
DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ  ŠKOLY -  STArOSTA O SBĚrNÉM 
DVOřE - Z KULTUrNÍHO DĚNÍ - ZE SPOrTU A SPOLKOVÉ čiNNOSTi

červen
6/2022

46. ročník

Výstavní sál MKZ 
1. 6. - 5. 8. 

ZAČAROVANÝ HVOZD 
A SPOLKLA MĚ KNIHOVNA

Dvojvýstava Kláry Smolíkové

Sobota 4. 6. 
BĚLÁ MARKET - dětský den 

MKZ - zámek 
Soutěže a tvořivé dílny

od 14 do 19 hod. 

PŘÍBĚHY - J. Gabler
Vernisáž výstavy 

Muzeum Podbezdězí
Od 17 hod.

Pátek 10. 6.
NOC KOSTELŮ
Bělské kostely

Začátek v 17 hod. v zám. kapli

Sobota 11. 6. 
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Nezávislé divadlo
Zámek Bělá 
Od 15 hod. 

Vstupné zdarma

Středa 15. 6. 
VZPOMÍNKA NA JAPONSKO

Joe a Karel Hlouchovi
Muzeum Podbezdězí

Od 17 hod.

Pátek 1. 7.
PROMENÁDNÍ KONCERT

Old Country Band
V parku na Masarykově nám. 

Od 19.30

Sledujte FB a stránky 
www.mkzbela.cz

už oficiálně víme, že zastupitelé města v sou-
vislosti s Vrchbělou nespáchali svým jedná-
ním žádný zločin, jak se mnohdy a  před-
časně po městě spekulovalo. Během května 
jsme obdrželi usnesení z oddělení hospodář-
ské kriminality, které ukončuje vyšetřování 
členů našeho zastupitelstva ve věci založení 
a vkladu pozemků do společnosti Bělská in-
vestiční.

Bez ohledu na to, jestli se jedná o zastupitele, 
kteří jsou se mnou v pozici, nebo sedí naproti 
mně v opozici, jsem moc rád, že to takhle do-
padlo. Máme v ruce černé na bílém, že nikdo 
z nich není zločinec, který by chtěl poškodit 
Bělou pod Bezdězem.

Na základě požadavku téhož policejního od-
dělení rada města neprodleně vyčíslila škodu 
způsobenou městu, kterou jsme uplatnili jako 
poškozený v rámci trestního stíhání. To je to-
tiž dále vedeno, ovšem jiným směrem. Kvůli 
zákonné mlčenlivosti však nemohu být více 
konkrétní. Jde tu o desítky milionů korun.

Co mi opravdu vadí, je skutečnost, že pan sta-
rosta se do teď nikomu ze zastupitelů nedo-
kázal omluvit za tyto nepříjemnosti (pokud 
tedy vyšetřování a  výslechy můžeme ozna-
čit za nepříjemnost), které tento jeho nápad, 
návrh i následné provedení mým kolegyním 
a mým kolegům způsobil.

Židé používají slovo „chucpe“, my bychom 
řekli drzost či opovážlivost, kterou jsou vy-
stoupení pana starosty v reklamních spotech, 

kde mluví o  růžové budoucnosti Vrchbělé, 
přičemž stojí na místě, kde ještě nedávno 
probíhalo řízení o  odstranění černé stavby. 
No zaplať Pán Bůh, že jsme při jednání zastu-
pitelstva například včas zamítli další vkládání 
podhodnocených pozemků do společnosti, 
obávám se totiž, že bychom dnes vyčíslovali 
škodu ještě mnohem vyšší.

Jen pro Vaši ucelenou informaci, Bělská in-
vestiční nám zatím stále nevyhověla a nepři-
pouští jednání o jednateli za město, naše ná-
vrhy na změny společenské smlouvy leží už 
půl roku na stole bez odezvy. V kontextu celé 
situace to je prostě už ostudné.

Kauza Vrchbělá byla poučením pro každého 
zastupitele, včetně mě. Město dnes bojuje za 
svá práva a za to, na co máme nárok. A bu-
deme v tom pokračovat.

Mé minulé přání z dubnového úvodníku se 
z části naplnilo, neboť jsem si troufale doufal 
v naději. A té se nám pozvolna dostává, tak 
ještě trochu klidu prosím, a abychom se plně 
mohli věnovat věcem tvůrčím a záležitostem, 
které nám budou přinášet radost, nikoliv sta-
rosti.

Okázale a stále věřím a věřit budu, že pravda 
a láska nakonec vždycky zvítězí.

Hezké červnové dny Vám přeje

Jan Sýkora, 
místostarosta

VÁžENÍ SPOLuOBČANé, MILÍ BĚLÁCI,
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO úřADU 

Rekonstrukce chodníků  
Mladoboleslavská

Rada města schválila po provedeném zadá-
vacím řízení dle zákona uzavření smlouvy 
s  firmou SaM Silnice a  mosty, a. s., Česká 
Lípa, na rekonstrukci chodníků v ulici Mla-
doboleslavská. Cena zakázky byla vysoutě-
žena ve výši 22 368 888,75 Kč včetně DPH, 
realizace bude zahájena v  červnu letošního 
roku a ve třech etapách bude realizována cca 
do srpna roku 2023.

Střešní hřiště na nové MŠ
Rada města schválila uzavření smlouvy na 
realizaci střešního hřiště u  nových prostor 
mateřské školy v ulici Mladoboleslavská s fir-
mou 4soft, s. r. o., Tanvald – Šumburk nad 
Desnou. Realizace proběhne přes letní mě-
síce tak, aby byl v září prostor na začátek škol-
ního roku 2022/23 připraven k užívání. Cena 
této zakázky malého rozsahu je 1.379.064,- Kč 
včetně DPH.

Oprava komunikace  
 ul. za Vodojemem

Další radou města schválenou smlouvou je 
smlouva na akci „Oprava povrchů komuni-
kace ulice Za Vodojemem“. Dílo provede za 
cenu 3.239.982,- Kč společnost COLAS CZ, 
a. s, Praha, v letních měsících letošního roku.

Parkoviště - Jenečská
Uzavřena byla i  soutěž na další dopravní 
stavbu, kterou je výstavba parkoviště v  Je-
nečské ulici. Nejvýhodnější nabídku podala 
společnost SPRÁVA KOMUNIKACÍ, s. r. o, 
Mladá Boleslav, s  cenou 1.479.547,25 Kč 
včetně DPH, s  kterou rada města schválila 
uzavřít smlouvu. Realizace bude opět zahá-
jena v měsíci červnu a předána do užívání by 
měla být v září letošního roku.

Páterov - svod koní
Rada města Bělá pod Bezdězem povolila 
svod koní v areálu Páterov v termínech: 23. 
4., 7. 5., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 2. 7., 5. 7., 16. 
7., 30. 7., 20. 8., 27. 8. a 17. 9. 2022.

Mostky pod Výsluním
Rada města projednala na žádost Středo-
českého kraje majetkové záležitosti týkající 
se prodeje a  výpůjčky pozemků souvisejí-
cích s plánovanou opravou mostků na silnici 
II/276 pod Výsluním. Oprava je Středočes-
kým krajem plánována na příští rok v  ter-
mínu 04/2023 – 11/2023.

Pluženská kolová
Rada města podpořila konání 22. ročníku 
Pluženské kolové poskytnutím finančního 
daru ve výši 3.000,- Kč. 

Dovybavení výstroje SDH Bělá
Rada města v  rámci schváleného rozpočtu 
schválila mimo jiné vyčlenění 130.000,- Kč na 

pořízení dýchacích přístrojů pro dobrovolné 
hasiče do nové cisternové automobilové stří-
kačky. A dále doporučila zastupitelstvu vyčle-
nit 100.000,- Kč pro pořízení dataprojektorů 
a notebooků do školní družiny.

Rekonstrukce zdravotního střediska  
projekt

Na základě revize objektu a zpracované stu-
die rada odsouhlasila objednání projektové 
dokumentace na I. etapu rekonstrukce ob-
jektu zdravotního střediska. První etapa bude 
zahrnovat zejména výměnu oken a  opravu 
pláště budovy, dispoziční úpravy prostor pro 
rehabilitaci, dětského oddělení a nového so-
ciálního zázemí.

Dočasné uzavření parkoviště u SH
Rada schválila úplnou uzávěru parkoviště 
před Městskou sportovní halou dne 18. 6. od 
8 do 19 hodin z důvodu konání oslav házené 
v Bělé pod Bezdězem.

Zveřejnění záměru pronájmu
V návaznosti na výpověď provozovatele ob-
chodu s  potravinami Hruška rada schvá-
lila zveřejnění záměru města pronajmout 
oba prostory sloužící k podnikání v objektu  
čp. 25 na Masarykově náměstí v  Bělé pod 
Bezdězem o výměře 309 m² a 120 m². Zá-
měry jsou zveřejněny na úřední desce.

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ

Z jednání Rady a Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem

Volby do zastupitelstva města

V měsíci září, konkrétně ve dnech 23. a 24. 9. 
2022, se budou konat volby do zastupitelstev 
obcí. I v našem městě budeme volit nové za-
stupitele, kteří budou spravovat město v dal-
ších čtyřech letech. Přípravné práce pro náš 
městský úřad jako úřad registrační pro Bě-
lou pod Bezdězem, Čistou, Plužnou a Březo-
vice již pomalu začínají. Rada města dopo-
ručila zastupitelstvu města stanovit 21 členů 
zastupitelstva pro nadcházející volební ob-
dobí, toto budou současní zastupitelé schva-
lovat na svém jednání 8. 6. 2022. Lhůta pro 
podání kandidátních listin registračnímu 
úřadu je stanovena na 19. 7. do 16 hodin. 
Do zastupitelstva obce jsou dle terminologie 
zákona oprávněny kandidovat tzv. volební 
strany.
Volební stranou mohou být:
•	 registrované	 politické	 strany	 a  politická 
  hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, 
  a jejich koalice, 
•	 nezávislí	kandidáti,	
•	 sdružení	nezávislých	kandidátů	nebo	
•	 sdružení	 politických	 stran	 nebo	 
 politických hnutí a nezávislých kandidátů. 
Znamená to tedy, že je možné mimo jiné 

do voleb kandidovat jako nezávislý kandi-
dát sám (1 kandidát = 1 kandidátní listina), 
nebo společně s dalšími nezávislými kandi-
dáty (více nezávislých kandidátů = 1 kan-
didátní listina). Sdružení nezávislých kan-
didátů je neformálním uskupením, nikde 
neregistrovaným, utvořeným jen pro volby, 
ve kterých kandiduje. Na podporu kan-
didatury sdružení nezávislých kandidátů 
a stejně tak nezávislého kandidáta zákon vy-
žaduje podle předložení petice voličů. Kolik 
je třeba podpisů voličů, je stanoveno v pří-
loze zákona. Potřebný počet podpisů voličů 
je stanoven ve vztahu k počtu obyvatel obce  
k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby. 
Dle citovaného zákona to pro naše město 
znamená 3 % z počtu obyvatel pro nezávis-
lého kandidáta a 7 % pro sdružení nezávis-
lých kandidátů. Konkrétně je tedy v Bělé pod 
Bezdězem třeba pro nezávislého kandidáta 
145 podpisů a pro sdružení nezávislých kan-
didátů 338 podpisů.
Petice má své povinné náležitosti, bez kte-
rých ji registrační úřad nemůže přijmout. 
V záhlaví petice a na každé její další straně 
musí být uveden název volební strany, ná-

zev zastupitelstva obce, do kterého vo-
lební strana kandiduje, a  rok konání voleb. 
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho 
jméno, příjmení, datum narození a úplná ad-
resa místa trvalého pobytu, případně adresa 
místa přechodného pobytu, jde-li o cizince 
podle § 4 odst. 1, jinak tento hlas pro pod-
poru volební strany nelze započítat.
Doporučujeme případným nezávislým kan-
didátům, aby svou petici řádně připravili. 
Nabízíme možnost připravený formulář pe-
tice zkonzultovat na MÚ, zda má všechny 
povinné náležitosti.
Podrobné informace o volbách do zastupi-
telstev obcí získáte např. zde: 
www.poradnaproobce.cz/komunalni-
-volby-2022
https://www.mvcr.cz/volby/
https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2022

Další informace k volbám do Zastupitelstva 
města Bělá pod Bezdězem budou zveřejněny 
v příštích číslech Zpravodaje. 

Ing. Jana Vltavská,
Monika Krejčíková
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Je tomu pár dnů, co byla v Bělé pod Bezdě-
zem nainstalována a zprovozněna historicky 
první knihobudka pro veřejné užívání.

Náklady na zřízení naší knihobudky byly 
čerpány z „Operačního programu životního 
prostředí“, neboť toto ušlechtilé stavení slouží 

mimo jiné jako nástroj pro předcházení 
vzniku odpadů ve městě Bělá pod Bezdězem. 
Jak to? Literární díla mohou dále dělat radost 
dalším čtenářům, a  to nekonečně dlouho, 
použité knihy tak nemusí končit jako odpa-
dová komodita.

Součástí první bělské knihobudky je i  pro-
vozní řád, který hovoří o podrobných pravi-
dlech jejího užívání. Například každý z Vás se 
může podílet tím, že si tu a tam jednu knihu 
vezme nebo naopak jinou přinese.

Plánujeme ještě letos další knihobudku na 
koupališti a v lesoparku Horka u jedné z la-
viček.

O pořádek se nám stará náš kamarád a váš-
nivý čtenář Karel Pelant, kterému tímto sr-
dečně děkujeme, neboť každý večer knížky 
rovná a doplňuje, o místo moc hezky pečuje.

Jan Sýkora,
Veronika Lislerová

V sobotu 11. 6. od 11 do 17 hod. na 
zámku v  Bělé pod Bezdězem si budete 
moci v Informačním centru naplno užít 
nejnovější herní konzole, herní simu-
látory a  virtuální realitu za doprovodu 
hudební projekce. V  tento den bude 
pro veřejnost otevřen i  náš zámek, a  to 
nejen k  nahlédnutí do rekonstruova-
ných prostor našeho Klubíku, ale i  pro 

prohlídky s  průvodcem. Pro komplexní 
zábavu bude odehráno i divadelní před-
stavení pro děti. Na místě bude k dispo-
zici stánek s  občerstvením. Akci Škoda 
Gaming Tour pořádá město Bělá pod 
Bezdězem ve spolupráci s Nadačním fon-
dem Škoda Auto. Určitě přijďte, bude to 
stát za to!

Plakátek a pozvánku k této ojedinělé akci 
zveřejníme přes oficiální komunikační 
kanály města, sledujte nás na Facebooku 
a na webových stránkách.

Jste srdečně zváni.

Jan Sýkora, 
místostarosta

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Knihobudka na dětském hřišti u Vodojemu

Škoda Gaming Tour na zámku v Bělé

Škoda Gaming Tour



4

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Již mnoho let zde na Základní škole v Bělé 
pod Bezdězem existují kroužky pro děti pod 
vedením pedagogů nebo zkušených vedou-
cích. Za posledních několik let jsme spolu 
s  kolegy založili několik nových kroužků, 
které slouží ke sportovnímu vyžití dětí. 
Kromě déletrvajících, jako jsou florbal, há-
zená, sportovní gymnastika, stolní tenis, 
šerm, Taekwon-Do, keramický kroužek 
a  Klub mladého diváka, jsou v  Bělé i  další 
kroužky: rybáři, mladí hasiči, kroužek zdra-
votnický, loutkoherecký, skautské středisko 
Svornost a taneční škola Bela Dance. Od za-
čátku mého působení zde na škole jsem za-
ložil basketbalový kroužek určený pro žáky 
druhého stupně. Letošní školní rok jsme 
společně s kolegou Patrikem Čechem založili 
školní šachový kroužek. Základní myšlen-
kou je možnost rozvíjet matematické myš-
lení, kombinatoriku a  různé variace v  krá-
lovské hře, jak jsou šachy též nazývány. Pro 
tento účel jsem vytvořil na konci loňského 
školního roku šachový classroom, kam byli 
pozváni žáci, kteří by o tento sport mohli mít 
zájem. K  nalezení tam jsou základní infor-
mace o  kroužku, dotazníky týkající se her-
ních dovedností dětí, návod, jak se zlepšovat 
ve hře, odkaz na portál chess.com, kde lze 
hrát s  kamarády on-line, i  filmová minisé-
rie Dámský gambit. První schůzka byla za-
jímavá. Ačkoliv mnoho dětí slíbilo, že přijde, 

dorazilo jich jen pár. Od druhé schůzky se to 
změnilo a nyní se pravidelně scházíme v po-
čtu patnáct, z celkového počtu dvaceti dětí. 
Vypsal jsem též soutěž o nejlepšího šachistu 
klubu. Cílem je, aby si zahráli všichni proti 
všem. Na příští školní rok plánujeme rozdě-
lení do dvou skupin (pokročilí a začátečníci) 
ve dvou různých termínech.
Věřím, že nás bude i nadále přibývat a časem 
začneme reprezentovat naši školu v  tomto 
krásném sportu. Mám zkušenosti s  týmem 
gymnázia, který se dostal do republikového 
finále ve Zlíně.
Mimochodem…
Víte, že se v  Bělé pod Bezdězem narodili 
bratři Pachmanové? Luděk Pachman se na-
rodil v roce 1924 a byl československým a od 
roku 1972 německým mezinárodním šacho-
vým velmistrem. Jeho bratr, docent Vladi-
mír Pachman (narozen v roce 1918), byl čes-
koslovenským mezinárodním velmistrem 
v kompozičním šachu a zakladatelem české 
školy úlohové.

Mgr. Václav Hojka

dina, a  tak po ubytování v  penzionu 
Falconi a po obědě děvčata vyrazila do 
kolínského vodního světa a  trochu se 
„vyblbla“. 
Druhý den nás čekalo veliké překva-
pení. Simonka s  poměrně „profláknu-
tou“ básničkou od Josefa Kainara „Ko-
courek“ uspěla. A to tak, že postoupila 
na celostátní finále Dětské scény - do 
Svitav na počátku června. 
Na závěr bych obě dívky, a to bez ohledu 
na to, že jsem jejich hrdý táta, chtěl 

velmi pochválit a poděkovat hlavně je-
jich mamince a mé ženě Simoně, která 
s  oběma jejich básničky „udělala“. Má 
na jejich úspěchu lví podíl. Já jsem jen 
přispěl nějakou radou, až když bylo 
tzv. postaveno. A  to, že to byl úspěch 
u obou děvčat, je jasné. Obě se dostala 
až na krajskou přehlídku. Mezi dvacet 
nejlepších z  kraje - a  to je dost dobré. 
Jak oni říkají: „OMG, to je hustý…“

-mat-

Tak jak tomu bývá i jinde pravidlem, vrcholí 
přes léto hlavní stavební sezona. Ve Bělé to 
bude letos hlavně několik dopravních sta-
veb, které na sebe pro občany vážou drobné 
omezení vlivem uzavírek komunikací či 
omezením provozu. Během měsíce června 
by měla být zahájena výstavba parkoviště 
v ulici Jenečská, které jak doufáme, od září 
uleví rodičům žáků I. stupně a  zjednoduší 
dopravní situaci před školou, zároveň se za-
hájí práce na opravě ulice Za Vodojemem, 
kde kromě opravy povrchu vozovky a chod-
níků budou probíhat opravné práce na vodo-

vodu společností VaK Mladá Boleslav. Hned 
na začátku prázdnin začnou práce na rekon-
strukci ulice Mladoboleslavská, a pokud pů-
jde vše dle plánu, do konce prázdnin bude 
hotový úsek před novou školkou a zároveň 
křižovatka u kina. Mimo tyto stavby města 
bude probíhat kompletní rekonstrukce el. 
vedení v ulici Tutova. Věříme, že drobné do-
pravní komplikace spolu zvládneme a že se 
všichni budeme v závěru těšit z nově opra-
vených úseků komunikací či z nových par-
kovacích ploch.

Ing. Pavlína Rylichová, RaMM

Nový šachový kroužek při základní škole

Opravené ulice již na konci léta

Jedeme na republiku

Májka, která se ty-
čila na našem ná-
městí celý květen, 
je již minulostí. 
Rádi bychom ale 
zpětně poděkovali 
všem, kteří se na její 

stavbě podíleli. Kmen připravili naši lesáci, 
věnec ozdobily děti z Mateřské školy Velen-
ského společně se svými učitelkami a  celá 
májka byla postavena s  pomocí Technic-
kých služeb města. 

Kulturní komise

V úvodu tohoto článku musím pozna-
menat, že bych ho napsal, i  kdyby šlo 
o  jiné děti, než jsou moje dvě dcery. 
A  to nejen proto, že poezie patří ke 
kultuře a  svět by bez ní nebyl tak bá-
ječné místo k  narození, že, pane Fer-
linghetti? Tak začínám - obě naše děv-
čata, Simona i  Barbora Matouškovy, 
se „probojovala“, či probásnila (přes 
třídní, školní i  okresní kolo) na kraj-
skou přehlídku Dětská scéna do Kolína 
na konci dubna. Protože jsou od sebe 
dva a půl roku, jsou příslušné každá do 
jiné kategorie. A tudíž Barunka recito-
vala v úterý 26. 4. a Simonka ve středu 
27. 4. Dlužno podotknout, že z našeho 
okresu postupovali vždy dva zástupci 
v každé kategorii. Obě dívky měly při-
pravené dvě básničky, dle propozic. 
Barunka „Bleší cirkus“ a „Kočičí dům“. 
Bohužel, letos nebyla porota Barunce 
příliš nakloněna (před dvěma lety při-
vezla čestné uznání), ač podle mého 
úsudku (vím, že Barča je moje dcera 
a  že nemám na celou věc ten správný 
objektivní pohled) recitovala s  oprav-
dovým zápalem, nahlas a srozumitelně 
(na rozdíl od většiny jejích kolegů 
a kolegyň). Špatná výslovnost je bohu-
žel obecně velikou bolestí, která pro-
vázela celou přehlídku. Nakonec se na 
Barunku nedostalo ani čestné uznání. 
Ale nesla to statečně. To všechna čest. 
Navíc jsme v Kolíně přespávali celá ro-
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V  poněkud nevhodném termínu, pouhý 
den před přijímacími zkouškami na 
střední školy, se konalo na Gymnáziu Dr. 
Josefa Pekaře v  Mladé Boleslavi okresní 
kolo Biologické olympiády. I  to zřejmě 
zapříčinilo nízkou účast žáků základních 
škol na tomto klání, kde dominovali stu-
denti osmiletých gymnázií. Celkem se 
okresního kola zúčastnily jen čtyři zá-
kladní školy. Tu naši reprezentovali také 
jen dva žáci, Jan Řepka z VIII. B a Daniel 

Robotka z IX. A. Jejich úkolem bylo nej-
prve vypracovat a odevzdat vstupní úkol, 
ve kterém si oba vybrali hledání a  hod-
nocení hub v zimě. Za tento úkol získali 
oba plný počet bodů, a  tím se jim ote-
vřela cesta k dalším úlohám. Jan i Daniel 
si vedli v  praktické části – mikroskopo-
vání a určování přírodních vláken – velmi 
dobře. Stejně tak test znalostí nemohl 
naše borce zastavit. O  jejich konečném 
umístění nakonec rozhodl tradiční stra-
šák všech účastníků, poznávačka rost-
lin. Přes všechny záludnosti se naši zá-
stupci neztratili a naši důvěru nezklamali. 
Lépe se vedlo Janu Řepkovi, který obsadil 
krásné čtrnácté místo. Daniel, který měl 
myšlenky spíše na přijímací zkoušky, zís-
kal místo osmnácté. Oběma našim soutě-
žícím moc děkujeme.

Ing. Pavlína Cankařová

Školní tělocvična. Ticho jako v lese. De-
sítky očí napjatě sledují přepravku. A už 
je to tady. Protáhlý šedý čumáček zavětří 
a vykoukne z bezpečí svého úkrytu. De-
sítky dětí se usmějí. „Ta je sladká, roz-
tomilá,“ zazní tichounký šepot. Řeč je 
o malé lišce obecné, konkrétně o osmitý-
denním liščeti jménem Pája. 

Do školy nám tohoto živého plyšáčka 
přivezl ukázat lesník, myslivec, rybář, 
ochránce přírody a chovatel lišek v  jed-
nom, pan Radomil Holík. Žákům nej-
prve vyprávěl o životě lišek, stavbě jejich 
těla a způsobu lovu. Neopomenul ani vý-
znam lišek v lese a jejich soužití s lidmi. 
Po smutném příběhu o  smrti Pájových 
sourozenců ve stohu slámy pak nastal 
kýžený okamžik – otevření přepravky. 
Pája všechny oslnil svou hravostí. Lovil 
míček, plyšáky, bačkory i  palce diváků. 
Když se všichni dost vynadívali, nastala 
dlouho očekávaná chvíle. Pan Holík 
vzal Páju do ruky a každý z přítomných 
si mohl lišáčka pohladit a vyfotit. Všem 
se program moc líbil. Už se těšíme, až 
k nám pan chovatel se svým svěřencem 
znovu přijede.

Ing. Pavlína Cankařová

V  sobotu 14. 5. po 
delší pauze proběhla 
Férová snídaně, pik-
nik na podporu 
pěstitelů globál-
ního jihu. V  Bělé 
pod Bezdězem jsme 
se sešli na sluncem zalité zahradě rou-
benky BJB na Masarykově náměstí, aby-
chom si pochutnali na férových dobro-
tách, a  tím pomohli dobré věci. Vždyť 
kdo by nechtěl zabránit dětské a otrocké 
práci, zneužívání zaměstnanců a  ničení 
přírody? Celou akci nachystali žáci Zá-
kladní školy Bělá pod Bezdězem pyšnící 
se titulem Fairtradová škola. Děkujeme 
všem, kdo přišli!

Ing. Pavlína Cankařová

Jsou to právě světové oceány, které zabírají  
71 % veškeré plochy naší modré planety. Spo-
lečně s  žáky keramického kroužku naší zá-
kladní školy jsme se rozhodli právě do hlubin 
světových oceánů nahlédnout a společně tak 
ztvárnit její krásy a tajemství. Výstavu kera-
mických výtvorů jsme nainstalovali do vesti-
bulu školy, kde každý den vítá všechny, kteří 
do budovy vstoupí. Na začátku měsíce dubna 
mohli výstavu obdivovat i naši budoucí prv-
ňáčci, které jsme přivítali na zápisu do první 
třídy. A co mohli na výstavě vidět? Bylo toho 
opravdu mnoho. Od kytovců, nejrůznějších 
druhů ryb a sasanek, až po korály, medúzy, 
želvy a další živočišné a rostlinné druhy. Třeš-
ničkou byl fotokoutek s motivem žraločí če-
listi, kde se ti nejodvážnější mohli vyfoto-
grafovat. Závěrem bychom chtěly poděkovat 

především našim zdatným keramikům, díky 
kterým mohla výstava vůbec vzniknout. 
I přes to, že jsou v  jejich řadách především 
začátečníci, zhostili se každého úkolu na vý-
bornou a zaslouží si od nás velkou pochvalu.

Mgr. Michaela Kverková,  
Mgr. Blanka Řepková, Mgr. Šárka Müllerová

Měsíc duben jsme zahájili výstavkou veliko-
nočních dekorací, kraslic a výkresů. Odmě-
nili jsme snaživé, malé výtvarníky a povídali 
jsme si s nimi o Velikonocích. Také na začátku 
tohoto měsíce jsme si společně prohlédli 
nové hasičské auto, které nám dobrovolní 
hasiči předvedli na náměstí, a za odměnu jim 
děti namalovaly krásné obrázky do jejich klu-
bovny. A protože se blížil čas velikonoční, ve 
spolupráci s Kulturní komisí jsme připravili 
ozdoby na velikonoční stromky umístěné na 
Horce, které jsme v určený čas ozdobili. Jen 
skončily krásné velikonoční dny, začali jsme 
s přípravou výstavky čarodějnic, které se nám 
nastěhovaly do šatny naší školy. V předvečer 
Filipojakubské noci se nám čarodějky, čaro-
dějové a jiné pohádkové bytosti prohnaly ce-

lou školou, soutěžily, plnily různé úkoly a uží-
valy si volnou zábavu. No a jsme pomalu na 
konci školního roku. Už nám nezbývá moc 
vyučovacích dnů, tak nám dovolte za celý ko-
lektiv vychovatelek školní družiny popřát dě-
tem krásné prázdniny a všem ostatním vyda-
řené dovolené, krásné slunné dny a vůni léta.

Jitka Tošovská

Okresní kolo Biologické olympiády Pája

Férová snídaně zalitá 
sluncem

Výprava pod hladinu oceánu

Dny plné zážitků

DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY



6

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Při dnešním povídání o  městě se vypra-
víme starostenským vozem do terénu. Věno-
vat se budeme Sběrnému dvoru a odpado-
vému hospodářství vůbec. Bělský „sběrák“ 
brzy oslaví rok samostatného fungování (od  
7. 7.), a tak je to dobrá příležitost podívat se, 
jak za těch dvanáct měsíců fungoval. Slu-
níčko svítí, Bělák třídí a lidé navážejí odpad. 
Hned u brány nás čeká překvapení - před pár 
chvilkami nákladní vůz odvážející vyhozené 
dřevo s sebou vzal i plastovou závoru. Jo, po-
řád se něco děje. Chvíli se rozhlížíme, a za-
tímco čekáme na vedoucího Sběrného dvora 
pana Martina Tomana, který se věnuje zákaz-
níkům, jdeme se podívat na sklad re-use. 

Sklad re-use, tedy místo, kam můžete 
odložit věci, které už doma nepotřebu-
jete, ale je vám líto je ještě vyhodit. Je tu 
opravdu široký sortiment od knih přes hr-
níčky až po nábytek. První otázka, co mě 
napadá: Když se mi tu něco líbí, mohu si 
to vzít a odejít, nebo se něco platí?
J. V. (Jaroslav Verner): Nic se neplatí, komu 
se tu něco líbí, vezme si to a odejde. Pro nás 
je to úspora už jen v tom, že neplatíme za 
likvidaci té věci. 
Vedle vidím pneumatiky. I  ty sem mů-
žeme odevzdat.
J. V.: Ano, firma, která si je odváží, je 
recykluje, a nám tak odpadá financování je-
jich likvidace. Kdo má staré pneu, budeme 
radši, když je necháte ve Sběrném dvoře než 
v lese nebo někde v příkopu. 
Vedle skladu re-use je místo, kam se od-
kládá stará elektronika a  elektrické spo-
třebiče. Ale ty už většinou všechny doslou-
žily. Nebo se pletu?
J. V.: Nepleteš, tohle jde všechno do likvi-
dace, ale nejdřív na recyklaci. Firma, která 
si tenhle druh odpadu odváží, výrobky ro-
zebírá a získává z nich drahé kovy (včetně 
zlata) a následně se po zpracování vracejí do 
elektroniky.
A já vidím, že pan Toman si to jde u pana 
starosty vyžehlit (nese totiž žehličku, 
jak se později ukáže, žehlit si nic nemusí 
a žehlička stejně nefunguje).
J. V.: Martine, co se tedy v re-use nejvíc točí? 
M. T. (Martin Toman): Kola, lyže, koleč-
kové brusle. Za ten rok se nám tady otočilo 

tak sto kol. Teď jsme dávali dětská odrážedla 
do Jezové pro uprchlíky. Sedačky pro děti. 
To je taky velký hit. 
Z nedaleké haly na třídění se ozývá hlasitá 
hudba. Když se ptám, jestli je to diskotéka, 
odpovídá Martin Toman:
M. T.: Kdepak, to je právě z re-use skladu. 
Někdo tam dal hifi věž, tak zkoušejí, co to 
dá. 
J. V.: Tak se tam pojďme podívat, ale nejdřív 
jim řeknu, ať to na chvilku ztlumí.
Míříme k hale a vpravo jsou vidět palety 
se slisovanými odpadky. I ptám se: Tohle 
je všechno na prodej?
M. T.: Ano, tohle je už na prodej. Tady ty 
první jsou tvrdý plast. Staré plastové lísky, 
květináče. Tenhle sortiment. Je to sice 
v nízké ceně 1,10 Kč/1 kg, ale zase to nevy-
vážíme, neplatíme za likvidaci. Naopak, je to 
příjem, byť minimální. A tohle co tady vi-
díte, nasbíráme cirka za měsíc a půl. Vedle 
vidíte papír. Ten prodáváme najednou, po 
kamionu - to je 66 takových slisovaných 
kostek. Za 3 Kč/1 kg. A pomalu budeme vo-
lat o další kamion, protože budeme mít na-
sbíráno.
Vedle jsou petky?
M. T.: Ne, plechovky, 12 Kč/1 kg. Je to hli-
ník. Vedle klasické igelity. Vidíte, co toho je 
- sice za směšnou cenu korunu za kilo, ale je 
to zase do plusu. Vedle jsou nápojové kar-
tony. Ty zatím nejsou prodejné, ale máme je 
takhle zalisované a uskladněné a tím připra-
vené na odvoz.
Ty kartony se vozí do spalovny?
M. T.: Ty se vozí různě. Brandýs, Benátky, 
ale myslím, že do roka bude poptávka i po 
tetrapaku. A hned vedle, to je novinka, tvrdý 
plast od kosmetiky. Od autokosmetiky až po 
aviváže, krabičky od krémů a podobně. Po-
dařilo se nám sehnat kupce. V současnosti 
to, co tady vidíte, je tak za deset tisíc. A na-
sbírá se to taky velmi rychle. A tamhle vzadu 
je sklo.
Tedy to toho je. 
M. T.: Za ten necelý rok jely od nás dva ka-
miony. Na jeden se vejde 28 tun. A jak to vy-
padá, bude brzy třetí, vozí se to za Příbram. 
Dopravu neplatíme a nějaká ta koruna za to 
taky je. 
J. V.: A tohle je tzv. výměť a to se vozí do spa-
lovny. 
M. T.: Menší kontejner do spalovny, větší 
na skládku do Benátek. A  tohle je výměť, 
která se používá do stavebních směsí a ma-
teriálů. Máme šikovného obchodníka, který 
nám dal luxusní cenu. Má to sice malý há-
ček - musíme vždycky naplnit kamion, ale 
to se dá. 
J. V.: Sběrný dvůr funguje rok, nabrali jsme 
nové pracovníky, ale nejen k pásu a na fyzic-
kou práci, ale taky, aby hledali cesty, jak mi-

nimalizovat placení likvidace odpadu. Musí 
hledat odbytiště pro jednotlivé komodity. 
M. T.: Je to tak. Pánové, a jdeme do haly. 
Hala je obrovská, vysoká jako kostelní 
věž, celá bílá. Uvnitř stojí obrovský stroj, 
čtyři komory a shora mobilní lis. Jde vyjít 
až nahoru po schůdkách a tady je třídicí 
pás a další dva vaky na tvrdý plast a plast 
po kosmetice. Kupodivu to tu vůbec ne-
páchne po odpadcích. 
M. T.: Dneska se zrovna dělají plasty, je svo-
zový den. Musím říct, že svoz pytlů je fajn, 
z 95 % v nich není žádná nekalota. 
J. V.: Je skutečně veliký rozdíl, když při-
jede auto se sesypanými kontejnery, nebo 
když přijede multikára s pytli od rodinných 
domků. 
A pardon, v čem je ten rozdíl?
J. V.: Je tam jen to, co tam patří. A je to čisté.
M. T.: V kontejnerech se najde kdeco. Od 
nápravy od auta až po uhynulou kočku nebo 
psa. Vážně. 
J. V.: Z kontejneru na plasty je výměť 30 %, 
z pytlů cca 1-3 %.
M. T.: A tady jsou konečně PETky. Nejlepší 
sortiment, co je, jsou bílé PETky. Za kilo 
máme 20 Kč. Dneska už se firmy předhá-
nějí, kdo dá víc. A tady ty PETky, co vidíte, 
když to převedeme na peníze, představují 
110 tisíc. Ceny kolísají, teď jsou na rekord-
ních 20 korunách za kilo bílých lahví. Za ze-
lené PETky 12 Kč, za modré 10 Kč a mix, 
tedy netříděné 5 Kč.
A když tak koukám na tu halu zevnitř, to 
je výška. Nebojíte se větru?
M. T.: Vůbec ne. A navíc v létě tu není ta-
kové teplo a pachy stoupají vzhůru.
A v zimě?
M. T.: Máme tady dva přímotopy, ale to je 
tak na přestávku. Během práce se zahře-
jeme. A kdyby byl velký mráz, tak můžeme 
třídění vynechat, ale zatím se to nestalo. 
O celou linku se taky musíme starat, pravi-
delně ji čistíme. Ono když se tady někde vy-
leje mléko, to je časem pěkný puch. 
J. V.: Tak my ti děkujeme, Martine, a ještě se 
podíváme za kontejnery.

No ale to budeme muset nechat až na 
příště. To nás čekají kontejnery, nová 
„hnízda“ pro bytové domy a  jako třeš-
nička ještě atletický ovál ve škole. 

-mat-

Starosta města o sběrném dvoře
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Kdo by neznal roztomilé příběhy 
o  pejskovi a  kočičce, kteří společně hos-
podařili v  domečku jako opravdoví lidé. 
Ne vždy jim to ale vychází. Ještě že mají 
jeden druhého, a tak to společně vždycky 
zvládnou. 
Vstup volný

Opět je tu léto a s ním i pravidelné páteční 
večery plné hudby v parku na Masarykově 
náměstí. Každý pátek je pro vás napláno-
ván jiný hudební žánr, a tak doufáme, že 
si každý vybere. Podrobný program bude 
zveřejněn v letním dvojčísle nebo ho na-
jdete na webových stránkách. Chystáme 
i propagaci formou plakátů a upozornění 
na FB. 
V tomto čísle Zpravodaje jen prozradíme, 
že první promenádní koncert v  pátek  
1. 7. patří skupině OLD COUNTRY 
BAND, následující pátek 8. 7. přivítáme 
v  altánu hudební duo Jiří Šubr - kytara 
a Jan Pavlíček - harmonika. Koncerty opět 
začínají od 19.30. 

Během koncertů také nabízíme možnost 
navštívit výstavu ilustrátorky Kláry Smo-
líkové ve Výstavním sále MKZ, vchod ze 
Střelecké ulice. 
Výstava bude volně přístupná vždy od 20 
do 21 hod. 

Těší se na vás všechny kapely a  také my 
z MKZ.

-sg-

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

ZAČAROVANÝ HVOZD
Příběh dětí z Končiny

Slyšeli jste někdy o  Končině, kde všechny 
cesty končí a dál pokračuje jen Hvozd obý-
vaný lesními duchy? Ne? Tak to si musíte 
poslechnout příběh o Luně a Bolechovi, ka-
marádech z tohoto odlehlého kraje, kteří se 
jako jediní začarovaného lesa nebojí. Najdou 
tam nové přátele, zažijí legraci a prožijí jedno 
opravdu velké dobrodružství.

David by mohl číst neustále – při chůzi, v po-
steli, pod lavicí i na záchodě. Jenže do jeho 
přeplněné knihovny se už žádná další kniha 
nevejde. Když se pokusí silou nacpat do re-
gálu ještě jednu útlou knížečku, knihovna 
se naštve a kluka spolkne i s kocourem Ko-
niášem. Tím začne dobrodružná výprava do 

knižní historie. Dvojice navštíví knihovny 
šlechtické i klášterní, místa zarovnaná hlině-
nými destičkami i vzácnými papyry. Potkají 
knihovníky, učence a písaře, budou pomáhat 
s knihtiskem a hledat ztracený svitek. Držte 
jim palce, ať najdou způsob, jak knihovnu 
přesvědčit, aby je vyplivla zpět.

KDO JE KLÁRA SMOLÍKOVÁ

Narodila se 8. 3. 1974.
Patnáct let žila s rodinou 
v  Táboře a  věnovala se 
psaní do dětských časo-
pisů. Pohádky, komiksy 
či zábavně vzdělávací 
články ilustroval Honza 
Smolík, její tehdejší 

manžel. Podílela se také na několika učebni-
cích a vytvořila desítky sad pracovních listů. 
Deset let učila táborské studenty knihkupec-
tví a knihovnictví a tři roky působila v Husit-
ském muzeu.

Knihy, které publikuje, jsou převážně určené 
dětem. V  rámci knihovnického projektu 
Knížka pro prvňáčka napsala knihu Kniho-
žrouti. Pro velký ohlas vyšla již dvě volná po-
kračování: Kam zmizela školní knihovna? 
a  Tajný čtenářský spolek. Druhé, rozšířené 
vydání prvního dílu nese podtitul Kdo se za-
kousl do knih?  Všechny tři publikace s vese-
lými ilustracemi Báry Buchalové povzbuzují 
děti ve čtení. Pro větší knihomoly je určená 
publikace Spolkla mě knihovna, na kte-
rou navazuje Pozor! V knihovně je kocour. 
Knihy obsahují kromě příběhu množství za-
jímavostí o proměnách knihy v historii a ce-
lostránkové komiksy představující významné 
knihovny, které nakreslil Vojtěch Šeda.

Připravila osm čísel komiksové revue Bubli-
fuk s původními českými komiksy od před-
ních českých autorů. V  anketě slovenských 
čtenářů a  fanoušků fantastiky „Fantastická 
osobnosť roka 2016“ byla vyhlášena „najfan-
tastickejšou zahraničnou osobnosťou roku 
2016“, a tak jí nezbylo, než nějakou fantastic-
kou fantasy napsat. Jmenuje se Začarovaný 
Hvozd: Příběhy dětí z Končiny.

K oběma výstavám jsou připraveny pracovní 
omalovánkové listy. Nabízíme také možnost 
zakoupení knížek s autorčinými podpisy.

Sobota 11. 6. od 15 hod.
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Nezávislé divadlo

POHÁDKA NA ZÁMKu

LETNÍ PROMENÁDNÍ 
KONCERTY 

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ
1. 6. - 5. 8. 

Spisovatelka, scénáristka a lektorka Klára Smolíková

Masarykovo nám. 140, budova Knihovny Vl. Holana
Vstup přes knihovnu, nebo na zazvonění bočním vchodem ze Střelecké ulice

Otevírací doba: 
Po -Čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.

Od července otevíráme také při večerních promenádních koncertech každý pátek od 20 do 21 hod.
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Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

Drobná tajemství na rozebraných par-
ketách

Také při rozebírání barokních parket, 
které by měly být následně restaurovány, 
narazil pan Vavruška na dvě doposud 
skryté drobné intarzie, vždy jen na par-
ketě ve středu místnosti. Na ptáčka s ža-
ludem v  zobáčku a  na složenou hvěz-
dičku.

Zvěřinec

Zatím nám páni restaurátoři, akade-
mičtí malíři Miloslav Marschal a Jiří Ko-
řenek, odkrývali na sále jedno zvíře za 
druhým. Kromě již avizovaného slona 
tu byl velbloud, jednorožec, tygr a z oče-
kávaného hrocha nebo nosorožce se vy-
klubal pořádný kanec v  čele sálu, snad 
drobná poklona umělce majiteli zámku. 
Zvěřinec doplňuje ještě málo zřetelný je-
len nebo los a drobná zvířátka nad fes-
tony, ptáčkové a veverka. Takto se zacho-
vala výzdoba tří stěn sálu. Pod římsou, 
která je mladší, snad barokní, celý vý-
jev z pozdní renesance (1590 - 1610) rá-
muje černá linka, pod kterou jsou zavě-
šeny (látkové) festony doplněné stuhami 
a  třásněmi. Uprostřed každého festonu 
listy, květy, ovoce a  zvířátko (ptáčkové 
a veverka). Ve středu pásu jen robustní 
zvířata (jednorožec a  tygr v  pohybu). 
Spodek pásu drobná krajina a  rostliny 
(převážně trávy a malé keře a stromky) 
a několik pásů a linek šedé a černé s pra-
videlně se opakujícími hnědočervenými 
body. Zatím se městu podařilo sehnat fi-
nanční prostředky na restaurování jedné 
stěny. Obdobný „zvěřinec“ můžete vidět 
v  jednom ze sálů zámečku Kratochvíle, 
perle renesančního umění v Čechách.

Josef Müller

INFORMAČNÍ CENTRuM S ExPOZICEMI NA ZÁMKu

NA ZÁMKu PROBÍHÁ REKONSTRuKCE VALDŠTEJNSKéHO SÁLu
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Těšíme se na vaši návštěvu, a  to denně 
mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.

PŘÍBĚHY – Jan Gabler
4. 6. - 30. 10.
Vernisáž 4. 6. v 17 hod.

Srdečně vás zveme 
na slavnostní za-
hájení výstavy 
obrazů Jana Ga-
blera. Malíř, ilu-
strátor, grafik Jan 
Gabler se narodil 
10. 1. 1952 v Bělé. 
Samostatně vysta-
voval doma i v za-
hraničí – Francie, 

Německo, Švýcarsko, Nizozemí, USA. Je 
zakládajícím členem výtvarné skupiny 
Tolerance 95. Nejen s touto skupinou se 
zúčastnil více než padesáti výstav. Za své 
práce získal mezinárodní a domácí oce-
nění. Jako art director významně ovliv-
nil tvář časopisů Reflex, Glanc, 100+1, In-
terview, Maxima, Eurocartoonia a mnoha 
dalších. Pro nakladatelství Academia, Čs. 
spisovatel, Albatros, Motto, Bondy a další 
ilustroval a graficky upravil více než 400 
publikací. Pro UNESCO, Ministerstvo kul-
tury, Pragokoncert, Černé divadlo, Mladou 
Frontu, Café teatr Černá Labuť vytvořil 
desítky plakátů.

Morové sloupy Podbezdězí 
10. 6. - 30. 10. 
U příležitosti akce Noc kostelů, která se 
koná 10. 6., připravilo Muzeum Podbezdězí 

v zámecké kapli sv. Josefa výstavu o po-
mnících morové epidemie v Podbezdězí. 
Výstava je součástí prohlídky Muzea Pod-
bezdězí a bude otevřena až do 30. 10.

VZPOMÍNKA NA JAPONSKO 
JOE A KAREL HLOUCHOVI
15. 6. - 30. 10.
Vernisáž 15. 6. v 17 hod.
Na letošní sezonu pro vás Mu-
zeum Podbezdězí ve spolu-
práci s Náprstkovým muzeem 
v  Praze připravilo poutavou 
výstavu u příležitosti 140. vý-
ročí narození spisovatele, japa-
nologa, cestovatele a sběratele 
umění Joe (Josefa) Hlouchy. 
V  rámci naší výstavy nemů-
žeme opomenout ani Hlou-
chova staršího bratra, spiso-
vatele a  průkopníka české sci-fi, Karla 
Hlouchu (1880-1957). Budeme věnovat 
pozornost nejen jeho tvorbě, ale především 
vzájemné spolupráci obou bratrů.

FOTOATELIER ANTONÍNA RAKUŠANA  
Obrazy minulosti Bělé a okolí
27. 5. - 20. 7.

Výstavou bychom 
rádi připomněli 
bělského fotografa 
Antonína Rakušana.
A. Rakušan se naro-
dil 20. 5. 1902 v Ba-
kově nad Jizerou. Po 
studiu na gymnáziu 
a  obchodní škole 

odešel do Bělé, kde se vyučil fotografem 
a natrvalo se tu usadil. Kromě komerční 
fotografie se začal věnovat i fotografiím do-
kumentárním, na nichž zachycoval zajímavé 
události ze života ve městě. Jeho fotografie 
mapují Bělou a její obyvatele v rozmezí od 
20. do 60. let minulého století. Jsou tak nejen 
živými obrazy bělské minulosti, ale i cenným 
dokumentem Rakušanovy tvorby.

HLAVA OČEPENÁ
Lidové vyšívané čepce Mladoboleslavska
23. 4. - 30. 10. 
Na Mladoboleslav-
sku ženy nejčastěji 
nosily bohatě zdo-
bené čepce, jejichž 
rozsáhlý soubor je 
uložen v muzejních sbírkách. Kdo a proč je 
nosil, kdo je vyráběl a jak? Jak byly drahé 
či z jakých materiálů byly tvořeny? Nejen 
to se dozvíte na nové dlouhodobé výstavě 
v Muzeu Podbezdězí.

PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea 
Podbezdězí představuje tradici regionu, 
kulturní a historické památky i osobnosti 
Podbezdězí.

Bohumil Dejmek: Revoluční události 
v květnu 1945 v Bělé pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum Podbezdězí auten-
tické vzpomínky učitele Bohumila Dejmka 
(1898–1979) na průběh konce války v Bělé 

Z KULTUrNÍHO DĚNÍ

SPOLEčENSKÁ rUBriKA

VZPOMÍNKY GRATuLACE
Dne 14. 6. to bude již šest let, co 
nás navždy opustila naše ma-
minka a  babička, paní Taťjana 
Kreidlová.

Stále vzpomínají synové 
s rodinami.

Dne 25. 6. uplyne již pět let, 
co nás opustil manžel, bratr, 
tatínek a  dědeček, pan Alojz 
Plavecký. Žije dál v našich srd-
cích. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Vzpomínají manželka a děti s rodinami, 
sestra s rodinou a ostatní příbuzní. 

Dne 6. 5 oslavil pan Josef Beer své 94. na-
rozeniny. Do dalších let mu přejeme moc 
a moc zdraví, štěstí a pohody.

Manželka Hana, dcera Kateřina a jeho  
milovaná fenečka Rozárka

Dne 22. 6. oslaví naše drahá maminka, ba-
bička a prababička, Jarmila Bittnerová krás-
ných 95 let.
Všechno nejlepší a  hlavně hodně zdravíč-
ka přejí dcera Dana, vnučka Jana a  vnuk 
Martin se ženou Zuzkou a  pravnouče 
Martínek.

Muzeum Podbezdězí v červnu 

p. B. Zakoupit je můžete na pokladně Mu-
zea Podbezdězí za 60 Kč.

Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska ve spolupráci 
se spolkem Pověstné báchorky vydalo je-
dinečný výběr pověstí a příběhů z  bohaté 
rukopisné pozůstalosti Jana Evangelisty 
Konopase. Zakoupit je můžete na pokladně 
Muzea Podbezdězí za 150 Kč.

Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
Pátek 10. 6. od 17 hod.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 24. 6. 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
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ZE SPOrTU A SPOLKOVÉ čiNNOSTi

Krátce z historie oddílu házené v Bělé pod 
Bezdězem
Oddílem házené prošla za ta léta spousta 
lidí, každý se podílel na činnosti oddílu s ji-
ným zápalem. Byla léta úspěšná, a léta, kdy 
se tolik nedařilo. Naštěstí v každé generaci 
se našla parta nadšenců, která bělské házené 
obětovala spoustu energie a  volného času, 
ať už na hřišti, nebo ve vedení oddílu. Díky 
všem bývalým a současným členům žije náš 
oddíl házené už pátou generaci a slaví v le-
tošním roce 95 let existence. Všem vám za 
to patří naše velké poděkování! 
Před oficiálním založením oddílu v  roce 
1927 už parta dorostenců v zahradě za So-
kolovnou zkoušela házenou. První podnět 
dal bratr Najman. Po několika debaklech 
s okolními týmy, kdy jsme platili nováčkov-
skou daň, se datuje první výhra v roce 1926 
se Sokolem Rokytovec 9:8. Oddíl házené 
v našem městě oficiálně vznikl v roce 1927. 
Do roku 1939 jsme měli dvě družstva: TJ 
Sokol Bělá a SK Bělá. Tento stav trval až do 

roku 1939, kdy byl Sokol zakázán. Za II. svě-
tové války zájem o házenou v Bělé vzrostl, 
hrálo se dál pod hlavičkou SK Bělá. Největší 
zásluhu na veškeré činnosti oddílu v  této 
době měl její aktivní hráč František Bázner, 
který byl nejen tvrdým obráncem, ale i or-
ganizátorem, hospodářem, trenérem a pro-
pagátorem všech akcí oddílu. 
Po válce oddílu nastaly starosti, většina 
hráčů odešla do pohraničí, řada z  těch, co 
zůstali, rukovali na vojnu. Zůstalo několik 
věrných, mezi kterými vynikal trenér, jed-
natel, předseda oddílu a  správce majetku 
Jiří Cehák, který působil v oddílu až do roku 
2005. V  roce 1950 jsme přestali hrát čes-
kou házenou a přecházeli jsme na handball. 
Hlavními propagátory přechodu na mezi-
národní házenou byli Jiří Cehák, František 
Kamler a Miroslav Šanda, kteří svoje další 
osudy spojili s bělskou házenou. Hned první 
sezónu jsme postoupili do I. ligy, ze které 
jsme následující rok sestoupili do II. ligy 
mužů. Ta se v Bělé hrála až do roku 1970. 
V  poválečném období byla silná mládež, 
v rámci oddílu působilo i početné družstvo 
žen. Mladší dorostenci získali v roce 1958 na 
Mistrovství ČSSR stříbrné medaile. V roce 
1952 byl založen turnaj mužů O pohár Má-
chova kraje, jehož tradici držíme dodnes. 
Je to druhý nejstarší turnaj v mezinárodní 
házené v  republice. U  jeho zrodu stáli pá-
nové Cehák, Šanda, Kamler, Ježek, Hrubý 
a Tůma. V roce 1965 byla zahájena tradice 
zahraničních zájezdů, kde se nejvíce po-
vedla družba s  TSG Lübben. S  nastupující 

normalizací se hodně úsilí věnovalo práci 
s mládeží. V  letech 1972 a 1974 starší žáci 
vyhráli krajský přebor a kvalifikovali se na 
Mistrovství ČSSR. Hráči z  těchto ročníků 
tvořili později základ družstva mužů. 
V 70. a 80. letech hrály mužské týmy kraj-
ský přebor a  krajskou soutěž. Fungo-
vala práce s  mládeží, měli jsme obsazené 
všechny kategorie. V roce 1992 se vracíme 
k  původnímu názvu TJ Sokol Bělá pod 
Bezdězem. Starší žáci v  90. letech několi-
krát vyhráli krajský přebor a startovali na 
Přeboru ČR. Ke konci 90. let se v  druž-
stvu mužů sešla výborná generace od-
chovanců, která v  roce 1998 vybojovala 
postup do II. ligy, kde jsme hráli vršek ta-
bulky a  několikrát bojovali o  postup do  
I. ligy. Tato generace hráčů se dočkala 
v roce 2006 slavnostního otevření Městské 
sportovní haly. 
Co se týče hřiště za Sokolovnou, začínalo 
se hrát na škváře, v  roce 1972 byl polo-
žen asfaltový povrch, v 80. letech vzniklo 
druhé asfaltové hřiště, v  roce 2001 se na 
asfalt položila umělá tráva a v  roce 2006 
jsme se dočkali již zmíněné haly. Gene-
rační výměna vyvrcholila v  roce 2016 
sestupem do regionální soutěže mužů, 
kterou hrajeme dodnes. Několik sezon 
v  tomto období hrály dorostenecké ligy 
a  II. ligu žen. Aktuálně máme obsazené 
kategorie přípravky, minižactva, mladšího 
žactva, staršího žactva, žen a mužů. 

Stanislav Švec

95 let házené v Bělé pod Bezdězem 1927 - 2022
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Turistika v červnu, měsíci dlouhých 
dní a dalekých výhledů

Neděle 19. 6. 
Rokytnické vyhlídky
Osada Františkov (dnes součást Rokytnice 
nad Jizerou) - prohlídka galerie Starý kra-
vín, která nabízí stálou expozici popisující 
dřívější nelehký život v Krkonoších. 
Skalní vyhlídka Strážník (778 m n. m.) 
s  vyhlídkovým lesoparkem. Inspirací pro 
lehké stavby ze dřeva a  oceli byly tvůr-
cům z ateliéru Mjölk postavy z erbu města 
Rokytnice. A tak na město dohlížejí na ska-
lách Strážníku čtyři patroni symbolizující 
čtyři vesnice, které se v  dávných časech 
spojily v město Rokytnice – Liška, Medvěd, 
Ovce a Horník – Hlídka na Stráži.

Trasa: Rokytnice nad Jizerou, 5 km, mírně 
náročné. Pokračování: Vyhlídková trasa. 
Rokytnice n. Jizerou – Hutský potok – 
Horní Rokytnice, 4–5 km, mírně náročné.

Odjezd: 7 hod. - Benátky, 7.30 - Mladá Bo-
leslav, 7.45 Bělá p. B., od sportovní haly
Cena zájezdu dle obsazenosti: 250 - 300 Kč.
Návrat: do 19 hod. 
Přihlášky přijímáme: do 14. 6. 

Úterý 28. 6.
Jizerské hory 
Poutní cestou do Hejnic, Bedřichov (Nová 
louka) - Olivetská hora (camp Island) - 
Štolpiské vodopády - Ferdinandova vy-
hlídka.
Poustevníkův kámen - Hejnice (prohlídka 
baziliky) a  okolí, cca 12 km, středně ná-
ročné.
Pohodáři bez zacházky na Olivetské hoře 
a Poustevníkův kámen, 9 km.
Individuálně můžete navštívit Hejnice 
(bazilika) - výhl. Poustevníkův kámen.

Zve vás Mumu, dobrý duch Jizerských hor.

Odjezd: 7.45 - Mladá Boleslav, 8 hod. - 
Bělá p. B., od sportovní haly.
Cena zájezdu: 250 Kč - počet míst ome-
zen na 20! 

Těšíme se.
Horský vůdce

Tradiční turnaj v  plážové házené, tedy 
„Bělá Cup 2022“, se letos v  Bělé pod 
Bezdězem na koupališti uskuteční v  po-
změněném formátu. K  této chvíli je re-
gistrováno 24 týmů. Hrací dny jsou nově  
2. července v  sobotu a  3. července v  ne-
děli. V  sobotu ve 23:00 se podle zvyku 
předchozích ročníků můžete těšit na ob-
líbený ohňostroj.

Aktuality k bělskému turnaji v plážové há-
zené můžete sledovat na webu:
www.plazovka.cz
16. ročník tohoto oblíbeného sportovně-
-společenského turnaje se vrací do Bělé po 
roční odmlce, neboť minulý rok tato udá-
lost z  epidemiologických důvodů nepro-
běhla. Proto držíme organizátorům palce, 
aby vše letos bez problémů klaplo a těšíme 
se na parádní sportovní představení.

Přijďte, sportujte, bavte se. Jste srdečně 
zváni, milí Běláci.

Jan Sýkora, 
místostarosta

Nový atletický ovál 
za základní školou 
v  Máchově ulici je 
již stavebně plně 
dokončen, a  proto 
Vás na místo (areál 
základní školy 

za tělocvičnou) srdečně zveme. Kdy? Ve 
středu 15. června od 15:00 do 18:00, neboť 
na místě proběhne slavnostní otevření se 
sportovním dnem pro děti i dospělé. Spor-
tovní komise pro Vás nachystala řadu spor-
tovních aktivit, na místě bude i netradiční 

doplňkový program od Nadačního fondu 
Škoda Auto, který se významným dílem 
podílel na spolufinancování realizace pro-
jektu. Odměny pro naše malé účastníky 
a  ovoce pro doplnění energie bude na 
místě zajištěno. Stejně tak stánek s dalším 
občerstvením a mnoho další zábavy.

Přijměte tímto naše pozvání, těšíme se, že 
přijdete i s Vašimi dětmi.

Jan Sýkora, 
místostarosta

Ani vlčata ne-
zahálela – i nej-
menší kluci ze 
střediska Svor-
nost (6-11 let) 
vyrazili na vý-
pravu.
Pod vedením 

Drobka, Arpi a Jerry se vydali do nedale-
kých Zvířetic, kde navštívili nejen slavnou 
zříceninu kdysi překrásného zámku, ale 
hlavně si prohlédli Hrnčířský dvůr s  ži-
vými čápy a krásnou keramikou. Všichni 
si taky rádi dali něco sladkého v  místní 
kavárně. Počasí nám přálo a vlčata kupo-
divu šlapala i  rychlým krokem. Po trase 
nechyběla zábava a  hry, dokonce i  zpá-
teční cesta byla netradiční – kvůli výluce 
nejel z Bakova do Bělé vlak, ale minibus 

pro devět osob, do kterého jsme se ovšem 
všichni najednou nevešli (jeli s  námi 
i skauti). Takže první část výpravy čekala 
na bělském nádraží na zbylé skauty a od-
hadovala, několikrát pojedou cestující, 
kteří přijeli vlakem do Bělé a pokračovali 
do Bakova. 
Taky na pravidelných schůzkách vlčata 
zažívají nejrůznější zábavu. Teď když je 
konečně teplo a  slunečno, trávíme ce-
lou dobu venku poblíž klubovny, v pří-
rodě.
Vedoucí Svornosti pokračují v  přípra-
vách na tábor, o  kterém si přečtete po 
prázdninách. Taky organizují brigády 
na úpravu střediska a  připravují dříví 
na zimu.

Jerry

Plážovka bude

Otevíráme pro Vás  
Nový běžecký ovál s doskočištěm  

v Bělé pod Bezdězem

JuNÁCI NA JAŘE

SPOLEK TAJEMSTVÍ

ZE SPOrTU A SPOLKOVÉ čiNNOSTi
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PROGRAM - Bělá pod Bezdězem
Zámecká kaple sv. Josefa

17:00 – 19:00

Farní kostel Povýšení sv. Kříže
19.00 – 20.00

Klášterní kostel sv. Václava
20.00 – 21.00

17.00 - 17.30 mše svatá
17.45 - 18.30 recitál Vojtěcha Krále (kytara, zpěv)
18.30 - 19.00 Morové sloupy na Bělsku - výstava

19.00 - 19.30 koncert: 
David Coufal, varhany, a Eliška Matoušová, zpěv

20.00 - 20.30 koncert: 
P. Kamil Škoda, varhany, a Bělský farní sbor

Městská kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem, příspěvková organizace

na zámku v Bělé  
Info centrum

Vytvořila kopistka, restaurátorka a výtvarnice Šárka Hnátová.
(volně podle plánu J. Novotného z roku 1797)

BĚLÁ POD BEZDĚZEM 1765 -1788

MODEL MĚSTA 
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