
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA - DĚNÍ VE MĚSTĚ -  Z KULTURNÍHO DĚNÍ - 
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

Výstavní sál MKZ
OBRAZY A ŠPERKY

Tomáš Holub
Do 25. 6.

Sobota 6. 6.
ZAHÁJENÍ SEZONY NA ZÁMKU

Slavnostní zahájení s historikem
doc. Františkem Gabrielem

V IC s expozicemi 
od 14 hod. 

Pátek 12. 6. 
NOC KOSTELŮ

Program na str. 3

Sobota 20. 6. 
O kohoutkovi a slepičce

Malé divadélko Praha
Nádvoří zámku od 15 hod.

Vstupné: 40 Kč

Pátek 3. 7. 
ČESKÝ RÁJ A VYSOČINA 

V TVORBĚ MALÍŘE 
VLADIMÍRA VLKA
Vernisáž výstavy 

Ve Výstavním sále MKZ 
od 19 hod.

PRVNÍ PROMENÁDNÍ KONCERT
OLD COUNTRY BAND

V parku na Masarykově náměstí 
od 19.30 hod.

Rezervace na akce MKZ možné na
www.mkzbela.cz

červen
6/2020

44. ročník

s blížícím se létem nás dozajista budou více 
obklopovat příjemnější události a  zážitky 
než v období letošního jara. Věřím v to.
Dne 5. 5. 2020 proběhlo před budo-
vou městské radnice slavnostní předání 
dvou elektrokol ŠKODA eBike a  elektric-
kého automobilu ŠKODA Citigo V, které 
jsme získali od společnosti ŠKODA AUTO, 
a. s., v  rámci programu #ŠKODAAUTO 
pomáhá. Perličkou zůstává, že by se mělo 
jednat o  vůbec první elektrické Citigo ve 
službách policie. Hodnota výše zmíněných 
darů čítá bezmála 600 000,- Kč.
Tyto ekologické dopravní prostředky budou 
sloužit městské policii. Jen připomenu, že 
městská policie v Bělé pod Bezdězem mohla 
vzniknout i proto, že nám ŠKODA AUTO, a. s.,
pomohla start tohoto projektu za� nancovat.
Slavnostního předání se zúčastnil člen před-
stavenstva ŠKODA AUTO, a. s., pan Bohdan 
Wojnar, dále pak pánové Michal Kadera, La-
dislav Kučera a Jiří Čaputa. Mnohokrát vám 
děkujeme za tuto podporu pro Bělou!
Jak jsem již zmiňoval v  úvodníku minulý 
rok, dotační peníze se snažíme pro město 
získávat i z dalších vnějších zdrojů, v uply-
nulých dnech jsme úspěšně dokončili a po-
dali 5 větších žádostí o  dotace. Tak nám 
držte palce, ať to vyjde. Pokladně i rozvoji 
našeho města můžeme takto přilepšit.
Představoval jsem si, jak by bylo krásné, 
kdyby kruhové objezdy, které v Bělé máme, 
byly udržované a  vypadaly barevně. Nyní 
se již můžeme těšit, jak nám budou roční 

období malovat barevnými květy v  „kru-
háči“ na Mělnické, který jsme prostřednic-
tvím technických služeb výrazně upravili 
a vylepšili do mnohem vzhlednější podoby. 
Ve stejném duchu zapracujeme i na kruho-
vém objezdu na periferii města u  Vazačky. 
Jasně, je to detail, ale právě spousta detailů má 
potenciál krok po kroku dotvořit líbivý celek.
Pro zpříjemnění letních dnů chystáme 
kromě tradičních promenádních koncertů 
i další akce, abychom vám zprostředkovali 
po nepříjemném období nouzového stavu 
možnost kulturního a  společenského vy-
žití. V  srpnu bychom do parku na ranvej 
chtěli vrátit, stejně jako minulý rok, pro-
mítání letního kina, v  témže měsíci nej-
spíše proběhne v  menším, republikovém 
měřítku turnaj Bělá Cup v plážové házené 
a na konec prázdnin bychom v parku rádi 
zorganizovali o jedno hudební představení 
navíc. Věřím, že nám to vývoj příštích dnů 
umožní a my všichni se budeme moci vrátit 
k běžným každodenním radovánkám.
S  koncem nouzového stavu průběžně 
ukončujeme i  činnost uskupení našich 
dobrovolníků. Chtěl bych všem dobrovol-
níkům, kteří pomáhali, i  těm, kteří svou 
pomoc nabízeli, co nejsrdečněji poděkovat 
za jejich úsilí a ochotu být zde pro druhé!
Přeji vám hezké letní dny, plno zdraví, ať 
jsou pro vás blížící se chvilky plné klidu a ať 
se vám všem dobře daří.

Jan Sýkora, 
místostarosta města

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ BĚLÁCI,



2

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

Z jednání rady města

Přišlo léto a s ním čas 
na koupání a rekreaci

Tříděný odpad ve městě Bělá pod Bezdězem 
v roce 2019

Plnění rozpočtu
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu 
města k  31. 3. 2020 - příjmy ve výši 
27 258 681,85,- Kč, výdaje 22 969 158,00,- Kč.

Oprava oken radnice
Rada města schválila uzavření smlouvy na 
akci „Výroba nových oken a repase špale-
tového okna budovy MÚ“ s Jiřím Vavruš-
kou, Dolní Beřkovice, IČ: 42097886, za 
cenu 1.032.929,- Kč včetně DPH v před-
loženém znění.

Oprava střechy kláštera
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy 
na akci „Oprava střechy budovy kláštera“ 
s  Václavem Šplíchalem, Praha 10 - Vino-
hrady, IČ: 71879323, za cenu 1.227.330,- 
Kč bez DPH v předloženém znění.

Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočtové opatření 
č. 5/2020. Příjmová část rozpočtu se na-
vyšuje o  částku ve výši 350.000,- Kč na 
109 868 338,52,- Kč, výdajová část roz-
počtu se navyšuje o  částku ve výši 
350.000,- Kč na 161 832 497,00,- Kč. 
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 
51.964.158,48,- Kč.

Obědy pro cizí strávníky v ZŠ
Rada města schválila záměr nákupu stroje 
na balení hotových jídel pro výdej obědů 
pro cizí strávníky ve školní jídelně Zá-
kladní školy Bělá pod Bezdězem. Výdej 
stravy balených obědů s účinností od 1. 9. 
2020 v předloženém návrhu.

Bc. Zdeněk Krenický, 
tajemník MÚ

Obyvatelé města Bělá pod Bezdězem a pří-
městských částí mají možnost třídit komu-
nální odpad na jednotlivé komodity, ji-
miž jsou papír, plasty, sklo, tetrapak, kovy, 
jedlé oleje, textil, do označených nádob, 
které jsou k tomu určené.

Ve městě a v příměstských částech již ně-
kolik let funguje systém třídění odpadu, 
který se skládá z 24 sběrných hnízd a jed-
noho shromaždiště odpadu, což je sběrný 
dvůr v Mělnické ulici.

Využívání tohoto zavedeného systému je 
konkrétní možnost, jak do rozpočtu města 
přinést nějaké � nanční prostředky z třídě-
ného odpadu, neboť náklady vztahující se 
k odpadovému hospodářství měst celore-
publikově rostou. Tříděný odpad obecně 
je podporován společností EKO-KOM, 
s. r. o., která se zabývá provozem systému 
třídění a využití odpadů. V rámci své čin-
nosti se stará o třídění a recyklaci plastů, 
skla, papíru, nápojových kartonů a dalších 
využitelných materiálů. 

Pokud občané odevzdávají do barevných 
sběrných nádob na tříděný odpad opravdu 

jen to, co do nich patří, můžeme dosáhnout 
pozitivního ekonomického efektu.
Tříděním odpadů dosahujeme úspory peněz 
vydaných na nakládání s odpady z měst-
ského rozpočtu. Čím větší množství od-
padů je vytříděno, tím větší � nanční obnos 
město obdrží od společnosti EKO-KOM, 
s. r. o. Zároveň se jako město neustále sna-
žíme podnikat kroky, které povedou ke sní-
žení � nančních nákladů na likvidaci odpadů.

Výsledek, viz tabulka níže, není špatný, 
dá se na něm však mnohé zlepšovat. Do 
budoucna chceme pro občany Bělé zo-
hlednit i  jejich aktivitu v rámci třídění 
odpadu. Pomáhejte nám, třiďte odpad 
a buďte k odpadovému hospodářství ve 
svém městě zodpovědní. Bělé můžete 
takto sami aktivně pomáhat.

Děkujeme všem, kteří již řádně třídí své 
odpady, a vás, co jste ještě nezačali, pro-
síme, začněte. Třídění má smysl.

Ať se nám daří třídění a máme ve městě 
pořádek.

J. Kodriková, 
referent OVŽP

Bělské koupaliště se letos dočkalo hned 
několika vylepšení. Technické služby 
města se kromě běžné úpravy a čištění ba-
zénu i brouzdaliště postaraly o odbahnění 
potoka protékajícího areálem, realizovaly 
výsadbu nové okrasné zeleně, nové oplo-
cení v části od předního vchodu směrem 
k Věchýtku a  instalaci nové vzduchové 
trampolíny pro děti i dospělé. 

Občerstvení na Věchýtku letos zajišťuje 
jako nový nájemce Václav Renza, kromě 
nového sortimentu se můžete těšit i na 
upravené zázemí a okolí. Navštívit ho mů-
žete již nyní, a to vstupem z Kuřívodské 
silnice.
Koupaliště se těší na vaši návštěvu 
od 15. 6. každý den od 9 do 19 hod.
Vstupné: dospělí 40 Kč; děti do 15 let, 
studující a senioři 20 Kč; invalidé a děti 
do 6 let zdarma.
Sleva na vstupném pro studující, invalidní 
osoby a seniory se poskytuje na základě 
předloženého dokladu.
Koronavirová opatření budou vyvěšena 
u vstupu do areálu.

- SG -

vytříděná komodita celkem za rok 2019 v tunách � nanční podpora za rok 2019
papír 41,108 t  38 842,- Kč
plast 50,404 t 180 779,- Kč
sklo 70,841 t  72 808,- Kč

nápojové kartony  2,103 t  8 239,- Kč

Vytříděný odpad v roce 2019 => � nanční podpora:
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PROGRAM NOCI KOSTELŮ 
12. 6. 2020

Farní kostel Povýšení sv. Kříže
17 hod. Mše svatá
18 hod. Gotická sakristie kostela - o  její 
památkové hodnotě referuje Ing. Eva Vy-
letová z  pražského Národního památko-
vého ústavu
18.30 Občerstvení - oblíbená část Noci 
kostelů s napečenými dobrotami
19 hod. Varhanní zastavení - Bělská farní 
schola i  podbezdězští varhaníci (každý 
trochu k radosti všech)

Zámecká kaple sv. Josefa
19.45 Výstava Muzea Podbezdězí v  sa-
kristii kaple
Výstava bude tentokrát směřována k  osob-
nosti sv. Zdislavy u  příležitosti 800. výročí 
jejího narození. Zhlédnout výstavu bude 
možné i po následujícím programu.
20 hod. Autorské písně - slovem provází, 
hraje a zpívá Ing. Vojtěch Král.

Klášterní kostel sv. Václava
21 hod. Tichý kostel při svíčkách
Kromě tiché prohlídky bude příležitost 
napsat a zanechat v kostele svoji prosbu, 
kterou bychom chtěli Bohu předložit. 
V  neděli pak bude na tyto úmysly slou-
žena mše sv. v 8 hod. ve farním kostele.

Více info: www.nockostelu.cz

Noc kostelů v Bělé

DĚNÍ VE MĚSTĚ

Nová brožura pro děti

Dveře jako nové
aneb O restaurování vstupních dveří budovy radnice

Z iniciativy bělského zastupitele MUDr. Zeleného vznikl 
na sklonku loňského roku koncept tištěné brožury pro 
dětské návštěvníky Bělé pod Bezdězem. Jmenuje se His-
torické toulky v Bělé pod Bezdězem a okolí. Na přípravě 
a  realizaci tiskoviny se podílel nejen výše jmenovaný 
MUDr. Zelený. Svou měrou přispěl i  Jiří Bollard, před-
seda místního turistického oddílu TPD a zároveň před-
seda kulturní komise města, a v neposlední řadě pracov-
nice Knihovny Vladimíra Holana paní Iveta Stará, která 
celý projekt koordinovala. O tisk a grafickou úpravu se 
postarala Tiskárna Čistá pana Jiřího Čermáka. I  když 
časový harmonogram narušila pandemie koronaviru, 
vše se stihne včas a  nová tiskovina doplní nabídku 

informačního centra i  knihovny. Malí 
návštěvníci si projdou s  tištěným prů-
vodcem nejen naše město, ale i  okolí 
nedalekého hradu Bezděz. A kdo bude 
pečlivě číst a  dívat se bedlivě okolo 
sebe, hravě vyluští dvě křížovky. Je-
jich tajenky stačí odevzdat na info-
centru v  knihovně na náměstí nebo 
v  infocentru na zámku a  malý badatel 
obdrží drobnou odměnu. Tak ať se vám 
líbí nejen brožura, ale i pobyt v našem 
městě.

-mat-

Pozorní kolemjdoucí si jistě všimli, pro 
všechny ostatní je tento článek. Vstupní 
dveře do hlavní budovy radnice pro-
šly rozsáhlou změnou. Z  kdysi tmavých 
až černých dveří jsou dnes krásné dveře 
v barvě dubového dřeva s výrazným cíno-
vým kováním.

Člověk by skoro řekl, že se jedná o nové 
dveře. Ale není tomu tak. Jdou to stále 
tytéž dveře, které zdobí budovu radnice 
již od roku 1906. Jejich autorem byl pan 
J. Pavlíček na základě nákresu pana 
J. Bumana. Tak je uvedeno na vnitřní 
straně dveří.
Restaurování se ujal pan Jiří Vavruška, 
který byl vybrán na základě doporučení 
a zkušeností s  restaurováním podobných 
historických dveří.
Restaurování probíhalo od 25. 7. 2019, 
kdy byly dveře odborně demontovány 
a  nahrazeny dveřmi dočasnými. Aby to 
nebylo na první pohled zřejmé, byly tyto 
celoplošně polepeny fólií s  fotogra� í pů-
vodních dveří. Dveře byly odvezeny do 
dílny pana Vavrušky, kde prošly dlouhým 
a složitým procesem čištění od nanesené 
tmavé barvy přes výměnu nepůvodních 
částí, kterými byly dveře opravovány, až 
po � nální povrchovou úpravu, kterou 
mají dveře nyní. Muselo dojít i k částečné 
barevné retuši doplňovaného materiálu, 

který i když byl pečlivě vybírán, barevně 
neodpovídal původnímu materiálu. Také 
otvory po hřebících a vrutech, jež byly na 
předchozí opravy použity, a že jich nebylo 
málo, musely být zatmeleny. Veškerá vý-
měna nepůvodních částí probíhala velice 
důkladně, aby i  po pečlivém prohlížení 
byl problém měněnou část najít. Pan re-
staurátor vybíral materiál velice pečlivě, 
aby i léta na dřevě odpovídala originálu.
Finální zabarvení dveřím dodala použitá 
fermež, která byla díky chemickým roz-
borům doložena jako původní povrchová 
úprava. Stejný rozbor se provedl i na ko-
vovém zdobení dveří, kdy bylo zjištěno, že 
kovové ozdoby na dveřích jsou původní 
a měly tuto cínovou podobu.
Při pravidelných kontrolních dnech byl 
celý postup odstraňování nepůvodního 
nátěru, doplňování nepůvodních dře-
věných částí i finální povrchové úpravy 
pod dohledem zaměstnance Národního 
památkového ústavu a  zástupce města, 
kteří postupně odsouhlasili každý pro-
vedený krok na restaurování dveří.
Zpět na své místo se veliké vstupní dveře 
vrátily 30. března 2020. 
Částka za restaurování byla uhrazena ve 
výši 189.000,- Kč s  tím, že samotné re-
staurování stálo 147.500, - Kč. Demontáž, 
montáž a výroba prozatímních dveří byly 
za částku 41.500, - Kč.
Svou znovunalezenou krásou zdobí nejen 
samotnou radnici, ale i celé okolí. Dávají 
tak na vědomí, že staré věci nemusí vždy 
končit na smetišti, stačí, když je o ně dobře 
postaráno. Za to patří dík nejen jejich au-
torům, restaurátoru panu Vavruškovi, 
ale také pracovníkům Odboru rozvoje 
a majetku města Bělá pod Bezdězem, kteří 
společně vrátili vstupním dveřím radnice 
jejich lesk, tak že vypadají „jako nové“.

Iva Svobodová & Petr Matoušek

Historické toulky

v Bělé pod Bezdězem

a okolí

Historické toulky

v Bělé pod Bezdězem

a okolí
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
To jsme vskutku rádi, milé děti, že už vás 
opět můžeme pozvat na divadelní pohádku. 
Tentokrát to bude pohádka, kterou nám 
přiveze Malé divadélko Praha. Přijďte se 
na ni podívat na nádvoří bělského zámku, 
a to v sobotu 20. 6. od 15 hod. 
Vstupné 40 Kč.
Těšíme se na vás.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Od 3. 7. se můžete těšit na pravidelné pá-
teční promenádní koncerty. Začíná místní 
skupina Old country band, ale je pro vás 
připraveno i  trochu irské hudby, jazzu, 
bluegrass i pop-rock.
Začátky koncertů jsou vždy v 19.30. 

STŘEDOVĚKÝ JARMARK
Stejně tak se připravujeme i na středo-
věký jarmark v  sobotu 11. července 
od 10 do 17 hod. Svou účast potvrdila hu-
dební skupina Bohemian Bard´s. Šermíř-
ská skupina Fratres in Armis je také v po-
řádku a připravena vás bavit šermířskými 
zápasy, dětskými středověkými hrami a - 
pozor, i dřevěným řetízkovým kolotočem 
na ruční pohon. 
O bezpečnostních doporučeních budeme 
informovat průběžně, podle aktuální situ-
ace kolem nákazy.

-MKZ-

OBRAZY A ŠPERKY 
TOMÁŠ HOLUB

Srdečně vás zveme na výstavu designéra 
šperků a výtvarníka, který v současné době 
žije a pracuje v Bělé. Netradiční materi-
ály, které ke své tvorbě používá, vyžadují 
unikátní technologie zpracování. Výstava 
je prodejní a rozhodně stojí za návštěvu. 
Možnost ji navštívit máte do 26. 6.

PŘIPRAVUJEME

ČESKÝ RÁJ A VYSOČINA V TVORBĚ 
MALÍŘE VLADIMÍRA VLKA

Zveme vás na slavnostní zahájení výstavy, 
které je připraveno na pátek 3. 7. od 19 hod. 

Vladimír Vlk u nás nevystavuje poprvé. 
Jako spoluzakladatel výtvarné skupiny 
VLNA vystavoval svá díla v roce 2003 s Ja-
roslavem Najmanem a v roce 2006 jako trio 
Vladimír Vlk, Jaroslav Najman a Josef Vej-
voda. Tentokrát ve Výstavním sále můžete 
obdivovat výhradně díla Vladimíra Vlka.

Výstava bude prodejní a prohlédnout si ji 
budete moci kromě běžné otevírací doby 
Výstavního sálu také každý pátek v době 
promenádních koncertů. 

Otevírací doba Výstavního sálu: 
po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.

Výstavní sál MKZ 

LETNÍ PROGRAMY NA NÁMĚSTÍPohádka na zámeckém 
nádvoří

Turistickou sezonu v IC s expozicemi 
na zámku v Bělé pod Bezdězem zahájí 
v sobotu 6. 6. ve 14 hod. otevření nové 
expozice středověku Příběhy městských 
bran v dalším zámeckém sklepení. Jed-
notlivé bělské městské brány tu před-
staví středověký život v  okolí města 
i v Bělé u Bezdězu. Tak třeba Kuřívodská 
brána, také nazývaná Odraná, bude vy-
právět o zániku cisterciáckého opatství 
Hradiště nad Jizerou. V úvodu promluví 
doc. František Gabriel, který dlouho-
době zkoumá stavební vývoj hradu 

Bezděze. 
Ve 14.30 
si prohléd-
neme výstavu 
z cyklu Bělské 
dětské manu-
faktury na-
zvanou Klo-
bouky, která 
vzniká ve 
sp oluprác i 
s  Muzeem 

a informačním centrem v Novém Ji-
číně, městě klobouků. Vernisáž dopro-
vodí v 15 hod. dílnička, na které si děti 
budou moci nazdobit slušivý klobou-

ček. Vstupné 
dobrovolné. Pro 
zájemce o  re-
gionální histo-
rickou litera-
turu je na 15. 
hodinu připra-
vena beseda 
o životě a díle 
Karla Sellnera. 
V  nedávné 
době, kdy Če-
chy paralyzoval nouzový stav, získala 
jedna z jeho knih – TAJEMNÝ RYTÍŘ 
- svou zvukovou podobu. O tajemném 
rytíři, Karlu Sellnerovi a regionální his-
torické literatuře vůbec budou besedovat 
doc. Karel Sellner (vnuk K. Sellnera), 
Radek Kotlaba (učitel historie osmi-
letého gymnázia v Mladé Boleslavi), 
Josef Müller (správce sbírek MKZ) 
a Petr Matoušek (ředitel MKZ a reali-
zátor audioknihy).

Příběhy městských bran. Hypotetická po-
doba Kuřívodské brány č. 1 a opatského 
chrámu Panny Marie na Hradišti nad 
Jizerou č. 2. Obrázky kreslila A. Wald-
hauserová.

INFORMAČNÍ CENTRUM 
S EXPOZICEMI NA ZÁMKU 

SEZONA NA ZÁMKU SE ROZBÍHÁ

Č. 1

Č. 2
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Těšíme se na vaši  návštěvu, a  to 
denně mimo pondělí, vždy od 9 do 
16 hodin.

STROM JAKO SYMBOL
12. 6. - 1. 11.
U příležitosti akce Noc kostelů, která 
se koná dne 12. 6., připravilo Muzeum 
Podbezdězí v zámecké kapli sv. Josefa 
výstavu k výročí 600 let od narození sv. 
Zdislavy z Lemberka. Výstava je součástí 
prohlídky Muzea Podbezdězí a bude ote-
vřena až do 1. 11.

100 LET SKAUTINGU V BĚLÉ POD 
BEZDĚZEM
12. 5. - 1. 11.
Výstava 100 
let skautingu 
v  Bělé pod 
Bezdězem vás 
seznámí s  dě-
jinami tohoto 
hnutí v našem městě. První oddíl byl 
v Bělé založen v roce 1920 studentem 
práv Emilem Kubíkem, během uplynu-
lého století byl skaut třikrát zakázán, 
a přesto nezanikl úplně. I v současné době 
skautské organizace v Bělé fungují a za-
hrnují 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
12. 5. - 12. 7. 
Výstava prací běl-
ských výtvarníků 
- originální ke-
ramika Danuše 
Formánkové, fo-
tografie Oldřicha 
Jelena a  dřevo-
řezby Miloslava 
Cacha.

OHNÍČKY, SKÁLY A MY 
12. 5. - 1. 11. 
Výstava obrazů 
malíře a  lido-
vého sochaře 
Ivana Podob-
ského.

PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interak-
tivní stálá ex-
pozice Muzea 
Po db e zdě z í 
představuje 
tradici regionu, 
kulturní a his-
torické památky i osobnosti Podbezdězí.

BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
12. 5. - 1. 11. 
Výstava zachycuje všední i nevšední dny 
venkovského města v časech první repub-
liky. Jednotlivé kapitoly výstavy (např. ob-
chody, školství, černá kronika) jsou zpra-
covány podle Pamětní knihy města Bělé 
pod Bezdězem.

BOHUMIL DEJMEK: REVOLUČNÍ 
UDÁLOSTI V KVĚTNU 1945 V BĚLÉ 
POD BEZDĚZEM
U příležitosti 70. vý-
ročí konce 2. světové 
války vydalo Muzeum 
Podbezdězí autentické 
vzpomínky učitele Bo-
humila Dejmka (1898 
– 1979) na průběh 
konce války v  Bělé. 
Zakoupit je můžete na 
pokladně Muzea Pod-
bezdězí za 60 Kč.

POVĚSTNÉ BÁCHORKY PODBEZDĚZÍ
Muzeum Mla-
doboleslavska ve 
spolupráci se spol-
kem Pověstné bá-
chorky vydalo je-
dinečný výběr 
pověstí a  dalších 
zajímavých pří-
běhů z  Konopa-
sovy bohaté ruko-
pisné pozůstalosti. 
Zakoupit je můžete 
na pokladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.

MŠE SVATÁ V KAPLI SV. JOSEFA
Pondělí 1. 6. a 8. 6. od 18 hod.
Mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa v Bělé 
bude sloužena v pondělí 1. 6. a 8. 6. od 
18 hod.

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 26. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře v Bělé bude 
sloužena v pátek 26. 6. od 18 hod.

Muzeum Podbezdězí, 
pobočka Muzea Mladoboleslavska, 

Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.    
tel.: 326 701 618

www.muzeummb.cz 
info@muzeummb.cz

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Muzeum Podbezdězí

Dne 9. 5. uplynulo již pět let, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, zpěvačka, 
klavíristka a profesorka hudby, paní Milena 
Holečková. Stále na ni myslíme a nosíme ji 
v našich srdcích. 

Vy, kteří jste ji znali, zapalte s námi svíčku 
a vzpomeňte s námi. 

Jitka Marková a Olga Tatíčková s rodinami

Dne 13. 5. tomu byly dva roky, co nás navždy 
opustil můj milovaný manžel Josef Zítka. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S hlubokou bolestí v srdci vzpomínají 
manželka a její děti s rodinami.

Dne 1. 6. to byly dva roky, co nás navždy 
opustil pan Pavel Klapač. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.  
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 11. 6. uplyne již jeden rok, kdy nás ve věku 82 let 
navždy opustila milovaná manželka a  maminka Jana 
Müllerová z Bezdězu. 

S láskou vzpomínají manžel Milan, syn Josef 
a dcera Iveta s rodinou. 

Dne 12. 6. uplynou dva roky, co nás náhle opustila paní 
Miloslava Měšťanová.

S láskou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Dne 14. 6. to budou již čtyři roky, co nás navždy opustila 
naše maminka a babička, paní Taťjana Kreidlová.

 Stále vzpomínají synové s rodinami.

Dne 25. 6. uplynou již tři roky, co nás opus-
til manžel, bratr, tatínek a  dědeček, pan 
Alojz Plavecký. Žije dál v  našich srdcích. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

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

VZPOMÍNKY

Rád bych touto cestou poděkoval Klubu 
postižených civilizačními chorobami za 
milou návštěvu a dárek k mému životnímu 
jubileu. 

Emil Klíma

PODĚKOVÁNÍ
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důstojník čsl. zahraniční armády bojoval 
na Západě - v Anglii. V roce 1946 ho po-
výšili na  kapitána (při této příležitosti mu 
bělští junáci uspořádali slavnostní oheň, kde mu po-
blahopřáli a vyslechli si jeho vzpomínky z války). Po vy-
hození z armády po únoru 1948 přesídlil do Brandý-
sa nad Labem a vystřídal řadu civilních zaměstnání. 
Po sametové revoluci mu byla vojenská hodnost vrá-
cena, a dokonce byl jmenován plukovníkem v záloze.

Činnost organizací Pionýr a ČSM
Tehdejší vládnoucí režim násilnou cestou potla-
čoval vše, co ještě přežívalo ze skautských ideálů. 
Hned po zrušení Junáka byla narychlo zintenzivněna 
činnost Pionýrské organizace (PO) a Československého 
svazu mládeže (ČSM). Obě tyto organizace byly říze-
ny i  kontrolovány vládnoucí Komunistickou stranou 
Československa (KSČ). Ze  skautingu si tyto organiza-
ce převzaly, co se dalo, případně upravily, aby to vy-
hovovalo socialistické ideologii. Z veškerého ukradené-
ho junáckého majetku se jim slibně začínalo. Je třeba 
uvést, že dokonce přebíraly i bývalé skauty a skautky. 
Chyběli jim ale i ti praví, zapálení vedoucí. Proto, kde 
se jim podařilo získat i bývalé junácké vůdce, je velmi 
rádi po prověření přijali, ale jejich činnost tvrdě kont-
rolovali.

Pionýrský tábor ve Sloupu v Čechách
Dvou táborů bělské PO ve Sloupu se zúčastnili na pří-
mou výzvu vedení zdejší školy bývalí činovníci skaut-
ských oddílů – bratři Josef Bláha (Selim), Jaromír Ku-
belka (Dingo), Jaroslav Chadalík a Michálek. 

Bylo jasné, že pionýři od  nich potřebovali získat 
praktické zkušenosti pro práci s  dětmi. Kvůli urči-
té nedůvěře a stálé kontrole jejich činnosti ze strany 
komunistů se však mnozí bývalí skautští vedoucí ra-
ději izolovali. Například Dingo coby člen rybářského 
sdružení založil dětský rybářský oddíl, který vedl přes 
celou dobu totality. Učil děti lásce k rybařině i k pří-
rodě. U  nás v  Bělé to byla rybařina, jinde myslivost 
nebo požárníci (hasiči), případně turistika i  jiná od-
větví činnosti, kde bývalí skautští vedoucí pokra-
čovali před veřejnými orgány utajeně ve  výchově 
dětí ke kolektivnosti, zodpovědnosti a všemu, co bylo  
v té době povoleno.

60. léta 
Obnovení činnosti v roce 1968

Rok 1968 – rok velkých snah o  změnu totalitního 
státního režimu. Rok politických střetů mezi zastánci 
dosavadního směru budování socialismu a  mezi 
zastánci nového, volnějšího režimu. V tomto roce se 
v Praze konal junácký sněm, kterého se zúčastnil Selim. 
V Bělé byla okamžitě obnovena organizace Junáka pro 
chlapce i pro děvčata. 

Základna dětí se brzy rozrostla a  začala příprava 
na  tábor. Pokud šlo o  peníze nebo materiál 
na  zbudování tábora, junáckému středisku velice 
pomohly místní výrobní závody. Do  léta 1969 bylo 
středisko připraveno tábořit na  Mlejnku u  Dubé.  
Počátkem prázdnin byl zbudován tábor pro chlapce 
a  odděleně i  pro děvčata za  vydatné pomoci 
oldskautů a  rodičů dětí. Oba tábory trvaly tři 
týdny a  zúčastnilo se jich 54 chlapců a  24 děvčat.  
Po zbourání táborů byl inventář uskladněn na blízké 
samotě na použití pro příští tábor na tomtéž místě 
v následujícím roce. Tento další tábor se sice uskutečnil, 
bohužel na dlouhou dobu zase poslední… 

70. léta
Okresní sraz Junáků ve Strenicích
Ještě na  podzim roku 1970 bylo okresním vedením 
Junáka v  Mladé Boleslavi zorganizováno poslední se-
tkání skautů a skautek z Mladoboleslavska ve Streni-
cích, kde ke  shromážděným promluvil okresní vůdce 
Zdeněk Fořt. Bratr Fořt zároveň zažehl slavnostní oheň 
na rozloučenou. Ve svém projevu se opět rozloučil se 
skautskou činností. Loučení se neobešlo bez slz. Všich-
ni přítomní cítili strašné příkoří, jehož se jim dostalo 
za  svou obětavou práci jak pro republiku, tak i  pro 
výchovu mládeže, která pod jejich vedením vyrůstala 
s citem ke svobodě, obětavosti a vlastenectví.

Pronásledování činovníků Junáka
Potom už docházelo k různému pronásledování pra-
covnímu, osobní perzekuci, mnohdy i vězení. Selim byl 
v roce 1972 donucen odejít do Štětí a angažoval se pak 
v  turistickém oddíle. František Mittenhuber, nositel 
Junáckého kříže za vlast z 2. světové války, byl perze-
kuován dokonce už po únorové revoluci, protože jako 

100 let skautingu v bělé - 6. díl

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JunÁCi v naŠeM Městě
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Zámecký klubík

Vážení a milí,
zdravím vás 
všechny ze Zá-
meckého klu-
bíku, jehož 
prostory a  vy-
bavení v  po-
sledních týd-
nech skvěle posloužily k  šití roušek pro 
Běláky. O rouškách ale bylo řečeno mys-
lím snad již až příliš. 
V tuto chvíli jsem moc ráda, že mohu do 
Klubíku pozvat opět vás. Provoz jako ta-
kový nyní již ale rozjíždět nebudeme, to 
až po letní sezoně. Zvu tedy ty z vás, kteří 
máte v Klubíku rozpracovanou keramiku. 
Budeme ji glazovat v úterý 9. 6. od 18 hod. 
s dospělými a ve středu 10. 6. od 15 hod. 
s dětmi. Moc se na vás těším. 

Marcela

TURISTIKA V MĚSÍCI ČERVNU 
 PŘÍPRAVA NA START

V  minulých dvou měsících bylo vše ji-
nak, a  to i  v  turistice. Převládaly vy-
cházky jednotlivců nebo malých skupin 
do okolí Bělé, někdy až k  Bezdězům, 
jak vedou místní cesty a  pěšiny. Trasy 
se měnily dle postupu jarních prací. 
Bylo hodně času pozorovat probou-
zející se přírodu. Z  oblíbeného výhle-
dového místa u  Vazačky i  na začátku 
května bylo vidět zasněžené vrcholky 
hor. Vzhledem k  suchému a  teplému 
počasí byly vycházky provázeny muzi-
kou. Praha neměla Pražské jaro, ale my 
zásluhou cvrčků ano. Někteří se pustili 
i  dál do země české, což dokládají pří-
spěvky ve fotogalerii.
V červnu plánujeme vycházky i autobu-
sový zájezd. Vše podle aktuální situace, 
jak se vir napapá. Sledujte naše stránky, 
kde budou aktuální informace. Připra-
vujeme také akce na léto a podzim. 
Těšíme se na setkání ve zdraví a  po-
hodě.

Horský vůdce

O tři největší červnové akce nepřijdete, budou jen v jiný čas. Sportovní fanoušci jistě 
tuší, že jde o plážovou házenou, již 15. ročník, a o Bělské balónové hemžení, které tu 
pořádá Balloon club Bílá Hlína s finanční podporou města, a rockoví fanoušci zase 
budou postrádat Setkání legend. Nové termíny jsou zatím navrženy takto: 

15. ročník turnaje CEFEG Bělá Cup 2020 se uskuteční v  termínu od 14.- 16. 8. 
2020 v areálu městského koupaliště v Bělé pod Bezdězem. 

18. ročník Bělského balónového hemžení je přesunut na 17. – 20. 9. 2020.

4. ročník rockového festivalu Setkání legend se uskuteční 4. – 5. 9. 2020 v areálu 
městského koupaliště v Bělé pod Bezdězem.

Datum konání všech akcí se může měnit podle aktuálního vývoje koronavirové 
situace, ale věříme, že se již vše uklidní a budeme se moci beze strachu při akcích 
sejít. Podrobněji se akcím budeme věnovat v letním dvojčísle, případně v zářijo-
vém vydání.

důstojník čsl. zahraniční armády bojoval 
na Západě - v Anglii. V roce 1946 ho po-
výšili na  kapitána (při této příležitosti mu 
bělští junáci uspořádali slavnostní oheň, kde mu po-
blahopřáli a vyslechli si jeho vzpomínky z války). Po vy-
hození z armády po únoru 1948 přesídlil do Brandý-
sa nad Labem a vystřídal řadu civilních zaměstnání. 
Po sametové revoluci mu byla vojenská hodnost vrá-
cena, a dokonce byl jmenován plukovníkem v záloze.

Činnost organizací Pionýr a ČSM
Tehdejší vládnoucí režim násilnou cestou potla-
čoval vše, co ještě přežívalo ze skautských ideálů. 
Hned po zrušení Junáka byla narychlo zintenzivněna 
činnost Pionýrské organizace (PO) a Československého 
svazu mládeže (ČSM). Obě tyto organizace byly říze-
ny i  kontrolovány vládnoucí Komunistickou stranou 
Československa (KSČ). Ze  skautingu si tyto organiza-
ce převzaly, co se dalo, případně upravily, aby to vy-
hovovalo socialistické ideologii. Z veškerého ukradené-
ho junáckého majetku se jim slibně začínalo. Je třeba 
uvést, že dokonce přebíraly i bývalé skauty a skautky. 
Chyběli jim ale i ti praví, zapálení vedoucí. Proto, kde 
se jim podařilo získat i bývalé junácké vůdce, je velmi 
rádi po prověření přijali, ale jejich činnost tvrdě kont-
rolovali.

Pionýrský tábor ve Sloupu v Čechách
Dvou táborů bělské PO ve Sloupu se zúčastnili na pří-
mou výzvu vedení zdejší školy bývalí činovníci skaut-
ských oddílů – bratři Josef Bláha (Selim), Jaromír Ku-
belka (Dingo), Jaroslav Chadalík a Michálek. 

Bylo jasné, že pionýři od  nich potřebovali získat 
praktické zkušenosti pro práci s  dětmi. Kvůli urči-
té nedůvěře a stálé kontrole jejich činnosti ze strany 
komunistů se však mnozí bývalí skautští vedoucí ra-
ději izolovali. Například Dingo coby člen rybářského 
sdružení založil dětský rybářský oddíl, který vedl přes 
celou dobu totality. Učil děti lásce k rybařině i k pří-
rodě. U  nás v  Bělé to byla rybařina, jinde myslivost 
nebo požárníci (hasiči), případně turistika i  jiná od-
větví činnosti, kde bývalí skautští vedoucí pokra-
čovali před veřejnými orgány utajeně ve  výchově 
dětí ke kolektivnosti, zodpovědnosti a všemu, co bylo  
v té době povoleno.

60. léta 
Obnovení činnosti v roce 1968

Rok 1968 – rok velkých snah o  změnu totalitního 
státního režimu. Rok politických střetů mezi zastánci 
dosavadního směru budování socialismu a  mezi 
zastánci nového, volnějšího režimu. V tomto roce se 
v Praze konal junácký sněm, kterého se zúčastnil Selim. 
V Bělé byla okamžitě obnovena organizace Junáka pro 
chlapce i pro děvčata. 

Základna dětí se brzy rozrostla a  začala příprava 
na  tábor. Pokud šlo o  peníze nebo materiál 
na  zbudování tábora, junáckému středisku velice 
pomohly místní výrobní závody. Do  léta 1969 bylo 
středisko připraveno tábořit na  Mlejnku u  Dubé.  
Počátkem prázdnin byl zbudován tábor pro chlapce 
a  odděleně i  pro děvčata za  vydatné pomoci 
oldskautů a  rodičů dětí. Oba tábory trvaly tři 
týdny a  zúčastnilo se jich 54 chlapců a  24 děvčat.  
Po zbourání táborů byl inventář uskladněn na blízké 
samotě na použití pro příští tábor na tomtéž místě 
v následujícím roce. Tento další tábor se sice uskutečnil, 
bohužel na dlouhou dobu zase poslední… 

70. léta
Okresní sraz Junáků ve Strenicích
Ještě na  podzim roku 1970 bylo okresním vedením 
Junáka v  Mladé Boleslavi zorganizováno poslední se-
tkání skautů a skautek z Mladoboleslavska ve Streni-
cích, kde ke  shromážděným promluvil okresní vůdce 
Zdeněk Fořt. Bratr Fořt zároveň zažehl slavnostní oheň 
na rozloučenou. Ve svém projevu se opět rozloučil se 
skautskou činností. Loučení se neobešlo bez slz. Všich-
ni přítomní cítili strašné příkoří, jehož se jim dostalo 
za  svou obětavou práci jak pro republiku, tak i  pro 
výchovu mládeže, která pod jejich vedením vyrůstala 
s citem ke svobodě, obětavosti a vlastenectví.

Pronásledování činovníků Junáka
Potom už docházelo k různému pronásledování pra-
covnímu, osobní perzekuci, mnohdy i vězení. Selim byl 
v roce 1972 donucen odejít do Štětí a angažoval se pak 
v  turistickém oddíle. František Mittenhuber, nositel 
Junáckého kříže za vlast z 2. světové války, byl perze-
kuován dokonce už po únorové revoluci, protože jako 

100 let skautingu v bělé - 6. díl

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

JunÁCi v naŠeM Městě
ZE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

SPORTOVNÍ ČERVNOVÉ AKCE SE PŘESOUVAJÍ 
NA SRPEN A ZÁŘÍ SPOLEK TAJEMSTVÍ

Tento projekt Městských kulturních zařízení 
sponzoruje Město Bělá pod Bezdězem 

a Nadační fond ŠKODA AUTO
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PRODEJ  •  PŘESTAVBY  •  SERVIS  

777 645 205 elektrokola-pek.cz OKNA 25

Zveme Vás do nově otevřené prodejny Akumo Mělník

Nová adresa: Brozánky 83 Mělník - most přes Labe směr D8

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm
Palivo listnaté měkké – lípa 640 Kč/1 prm
Palivo listnaté tvrdé – jasan, bříza 1 000 Kč/1 prm
Palivo jehličnaté – smrk/borovice 4 m délky 410 Kč/1 prm

Palivo jehličnaté – smrk/borovice 860 Kč/1 prm

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

info@lesybela.cz
http://www.lesybela.cz/

délka paliva 1 m
prm = prostorový metr

(dřevo seskládané do krychle 1×1×1 m)

doprava možná dle předchozí telefonické dohody 
tel: 723 372 414 / 602 143 162

nabídka platí do vyprodání zásob

NYNÍ JAKO 
AUDIOKNIHA

ZDARMA

STAHUJTE
NA WWW.MKZBELA.CZ

PŘÍBĚHY MĚSTSKÝCH BRANPŘÍBĚHY MĚSTSKÝCH BRANPŘÍBĚHY MĚSTSKÝCH BRAN

VERNISÁŽ NOVÉ EXPOZICE 
V INFOCENTRU NA ZÁMKUV INFOCENTRU NA ZÁMKUV INFOCENTRU NA ZÁMKUV INFOCENTRU NA ZÁMKU

6. ČERVNA 2020 
od 14.00 hodin

FOTOGRAFKA
Markéta Kavalíková

Ateliér: 

Exteriér:

Čistá u Mladé Boleslavi

kdekoliv dle domluvy

FB: fotomarketa.cz; Instagram: fotomarketa.cz; 
Tel: 731 147 635; www.fotomarketa.cz
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