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Výstavní sál MKZ
OBRAZY A ŠPERKY
Tomáš Holub
Červen
Další akce připravujeme
v důsledku vládních opatření
na červen.
Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz
foto: František Stýblo, PPNA

Vážení spoluobčané, milí běláci,
rád bych vám všem poděkoval za vaše
dosavadní chování v době koronavirové
krize. Epidemii takovýchto rozměrů nikdo z nás nečekal. Možná právě proto
se dá říct, že tato zcela nová událost,
která bezprostředně ohrožuje zdraví
a život obyvatel, prověřila a prověřuje
náš charakter. Jsem vděčný za podporu,
kterou kdokoli komukoli poskytuje.
Nebudu uvádět konkrétní jména ani
druh pomoci, abych na někoho nebo
na něco nezapomněl. Jsou ale i rozdíly.
Někdo, bez ohledu na odměnu a svůj
čas, pomáhá, nebo se naopak snaží, aby
pomoc nepotřeboval. Setkáváme se ale
i s tím, že jsme nuceni se již teď zabývat
například odpuštěním nájemného za
prostory k podnikání.
Stejně jako řada z vás, kteří se snažíte v rámci svých možností udělat
co možná nejvíce pro ochranu svého
zdraví, se i my na úřadě snažíme pomoci se zajištěním osobních ochranných pomůcek, desinfekcí, radami či
správným nasměrováním vašeho jed-

nání tak, aby bylo co možná nejvíce
rozšíření nákazy COVID-19 zabráněno. Děkuji vám za to.
V den, kdy píšu pro vás tyto řádky
(24. 4. 2020), je velmi pozitivním zjištěním to, že se celostátní obava z Velikonoc ani v Bělé nenaplnila. Naopak! Na našem katastru jsou tato velmi
dobrá statistická čísla - počet nemocných: 0, počet uzdravených: 1 a počet
úmrtí v důsledku koronaviru se rovná
momentálně nule. Osobně vnímám
tuto krizi jako obrovskou příležitost
pozměnit naše vzájemné vztahy k lepšímu. Jako příklad uvedu vztah: rodič učitel. Rodiče nyní dětem nahrazují při
domácí výuce učitele, se kterými můžou komunikovat jen na dálku. Myslím si, že mnozí rodiče si nyní budou
práce učitelů více vážit. Mít děti 24 hodin denně pod neustálým dohledem
„zavřené“ doma také není běžným zvykem.
Lze očekávat, že až skončí tato krize,
čekají nás ještě větší výzvy. Musíme

opět nastartovat investice a opravy,
řešit každodenní problémy. Tam, kde
to šlo, jsme v započatých pracích pokračovali nebo jsme tempo jen zvolnili. Je to vidět na opravených ulicích,
v prostorách před saunou, v parku, na
hřišti u vodojemu, na koupališti a i na
Vrchbělé, kde chystáme velkou výstavbu hromadného i individuálního
bydlení. Jsou i práce, které nevidíte.
Dělali jsme za zavřenými dveřmi radnice na projektech pro budoucí měsíce
a roky. V tomto čase vrcholí například
vše pro zahájení prázdninové rekonstrukce školy v Tyršově ulici, při které
vzniknou nové družinové prostory. Co
však ještě nevíme, je to, jak velký dopad
bude mít tato krize na příjmy města od
státu nejen v letošním roce.
Přeji nám všem v budoucích dnech a týdnech hodně štěstí a trpělivosti v současném boji s nákazou. Buďte opatrní!
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Plnění rozpočtu

Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit stav plnění rozpočtu
města k 29. 2. 2020 - příjmy ve výši
15.877.448,08 Kč, výdaje 13.984.259,50 Kč.

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Dotace spolkům

Rada města schválila poskytnutí dotací
dle programů č. 1, 2, 3 schválených pro
rok 2020 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv se zástupci jednotlivých
žadatelů o dotaci.
Současně rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací
pro spolky ve výši nad 50 tisíc korun dle
zákona o obcích.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 4/2020. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 1.516.890.100,Kč na 109.518.338,52,- Kč, výdajová část
rozpočtu se navyšuje o částku ve výši
667.890,- Kč na 161.482.497,00,- Kč.
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši
51.964.158,48,- Kč.

Veřejná zakázka

Rada města dle čl. XI. vnitřní směrnice
č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, schválila přímé zadání
zakázky malého rozsahu na akci „Výroba

nových oken a repase špaletového okna
budovy MÚ“ panu Jiřímu Vavruškovi,
277 01 Dolní Beřkovice, za cenu
1.032.929,- Kč včetně DPH. Byly předloženy tři nabídky v poptávkovém řízení.

Údržba zeleně

Rada města odsouhlasila kácení a ošetření
uvedených dřevin v lokalitách na zámku,
ulice Hradební a Na Výsluní. Dále odsouhlasila výsadbu keřů v lokalitě u kapličky
podél ulice Tyršova.

OZV k nočnímu klidu

Rada města schválila vydání OZV
č. 4/2020 o nočním klidu a doporučuje
tuto vyhlášku k projednání a schválení
v Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem.
Bc. Zdeněk Krenický,
tajemník MÚ

Poděkování panu Ing. Petru Cankařovi
Z nařízení ministerstva vnitra jsme
zpřístupnili veřejnosti městský úřad od
20. 4. 2020 v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, od 7 do 17 hod. Na zajištění bezpečnostních opatření jsme
měli v podstatě 3 dny. V této době, kdy
je vyhlášen nouzový stav po celém území
České republiky, je logicky obtížnější zajistit nákup potřebných preventivních instrumentů, neboť je o ně nyní velký zájem.
Není tajemstvím, že vybrané zboží bývá
v tomto čase dlouhodobě nedostupné.
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat
panu Ing. Petru Cankařovi za výrobu stojanu na dezinfekci, který slouží ve vesti-

bulu radnice jak k ochraně občanů, tak
k ochraně zaměstnanců městského úřadu.
Velmi mě těší tento signál, který jasně hovoří o dobrém vztahu města a tradiční
bělské firmy ATMOS. Tato rychlá pomoc
je zároveň jasným vzkazem, že mezi námi
v Bělé žijí lidé, kterým záleží na zdraví našich spoluobčanů. Petr a firma ATMOS
mezi ně rozhodně patří. Srdečně děkujeme za Vaši bezprostřední pomoc!
za městský úřad
Jan Sýkora,
místostarosta města

Pomoc od ŠKODA AUTO v rámci projektu „ŠKODA AUTO pomáhá”
ŠKODA AUTO a její inovační centrum
ŠKODA AUTO DigiLab @skodadigilab nestojí v současné době stranou a pomáhá potřebným v našem regionu. V rámci tohoto
projektu bylo poskytnuto našemu městu
vozidlo Škoda Kamiq 1.0 TSI o výkonu
85 kW v plné výbavě Style. O další formě
podpory se společností ŠKODA AUTO dále
jednáme.
Vozidlo má k dispozici náš tým dobrovolníků pro podporu humanitárních aktivit v návaznosti na aktuální krizovou situaci. Automobil jsme si vyzvedli 20. 3. 2020
v 15:00 a od té doby plně slouží občanům
města Bělá pod Bezdězem. K dispozici
máme tento vůz do 31. 5. 2020.
Za tuto rychlou pomoc děkujeme!
Jan Sýkora,
místostarosta města
2

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Poděkování anonymním
dárcům roušek

Srdečně a mnohokrát děkujeme všem
úžasným anonymním dárcům, kteří nám
do sběrného boxu na městském úřadě přinesli roušky. Velmi oceňujeme nejen vaši
práci s textilem, ale především velmi oceňujeme, že myslíte na druhé a chcete pomáhat. S hlubokou poklonou vám ještě
jednou děkuji!
za městský úřad
Jan Sýkora,
místostarosta města

TAJEMSTVÍ
Turistika s viry a jinou škodnou
Zdravíme všechny naše členy a příznivce.
Preferujte dálkovou turistiku - daleko od
sebe. Rušíme akce na měsíc květen. Máchovské putování již připravené bude
v roce 2021.
Zájezd Hrady a zámky na Sázavě přesouváme na termín 15. 10. - 18. 10.
Červencový zájezd Těšínské Beskydy
bude, nezasáhne-li vyšší moc.
Pevné zdraví, optimismus, šlapej dál
a brzy spolu.
Horský vůdce

Audiokniha
Tajemný rytíř
Dlouho jsem o tom uvažoval. Dlouho
jsem na to myslel. Ale v běžném provozu (MKZ, Divadýlko, rodina) jsem
se k tomu nedostal. Až teď. Mimořádná
opatření zavřela divadla, knihovny a infocentra. Teď nastal ten čas, kdy bych měl
volnou kapacitu načíst knihu Karla Sellnera Tajemný rytíř. Spojil jsem se s vnukem Karla Sellnera, také Karlem, a požádal ho o svolení audioknihu vytvořit
a následně ji poskytnout ZDARMA široké veřejnosti. A souhlas jsem dostal.
Děkuji tímto panu docentu Sellnerovi
a vy od 27. 4. můžete na stránkách MKZ
zdarma stahovat jednotlivé kapitoly této
povídky z Podbezdězí.
-mat-

Poděkování naší spoluobčance Do Thi Nhan
Touto cestou bych chtěl poděkovat paní
Do Thi Nhan za dar pro složky IZS. Paní
Do Thi Nhan, majitelka obchodu za bývalým Waldsteinem u kruhového objezdu,
věnovala obci sušenky, nápoje, kávu a jednorázové vinylové a latexové rukavice,
které jsme předali hasičům, policii, městské policii, místním zdravotníkům a do
domu s pečovatelskou službou. S distribucí pomohla ředitelka MŠ, paní Mgr.
Pavlína Šertlerová. Srdečně Vám ještě jednou děkujeme!
za městský úřad
Jan Sýkora,
místostarosta města

Fenomén šití roušek – část I. textová
Symbolem současné krize navždy zůstane
fenomén šití roušek. Rozhodně tomu tak
je po území celé České republiky. Rovněž tak i u nás v Bělé. Vzájemná pomoc
a laskavost, která je zjevně pevně ukotvená v nás lidech, se za pomoci lidskosti,
pokory, solidarity a přátelství proměnila
v budoucí naději, že se jako jednotlivci
i jako společnost posouváme jednoznačně
k lepšímu. Stále si užívám pocit blaženého
povědomí, s jakým nasazením si lidé začali navzájem nezištně pomáhat. Považuji
to za zcela mimořádné a naprosto úžasné.
Chci co nejsrdečněji poděkovat konkrétně
těm dámám, které takto v Bělé pomáhaly.
Ať už šily přímo pro naše spoluobčany, či
své roušky předávaly městu a my je posléze
distribuovali dále občanům osobně anebo
přes naše dobrovolníky. Také jsme již více
jak tisíc kusů dali k dispozici do bělské lékárny, dle potřeby jsme dozásobovali dům
s pečovatelskou službou, místní zdravotníky, poštu, prostě každého, kdo nás napadl či se nám ozval.
Kdo jsou tyto úžasné dámy?

Marcela Paterová a její Klubík team
(Blanka Hryzová, Jitka Kotková,
Hana Filipová)
Jana Novotná
Lucie Mlynářová
Irena Adamová
Pavla Sýkorová a Světlana Jahodková
Olga Tatíčková a Jitka Marková
Tereza Vlčková
Eva Formáčková
Milena Hammerová
Marcela Majtenyová a Marie Majtenyová
Tereza Kozáková a Lenka Hangodyová
Lucie Pommová, Bára Husáková
a Michaela Kopčanová
A spousta dalších úžasných dam, o kterých nevíme.
Tisíceré díky, jste úžasné!
V příštím vydání vás potěšíme zaslanými
fotkami od zmíněných dam.

„Není Bělá jako Bělá” se odkládá
Tradiční setkávání měst a obcí nesoucích název Bělá se letos v červnu bohužel neuskuteční tak, jak bylo původně plánováno. Důvody jsou očividné. Celosvětová pandemie udělala škrt nejen přes plány na společně prožité dny v městysu
Česká Bělá.
Všechny předběžně přihlášené budeme ještě kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Zrušení letošního setkání
vyšlo z e-mailové korespondence guvernérů jednotlivých
ostrovů. Přesto musíme informovat, že mezi guvernéry se
živě diskutuje o možnosti zachování letošního setkání, byť
třeba v jiném termínu nebo komorním složení (tedy ne
v masovém měřítku). Náš list bude samozřejmě celou situaci sledovat a budeme vás informovat o vývoji situace.
Nicméně už dnes máme pro vás všechny návod na letní
dovolenou v Čechách. Co takhle objet všechny Bělé?
Po 8. 6. (pokud bude platit vládní plán rozvolňování) si
budete moci v našem infocentru vyzvednout vytištěného
průvodce po městech a obcích, které jsou hrdými nositeli
názvu Bělá. Co vy na to?
-mat3

Jan Sýkora,
místostarosta města

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Férová snídaně jinak

Úspěch v krajském kole
Dobré zprávy potěší kdykoliv, ale troufám
si říct, že v této těžké době jich nemůže být
dost. Proto mě těší, že mohu jednu dobrou
zvěst dodat. Po zavření škol došlo nejen na
domácí výuku, ale také byla šmahem zrušena vyšší kola olympiád, na která se naši
žáci připravovali leckdy celý rok. Ale jako
se všichni učíme novému způsobu života,
výuky i organizace práce, učí se i organizátoři olympiád. Konkrétně u biologické
a geologické olympiády se brzy ukázalo, že
je možné v soutěži pokračovat on-line. Proto
Albert Trabalík z IX. B, naše želízko v ohni,
pokračoval v samostudiu a ve středu 15. 4.
se zapotil při půlhodinovém testu krajského
kola geologické olympiády. A byl to výkon
vpravdě heroický, vždyť poznávat ukázky
hornin pouze z fotografií není snadné. O to
více nás těší Albertův úspěch, neboť obsadil i v těchto ztížených podmínkách krásné
sedmé místo a stal se úspěšným řešitelem
krajského kola. Albertovi děkujeme za jeho
nasazení a úspěšnou reprezentaci školy
a přejeme mu hodně štěstí v okresním kole
biologické olympiády, stejně jako v přijímacím řízení na střední školu.

Vždy druhou květnovou sobotu se koná
celosvětový hapenning na podporu myšlenky fairtrade. Na veřejně přístupných
místech se sejdou podobně smýšlející lidé,
aby si pochutnali na fairtradových dobrotách, domácích výrobcích či na surovinách od lokálních a bio dodavatelů při
společném pikniku. Chtějí tím pomoci
dobré věci, bojovat proti otrocké a dětské
práci, podpořit lokální pěstitele a prosazovat zlepšení pracovních i bezpečnostních
podmínek pracovníků ze vzdálených zemí,
odkud se k nám dobroty dovážejí.
Letos bude Férová snídaně také, i když
bude mít v době pandemie jinou podobu.
Letos si budeme pochutnávat v domácím

Ing. Pavlína Cankařová
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prostředí se svou rodinou. Svým zapojením dáváme najevo, že nás zajímá, kdo
a za jakých podmínek pro nás plodiny
pěstuje. Do košíku si můžeme vzít jako
nápoje třeba fairtradovou kávu, fairtradový džus nebo čaj. K jídlu třeba doma
napečené buchty z fairtradového cukru
a kakaa, ale i vajíčka, sýry, mléko, mouku
či med od místních farmářů.
Ukažte svůj zájem o životy pěstitelů ve
svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky. Přidejte se a posnídejte lokální a fairtradové dobroty v sobotu
9. 5. 2020!
Ing. Pavlína Cankařová

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Zprávy z knihovny
Vážení a milí čtenáři bělské knihovny
Vladimíra Holana, od pondělí 27. 4. (více
jak po měsíci) otevíráme knihovnu veřejnosti. Přesto, že se omezení zavedená
v souvislosti se situací šíření viru covid 19
postupně uvolňují, bude provoz knihovny
upraven.
VÝPŮJČNÍ DOBA:
PONDĚLÍ 9.00–11.30 (senioři nad 65 let)
13.00–16.00 dospělí
ÚTERÝ
9.00–11.30 (senioři nad 65 let)
13.00–16.00 děti
STŘEDA zavřeno
ČTVRTEK 9.00–11.30 (senioři nad 65 let)
13.00–16.00 dospělí
PÁTEK
zavřeno
ZÁROVEŇ, PRO VAŠI I NAŠI BEZPEČNOST, PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH HYGIENICKÝCH
ZÁSAD:
•
•
•
•
•

Vstup pouze s nasazenou rouškou
Po vstupu použijte dezinfekci na ruce
V knihovně mohou být nejvýše 3 čtenáři
Dodržujte rozestupy 2 metry
Knihy vrátíte u pultu – zde se vám
budeme věnovat
• NEVYBÍREJTE SAMI V REGÁLECH
• POZOR, VRÁCENÉ KNIHY
ZŮSTÁVAJÍ 24 HODIN
V KARANTÉNĚ!
Prosíme všechny o trpělivost, z naší strany
se budeme snažit vyjít vám maximálně
vstříc.
Petr Matoušek, ředitel MKZ

Výstavní sál MKZ
OBRAZY A ŠPERKY
TOMÁŠ HOLUB
Po dohodě s autorem je výstava
PŘESUNUTA NA ČERVEN
Designér šperku
a výtvarník žijící
a tvořící v Bělé
pod Bezdězem.
Zabývá se zejména tvorbou autorského
šperku, kde rozvíjí unikátní
technologie eloxování hliníku.
Tíhne k minimalistickému projevu. V detailu u něj vládne jednoduchá, hravá, ale
důmyslná estetika, v celkovém pojetí jsou
však jeho šperky spíše výrazné až extravagantní.
Výstavní sál bude otevřen vždy
po - čt od 9 do 11.30 a od 12 do16 hod.

Sokolovna Bělá pod Bezdězem
Tělocvičná jednota Sokol byla založena
r. 1890. Zpočátku se cvičilo v sále hostince „U orla“ (Masarykovo nám. čp. 10).
Stavba sokolovny byla zahájena v roce
1909. V Pamětní knize města Bělá se o této
akci píše:
„Vzorem spolupráce je tělocvičná jednota
Sokol. Od svého ustavení v roce 1890 usiluje o sjednocení občanů v činorodé práci.
Má rok od roku větší úspěch. Zvlášť znatelně se projevil při stavbě sokolovny v roce
1910. Členové odpracovali tu sta hodin při
svážení stavebních hmot - cihel z cihelny
u Vrchbělé, písku se stráně nad cihelnou
- při kopání základů, dovážení vody od
kašen a dalších pracích. Tuto dobrovolnou
pomoc mohla většina poskytnouti po skončení svých povinností a v neděli.“
V srpnu 1911 se již cvičilo v nové budově,
která sloužila nejen tělovýchovným účelům, ale od počátku byla i hlavním kulturním a společenským střediskem města.
V roce 1931 byla budova rozšířena přístavbou.
Před budovou sokolovny stával kamenný památník s deskou padlých členů

MUZEUM PODBEZDĚZÍ,
fotografická sbírka, inv. č. MBB-F-3373

Sokola v 1. světové válce, který byl slavnostně odhalen 28. 10. 1928. Za okupace
v r. 1941 musel být pomník s deskou odstraněn (v té době byly odstraněny také
busty Tyrše a Fügnera). Vlastní deska byla
uschována pod podlahou na půdě jednoho
ze sokolských činovníků a v majetku jeho
rodiny zůstala až do roku 2014. U příležitosti 100. výročí 1. světové války se členové rodiny rozhodli desku věnovat Muzeu Podbezdězí.
Miroslava Chadalíková,
Muzeum Podbezdězí

SOKOLOVNA TAKÉ JAKO ZÁZEMÍ PRO OCHOTNÍKY
Svého času moderní budova se vznosným průčelím se sokolským znakem
a bustami zakladatelů
Sokola: Tyrše a Fügnera.
Před sokolovnou stával
kamenný památníček
s deskou uvádějící jména
čp. 396 MUZEUM členů místní jednoty padPODBEZDĚZÍ,
lých v první světové válce.
fotografická sbírka
Za okupace musel být odstraněn a nebyl dosud obnoven, i když se původní deska zachovala. (Zdeněk Hoffmann,
Ota Lauerman – Bělá pod Bezdězem, město
Smetanova Tajemství, vstupní brána do Máchova kraje, Město Bělá pod Bezdězem 1997)
„V roce 1910 činnost Ochotnické divadelní
jednoty v Bělé ochabovala, neboť počaly intenzivní práce na budování nového jeviště
v sokolovně. Jelikož nebylo finančních prostředků, aby jednota upsala určitý obnos na
stavbu budovy, bylo usneseno nabídnout placení nájemného. Dne 3. srpna téhož roku předvedl p. V. Eichler ve výborové schůzi Ochotnické divadelní jednoty v Bělé model nového
jeviště s moderními výtahy, na jehož podkladě dnešní naše jeviště jest vybudováno.
O malbě dekorací bylo jednáno s malířem
Jandlem z Prahy. Nákladná kostra jeviště
s kladkovými výtahy byla pořízena vesměs
nezištnou prací zdarma konanou zejména
pp. V. Eichlera, J. Kozáka a Vil. Dismana.
Pracovalo se po zaměstnání, za přispění ostatního členstva, denně dlouho
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do noci a po veškeré neděle a svátky. První
představení na novém jevišti se konalo
16. dubna 1911 („Deskový statek“) s příjmem
181 K. Uspořádáním „Máchova večera“ bylo
oslaveno výročí 100letých narozenin K. H.
Máchy, k čemuž byly pořízeny nové dekorace
„předhradí Bezděze“. O Vánocích vystoupil dvakrát v „Lucerně“ jako host p. Jos. M.
Svoboda, správce cukrovaru z Kostelce n. L.“
(Paměti ochotnické divadelní jednoty v Bělé
pod Bezdězem, 1926)
Josef Müller, MKZ

Současnost
V současné době město pracuje na úpravě
okolí této historické budovy. Již nyní si můžete všimnout probíhajících úprav, které
realizují Technické služby města podle projektové dokumentace Projekční kanceláře
Anitas s. r. o.

Pro celý prostor je plánováno ohraničení živým plotem a doplnění ozdobnými
sakurami a rododendrony.
-SG-

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí
Muzeum Podbezdězí se otevře pro veřejnost 12. 5. 2020. Aktuální informace
najdete na webových či facebookových
stránkách:
www.muzeummb.cz/muzeum-podbezdezi,
www.facebook.com/muzeumbela
100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ POD
BEZDĚZEM
28. 4. - 1. 11.
Výstava 100 let skautingu v Bělé pod
Bezdězem vás seznámí s dějinami tohoto hnutí v našem městě. První oddíl
byl v Bělé založen v roce 1920 studentem práv Emilem Kubíkem, během uplynulého století byl skaut třikrát zakázán,
a přesto nezanikl úplně. I v současné době
skautské organizace v Bělé fungují a zahrnují ke stovce členů, kteří se scházejí
na pravidelných schůzkách, každé léto
táboří a pořádají řadu akcí. Na výstavě si
můžete prohlédnout nejrůznější artefakty
vztahující se k bělskému skautingu – ať
už skautské kroje, táborové kroniky, alba
s fotografiemi, odznaky či další předměty
související s činností skautů.
KDYŽ NÁS BAVÍ ŽIVOT
25. 4. - 14. 7.
Výstava prací bělských výtvarníků. Originální keramika Dagmar Formánkové,
fotografie Oldřicha Jelena a dřevořezby
Miloslava Cacha.

OHNÍČKY, SKÁLY A MY
25. 4. - 1. 11.
Výstava obrazů, soch a objektů malíře a lidového sochaře Ivana Podobského.
PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea
Podbezdězí představuje tradici regionu,
kulturní a historické památky i osobnosti
Podbezdězí.
BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
25. 4. - 1. 11.
Výstava zachycuje všední i nevšední dny venkovského města
v časech první
republiky. Jednotlivé kapitoly
výstavy (např. obchody, školství, černá
kronika) jsou zpracovány podle Pamětní
knihy města Bělé pod Bezdězem.
Bohumil Dejmek: Revoluční
události v květnu 1945 v Bělé
pod Bezdězem
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války vydalo Muzeum Podbezdězí
autentické vzpomínky učitele Bohumila
Dejmka (1898 – 1979) na průběh konce

války v Bělé p. B. Zakoupit je můžete na
pokladně Muzea Podbezdězí 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.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Každé pondělí od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Každý pátek od 18 hod.
Z rozhodnutí vlády ČR k 24. 4. 2020
je zatím nejvyšší počet věřících na mši 15.
Více info: facebooková stránka Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem a okolí.
Muzeum Podbezdězí,
pobočka Muzea Mladoboleslavska,
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.
tel.: 326 701 618
www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 22. 4. uplynulo sedm let, kdy je s námi naše maminka, paní Eva Chrtková již jen ve vzpomínkách.
S láskou vzpomínají její dcera a syn s rodinami.
Dne 3. 5. to byl rok, co nás navždy opustil
pan František Juřeník.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
Dne 6. 5. to budou smutné 2 roky, co nás navždy opustil
pan Michal Slavík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná rodina.
„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 11. 5. uplyne již dlouhých 21 let, co nás
opustil pan Josef Novák. Kdo jste ho znali
a měli jste ho rádi, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Hana,
děti s rodinami a švagrová Maruška.

GRATULACE

„Čas utíká a nevrací, co vzal. Jen vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 14. 5. uplyne 40 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka a maminka Eva Tošovská. Kdo jste ji znali,
připomeňte si prosím s láskou a úctou památku jejího
života.
S láskou stále vzpomínají
manžel Antonín, dcera Eva
a synové Petr a Antonín.
Dne 22. 5. uplynou 3 roky, co nás navždy opustila paní
Marie Benešová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají dcery,
vnoučata a pravnoučata.
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Dne 6. 5. oslaví můj manžel, pan Josef Beer
své 92. narozeniny. Moc a moc zdravíčka, které nutně potřebuje, štěstíčka, lásky a pohody
do dalších let ze srdce přejí manželka Hana,
dcera Kateřina Hergetová a jeho milovaná fenečka Rozárka.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych touto cestou poděkovat
MUDr. Františku Sýkorovi, že i v tomto těžkém čase, kdy byli lékaři bez ochranných
pomůcek, mi pomohl a ošetřil mě, přestože
nejsem jeho pacient a ani pohotovost nefungovala. Velmi si vážím jeho lidského přístupu
a ještě jednou moc děkuji.
Zdeněk Mlynář

JUNÁCI V NAŠEM MĚSTĚ

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ - 5. DÍL
Jak bylo zmíněno dříve, po válce se
skauti stěhovali i s dvěma dřevěnými
klubovnami, které rozebrali a opět složili,
do Háječku. Se svolením Městského národního výboru
Bělá pod Bezdězem zde na ploše 1,5 ha vznikla „skautská
rezervace“, kde nechybělo hřiště na odbíjenou a jiné hry,
bylo zkrášleno okolí a brzy sem docházela spousta dětí

Konec 40. let
JUNÁCKÝ POHŘEB
V roce 1948 náhle zemřela v pouhých
21 letech Soňa Pichová. Všichni bělští junáci ji doprovodili ve
smutečním průvodu na poslední cestě z klášterního kostela
sv. Václava až na hřbitov.

i dospělých. Pobyt venku byl pro junáky samozřejmostí,
u ohňů předváděli různá vtipná či kulturní vystoupení
a zvali sem i veřejnost.
Vedoucí Selim byl v letech 1947 – 49 na vojně v České
Lípě (chlapci tam za ním docházeli!) a oddíl vedla
oddílová rada. Došlo k fingovanému vloupání do
klubovny.

ČINNOST JUNÁKŮ POKRAČUJE
Týž rok pokračovaly putovní tábory a navíc byl zbudován
oddílový tábor ve Svojkově u Sloupu v Čechách.

50. léta
V roce 1950 přichází další zákaz Junáka, jeho organizace
je rozpuštěna a veškerý majetek, po léta opět pracně
získávaný, musel být bez jakékoliv náhrady předán
Československému svazu mládeže (ČSM). Začátkem
tohoto roku musel Selim odevzdat klíče od klubovny
v Háječku, ta v 50. letech bohužel dokonce vyhořela
a s ní byly nenávratně zničeny všechny junácké věci
uložené uvnitř (kroniky, vlajky…).
Někteří vedoucí (mj. Selim a bratr Mánek) přešli do
Pionýra a domluvili se, že tajně povedou děti podobným
způsobem jako v Junáku (tedy jinak, než si představovali
komunističtí pohlaváři). Měli zpočátku velký úspěch, ale
když se na to přišlo, byl problém.
Z této doby alespoň dvě pozitivní zprávy – odehrály se
dvě junácké svatby. V roce 1950 si vzal Jaroslav Chadalík

V roce 1949 připravili a uskutečnili skauti tábor na
Nežárce v Kardašově Řečici na Baronu. Po nich tam
nastoupily dívky. Vedoucí tohoto dívčího skautského
tábora byla Sakura se Zorou. Bohužel to byl na dlouhou
dobu opět kvůli nepříznivé politické situaci poslední
tábor nejen bělských junáků.

Boženu Kuncovou, o rok později Miroslav Zima Jindřišku
Dohnalovou. Přestože už byla činnost Junáka zakázána,
bělský oddíl chlapců i děvčat uspořádal novomanželům
junáckou zdravici se špalírem před bělskou radnicí. Svojí
odvahou vystoupit i v tomto období v kroji prokázali sílu
i pevnou vůli být věrni junáckému slibu, zákonu i heslu.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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INZERCE

OKNA 25

777 645 205

DŮLEŽITÁ ČÍSLA PRO OBČANY
BĚLÉ POD BEZDĚZEM
V DOBĚ VIROVÉ PANDEMIE

elektrokola-pek.cz

PRODEJ • PŘESTAVBY • SERVIS

NABÍZÍME A ZAJIŠŤUJEME POMOC
PRO SENIORY A NEMOCNÉ

Zveme Vás do nově otevřené prodejny Akumo Mělník

NÁKUPY POTRAVIN
DODÁNÍ LÉKŮ OD VAŠEHO LÉKAŘE
ZÁJEMCI VOLEJTE
VE VŠEDNÍ DNY 9.00 – 14.00
Nová adresa: Brozánky 83 Mělník - most přes Labe směr D8

+420 736 509 381
NEBO PIŠTE NA MAIL
info@mubela.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM S EXPOZICEMI
NA ZÁMKU
OTEVÍRÁME V OMEZENÉM PROVOZU

NEJSTE V TOM SAMI

Vážení,
IC na zámku pro Vás otevírá své brány, prozatím ovšem
v omezeném provozu, bez prohlídek a veřejného internetu.
Otevírací doba v květnu:

PONDĚLÍ - PÁTEK

+420 736 509 381

od 09.00 hod. do 12.00 hod.
od 12.30 hod. do 15.00 hod.
Děkujeme za pochopení
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