nyní s omluvou
všem rodičům i dětem umisťujeme na
tuto stránku listopadového Zpravodaje skupinovou fotografii rovněž dětí
z I. B a společné foto obou prvních
tříd z přivítání prvňáčků z 1. září letošního roku.
Jan Sýkora

JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU
ODVEZENY!

K volbám dorazilo 65,43 % voličů. Komodity odpadu shromážděte na uve„Volební účast přesahující 65 % je vů- dené místo dle lokality. V určenou hodinu
bec nejvyšší volební účastí ve sně- bude provedena pouze nakládka odpadu.
movních volbách od roku 1998,“ říká
Marek Rojíček, předseda Českého sta- Přibližná hodina svozu:
tistického úřadu. Na území ČR zaznamenali nejvyšší účast v obci Čilá 8.00 h – Šubrtov, u papíren - parkoviště za
na Rokycansku, kde k volbám při- obchodem
šlo 100 % voličů, nejméně voličů, 8.30 h – Hlínoviště, u nádob na tříděný
26,58 %, využilo volebního práva v obci odpad
Obrnice na Mostecku.
9.00 h – Bezdědice, náves
Poslední okrsek byl zpracován v sobotu ve 9.30 h – Březinka, před MŠ
22.24.
						Odvážen bude pouze odpad pocházející
z domácností, odvoz se netýká odpadů
Zdroj: Český statistický úřad | ČSÚ z podnikatelské činnosti.
(czso.cz)
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - DĚNÍ VE MĚSTĚ
Přírodovědný klokan

Je již tradicí, že období olympiád a soutěží na naší škole začíná Přírodovědným
klokanem. A nebylo tomu jinak ani letos. V úterý 12. 10. se sešli žáci osmých
a devátých ročníků, aby si lámali hlavy
nad nelehkými otázkami z přírodopisu,

zeměpisu, matematiky, fyziky i všeobecného přehledu. Zatímco za správné odpovědi byli soutěžící odměněni třemi,
čtyřmi či pěti body, za špatnou odpověď
o jeden bod přišli. Soutěžní klání tedy
bylo nejen o vědomostech, ale i o strategii, zda jít do rizika. Se všemi nástrahami si nejlépe poradila Alice Jeřábková
z IX. B, která s přehledem vyhrála. Čtyři
body dělily od pomyslné zlaté medaile
Filipa Hašla z IX. A, jenž se musel smířit
s druhým místem. Třetí příčka patří právem Filipu Švarcovi z VIII. B, kterému
chyběl jen jeden bodík ke stříbru. Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme a držíme palce v dalších soutěžích
a olympiádách, které nás letos čekají.
Ing. Pavlína Cankařová

Podzim ve školní družině

Tradiční výstava
vašich betlémů
Již několikátým rokem se ve vánočním čase otevírá prostor klášterního kostela sv. Václava lidem
a nabízí výstavu betlémů. Pokud i vy máte čím přispět, chcete
všem ukázat betlém, který jste mívali postavený doma vy jako malí
nebo třeba vaši rodiče, rádi ho přijmeme ve dnech 5. a 8. 12., vždy
od 13.30 do 15 hod. přímo v klášterním kostele sv. Václava.
Termíny otevření výstavy budou
upřesněny v prosincovém čísle
Zpravodaje.
Zapůjčené exponáty si budete
moci vyzvednout po Novém roce.
Kulturní komise

Nastávající podzim se připlížil i do školní
družiny. Vychovatelky společně s dětmi
chodí na podzimní procházky, kde pozorují změny v přírodě. Sbírají kaštany,
barevné listy a z těchto materiálů tvoří
zvířátka nebo koláže. U vchodu do šaten
se vytvořila z plodů podzimu krásná
podzimní výstavka, na kterou se můžete
podívat a ohodnotit snahu našich dětí.
Krásné podzimní dny vám přeje celá
školní družina.
Jitka Tošovská

Výstava na stromech
zaujala i překvapila

Žijeme tak, jak si uklidíme
Dne 2. 10. proběhla každoroční dobrovolná úklidová akce s názvem „Za Bělou krásnější“. Vynechali jsme jen loni
ze známých důvodů.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že úklidu
lesa a jeho okolí není zapotřebí, podařilo nám za vydatné pomoci místních
skautů se svými vedoucími posbírat
docela velké množství odpadu, včetně
starých pneu, různých kabelů a mnoho
dalších věcí, které do lesa rozhodně nepatří.
Tímto chceme vyjádřit velké poděkování všem dobrovolníkům, včetně dětí,
kteří věnovali svůj volný čas péči o to,
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BĚLÁ
JAKO
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BĚLÁ

co je v našem životě nejdůležitější – životnímu prostředí. Dále bychom rádi
poděkovali vedení a zaměstnancům
Lesů Bělá, kteří akci podpořili a byli
sami fyzicky nápomocni při svážení
nasbíraného odpadu a jeho likvidaci.
Ve dnech, kdy se příroda obléká do
překrásného podzimního hávu a babí
léto láká nás všechny k vycházkám do
lesa, za sportem, sbíráním posledních
hub nebo jen tak na vzduch, děkujeme
všem těm, díky nimž tyto radostné momenty budou zase o něco krásnější.

V předvolebním týdnu vyvěsili žáci devátého ročníku šestnáct plakátů s fotografiemi a informacemi o pěstování a zpracování bavlny v Indii jednak v parku na
Masarykově náměstí, jednak na chodbě
přístavby. Učitelé se svými žáky, vyzbrojení propiskami a kvízy, navštívili tuto
výstavu, aby si v krátkém testíku ověřili
své získané vědomosti. A jako obvykle je
některá čísla naprosto zaskočila. Věděli
jste například, že ročně „nacpou“ pěstitelé bavlny do pesticidů celé tři miliardy
amerických dolarů? A právě tento šok
byl tím pravým východiskem k diskuzi
na téma fairtrade. Výstava tedy u žáků
úkol splnila a odrazili se od něj k další
aktivitě – programu Pěstuj planetu, který
se snaží naučit žáky alespoň některé problémy globalizovaného světa řešit.

Dagmar Femiaková a Milan Lomoz

Na závěr ještě řešení kvízu: 1b, 2c, 3c, 4b,
5a, 6c, 7c, 8b, 9a, 10c, 11a, 12c, 13b, 14a,
15c, 16c.
Ing. Pavlína Cankařová
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Rohovládova Bělá. Další z věrných zakládajících obcí, lehce zapamatovatelná díky svému symbolu, velkému
drakovi, kterého nejen že má ve znaku, ale její obyvatelé ho v prvních letech setkávání hrdě vozili s sebou. Určitě
si všichni vzpomenete na překvapení, když se nám v prvním ročníku setkání procházel obrovský drak Českou ulicí
a přistál v parku před altánem. Vzpomínáme i na nápadité pohádkové plavidlo při setkání na koupališti. Jsme
rádi, že jsme se s touto obcí a jeho obyvateli seznámili.
A jak se v Rohovládově Bělé mají v současné době? To se dozvíte v naší letošní rubrice.

Můžete na začátek krátce představit svou
obec?
První písemná zmínka o obci pochází z roku
1282 a vztahuje se ke kapli sv. Jiří, která stála na místě současného kostela sv. Petra
a Pavla. Obec byla již v 19. století přirozeným centrem služeb pro okolní obce. Výuka
v historické budově školy začala v roce 1878.
První praktický lékař, MUDr. Svoboda, otevřel svou ordinaci v 80. letech 19. století. Velký rozkvět nastal v obci od 60. let minulého
století, kdy byla vybudována mateřská škola,
nové pavilony základní školy, nákupní středisko, zdravotní středisko s ordinací praktického, dětského, zubního lékaře a rehabilitace,
dále pak hasičská zbrojnice. V 80. letech byla
vystavěna kanalizace s čistírnou odpadních
vod, která dnes slouží pro tři obce.
V obci žije cca 610 obyvatel. Do roku 1923
se obec jmenovala pouze Bělá, název „Rohovládova“ dostala po jednom z členů rodu
Bukůvků, jakémsi Rohovládovi, který území dnešní obce spravoval. Toto neobvyklé
jméno vzniklo patrně spojením slov „vládne
rohům“, což souvisí s hlavní činností rodu
Bukůvků, tedy chovem rohatého dobytka.
Správný název je tedy Rohovládova Bělá,
s krátkým „a“ na konci, v tom se často chybuje. Název Bělá obec dostala díky světlé
opučité půdě, která má v suchém letním období bílou barvu.
Jak prožíváte tu hektickou dobu, která začala loni a trvá prakticky dodnes - co se povedlo, co vám zhatil covid-19?
Tak jako v celé zemi, covid-19 nám zhatil
všechny tradiční kulturní a sportovní akce
od jara 2020 do léta 2021 – plesy, pálení čarodějnic, hasičské závody, dětské dny, fotbalové
zápasy místního týmu a jiné. Jedinou světlou
výjimkou bylo setkání Bělých v září loňského
roku, které se uskutečnilo u nás. Kvůli covidovým omezením, která se měnila ze dne na
den, jsme byli nuceni uspořádat poněkud
komornější setkání. Nakonec se sjeli všichni
tradiční účastníci a staří známí ze všech koutů republiky. Dopoledne proběhla tradiční
prohlídka obce a společný oběd v místním
hostinci. Odpoledne jsme se přesunuli do

Pardubic, kde jsme absolvovali výlet lodí po
Labi a celé setkání zakončili v restauraci pod
Kunětickou horou.
Covid-19 nám na štěstí nezhatil dvě celkem
náročné a několik let připravované akce.
Podařilo se nám zrekonstruovat asi 2,5 km
chodníků podél hlavní silnice protínající
obec a zrealizovat přístavbu kuchyně základní školy.
Jak bojujete se současnou situací vy osobně/obec?
Osobně si v současné době užívám zase normálního života. To, co tady bylo v první polovině roku, už asi nikdo nechceme zažít. Začínám být ale trochu nervózní z postupného
narůstání počtu nakažených a především
z velmi rychlého zhoršování celkové ekonomické situace. Zdražování základních životních potřeb a nedostatek některého zboží,
zejména stavebního materiálu, postihne jistě
každého z nás, obce i města.
Co vás ještě letos čeká?
Do konce roku zbývají pouze dva měsíce,
které budeme věnovat zejména dokončení
příprav stavebních akcí na příští rok. Pokud
se zadaří, rádi bychom vybudovali ve spolupráci se sousedními obcemi dvě stezky. Dále
plánujeme rekonstrukci místní komunikace
a dalšího úseku chodníků.
Rád bych zde také zmínil dvě významné
události z letošního roku. V září jsme se po
několika letech vyjednávání, žádání a doprošování dočkali zákazu tranzitní nákladní
dopravy nad 12 t. Zákaz se týká celkem čtyř
obcí a města Lázně Bohdaneč. Intenzita dopravy významně klesla, a tak se dá u nás zase
rozumně žít.
Druhou významnou událostí, kterou žila
celá obec na přelomu srpna a září, je zlatá
medaile, kterou vybojoval náš občan Adam
Peška na paralympiádě v Tokiu. Na počest tohoto mimořádného úspěchu Adama
a jeho rodičů proběhla na fotbalovém hřišti
velká oslava.

5

Co je u vás k vidění, na co byste nalákali
návštěvníky (popř. kdy, pokud se jedná
o akci)?
Nejvýznamnější historickou památkou je
již zmíněný kostel sv. Petra a Pavla v centru
obce.

Hezkým a klidným místem je areál dnes již
bývalého koupaliště, kde se nachází malá
hospůdka, dětské hřiště a vodní nádrž, která slouží jako rybník. Zejména v letních
měsících to tu žije. Za zmínku stojí stavba
s honosným názvem „Přestupní terminál“,
vybudovaný před dvěma lety. On je to spíše
takový miniterminálek, patrně nejmenší autobusový terminál ve střední Evropě.

Jaká byla ve vaší obci odezva na setkávání
Bělých a zúčastnili byste se znovu v budoucnu?
O setkání Není Bělá jako Bělá je v naší obci
tradičně zájem. Zatím se nám vždy podařilo
naplnit autobus, tj. cca 30 lidí. Na posledních srazech jsme tvořili asi nejpočetnější
družinu. Jezdíme v podstatě stejná parta,
složená z lidí všech věkových kategorií. Je to
příležitost, jak poznat nová místa a zároveň
se potkat se starými známými. Letošní sraz
v České Bělé byl již devátý v pořadí, což je
už celkem hezká tradice. Pokud bude vůle
si tuto tradici udržet, určitě budeme jezdit
i nadále.
Ing. Václav Fišer,
starosta obce Rohovládova Bělá
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Pátek 5. 11.
Přiznání – James Graham
Ochotnický spolek Žumpa
Od 19.30
Může být ústředním tématem divadelní hry něco tak
5. - 27. listopadu
přízemního, jako je
vyplňování daňového
přiznání? Základem
hry je prostý, leč originální nápad: použít „daňové doklady“
jako klíč k vyprávění
životního příběhu.
TRÉGLOVA
BĚLÁ
2021

Sobota 6. 11.
Dekanémor
Divadelní soubor Kámoš Drámoš
Od 19.30
Komediální adaptace slavného Bocacciova Dekameronu. Studentské představení.
Představení vznikalo jako ročníková
práce souboru formou improvizací a hrou
s předlohou, z níž byly vybrány tři zpracováním odlišné příběhy. Krátká a úderná
kramářská píseň, příběh o neúprosném
osudu a také něco málo o neopatrné lásce
a zkaženém dechu…

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

TRÉGLOVA BĚLÁ
lodi Bublině vydává za svým snem na ostrov Hukakulu.

Sobota 13. 11.
Vávra, Divadýlko na dlani
Od 19.30
Jedno z nejznámějších dramat českého
divadla po našem. Byl Vávra opravdu takový „lunt“, že musel být otráven? Co
vedlo bratry Mrštíky k tomu, napsat právě
Maryšu? Na tyto a další otázky se vám
i sobě pokusíme odpovědět v představení,
které vzniká na základě původního textu
bří Mrštíků.

Pátek 12. 11.
Ani o den dýl
Nezávislá divadelní scéna SemTamFór
Od 19.30
Podstatou není zdolat svého soupeře a získat ženu svých snů, ale naopak se ženy za
pomoci kamaráda zbavit. A to rozhodně
není snadné.

Pátek 19. 11.
Kabaret v metru, Kardio Theater
Od 19.30
Jednoho květnového dne v metru se protne 13 osudů…
„Trasa E? Jaká trasa E? Ta neexistuje!“
Víte, že když jste něco neviděli, neznamená to ještě, že to neexistuje? Ne? Tak
teď už to víte.
P. S.: Nezapomeňte si koupit lístek!

Sobota 13. 11.
Pohádka o třech námořnících
Divadlo Láryfáry
Od 15 hod., vstupné 50 Kč
Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své

Sobota 20. 11.
Dva v jednom
Divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou
Od 19.30
Hra české autorky Šárky Fenykové se současnými českými reáliemi, navíc v kon6

textu současného trendu sdílené ekonomiky, to je 2 v 1! Ale nebojte, je to vlastně
úplně normální komedie, kde je dost dveří
na to, aby se všechno zamotalo a nakonec
rozmotalo.

VÁNOČNÍ DIVADELNÍ
DÁREK

Rozsvícení
vánočního stromu

Čtvrtek 9. 12.
SKEČMEN - Roman Zach
Divadlo KOMEDIOGRAF

Neděle 28. 11.
Masarykovo náměstí od 16.30

Komedie o chlapíkovi, kterému jednoho
dne řekli, že ztratil humor. Což je katastrofa, protože tenhle člověk se humorem živil. Co se stalo? Bez humoru se
mu zasekla nejen kariéra…
Představení mělo premiéru v divadle
Komorní Kalich loni v listopadu. Hraje
Roman Zach, režie Luboš Balák.

Pátek 26. 11.
Vernisáž
Divadelní soubor Vojan Libice nad Cidlinou
Od 19.30

Hra Vernisáž je o osobní svobodě a o tom,
jak tuto svobodu svazuje maloměšťácký
způsob života. O tom, kvůli čemu a pro co
všechno jsme schopni se této své osobní
svobody vzdát. Jak si budujeme svoji
vlastní totalitu uvnitř sebe. O tom, jak se
z nás stávají opět „spotřebitelé“ a „sběrači“
věcí a zážitků, což paradoxně nevede k pocitu osobního ani celospolečenského štěstí.
O takto závažných věcech píše Havel ve své
Vernisáži, aniž by možná tehdy tušil, jak
umocněně bude toto téma fungovat dnes.
Sobota 27. 11.
Uklízečka, o. s. Banda Bystřice
od 19.30
Komedie Uklízečka je fiktivním příběhem
uklízečky, která
se ostýchá před
živými lidmi,
proto si často
povídá s „klienty“ patologie,
kde
pracuje.
Vstupné: předprodej 60 Kč, na místě 70 Kč.
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji prostřednictvím smsticket.cz nebo
v Knihovně Vl. Holana na Masarykově
nám. v Bělé pod Bezdězem.

V Komorním sále MKZ od 19 hod.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě
250 Kč.
Předprodej: smsticket.cz nebo Knihovna
Vladimíra Holana.

Loni jsme o něj byli
ochuzeni, o to víc
si to užijeme letos - všechny vás
zveme do parku již
od 16.30, hrát a zpívat neotřelé koledy
i vánoční písničky
bude skupina Staropražští pardálové. V 17 hod. přijde
na řadu rozsvícení stromu, velcí andělé
nám od něj donesou světlo a u altánu
si ho budete moci převzít a odnést do
svých domovů. Nezapomeňte tedy lucerničky, aby vám vánoční světélko jen
tak nezhaslo. A aby se na Vánoce začali
těšit i dospělí, pozveme vás v 18 hod. na
první adventní koncert, který si pro vás
připravila Bělská farní schola v kostele
Povýšení svatého Kříže.
O to, abyste přece jen v parku nezmrzli,
se bude opět starat Music Club Sokolovna, Václav Renza a jejich výborné
horké nápoje.
Takže určitě nezapomeňte, všichni se na
vás budeme těšit.
-SG-

INFORMAČNÍ CENTRUM
s expozicemi NA ZÁMKU
Putování za Mikulášem

OBRAZY NA ZÁMKU

Pondělí 6. 12. na bělském zámku
Během
putování za Mikulášem se společně
se svými dětmi
seznámíte s lidovými zvyky
a tradicemi adventního času.
Potkáte svatou
Barborku i méně
známého svatého Ambrože. Svatý Mikuláš se svými
pomocníky andělem a čertem obdarují
děti již tradičně v infocentru a dalších
opravených prostorách v zámku.
Program je připraven od 17, 18 a 19 hod.
Rodiče, balíčky pro své děti odevzdávejte čitelně podepsané v informačním
centru na zámku, během otvírací doby
nebo přímo u pokladny těsně před akcí.
Vstupenka: 50 Kč.
V prodeji od 1. 11. v Informačním centru s expozicemi na zámku.

Od 19. 11. do 20. 12.
Vážení a milí, zveme vás v pátek
19. 11. od 15 hod. na vernisáž výstavy
obrazů výtvarníků z Mladé Boleslavi.
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne v působivých prostorách zámeckého IC a zároveň se pokochat zajímavými výtvory boleslavských výtvarníků,
kteří rádi zobrazují různými technikami
svět kolem nás.
Těšíme se na vás.
Otevírací doba s Informačním centrem:
od 8 do 12 a od 13 do 16 hod.
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Výstavní sál MKZ
Václav Havel
od 5. 11. do 20. 12.

Výstava k 10. výročí úmrtí významné
osobnosti novodobých dějin
Masarykovo nám. 140, 1. patro,
Bělá p. B.
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, 326 701 216.

ZÁMECKÝ KLUB A KLUBÍK
Vážení a milí, v Zámeckém klubíku se
budeme také v listopadu věnovat tvorbě
různými technikami z různých materiálů. Jak již víte, v úterý s dospělými začínáme vždy v pět a ve středu s dětmi ve
tři hodiny. Program sledujte na našem
webu. Co už vám ale můžeme prozradit
nyní, je, že v úterý 16. 11. přijede oblíbená Jana Císařová, která pro nás připraví vánoční senovyrábění.
Těšíme se na vás.
Klubík

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

UU NÁS
NÁS TO
TO ŽIJE
ŽIJE ANEB
ANEB OBČANSKÁ
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
SPOLEČNOST VV BĚLÉ
BĚLÉ
TABLE TENNIS CLUB - LUDĚK KAŇKA

Muzeum Podbezdězí v listopadu
Přednáška:
Páter Krolmus a pohanský pravěk
11. 11. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč
Muzeum Podbezdězí vás
zve na přednášku Mgr. Filipa Krásného o počátcích
archeologie na Mladoboleslavsku a neuvěřitelných
objevech prvního terénního archeologa pátera
Václava Krolmuse, od jehož úmrtí uplyne právě letos 160 let.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 12. 11.
od 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa v Bělé bude sloužena v pátek
12. 11. od 16.30 hodin.

Muzejní kavárna:
Parostrojní pivovar Lobeč
25. 11. od 17 hod. Vstupné: 30 Kč
Parostrojní pivovar v Lobči je technickou
památkou s tradicí od roku 1586. Jak po-

kračuje jeho oživování od záchrany a zprovoznění vaření piva, nám bude vyprávět
architekt Pavel Prouza.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 26. 11. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé bude
sloužena v pátek 26. 11. od 16.30.

války vydalo Muzeum Podbezdězí
autentické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka
(1898 – 1979)
na průběh konce
války v Bělé p. B.
Zakoupit je můžete na pokladně
Mu z e a
Po d bezdězí za 60 Kč.
Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska ve spolupráci se spolkem
Pověstné báchorky
vydalo jedinečný výběr pověstí a dalších
zajímavých příběhů
z Konopasovy bohaté rukopisné pozůstalosti. Zakoupit
je můžete na pokladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.
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

Bohumil Dejmek: Revoluční události
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 3. 11. uplyne již 19 let od úmrtí pana Aloise
Šedy a 29. 11. 25 let od úmrtí paní Jarmily Šedové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou.
Dne 6. 11. uplyne smutných 15 let od
chvíle, kdy nás navždy opustila má
manželka, maminka a babička Jana
Kudláčková. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manžel Miloslav
a děti s rodinami.
Dne 7. 11. uplyne dlouhých 20 let, kdy
navždy odešel můj manžel, pan Jiří
Kácovský. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Jarmila Kácovská
a dcery s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce
a dobrotě. Dne 8. 11. uplyne dlouhých
20 let, co jsme se rozloučili s naší milovanou manželkou, maminkou, babičkou a sestrou, Evou Duškovou. V našich srdcích
stále zůstává.
Vy, kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou rodina
Dne 9. 11. 2021 uplyne 11 let od úmrtí naší
maminky a babičky paní Nadi Tošovské.
Stále vzpomínají Dana a Jirka s rodinami.
Dne 10. 11. uplyne dlouhých 15 let od úmrtí pana
Vratislava Hanče.
Stále vzpomínají maminka, manželka a děti
s rodinami.
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V letošním roce jsme si připomněli nedožité 85. narozeniny naší milé maminky, paní Anežky Žambokretské
a zároveň i 10. výročí (12. 11.) jejího
úmrtí.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 15. 11. si připomeneme první výročí úmrtí
pana Břetislava Bittnera. A dne 16. 10. 2021 zemřel jeho syn Zbyněk Bittner.
Stále vzpomínají Kamila a Jitka s rodinami.
„To, že čas rány hojí, je pouhé zdání. Stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 20. 11. uplyne již dlouhých 17 let, co zemřel
můj drahý strýc, pan Karel Hrubý.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
neteř Jarmila.

Je tu podzim. Venkovní sportovní aktivity pomalu usínají nebo se přesouvají pod střechu.
Jsou tu ovšem jisté výjimky. Naším dnešním hostem je člověk, jehož celoživotní láskou je
stolní tenis a ten, jak známo, se hraje pod střechou i v létě. Klub stolního tenisu má v Bělé
bohatou minulost. O budoucnosti tohoto sportu v Bělé, o tom, proč si pan Kaňka vybral
právě ping-pong, jaká jsou úskalí i radosti, je tento rozhovor.
Pane Kaňko, co je to vlastně TTC?
Znamená to Table Tennis Club. My jsme kdysi
patřili pod křídla Spartaku Bělá pod Bezdězem, kam patřili i házenkáři, fotbalisti a další
kluby. Když jsme se osamostatnili, znamenalo
to kromě základních legislativních povinností,
jako bylo IČO, stanovy atd., také název. A my
jsme si zvolili tuhle anglickou zkratku.
Přibližte nám více váš klub?
V současnosti máme pět družstev dospělých,
to znamená pětadvacet lidí. A dětí (od osmi
do 17 let) máme v současné době do dvaceti. Všechna družstva, a to jak dospělá, tak
dětská, jsou zapojena do soutěží a turnajů.
Co se týká naší historie, klub stolního tenisu
byl založen v roce 1949 skupinou nadšenců
pod vedením pana Václava Grolmuse. Tehdy
ještě jako kroužek stolního tenisu.
Říkáte družstva, soutěže. Jak jsou tedy soutěže organizovány?
Družstvo dospělých tvoří čtyři hráči v základu,
plus náhradníci, kdyby někdo onemocněl.
Zápas se hraje na 18 bodů. Každý v zápase
odehraje čtyři dvouhry a dvě čtyřhry. Můžeme jednou střídat. Co se týká soutěží, které
hrajeme, pokud půjdeme seshora, hrajeme ve
čtvrté nejvyšší soutěži v republice. Hrajeme
třetí ligu. Naše „béčko“ hraje krajský přebor
1. třídy, pak máme obsazené okresní soutěže 1. třídu hraje naše družstvo C, okresní přebor
2. třídy družstvo D a v neposlední řadě okresní
přebor 4. třídy družstvo E, jehož základ tvoří
právě naši mládežníci.
Kdo je v TTC nejmladší a kdo nejstarší?
Nejstarší hrající člen je Míra Balcar, ročník
1947. Máme tedy ještě jednoho staršího člena,
Karla Dvořáka, který se věnuje hlavně funkci
rozhodčího a za dlouholetou aktivní činnost
byl loni uveden do Síně slávy bělského sportu.
A nejmladší jsou děti, které jsme nedávno nabrali. Ty se pohybují kolem osmi let.
Jsou vidět za stolem?
Jsou vidět. Ale nejdřív se musí naučit a osvojit
si spoustu dovedností. Zvyknout si na pálku,
získat cit pro míček. A pak jdou pomalu ke
stolu. Je to dlouhodobý proces.
Stolní tenis je nesmírně rychlý sport.
Cvičíte postřeh?
Máte pravdu, je to náročné na postřeh a taky
zkušenost. I podle postoje protivníka – z řeči
jeho těla odhadujete a předvídáte jeho další
úder. Ale postřeh se hodí i v běžném životě.
S rychlostí je spojený veliký boj o zvýšení
atraktivity stolního tenisu, aby byl zajímavý
pro diváky a televizní přenosy. Sety se zkrátily
z původních jednadvaceti na jedenáct bodů.
Průměr míčku se zvětšil o dva milimetry, na

40 milimetrů. Zdá se to málo, ale pro nás to
mělo zásadní dopad. Museli jsme vyměnit
všechny míčky, což samozřejmě také nebylo
zadarmo. Navíc je to sice na první pohled minizměna, ale na pálce i na stole je to znát. Musíte se do toho zase dostat. Sport se tím i pro
oko zpomalil. Ale podle mého se to úplně
nepovedlo.
Jak je to finančně náročný sport pro hráče?
Kdysi pálky stály 45,- Kčs (obyčejné
s vroubky), zelená mechovka 30,- Kčs. Jako
pokročilý začátečník v ping pongu jsem od
pana Grolmuse dostal možnost vybrat si právě
mezi mechovkou a tzv. bengtssonkou*, která
se už tehdy pohybovala pro nás v astronomické částce kolem 500,- Kčs. To jsem já jako
dítě nevěděl nebo nevnímal a sáhnul jsem
po té mechovce. (*Stellan Bengtsson - bývalý
švédský hráč stolního tenisu. Stal se prvním
Švédem, který vyhrál dvouhru mužů na mistrovství světa ve stolním tenise v roce 1971.
Pozn. red.) Ale s touhle mechovkou jsem
se dostal na mistrovství republiky mladších
žáků. A porazil jsem tam kluka z Havířova
a pan učitel Grolmus byl nadšený. Bohužel
jsem vypadl v zápasech o postup o posledních osm s klukem, co se jmenuje Demek.
To jméno si pamatuji, protože jsme kamarádi dodnes. On pak, kromě úspěšné sportovní kariéry, šéfoval mužské reprezentaci.
Vývoj vybavení se nezastavil. Co se týká pálky,
volba potahu je na vás a nabídka je obrovská.
Každý potah má samozřejmě trochu jiné vlastnosti. Platí ale, že musí být barevně odlišené.
Co se týče dalších nákladů, náš klub platí pro
všechny hráče dresy a teplákovou soupravu.
Zbytek je na hráčích, bez podpory jejich rodin
bychom běžný provoz (cesty na turnaje, další
vybavení atd.) zvládali těžko.
Jak dlouho hrajete stolní tenis?
Já šel v bráchových stopách. Nejdřív jsem jen
chodil s ním, pak jsem začal hrát. Takže asi
od svých osmi let.
Co by měl člověk udělat, kdyby chtěl přijít
do TTC?
Pan učitel Grolmus měl výhodu, že děti vlastně
vybíral kontinuálně. Poznal je ve škole, odhadl,
jestli by měli o „pinčes“ zájem. Další učitel,
který bohužel již také opustil naše řady, pan
učitel Polák, učil tělocvik. Takže byl takříkajíc u zdroje. Po panu učiteli Grolmusovi to
převzal Míra Balcar, který se dlouhá léta věnoval mládeži. A dneska to dělá Karel Kapras
a Roland Balog.
Takže přibíráte jen děti? Máte odchovance,
na které jste pyšní?
Máme dva. Tím prvním je Tomáš Postelt,
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Table Tennis Club
Tel.: 605 039 952
E-mail: balogroland87@seznam.cz
který se vlastní pílí dostal až na mistrovství
republiky a dva roky jsme s ním hráli druhou
ligu. Pak odešel do Mladé Boleslavi. Druhý
odchovanec je Matěj Stach, který pochází ze
sportovní rodiny. Matěj asi ve třinácti odešel do Prahy, kde hraje první ligu. A já jsem
ho viděl na exhibici, kde Matěj hrál právě
s Panským zápas. Ještě takovou perličku kdysi se tu sehrál pingpongový zápas mezi
našimi chlapy pod vedením pana učitele
a Spartou Praha, kterou trénoval trenér reprezentace Ludvík Vyhnanovský. Sparta přijela
v nejsilnější sestavě, a naši chlapi ji porazili.
Bohužel to známe jen z vyprávění.
Jak jste zvládali minulý rok a lockdown?
Špatně, jen dvě odehraná kola dlouhodobých soutěží. Dlouhá uzávěra
a bál jsem se nejvíc o odliv hráčů.
Díky bohu zbytečně, z dospělých neubyl nikdo a u dětí minimálně. Jak se to uvolňovalo, začali jsme trénovat. Letos se sezona
rozběhla, už jsou odehraná čtyři kola, tak
doufám, že to nic nezkazí.
Je stolní tenis rodinný sport? Máte pokračovatele?
Ano, oba moji synové hrají. V té naší pinčesové komunitě je to, alespoň ve Bělé, obvyklé.
Pořádaly se tábory, to bylo doménou hlavně
rodiny Balcarů. Hrají naše děti, manželky
chodí fandit. Každý přinese nějakou dobrotu,
kávu. Je to v podstatě i společenská událost.
Místo vašich tréninků je sál v tzv. Střeláku,
že?
Ano, klub tam už sídlí dlouho a myslím,
že není od věci poděkovat městu za velkou
podporu a také firmě Atmos, která nezůstala
pozadu. Díky nim máme myslím jednu z nejlepších heren pro stolní tenis v kraji.
Pro vás, milí čtenáři, ještě připomínám, že
celý rozhovor najdete na stránkách MKZ
www.mkzbela.cz v oddíle KULTURNÍ TELEGRAF. Nebo v podcastech na Spotify, Anchor, Audiolibrix – stačí zadat KULTURNÍ
TELEGRAF. Uživatelé jablíček nás najdou na
iTunes v PODCASTECH.
Petr Matoušek

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Americký fotbal v Bělé pod Bezdězem
Druhá liga České asociace amerického
fotbalu byla k vidění v Bělé pod Bezdězem na fotbalovém stadionu, jenž je ve
vlastnictví města. Jako domácí tým u nás
pořádal soutěžní zápasy mančaft z Mladé
Boleslavi s názvem Green Raiders. Hrací
čas byl vždy v neděli od 15 hod. O které
neděle šlo a jak zápasy týmu Green Raiders dopadly?
29. 8. Mladá Boleslav Green Raiders 55-00
Trutnov Rangers
12. 9. Mladá Boleslav Green Raiders 07-46
Pilsen Patriots
3. 10. Mladá Boleslav Green Raiders 58-00
Tábor Foxes
Nejvíce mě potěšily dva pro mě zásadní
aspekty.
První zápas navštívilo odborným okem
pana správce 420 diváků, druhý zápas
280 lidí a poslední, říjnové domácí klání
v sezoně 2021 to bylo 230 účastníků.
Tedy návštěvnost za tři zápasy blížící
se takřka tisícovce zvědavých zájemců.
Úžasné. Není bez zajímavosti, že byla
opět po dlouhé době k vidění fanoušky
zaplněná tribuna. O frontách v kiosku a divácích u zábradlí v Mělnické
ulici se také s potěšením a rád zmíním.
Zhlédnout tento krásný, ale zároveň pro
mnohé zvláštní sport, který teprve získává v naší zemi renomé, hodnotím jako
divácky velmi zajímavou událost. Na
městský stadion přišla i velká spousta
lidí, kteří běžně na náš fotbalový stadion nepřijdou. Americký fotbal přinesl
naší Bělé a vám, Bělákům, další možnost
setkávání se u společensko-sportovní
akce s přáteli, na čerstvém vzduchu,
což osobně velmi kvituji, protože setkávání s občany je pro mě nejoblíbenějším
aspektem práce místostarosty města,
ostatně s mnohými z vás jsem měl tu
příležitost pozdravit se a popovídat si,
za což jsem velmi rád a vždy mě to těší.

Junioři 1. FC Bělá pod Bezdězem mistry ČR 2021

SPOLEK TAJEMSTVÍ

Poslední víkend v září vyvrcholil dvoutýdenní maraton MČR 2021 v šermu, který
se konal v Praze a Liberci. Bělští šermíři
letos získali 6 medailí mezi jednotlivci
a 4 medaile v soutěži týmů.

(kadeti), Adéla Šafránková (žačky), Štěpán Šafránek (minižáci) a družstvo žáků
(Hradský, Kracman, Malý, Korselt).

František Coufal vybojoval individuální
mistrovský titul mezi juniory a spolu
s Martinem Novákem, Matyášem Landovským a Ondřejem Procházkou jasně
dominovali i v soutěži juniorských týmů.

MC

Podrobněji na: www.serm-bela.cz

Stříbro si do Bělé přivezli Ondřej Procházka (kadeti), Eduard Zeman (minižáci), družstvo kadetů (Procházka, Novák, Hradský, Malý) a družstvo minižáků
(Šafránek, Zeman, Koštejn).
Pozápasová fotografie týmu Mladá Boleslav Green Raiders
Co musím a chci ocenit, je přístup všech
hráčů týmu Green Raiders. Od nedělního rána připravovali hřiště k zápasu,
po zápase po sobě uklidili šatny, vytřeli
sprchy, až jsme se s panem správcem,
po pravdě, podivovali tomuto skvělému
přístupu. Než si po dvou vítězných zápasech došli sportovci pro zaslouženou
klobásku, také po hřišti rozmetávali
košťaty vápno, kterým bylo nalajnováno
dle regulí amerického fotbalu, aby byla
hrací plocha uvedena včasně do původního stavu. Strašák, který ve společnosti
zazníval, že američtí fotbalisté trávník
zničí, se skutečně ukázal jako strašák
a fáma. Naopak velmi oceňuji nadstandardní přístup všech hráčů Green Raiders, který jasně hovoří o tom, že si domácího prostředí, které jim Bělá pod
Bezdězem poskytla, váží, což nedokazovali pouze slovem, ale i svými činy. Jen
podotknu, že za tyto tři zápasy zaplatili
američtí fotbalisté 50 % ročního nájmu
fotbalovému SK Bělá pod Bezdězem.
Jsem přesvědčen, že sportoviště by měla

žít a diváci by měli fandit, a to se, myslím,
v tomto případě povedlo. Děkuji vám
za vaši účast, a především za to, že jste
o tuto bělskou novinku projevili zájem.
Jan Sýkora, místostarosta

Bronzové medaile získali Martin Novák

Fotbalová Bělá zhlédla naživo zápas Evropské Ligy
Ve čtvrtek 30. 9. uspořádala fotbalová
Bělá zájezd na utkání Evropské ligy
(druhé nejprestižnější evropské pohá-

TPD v listopadu
Sobota 27. 11.
Vánoce na zámku v Hrádku u Nechanic
Program: prohlídka zámku Hrádku u Nechanic, vánočně vyzdobeného, s povídáním o vánočních zvycích a významu
Vánoc spojené s návštěvou zámecké kuchyně. Procházka přes Jehlický vrch
s krásnou vyhlídkou do Nechanic na oběd
a poté návštěva muzea hraček.
Odjezd z Bělé: 8.30, návrat: do 17 hod.
Cena zahrnuje jízdné a vstupné do zámku:
členové spolku Tajemství:
		
dospělí 300 Kč, děti 100 Kč,
hosté:
dospělí 400 Kč, děti 200 Kč.

rové soutěže) Sparta Praha – Glasgow
Horský vůdce
Rangers. Na zápas měli zákaz vstupu dospělí fanoušci (mimo doprovodu), a tak Přihlášky na e-mailu: turistibela@seznam.cz
se o kulisu postaralo více než 10 000 dětí do 15. 11. 2021
z celé republiky. Bělští zástupci fotbalových přípravek, žáků a nejbližších kamarádů si zápas patřičně užili a spolu
s ostatními vytvořili na stadionu parádní
fotbalovou atmosféru. I díky ní domácí
dokázali těsně zvítězit, když se hlavou
o tyč prosadil Hancko. Letenským patří
dík za vytvoření této akce, za bezproblémovou dopravu pak děkujeme paní Monice Čapkové.

Podzim ve Svornosti
K naší velké radosti i během
října pokračovaly pravidelné
schůzky plné her a legrace – jak vidíte
na přiložené fotografii. Kromě zábavy
se někteří junáci zapojili i do akce Za
Bělou krásnější (více najdete v tomto
Zpravodaji na s. 4). Na schůzce před-

cházející 28. 10. jsme si s nejmenšími
dětmi připomněli výročí vzniku naší
republiky. Možná ne každý ví, že právě
skauti před více než 100 lety pomáhali
v nově vznikající republice roznášet důležité poštovní zásilky a tajné depeše
(viz seriál Skautská pošta 1918 zdarma
k zhlédnutí na www.csfd.cz).
Jerry

SK Bělá - Házená
sportovní hala
v měsíci LISTOPAD
6. 11.
13. 11.
14. 11.
		
27. 11.
		
27. 11.
		

místostarosta města s Běláky
z týmu Green Raiders
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Turnaj minižactva 9 - 13 hod.
Turnaj přípravky 9 - 13 hod.
Mladší dorost: Sokol Bělá Česká Lípa 14 hod.
Turnaj mladšího
žactva: 9 - 15 hod.
SRL mužů:
Sokol Bělá - Ledeč n.S.: 17 hod.

INZERCE

12. 12. 2021
VÁNOČNÍ
JARMAREČEK
plný vůní, chutí a setkávání ...

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

od 10 do 16 hod.

Při akcích Městských kulturních zařízení
je pořizována fotografická dokumentace.
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