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nový rok přináší nové naděje i  návyky. 
V tomto roce to bude u nás platit i v likvi-
daci odpadů, které na území města vznikají. 
Prakticky vše, co nakupujeme, si přiná-
šíme v obalech, a ještě více to platí o zboží, 
které dostaneme z internetového obchodu. 
A kromě zálohovaných lahví se musí zlik-
vidovat, nebo v  lepším případě zpracovat 
k  dalšímu využití. Od začátku ledna jsme 
ve městě odstartovali výdej pytlů na tříděný 
odpad. Každá domácnost si může v  úřed-
ních hodinách na městském úřadě vyzved-
nout jednotlivé pytle i QR kódy, které bu-
dou sloužit k  evidenci vyprodukovaných 
odpadů. Veškeré novinky se dějí v  reakci 
na novou legislativu, která vstoupila v plat-
nost i účinnost 1. ledna 2021 a v příštích le-
tech, pokud na to nebudeme reagovat, by 
způsobila násobně vyšší náklady. Nejvíce 
se v příštích letech bude ze zákona platit za 
uložení komunálního odpadu na skládky. 
Směsný komunální odpad (SKO) je odpad, 
který se již nedá ve stávajících podmín-
kách zrecyklovat. Jedná se například o po-
pel, plínky, nedopalky, různé kombinované 
obaly, mastné obaly. A  právě proto, aby 
v  komunálním odpadu nebylo nic jiného 
než to, co tam má, respektive musí být, při-
cházíme se změnami, které tomu napomá-
hají. S  novým systémem sběru tříděného 
odpadu v pytlích přímo od domu se proto 
chystá také snížení frekvence svozu SKO na 
1x za 14 dní. Tato nová frekvence svozu ko-
munálního odpadu začne fungovat první 
týden v dubnu 2021. O svozu SKO budete 
informováni na webových stránkách města 
i zde ve Zpravodaji. 
Skutečností je, že město na odpady obecně 
každoročně doplácí značnou část ze svého 
rozpočtu. Tato skutečnost však správná v pl-
ném rozsahu není. Z rozpočtu města se pri-
márně musí platit úklid veřejného prostran-
ství, veřejné odpadkové koše, údržba veřejné 
zeleně, údržba komunikací v období zimy.
Jistě jste zaznamenali, že se z těchto důvodů 
letos zvýšil místní poplatek za odpady. Nové 
změny, které město zavádí a připravuje, se 

dějí právě proto, abychom v příštích letech 
dále nemuseli razantně zvyšovat poplatky, 
ale mohli jsme je buď zachovat, anebo v lep-
ším případě i snížit.
V žádném případě na vás nechystáme ne-
ověřené pokusy. Novinky, které se zavádějí,  
nejsou realizované metodou pokus – omyl, 
ale navazují na zkušenosti měst, které již 
podobné systémy zavedly. 
Věřím, že vaše i naše společná práce v rámci 
odpadů bude něčím, čím se budeme moci 
pyšnit. 
O dalších novinkách ze světa odpadů a kon-
krétních informacích vás budeme pravi-
delně informovat jak zde ve Zpravodaji, tak 
na webu či městském Facebooku. Případné 
dotazy vám rádi zodpovíme, a  to jak pí-
semně, tak i osobně na městském úřadě. 
Děkuji vám za jakékoliv podněty a reakce a tě-
ším se na společnou cestu k méně odpadům.

Ing. Jaroslav Verner
starosta města

VážeNí spoluoBčaNé, milí Běláci,
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Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU 

Z jednání rady města

Rozpočet HČ je nedílnou součástí roz-
počtu města Bělá pod Bezdězem.

Plnění rozpočtu 
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit stav plnění rozpočtu 
města k  30. 11. 2020 - příjmy ve výši  
99.599.238,86 Kč, výdaje 115.863.828,29 
Kč.

Změna pracovní pozice
Rada města v souladu se zák. č. 128/2000 
Sb., § 102, odst. 2, písm. b), o  obcích, 
v platném znění, a dle zákona č. 250/2000 
Sb., § 27, odst. 2, o  rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, jmenovala 
do pracovní pozice ředitel Technických 
služeb města Bělá pod Bezdězem od 
1. 1. 2021 pana Ing. Jiřího Šimůnka, Ph.D.

Změna v zastupitelstvu města
Rada města v souladu se zákonem o vol-
bách do zastupitelstev obcí v  platném 
znění vydala osvědčení o  nastoupení do 
funkce člena zastupitelstva města Bělá 
pod Bezdězem paní Aleně Nezdarové. 

Výzvy k předkládání žádostí 
o dotace města

Rada města schválila: 
Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na 
podporu spolkového života z  rozpočtu 
města Bělá pod Bezdězem na r. 2021,
Dotační program č. 1, podprogramy: Jed-
norázové akce, celoroční činnost;
Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na 
podporu volnočasových aktivit vzdělá-
vání dětí a mládeže z rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2021,
Dotační program č. 2, podprogramy: Jed-
norázové akce, celoroční činnost;
Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na 
podporu sportu z  rozpočtu města Bělá 
pod Bezdězem na r. 2021,
Dotační program č. 3, podprogramy: Jed-
norázové sportovní akce, celoroční čin-
nost, podpora sportovních zařízení.

Určování nájemného
Rada města schválila cenovou mapu 
pro určování nájemného pro roky 2021 
a 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2021
Rada města doporučila zastupitelstvu 
města schválit předložený rozpočet města 
podle druhového třídění na r. 2021 jako 
schodkový. Příjmy ve výši 93.158.890,- Kč 
a výdaje 128.094.420,- Kč. Schodek v cel-
kové výši 34.935.530,- Kč. Schodek bude 
financován ze sociálního fondu část-
kou 578.000,- Kč, z  fondu rozvoje byd-
lení 1.200.000,- Kč a  zbylá část ve výši 
35.522.530,- Kč bude dofinancována 
z  přebytků hospodaření minulých ob-
dobí. Splátka úvěru školní a  předškolní 
zařízení ve výši - 2.365.000,- Kč. Hospo-
dářská činnost (HČ) předpokládá příjmy 
10.000.000,- Kč, výdaje na údržbu byto-
vého fondu 5.150.000,- Kč. Z účtu SB bytů 
bude v roce 2021 převedena do rozpočtu 
města částka 5.000.000,- Kč, a  to na re-
konstrukci bytového domu Máchova 500. 

město zavádí nový systém třídění odpadu:
svoz pytlů s tříděným odpadem přímo od domů

Město Bělá pod Bezdězem se snaží pod-
nikat v rámci odpadového hospodářství 
takové kroky, které vedou k  omezení 
budoucího možného zvyšování fi-
nančních nákladů na likvidaci odpadu. 
S  ohledem na nový zákon o  odpadech, 
který počítá s  výrazným zvyšováním 
poplatku za uložení směsného komu-
nálního odpadu na skládce, je třeba při-
jmout a realizovat taková opatření, která 
sníží jeho množství. Toho lze dosáhnout 
vytříděním co největšího množství vy-
užitelného odpadu: papíru, plastu, skla, 
tetrapaku, kovu, textilu či použitého 
elektrozařízení. Za většinu těchto ko-
modit je město naopak finančně odmě-
ňováno. V současnosti ve směsném od-
padu často končí také odpad, který by 
bylo možné ještě vytřídit, a  tím ušetřit 
městu náklady, protože likvidace směs-
ného komunálního odpadu je nejdražší.
Velká část občanů považuje třídění od-
padu za samozřejmost. Nádoby na tří-
děný odpad jsou často plné a  v  někte-
rých částech města je špatná dostupnost, 
neboť zde nádoby nelze umístit. Kvůli 
větší efektivitě a  také kvůli lepšímu 
komfortu třídění jsme se tedy rozhodli 
nabídnout vlastníkům rodinných a  by-
tových domů možnost, aby třídili svůj 
odpad do pytlů, které umístí přímo 
u  domu, a  sice plast, papír, tetrapak 
a kovy. K tomu město začne zdarma vy-
dávat pytle dle druhu odpadů, které bu-
dou v pravidelných intervalech sváženy 

přímo od vašeho domu. Za tento svoz 
se nebude platit nic navíc, bude v rámci 
ročního poplatku za odpad. 

Jaké jsou hlavní výhody pro občany? 
Hlavní výhodou je maximální pohodlí 
při třídění odpadu, kdy každá domác-
nost má pytle na tříděné odpady přímo 
u domu, a není tedy nutné odpady nikam 
nosit. Nemůže se ani stát, že byste dora-
zili na sběrné hnízdo k přeplněným kon-
tejnerům. Nezanedbatelné je pak i  sní-
žení ekologické zátěže. Pokud se správně 
třídí odpady, pak na skládky nejsou uklá-
dány stovky tun směsného komunálního 
odpadu. Proč je tento systém výhodný 
také pro obec? Převážná část měst a obcí 
v naší republice spolupracuje s autorizo-
vanou obalovou společností EKO-KOM. 
Tato společnost proplácí obcím a  měs-
tům za každou vytříděnou tunu papíru, 
plastu, kovu a  skla jakousi „výkupní 
cenu“. Čím více vytřídíme, tím více do-
staneme zaplaceno. Zároveň se o  vytří-
děné množství sníží množství směsného 
komunálního odpadu ukládaného na 
skládku. Toto je velmi důležité, jelikož 
byl již schválen nový zákon o odpadech, 
který nařizuje postupné navyšování ceny 
za uložení tohoto odpadu na skládku, tak 
aby skládkování bylo nejméně výhod-
ným způsobem, jak s odpadem nakládat. 
Je pravdou, že nahrnout odpad do jámy 
a zasypat není zrovna řešením vhodným 
pro 21. století.

Jak bude nový systém vypadat?
Každá domácnost, ve které je přihlášena 
k  trvalému pobytu alespoň jedna osoba, 
dostane zdarma pytle na tříděné odpady 
(papír, plast, tetrapak a  kovy) o  objemu 
120 l. Tyto pytle si mohou občané vyzved-
nout na městském úřadě v  přízemí na 
správním odboru v  úředních dnech. Po-
skytnuty budou najednou pytle na dobu 
6 měsíců na domácnost na jednotlivé ko-
modity.
Jak se mohu zapojit do tohoto systému 
a jak bude systém fungovat?

1. REGISTRACE - Na městském 
úřadě v  úředních hodinách (pon-
dělí a  středa) zaregistrujete svou do-
mácnost. Dostanete přihlašovací 
jméno a  heslo do systému přes webo-
vou stránku www.meneodpadu.cz.  
Od této chvíle si můžete kdykoliv kont-
rolovat stav svých vytříděných odpadů 
 on-line. Objednávkový formulář v elek-
tronické podobě naleznete na adrese  
www.mubela.cz, kde je zároveň možné 
jej po vyplnění odeslat. V  tomto pří-
padě budete mít vše připravené k  vy-
zvednutí na městském úřadě a  návštěva 
zde vám nezabere více jak 5 minut. 

2. PYTLE A KÓDY - Na městském úřadě 
dostanete plastové pytle a etikety s kódy.
Kdykoli vám pytle a etikety dojdou, mů-
žete si přijít na městský úřad vyzvednout 
nové.
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3. TŘÍDĚNÍ - Při třídění odpadu postu-
pujete téměř stejně jako doposud. Vytříděné 
odpady vhazujte do plastových pytlů, které 
jste obdrželi na městském úřadě.

4. OZNAČENÍ KÓDEM - Každý kód je 
unikátní pro svůj druh odpadu. Nesmíte 
etiketu pro plast zaměnit s etiketou pro pa-
pír. Každý vytříděný pytel označíte etiketou 
s kódem.

5. PŘEDÁNÍ A  EVIDENCE - Naplněné 
a  označené pytle nachystejte v  den svozu 
před dům. Budou od vás odebrány a zaevi-
dovány. Zaměstnanec města při přebírání 
každý pytel načte do systému. Každý pytel 
vždy řádně zavažte, aby nedošlo k znečištění 
okolí.

Budou se stávající kontejnery na tříděný 
odpad na veřejných sběrných místech po 

zavedení nového systému rušit?
Systém sběru prostřednictvím sběrných 
hnízd těchto odpadů zůstane zachován 
a  bude průběžně optimalizován. Předpo-
kládáme, že se někteří občané do tohoto 
systému nezapojí a  budou dále třídit do 
kontejnerů na veřejných sběrných místech. 
Veškeré odpady z  těchto kontejnerů bu-
dou také zaevidovány do tříděného odpadu 
města.

Bude prováděna kontrola „čistoty“  
tříděného odpadu?

Kontrolu budou provádět zaměstnanci 
Technických služeb města při vývozu. Po-
kud pracovníci technických služeb zjistí, že 
se v pytlích nachází nevhodný odpad, pytle 
nebudou vyvezeny.

Co nového nás ještě čeká?
Dále pro rodinné domy dojde od 1. 4. 2021 
k úpravě frekvence svozu směsného odpadu 
z 1x týdně na 1x za 14 dní. V případě, že do-
mácnosti správně třídí odpad, je tato frek-
vence svozu plně dostačující. U panelových 
domů, které mají 1100litrové kontejnery, 
bude zachována týdenní frekvence svozu 
směsného komunálního odpadu.

Jaká bude četnost svozu směsného komu-
nálního odpadu (SKO) těch občanů, kteří 

se do nového systému nezapojí?
Změna četnosti svozu SKO se týká všech 
lokalit města krom obyvatel panelových 
domů, kteří vlastní nádoby o objemu 1100 l 
 (kontejnery); zde se bude SKO vyvážet 1x 
týdně. V  ostatních lokalitách bude vývoz 
komunálního odpadu probíhat 1x za 14 dní 
dle přiloženého harmonogramu, který pro 
vás připravujeme.
O konkrétních informacích ze světa odpadů 
vás budeme pravidelně informovat. Pří-
padné dotazy vám rádi zodpovíme na měst-
ském úřadě. 
Děkujeme již nyní občanům za příznivé re-
akce a těšíme se na společnou cestu k méně 
odpadům.

Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU

Jak postupovat při svozu pytlového sběru?

otázky a odpovědi

JIž JSEM SPLNIL/A VEšKERé KROKY K REGISTRACI - KDY A JAK MÁM 
PYTLE PŘIPRAVIT K ODVOZu? 

Tento svoz bude probíhat každý sudý týden od února 2021 dle lokalit uvedených 
v  kalendáři svozu. Pytle budou od občanů pravidelně sváženy ve frekvenci 1x za  
14 dní, vždy v sudý týden dle přiloženého harmonogramu svozu, svoz proběhne pro 
všechny 4 komodity najednou. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram 
svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový den. 
Pytle řádně svázané a  označené QR kódem daného odpadu připravte v  den svozu od 
6 hod. před svůj dům tak, aby byla dobrá přístupnost k odvozu těchto odpadů. Odpad vám 
svezeme, jen když bude označen a řádně vytříděn do připravených pytlů dle komodit.

BAREVNé ROZDĚLENÍ LOKALIT – SVOZ VžDY V SuDý TýDEN

HARMONOGRAM (KALENDÁŘ) SVOZu PYTLOVéHO SBĚRu 
1. ČTVRTLETÍ 2021

měsíc pondělí úterý středa čtvrtek

únor
1 2 3 4
8 9 10 11

15 16 17 18
22 23 24 25

měsíc pondělí úterý středa čtvrtek

březen

1 2 3 4
8 9 10 11

15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

měsíc pondělí úterý středa čtvrtek

duben

1
5 6 7 8

12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

ulice Pražská, Papírenská, Nádražní + příměstské 
části Šubrtov, Pohotovostní osada, Březinka, Bezdě-
dice, Hlínoviště zadní a přední

ulice Hradební, U Střelnice, Zámecká, U Kina, Mni-
chovohradišťská, U  Krupské silnice, Radechovská, 
Na Pískách, Strmá, Lidová, Vrabčí rokel, Páterovská, 
Paninodvorská, Na Výsluní, Jana Krouského, Šimáč-
kova, Vančerova rokel, Na Jeteli, Mladoboleslav-
ská, Potoční, Zámecký příkop, Fortenská, Táborová,  
Dlouhá, Za Rybníkem Slon

ulice Berkova, Česká, Ješkova, Soukenická, Střelecká, 
Kostelní, Farská, Umlaufova, Masarykovo náměstí, Po-
střihačská, Valdštýnská, Krupská, Bezdězská, Arnošt-
ská, Jenečská, Jateční, Tutova, Albrechtova, Hrnčířská, 
Mělnická, Velenského, Havlíčkova, Husova, Purkyňova, 
Nad Stadionem, U Stadionu, Krátká, Nerudova, Polní, 
Křížova, Jiráskova, Družební, Smetanova, Tréglova,  
Za Vodojemem, V  Dolci, U  Dolce, El. Krásnohorské, 
Máchova, Husova, Tyršova, Kuřívodská, U Sedřezy

Sudé úterý

Sudá 
středa

Sudý 
čtvrtek
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Z MĚSTA A MĚSTSKéHO úřADU - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Jak a co přesně dát do pytlů na tříděný odpad

Základní škola se s úspěchem účastní výzev ostatních škol

Geologická olympiáda online

Masarykova univerzita v  Brně a  Česká 
geologická služba ve spolupráci s  Kar-
lovou univerzitou v  Praze každoročně 
vyhlašují soutěž v  geologických disci-
plínách pro žáky devátého ročníku. Ani 
letos tomu nebylo jinak, ačkoliv se ne-
příznivé epidemiologické podmínky 
podepsaly i na tomto klání. 
Sedm mladých geologů se sešlo ve čtvr-

tek 17. 12. v počítačové učebně, aby ve 
školním kole změřili své znalosti mine-
ralogie, petrologie, stratigrafie a dalších 

geologických oborů. Stejně jako loni 
bylo pro soutěžící připraveno 30 otázek, 
za jejichž správné zodpovězení je čekaly 
2 body navíc. Chybná odpověď byla pe-
nalizována ztrátou jednoho bodu, proto 
se rozhodně nevyplatilo tipovat. 
Oproti předešlým rokům mohli účast-
níci olympiády používat internet i  ja-
kékoliv knihy či další pomůcky, ale na 
zodpovězení záludných úkolů měli 
tentokrát jen 20 minut. S  těmito pod-
mínkami si nejlépe poradila Jana Šedl-
bauerová z  IX. B, která po právu obsa-
dila první příčku a  zajistila si postup 
do okresního kola. O  dva body méně 
a  stříbrnou pozici si vybojovala Jana 
Novotná, taktéž z  IX. B. Bronzový stu-
pínek patří Jakubu Zajíčkovi z  IX. A. 
Všem soutěžícím děkujeme a medailis-
tům gratulujeme. Postupujícím přejeme 
hodně štěstí v okresním kole.

Ing. Pavlína Cankařová

sedm statečných chemiků

I  přes různé koronavirové komplikace 
proběhla na naší škole tradiční soutěž 
Hledáme nejlepšího mladého chemika. 
Toto klání pořádá Masarykova střední 

škola chemická v  Praze pro žáky devá-
tého ročníku. Bohužel právě letošek si 
organizátoři vybrali pro výrazné zvý-
šení nároků na soutěžící, což se odra-
zilo v počtu účastníků. Už to vypadalo, 
že nás bude jako do mariáše, ale naštěstí 
se nakonec našlo sedm statečných che-
miků, kteří se odhodlali vyzkoušet své 
znalosti na chemickém kolbišti. Řešili 
rovnice, výpočty, vzorce i křížovky s od-
hodláním hodným pistolníků. Chemici 
bojovali statečně, ale nemohou vyhrát 
všichni. Krásné třetí místo si vybojovala 
Veronika Tatková z  IX. A. Dva bodíky 
navíc vynesly Simoně Petrové z  IX. B 
stříbrnou pozici. Vítězka je ovšem ne-
zpochybnitelná – s  náskokem dvanácti 
bodů si vítězné vavříny odnesla Eliška 
Tondrová, taktéž z  IX. B. Všechny tři 
medailistky postupují rovnou do kraj-
ského kola. Všem soutěžícím děkujeme 
za skvělou práci a  odvahu a  postupují-
cím držíme palce.

Ing. Pavlína Cankařová

Modrý pytel na papír – před vyhozením je důležité sešlápnutí či zmačkání kartonu.

Patří sem:  časopisy, sešity, noviny, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, papír s kancelářskými sponkami. 
Nepatří sem: celé svazky knih, jakýkoliv znečištěný papír (mastný, úhlový), termopapír, dětské použité pleny.

Žlutý pytel na plast - před vyhozením je důležité sešlápnutí či zmačkání.

Patří sem:  sešlápnuté PET lahve, pevné obaly od kosmetických, pracích a čisticích prostředků, fólie, sáčky, plastové  
   tašky, kelímky od mléčných výrobků (vymyté), pěnový polystyrén atd. 
Nepatří sem:  mastné obaly, obaly od žíravin, barev či nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny.

Šedivý pytel na kovy  

Patří sem:  konzervy, zátky, klíče, alobal, hliníkové obaly, plechovky a jiné předměty z hliníku, ostatní kovové obaly  
   a předměty z kovu. 
Nepatří sem:  těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť. 

Oranžový pytel na tetrapaky (nápojové kartony) – před vhozením je důležité sešlápnout či zmačkat.

Patří sem:  obal od mléka, obal od džusu, obal od krabicového vína atd.
Nepatří sem:  měkké sáčky od kávy a jiných potravin v prášku ani kartony obsahující zbytky potravin a nápojů.
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Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. 
No, nevím. Radši bych se stěhoval, než 
vyhořel. K vyvolání paniky mi dostatečně 
stačí heslo MALOVÁNÍ. U  nás doma, 
když máme malovat, to vždycky vypadá, 
jako když se stěhování spojí s  požárem. 
Jde to všechno rychle. Mně se nikdy ne-
podařilo malovat bez kapek na podlaze. 
A kdyby jen na podlaze. Jsem celý pokaň-
kaný, někdy i oko to schytá. Rychlý úklid, 
aby to nezaschlo, a  rozmístit nábytek. 
Hrůza práce. A to je doma, kde těch věcí 
zase není tolik. Proto, když dámská vět-
šina v  MKZ plánovala na jaro malování 
knihoven a chodeb (kanceláře jsme stihli 
už loni), neměl jsem z toho velkou radost. 
Ano, je to potřeba. A ano, na „kultuře“ se 
nemalovalo už hodně dlouho. Ale přece 
jen jsem viděl tu spoustu přenášení, stě-
hování, přešoupání a  rozšlapaných barev 
a  zpětného chodu počínajícího úklidem. 
Dlužno podotknout, že se obě dámy kni-
hovnice spolu s  ostatními (paní uklízeč-
kou, paní účetní a  paní kulturní) pustily 
do přenášení s vervou. Proto na pánskou 
část ansámblu zbyly jen ty nejtěžší kusy. 
A ještě teď, když tohle píšu, dole pilně pra-
cují na posledních zbytcích. Komu bych 
chtěl opravdu ze srdce poděkovat, jsou 
všichni pracovníci, malíři i  zedníci od 
firmy JK Ježek, s. r. o. Jsou to hotoví kou-
zelníci! Nejen že vůbec nenaplnili moje 
katastrofické vize. Nevím, jak to dělají, 
ale nikde jsem skoro žádné kapky neviděl. 
I oni vypadají vcelku čistě. Velmi ochotně 
se nám přizpůsobili jak časově, tak pro-
storově. Využili jsme totiž lednového uza-
vření knihoven, aby až se opět otevřou, 
mohli jste vstoupit do čistého. Renovace 
také doznalo chodbové osvětlení. Děku-
jeme též i Jiřímu Čermákovi, který se cho-
pil osazení a  instalace svítidel. Zkrátka, 
když malovat, tak s Ježkem. Děkujeme. 

-mat-

S velkým zájmem jsme ve Zpravodaji četli 
články k výročí 100 let skautingu v Bělé 
pod Bezdězem. Zakoupili jsme si i  bro-
žuru vydanou k  tomuto výročí a dozvě-
děli jsme se mnoho nového, hlavně z ob-
dobí, kdy skauting v Bělé vznikal. Velmi 
nás ale překvapilo, že jsme nikde nenašli 
ani zmínku o  jednom velkém úspěchu. 
Současní skauti asi ztratili paměť, a tak se 
to pokusíme napravit. 
Náš příspěvek může působit poněkud ne-
skromně, ale po jeho přečtení nám dáte 
určitě za pravdu, že největšího úspě-
chu ve  100leté historii skautského hnutí 
v Bělé pod Bezdězem dosáhla Vlasta Dra-
gounová se svou družinou dívek, které si 
říkaly „Modré růže“. Byly to Kateřina 
Chadalíková, Kateřina Dragounová, Ve-
ronika Lečová, Petra Šindelářová, Kate-
řina Tomová, Zuzana Tomová a  Helena 
Zimmermannová. 
V  roce 1994 se děvčata pustila, pod ve-
dením své vedoucí, do tvrdé přípravy na 
Svojsíkův závod. V  tomto závodě skauti 
prokazují v terénu své dovednosti a zna-
losti, které se celý rok učí na schůzkách 
nebo v létě na táborech. Aby se mohli zú-
častnit všichni, je závod postupový a má 
tři úrovně: základní (okresní), krajskou 
a  celostátní. Děvčata se připravovala 
nejen v  době pravidelných schůzek, ale 
scházela se i  mimo ně. A  poctivá práce 
přinesla ovoce. Nejdříve to bylo vítězství 
v okresním kole a poté i vítězství v kole 
krajském, což jim zajistilo účast v kole ce-

lostátním. Zde stojí za připomenutí také 
opomenutý úspěch – krajské kolo bylo 
organizováno v Bělé pod Bezdězem. 
V kole celostátním, kde soutěží jen dru-
žiny z  předních míst krajských závodů, 
jim první místo uniklo, ale skončily na 
stupních vítězů. Tímto vynikajícím vý-
sledkem si vybojovaly možnost zúčast-
nit se největšího světového svátku skautů 
„jamboree“. Možnost proto, že zorganizo-
vat účast, včetně uhrazení části nákladů 
rodiči, nebylo vůbec jednoduché. Vlasta 
Dragounová ale opět nezklamala, a tak se 
v srpnu roku 1995 vydala se svou druži-
nou dívek jako součást české výpravy na 
největší světový skautský svátek. 18. svě-

tové jamboree se 
konalo v  Nizozem-
sku. Bylo zahájeno 
královnou Beatrix 
a jeho tématem bylo 
Future is Now (Bu-
doucnost je teď). 
Zúčastnilo se ho  
28 960 skautů 
a vůdců ze 166 zemí 
světa. Co k  tomu 
ještě dodat? Asi, že 
by byla velká chyba 
si takový úspěch 

nepřipomenout. Dnes jsou z těchto skau-
tek dospělé ženy, jmenují se pravděpo-
dobně jinak, ale i po těch 25 letech si za-
slouží obdiv. A Tobě, Vlasto, velké díky.

A. a V. Tomovi

policie žádá o pomoc při 
pátrání po pachateli 

příspěvky občanů
Největší úspěch ve 100leté historii skautingu v Bělé pod Bezdězem

Poblíž kynologického cvičiště (hřiště) 
U Háječku v Bělé pod Bezdězem po-
škodil neznámý pachatel několika 
výstřely ze střelné zbraně tři lampy 
veřejného osvětlení. Městu Bělá pod 
Bezdězem tak způsobil škodu na ma-
jetku ve výši 15.000,- Kč. Případ, ke 
kterému došlo na sklonku roku 2020, 
vyšetřuje Policie ČR. Policisté uvítají 
veškeré informace, které by mohly 
vést k  vypátrání pachatele na tel. č.: 
974 877 730 nebo prostřednictvím e-
-mailu mb.oo.bela@pcr.cz.
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Vánoční ohlédnutí

Hledají se Zapomenuté příběhy mladoboleslavska

Dovolte ohlédnutí za průběhem Vánoc 
v Bělé. Myslíme si, že vánoční stromek jste 
si vzali za své.
Vaše nápady na ozdoby byly skvělé. Stro-
mek odstrojíme po Hromnicích, 2. 2., 
a ozdoby, které půjdou uchovat, uložíme 
na MKZ, kde si je budete moci vyzved-
nout. Co zůstane, použijeme příští rok 
jako základ zdobení.
Nejen na Horce se lidé zastavovali, o čemž 
svědčí kapličky u  Vazačky a  u  Háječku, 
kde často hořely svíčky a objevila se i malá 
výzdoba.
Dle našich informací bylo dobře přijato 
i připomenutí tradice posílání vánočních 
pohlednic. Někteří z nás mají vlastní zku-
šenost s radostí, jakou způsobili jejím po-
sláním.
Koncem března bychom vám rádi dali dů-
vod, proč navštívit Horku. Tentokrát na-
bízíme téma Velikonoce a budeme zdobit 
břízu malovanými vajíčky a stužkami nebo 
jarními motivy, které si vymyslíte k tématu. 
Výzdoba by měla být převážně z  přírod-
ního materiálu a barevných stužek. 

Pokud si zdobení malých stromků u  pa-
mátníku Karla Hynka Máchy oblíbíte, bu-
deme rádi a můžeme z něho vytvořit další 
malou tradici v Bělé. 

Vaše kulturní komise 

Znáte nějaký zajímavý příběh spojený 
s  mladoboleslavským regionem? Máte 
doma historický artefakt nebo archivní 
fotografie? Přihlaste je do výzvy Zapome-
nuté příběhy Mladoboleslavska, kterou 
v rámci projektu Kultura má zelenou spo-
lečně vyhlašují Nadační fond Škoda Auto 
a nadační fond Bohemian Heritage Fund, 
a pomozte vytvořit kolektivní paměť regi-
onu. Příběhy nebo artefakty je možné při-
hlašovat do 31. března 2021. Výzva bude 
zakončena multimediálním projektem 
s výstavou. 

 

„Každá rodina, spolek či zájmový klub 
nebo třeba tradiční regionální firma skrý-
vají více či méně zapomenuté příběhy, 
které se vážou k Mladoboleslavsku a stojí 
za to je vyprávět,“ říká Bohdan Wojnar, 
boleslavský patriot a  člen dozorčí rady 
Nadačního fondu Škoda Auto.
Právě tato myšlenka stála na počátku vý-

zvy Zapomenuté příběhy Mladobole-
slavska, která hledá příběhy rodin, jed-
notlivců, uskupení či událostí, které se 
vztahují k  historii i  současnosti regionu. 
„V době všech protiepidemických karan-
ténních opatření jsme si o to silněji uvědo-
mili, že to, co nám nikdo nemůže vzít, je 
naše kulturní a kolektivní identita. Touto 
výzvou ji chceme objevovat a posilovat,“ 
vysvětluje Pavel Smutný, prezident nadač-
ního fondu Bohemian Heritage Fund. 
Příběh, ale také artefakt nalezený na půdě, 
archivní fotografie, vzácné rarity vzta-

hující se k  lokalitě, 
zkrátka jakoukoliv 
zajímavost vztahující 
se k  mladoboleslav-
skému regionu může 
přihlásit kdokoliv do 
31. března 2021 na 
www.kulturamaze-
lenou.cz, přičemž ty 
nejzajímavější pří-
běhy a  předměty bu-
dou finančně od-
měněny částkou až  
30 000 korun. Kolek-
tivní paměť Mlado-
boleslavska pak bude 

představena v příštím roce v podobě mul-
timediálního projektu.

poděkování městu 
Bělá pod Bezdězem 
za podporu linky 
bezpečí, z. s.
Vážení, 
ráda bych vám i  celému zastupitel-
stvu poděkovala za finanční pod-
poru, kterou jste Lince bezpečí 
v tomto roce poskytli. Jsem upřímně 
potěšena, že i  v  tak náročném ob-
dobí, jakým se rok 2020 ukázal být, 
myslíte na Linku bezpečí a  i  nadále 
vnímáte důležitost krizových služeb, 
které pro děti a dospívající z vašeho 
okolí dlouhodobě poskytujeme. 
Problémy, které s  sebou přinesla 
distanční výuka, omezené sociální 
interakce nebo rodinné soužití v prů-
běhu pandemie nemoci Covid-19 se 
začaly významně projevovat i  v  té-
matech, se kterými se na nás volající 
obraceli. A i díky vám jsme v těchto 
krizových situacích mohli pomáhat 
v maximálně možné míře.

Soňa Petrášková, ředitelka 
Linka bezpečí, z. s.
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MĚSTYS ČESKÁ BĚLÁ

ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

Městys 10 km od Havlíč-
kova Brodu dostal název 
podle barvy vody potoka 
Bělá. Ta protéká obcí a vlé-
vá se do Sázavy. První pí-
semné zmínky o obci jsou 

z roku 1257, v roce 1278 byla již městem. 
Na návsi nepřehlédnete původně gotický 
kostel sv. Bartoloměje ze 14. století, kte-
rému byla r. 1734 přistavena loď dle star-
šího návrhu J. Santiniho. Zámecký park,  
v němž se nachází památný strom „borovice 
Jeffreyova“, založil jeden z posledních maji-
telů obce, poslanec zemského sněmu Fran-
tišek Saifert.  

Obec Rohovládova Bělá se 
nachází v severozápadní části 
Pardubického kraje. První 
písemná zmínka o obci je z roku 
1281 a vztahuje se ke kapli  
sv. Jiří, která stávala na místě 

dnešního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla. 
Původní označení bylo jenom Bělá (případně 
Bělá u Přelouče). Název Rohovládova byl 
zaveden roku 1923 podle jména jednoho 
z vlastníků na konci 14. století, kterým byl 
Rohovlad z rodu Bukůvků. V současné době 
zde naleznete rozsáhlou síť obchodů a služeb, 
mezi něž patří turisticky zajímavé koupaliště 
s celoročním občerstvením. 

Obec Bělá u Jevíčka je po-
prvé zmiňována roku 1258 
jako Alberndorf. Nachází se 
6 km od města Jevíčka, její 
místní částí je obec Smolná. 
Znak obce dokládá, že to byla 

slovanská zemědělská ves. V okolí obce se na-
cházely šachty a štoly šamotových jílů. V zimě 
jsou tu ideální podmínky pro běžkaře, zbytek 
roku si na své přijdou cyklisté nebo motokro-
saři. V letním období pořádají spolky Smolné 
i Bělé různá posezení se zábavou nebo opéká-
ním makrel. Obec leží v překrásné krajině, kde 
okolní lesy nabízejí hojnost svých darů a ná-
vštěvníkům tiché a klidné prostředí k rekreaci. 

Obec leží v nadmořské výšce 
pouhých 460 m n. m., své okolí 
převyšuje historií světskou 
i církevní, nabídkou služeb 
i jako centrum vzdělanosti 
a kultury.  Hrad, zbytky jehož zdi 

dodnes zdobí zámecké návrší, vznikl v letech  
1313-1315. Původní kostel ze 14. stol. zanikl, 
ale středu obce dnes dominuje kostel Povýšení 
sv. Kříže zrenovovaný v roce 1820 a barokní 
fara z 18. století. Obec jako přirozené centrum 
oblasti nabízí široké spektrum služeb, základní 
i mateřskou školu, zdravotnické zařízení 
a pestrou síť obchodů. 

Obec Horní Bělá se nachá-
zí 25 km severně od Plzně. 
K obci patří osady Brod, Koste-
líky, samota Cihelna a rekreač-
ní oblast „Černý rybník“ s pří-
rodním pramenem „Prdlavka“. 

Okolí se vyznačuje krásnou krajinou plnou 
lesů. Přes území obce vede cyklotrasa č. 35. 
V létě lze využít přírodní koupaliště v rekre-
ační oblasti a umělé v obci Vrtbo. Z histo-
rických zajímavostí je na území obce velké 
množství křížků a božích muk. V roce 1851 
postavil plzeňský kameník Sáronský na ces-
tě k Vrtbu boží muka sv. Vojtěcha. 

Horská obec Bělá pod 
Pradědem je složená 
z místních částí Adolfovice, 
Domašov, Bělá a Filipovice. 
Rozkládá se od Jeseníku 
po Červenohorské a Videlské 

sedlo po obou březích říčky Bělá, která 
pramení v masivu Malého Děda. Délka obce 
je 14 kilometrů. Její okolí je tvořeno malebnou 
a nedotčenou přírodou. Její výhodná poloha jí 
předurčuje stát se centrem turistického ruchu 
a východiskem tras v prostoru Hrubého 
Jeseníku.  

NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ
O CO VLASTNĚ JDE

V roce 2012 jsme hledali a vymýšleli akci, která by byla jen pro Bělou, a nebyla by často viděná 
i v jiných městech. Chtěli jsme, aby byla zároveň veselá, braná s nadhledem a humorem, trochu 
poučná a zajímavá. Padaly různé návrhy, přemýšlelo se o tradičních řemeslech, výstavách, veletrzích. 
Skládali jsme na MKZ a v kulturní komisi jeden nápad na druhý, až přišla šťastná vteřina. Jednou 
Jiří Bollard vyprávěl o výletu turistů do Bělé nad Radbuzou. A jak tam byli milí lidé na „íčku“ a že 
mluvili se starostou a jak to bylo opravdu vřelé přijetí, když se dozvěděli, že tito turisté jsou taky 
z Bělé. Při následném pohledu do mapy jsme zjistili, že „naše“ Bělá není v České republice zdaleka 
sama. A to nás inspirovalo. Rozhodli jsme se uspořádat setkání Bělých. Přišlo nám to jako pěkný 
nápad. Od vedení města, se kterým jsme v rámci přípravy rozpočtu akci konzultovali, jsme dostali 
zelenou, a tak se přípravy rozběhly naplno. V letošním roce je to již sedm let, kdy poprvé do Bělé pod 
Bezdězem dorazily i další obce a města nesoucí ve svém názvu jméno Bělá. Hned napoprvé se jich 
tu setkalo devět. Všechno bylo přichystáno, vytištěno. Přijely delegace z devíti měst a všechno bylo 
výborné. Tedy, všechno… Vy, obyvatelé našeho města, jste zaujali k celé akci poměrně rezervovaný 
postoj. Tak například. Těžko se vždy shánějí lidé do soutěžního týmu. Ani počty diváků z našeho 
města se v minulých ročnících nedají srovnat s návštěvností na jiných akcích. Proč? To je mi záhadou. 
A přemýšlel jsem o tom. Nevhodný termín? Neláká vás program? Je to hloupé, nezajímavé, a co já vím, 
třeba i trapné? Pokud se nezeptám, nedozvím se to. A tak bych chtěl tímhle článkem zahájit dialog, 
rozhovor, výměnu názorů, povídání o tom, co vás na téhle akci štve, co vám vadí, nebo naopak co 
vám na ní chybí. Odmítám uvěřit, že byste se neúčastnili jen proto, že tu jsou jiné Bělé. Ze žárlivosti. 
Chtěl bych prostě vědět, zda se dáte vtáhnout do společného radování se, do poznávání jiných měst 
a lidí. Proto, abyste se mohli lépe rozhodovat a případně argumentovat (ať tak, či tak), bude součástí 
Zpravodaje seriál článků o městech a obcích, která se do akce zapojila. A na začátek, jak se sluší, si 
jednotlivé obce představíme.        -mat-

BĚLÁ NA HAVLÍČKOBRODSKU

BĚLÁ POD PRADĚDEM

BĚLÁ U JEVÍČKA

BĚLÁ NAD RADBUZOU

Obec Bělá na Havlíčko- 
brodsku ležící na samém 
rozhraní kraje Vysočina 
a Středočeského kraje. 
První zmínka o ní je 
z roku 1257 jako o malé 

hornické osadě. V obci stávala kamenná 
tvrz založená před rokem 1316, její zbytky 
jsou dodnes patrné. Dnes se obec skládá 
ze dvou částí – ze samotné Bělé a míst-
ní části Tasice, kde se nachází významná 
technická památka Huť Jakub. Huť Jakub 
se stala místem natáčení seriálu „Synové 
a dcery Jakuba skláře“. Bělá se může po- 
chlubit bohatým kulturním životem, který 
jí vdechla v roce 2006, zčásti ze státních 
dotací, zrekonstruovaná obecní budova. 
V ní se kromě sálu a kulturního zařízení 
také nachází sídlo obecního úřadu. 

První písemná zmínka 
o obci Bělá nad Radbuzou se 
objevuje již v roce 1121.  
Nejznámější památkou Bělé 
je kamenný most na řece 
Radbuze postavený v letech 

1703-1723 podle vzoru mostu Karlova. 
Stavba je ozdobena šesti barokními sochami 
svatých. Nejvýznamnější stavbou na Bělsku 
je kostel Nalezení svatého Kříže v Újezdě 
svatého Kříže ze 14. stol., v 2. polovině 17. 
stol. přestavěný do barokní podoby. Bělá 
nad Radbuzou je dnes jedním z výchozích 
bodů turistiky v Českém lese, její okolí je 
protkáno turistickými a cyklistickými trasa-
mi, které procházejí lesnatým terénem a té-
měř nedotčenou přírodou. 

Naši Bělou představujeme 
jen ve zkratce, pro úplnost, 
aby bylo jasné, že je součástí 
tzv. Bělského souostroví. 
Bližší informace najdete 
na stránkách MKZ.

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

DOLNÍ BĚLÁ

HORNÍ BĚLÁ

Mladá Boleslav, 1925 (zdroj: Nadační 
fond ŠKODA AUTO)
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NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ

2

MĚSTYS ČESKÁ BĚLÁ

ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

Městys 10 km od Havlíč-
kova Brodu dostal název 
podle barvy vody potoka 
Bělá. Ta protéká obcí a vlé-
vá se do Sázavy. První pí-
semné zmínky o obci jsou 

z roku 1257, v roce 1278 byla již městem. 
Na návsi nepřehlédnete původně gotický 
kostel sv. Bartoloměje ze 14. století, kte-
rému byla r. 1734 přistavena loď dle star-
šího návrhu J. Santiniho. Zámecký park,  
v němž se nachází památný strom „borovice 
Jeffreyova“, založil jeden z posledních maji-
telů obce, poslanec zemského sněmu Fran-
tišek Saifert.  

Obec Rohovládova Bělá se 
nachází v severozápadní části 
Pardubického kraje. První 
písemná zmínka o obci je z roku 
1281 a vztahuje se ke kapli  
sv. Jiří, která stávala na místě 

dnešního kostela sv. apoštolů Petra a Pavla. 
Původní označení bylo jenom Bělá (případně 
Bělá u Přelouče). Název Rohovládova byl 
zaveden roku 1923 podle jména jednoho 
z vlastníků na konci 14. století, kterým byl 
Rohovlad z rodu Bukůvků. V současné době 
zde naleznete rozsáhlou síť obchodů a služeb, 
mezi něž patří turisticky zajímavé koupaliště 
s celoročním občerstvením. 

Obec Bělá u Jevíčka je po-
prvé zmiňována roku 1258 
jako Alberndorf. Nachází se 
6 km od města Jevíčka, její 
místní částí je obec Smolná. 
Znak obce dokládá, že to byla 

slovanská zemědělská ves. V okolí obce se na-
cházely šachty a štoly šamotových jílů. V zimě 
jsou tu ideální podmínky pro běžkaře, zbytek 
roku si na své přijdou cyklisté nebo motokro-
saři. V letním období pořádají spolky Smolné 
i Bělé různá posezení se zábavou nebo opéká-
ním makrel. Obec leží v překrásné krajině, kde 
okolní lesy nabízejí hojnost svých darů a ná-
vštěvníkům tiché a klidné prostředí k rekreaci. 

Obec leží v nadmořské výšce 
pouhých 460 m n. m., své okolí 
převyšuje historií světskou 
i církevní, nabídkou služeb 
i jako centrum vzdělanosti 
a kultury.  Hrad, zbytky jehož zdi 

dodnes zdobí zámecké návrší, vznikl v letech  
1313-1315. Původní kostel ze 14. stol. zanikl, 
ale středu obce dnes dominuje kostel Povýšení 
sv. Kříže zrenovovaný v roce 1820 a barokní 
fara z 18. století. Obec jako přirozené centrum 
oblasti nabízí široké spektrum služeb, základní 
i mateřskou školu, zdravotnické zařízení 
a pestrou síť obchodů. 

Obec Horní Bělá se nachá-
zí 25 km severně od Plzně. 
K obci patří osady Brod, Koste-
líky, samota Cihelna a rekreač-
ní oblast „Černý rybník“ s pří-
rodním pramenem „Prdlavka“. 

Okolí se vyznačuje krásnou krajinou plnou 
lesů. Přes území obce vede cyklotrasa č. 35. 
V létě lze využít přírodní koupaliště v rekre-
ační oblasti a umělé v obci Vrtbo. Z histo-
rických zajímavostí je na území obce velké 
množství křížků a božích muk. V roce 1851 
postavil plzeňský kameník Sáronský na ces-
tě k Vrtbu boží muka sv. Vojtěcha. 

Horská obec Bělá pod 
Pradědem je složená 
z místních částí Adolfovice, 
Domašov, Bělá a Filipovice. 
Rozkládá se od Jeseníku 
po Červenohorské a Videlské 

sedlo po obou březích říčky Bělá, která 
pramení v masivu Malého Děda. Délka obce 
je 14 kilometrů. Její okolí je tvořeno malebnou 
a nedotčenou přírodou. Její výhodná poloha jí 
předurčuje stát se centrem turistického ruchu 
a východiskem tras v prostoru Hrubého 
Jeseníku.  

NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ
O CO VLASTNĚ JDE

V roce 2012 jsme hledali a vymýšleli akci, která by byla jen pro Bělou, a nebyla by často viděná 
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Jiří Bollard vyprávěl o výletu turistů do Bělé nad Radbuzou. A jak tam byli milí lidé na „íčku“ a že 
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z Bělé. Při následném pohledu do mapy jsme zjistili, že „naše“ Bělá není v České republice zdaleka 
sama. A to nás inspirovalo. Rozhodli jsme se uspořádat setkání Bělých. Přišlo nám to jako pěkný 
nápad. Od vedení města, se kterým jsme v rámci přípravy rozpočtu akci konzultovali, jsme dostali 
zelenou, a tak se přípravy rozběhly naplno. V letošním roce je to již sedm let, kdy poprvé do Bělé pod 
Bezdězem dorazily i další obce a města nesoucí ve svém názvu jméno Bělá. Hned napoprvé se jich 
tu setkalo devět. Všechno bylo přichystáno, vytištěno. Přijely delegace z devíti měst a všechno bylo 
výborné. Tedy, všechno… Vy, obyvatelé našeho města, jste zaujali k celé akci poměrně rezervovaný 
postoj. Tak například. Těžko se vždy shánějí lidé do soutěžního týmu. Ani počty diváků z našeho 
města se v minulých ročnících nedají srovnat s návštěvností na jiných akcích. Proč? To je mi záhadou. 
A přemýšlel jsem o tom. Nevhodný termín? Neláká vás program? Je to hloupé, nezajímavé, a co já vím, 
třeba i trapné? Pokud se nezeptám, nedozvím se to. A tak bych chtěl tímhle článkem zahájit dialog, 
rozhovor, výměnu názorů, povídání o tom, co vás na téhle akci štve, co vám vadí, nebo naopak co 
vám na ní chybí. Odmítám uvěřit, že byste se neúčastnili jen proto, že tu jsou jiné Bělé. Ze žárlivosti. 
Chtěl bych prostě vědět, zda se dáte vtáhnout do společného radování se, do poznávání jiných měst 
a lidí. Proto, abyste se mohli lépe rozhodovat a případně argumentovat (ať tak, či tak), bude součástí 
Zpravodaje seriál článků o městech a obcích, která se do akce zapojila. A na začátek, jak se sluší, si 
jednotlivé obce představíme.        -mat-
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Naši Bělou představujeme 
jen ve zkratce, pro úplnost, 
aby bylo jasné, že je součástí 
tzv. Bělského souostroví. 
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BĚLÁ POD BEZDĚZEM

DOLNÍ BĚLÁ

HORNÍ BĚLÁ
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Valentýnské putování od 12. 2. do konce února
Vážení a  milí, zdravíme vás všechny z  běl-
ského zámku. Situace nám bohužel prozatím 
nedovoluje otevřít brány Klubíku ani IC, a tak 
pro vás opět chystáme oblíbené putování. 
Vezměte tedy své partnery, děti, rodiče nebo 
milé blízké a vydejte se na procházky lesem 
i městem a kochejte se krásnou přírodou, která 
nás zde obklopuje. Tentokrát jsme putování, 
jak už sám název napovídá, spojili se svátkem 
všech zamilovaných. V rámci něho se na pěti 
zastaveních dozvíte zajímavosti o vzniku a his-
torii tohoto, v Čechách spíše komerčně poja-
tého, svátku. 
Podrobnosti o umístění domků a další infor-
mace najdete na našem webu: www.mkzbela.
cz, na plakátech nebo na Facebooku. 
Doufáme, že si putování opět užijete. Jen vás 
prosíme, i venku dodržujte nařízená opatření. 

Vaše kultura

Přestože se poslední tři století venkovní 
vzhled a dispozice budov zámku v Bělé 
pod Bezdězem mnoho neměnil, „za fa-
sádou“ probíhaly neustálé stavební pro-
měny, které si vyžádalo různé užití zá-
meckých budov. Většinou šlo o dělení 
větších prostor (dvorana, sály, chodby, 
sklepy) na menší (příčky) a snižování 
stropů (podhledy). Také postupně při-
bývaly instalace (odpady, voda, elektřina 
a vytápění). 
První větší dělení a  úpravy vnitřních 
prostor bělského zámku nastaly, když 
se sídlo vrchnosti a úředníků měnilo na 
dětskou manufakturu a v průběhu její 
existence (1767–1788). Četnost jednotli-
vých „provozů“ (výrob) a jejich různoro-
dost, velký počet bytových jednotek pro 
jednotlivé řemeslníky (vedoucí výroby) 
a jejich rodiny a ubytování pro chovance 
obou pohlaví vedly k  upřednostnění 
funkce prostoru na úkor vzhledu. Toho si 
může vnímavé oko povšimnout hned při 
vstupu do „dvorany“ zámku v průjezdu 
pod věží. Z dvorany tvaru rozevřeného 
vějíře o dvou brankách pro pěší a vjezdu 
zbyla jen „nudle“ průjezdu, vrátnice a vý-
robní prostor. K rehabilitaci „dvorany“ 
pak již nedošlo.
Roku 1788 po 23 letech existence dět-
ská manufaktura v Bělé končí a zámek 
se upravuje k obývání pro Arnošta Filipa 
z Valdštejna a jeho choť Antonii rozenou 
des Fours. Proměna interiéru „továrny“ 
(dětské manufaktury) v „panskou rezi-
denci“ částečně rehabilitovala „zámecký 
vzhled“, když si pokoje upravila moderně 

v  empíru tato poslední vrchnost, zde 
dlouhodobě bydlící (7 let). Trend zmen-
šování sálů ovšem stále pokračoval.
Učebny lesnické školy (1855–1903) v se-
verním křídle zámku, byty profesorů v se-
verozápadním, kanceláře Valdštejnské 
ústřední lesní kanceláře ve druhém nad-
zemním podlaží jižního křídla a byty 
úředníků této kanceláře v jihozápadním 
křídle i soukromý valdštejnský apartmán 
ve třetím nadzemním podlaží jižního pa-
láce (obrázek bělského zámku druhé po-
loviny 19. století) by mohly vyvolat před-
stavu, že zde nebylo již co dělit, ale opak 
je pravdou. K největším změnám v interi-
éru zámku mělo teprve dojít ve 20. století.
Na předním nádvoří koncem 19. století 
a počátkem století následujícího mění 
své využití sýpka (první nadzemní pod-
laží konírny, druhé nadzemní podlaží 
velký sál a byty). Tenatárna a kočárovna 
jsou pravděpodobně pro svůj špatný 
stav zbořeny a na jejich místě vystavěna 
nová obytná budova. Část parku kolem 
zámku za dob lesnické školy proměněn 
v arboretum a „botanickou zahradu“ se 
skleníkem, část na soukromé zahrádky 
úředníků a profesorů lesnické školy. Také 
tento trend „parcelování“ nadále pokra-
čoval.
První polovina 20. století předzname-
nala další osudy využití zámeckých bu-
dov v jeho druhé polovině, které se nesly 
v duchu vzdělávání a nájemního bydlení. 
Pro budoucnost byl bez větších zásahů 
zachován prostor kaple a nájmem muzeu 
několik sálů ve druhém nadzemním pod-

laží jihozápadního křídla zámku.
V roce 1945 byl zámek zestátněn a v roce 
1947 odprodán městu Bělá pod Bezdězem 
(z větší části). V krátké epizodě (1947–53) 
tu byla umístěna lesnická a hájenská škola 
(učebny, tělocvična, kuchyně, jídelna, byt 
ředitele) v budovách na předním nádvoří. 
Internát a učebny také v hlavní budově.
Potom byty, byty a zase byty. V hlavní 
budově (Zámek 1) jich bylo kolem tři-
ceti. Třicet bytů je (se zvyšováním kvality 
bydlení) třicet koupelen, třicet záchodů 
a třicet kuchyní. Třicetkrát rozvody elek-
tro, odpady a ústřední vytápění. A zámek 
rozvrtaný jako ementál.

iNFoRmačNí ceNTRum s expoZicemi Na Zámku 

„NeVidiTelNé“ pRoměNy BělskéHo Zámku
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muzeum podbezdězí v únoru
Historické procházky městem

 Hostinec Na Růžku

Protože koronavirová opatření nás stále 
ještě omezují ve volném pohybu, do-
volte, milí přátelé a příznivci Muzea Pod-
bezdězí, abychom vás prozatím alespoň 
touto cestou pozvali na další malou vy-
cházku po bělském náměstí.
Tentokrát naše kroky povedou k  domu  
č. 82.
Původně zde stával zájezdní hostinec 
zvaný „U  Věnce“, později „Na Růžku“, 
„U  Soldáta“ a  kolem roku 1925 „U  Tu-
lachů“. K  jednopatrovému dřevěnému 
stavení patřil rozsáhlý dvůr s  průjez-
dem, jímž mohly vozy pohodlně projíž-
dět z  nároží ulic Hrnčířské a  Klášterské 
(dnešní Tyršova) až na náměstí. Ve dvoře 
se nacházela hospodářská stavení – ko-
nírny, kůlna pro vozy a dřevěná stodola, 
která vzala za své při požáru roku 1848.
Po roce 1900 byl dvůr postupně zastavěn 
dvěma domy, z nichž jeden patřil uzenáři 
Kadenskému, druhý pak panu Jeřábkovi, 

velkovýrobci šlí. Tímto stavebním zása-
hem došlo k uzavření průjezdu z Hrnčíř-
ské ulice a nadále se do hostince vjíždělo 
pouze vraty z náměstí.
V roce 1895 dochází k částečné přestavbě 
původní klasicistní budovy, načež ji 
v roce 1930 kupuje pan Bohumil Hlavsa. 
Ten se ovšem s dalšími přestavbami ne-
zdržuje a dům jednoduše nechá zbourat. 
Na jeho místě pak podle návrhu archi-
tekta Josefa Šebka vystavěl hotel, který si 
svou podobu zachová bez větších změn 
až do dnešních časů.
Ačkoli podoba stavby zůstala od roku 
1931 de facto nezměněna, majitelů se zde 
vystřídalo hned několik. V komunistické 
éře se pochopitelně podnikatelům typu 
pana Hlavsy nedařilo. Hotel byl znárod-
něn a nadále fungoval jako součást RAJe, 
neboli státních Restaurací a jídelen. V té 
době také získává nové jméno – hotel 
Radnice – a  tento název si udrží až do 
„divokých devadesátek“, kdy se jeho ma-
jitelem na čas stává rodina Fouskova.
Jak se dále vyvíjely porevoluční osudy 

hotelu Radnice, si už mnozí z nás pama-
tují. V roce 2010 je prodán novému ma-
jiteli a  od té doby zde funguje Bělákům 
dobře známá samoobsluha Anna.
Co říci závěrem? Snad jen tolik, že ať 
už se jména a  funkce domu č. 82 mě-
nila jakkoli, jeho vzhled dodnes připo-
míná atmosféru třicátých let minulého 
století, a kdo ví – snad si někde hluboko 
ve zdech rozsáhlých valených sklepení 
uchoval i vzpomínku na dávné časy, kdy 
po dláždění jeho dvora drkotala kola for-
manských vozů.

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ,

pobočka Muzea Mladoboleslavska
přísp. org. Středočeského kraje

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

www.muzeummb.cz
info@muzeummb.cz

Facebook Muzeum Podbezdězí

MŠE V KAPLI SV. JOSEFA
Pátek 12. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v  zámecké kapli  
sv. Josefa.

Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 26. 2. od 16.30
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava 
při augustiniánském klášteře. 

čp. 82, Pamětní spis Řem.besedy 1910 hostinec U Věnce poč. 20. st.

rok 1931

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
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Únor 2021. Zásadní uvolňování proti-
covidových opatření je bohužel v ne-
dohlednu. Kulturní instituce jsou stále 
uzavřeny petlicí vládních opatření. Proto 
nám zbývá jen jediná možnost – vypra-
vit se do přírody. A pokud se nám na-
skytne ještě ke zdravému vzduchu, tichu 
lesa a malebnosti krajiny přidat další 
výtvarný zážitek, není co řešit. 
Mám pro vás takový tip – když vyrazíte 
pěšky z náměstí Fortenskou ulicí dolů 
k  rybníku, za mostkem se pustíte do-
prava a pak mezi domy první odbočkou 
doleva a prudce nahoru, ocitnete se za-
nedlouho nedaleko bažantnice. Minete 
domy a vydáte se polní cestou k bažant-
nici. A tam – světe, div se – vznikla už 
loni z kraje zimy (či na podzim) vpravdě 
lesní galerie. Osobně by mě velmi zají-
malo, čí je tohle dílo – je to soukromá 
osoba, která chtěla udělat radost sobě 

i druhým? Nebo je to dílo dětí z družiny 
či školky? Autorství zůstává zahaleno ta-
jemstvím. Ovšem to nám nemusí vadit 
a můžeme se čistě jen pokochat jednot-
livými výtvory. Je tu plejáda lesních zví-
řat, přibyl i sněhulák a kdo ví, co se ještě 
objeví. No, a když už jsme tady, můžeme 
se vypravit někam dál do lesa, a to buď 
vlevo směrem k  Jezové, anebo vpravo 
směrem pod Velký šibeniční vrch a „ra-
sovnou“ zpátky ke koupališti. Anebo se 
můžete vrátit domů do dílny a ze dřeva 
vyrobit další postavu či osobnost do té-
hle lesní galerie.
Na závěr bych chtěl požádat autora či 
autory, aby se přihlásili ke svému dílu. 
Je to moc povedená aktivita a chtěli by-
chom s vámi udělat rozhovor, a to buď 
do Zpravodaje, nebo také do našeho no-
vého podcastu Kulturní telegraf. Napište 
nebo zavolejte, rádi se s vámi spojíme.

za MKZ na svých procházkách do přírody
Petr Matoušek

DĚNÍ VE MĚSTĚ - SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Tip na výlet

VZpomíNky

1

TAJEMSTVÍ vzniklo jako občanské sdružení 
2. 11. 2007. Účelem bylo pořádání hudebních 
vystoupení vážné hudby v Bělé pod Bezdězem. 
Toto sdružení jsem zakládal spolu s panem 
dirigentem, jméno jsem fakt zapomněl, z Mělníka, 
který měl velké plány, ze kterých nakonec sešlo 
kvůli tomu, že pan dirigent nebyl schopen dostát 
svým závazkům. Od 1. 1. 2014 se sdružení stalo 
zapsaným spolkem, který podporuje spolkový 
a komunitní život v Bělé pod Bezdězem 
prostřednictvím společných setkání s vlastivědou a historií kraje pod Bezdězem. Předsedou je 
Josef Müller (současně také vede vlastivědný oddíl v Tajemství a je pracovníkem MKZ Bělá pod 
Bezdězem) a místopředsedou Jiří Bollard, který zároveň již dříve vedl turistický oddíl Klubu českých 
turistů (KČT) a v současnosti vede turistický oddíl v Tajemství.  

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 
TAJEMSTVÍ, zApSAný SpolEk

Pánové, jak to všechno začalo? Pojďme 
ke kořenům sdružení. Čí to byl nápad? 
J. M. (Josef Müller): Když jsem nastoupil 
do Bělé na Městská kulturní zařízení, tady se 
jaksi „uvolnilo“ jedno občanské sdružení, které 
se mělo zabývat muzikou a hraním. A bylo 
nám líto ho nevyužít (zvlášť s tak pěkným 
jménem Tajemství, pozn. –mat-). A tak jsme 
ho využili a založili vlastivědnou společnost. Ta 
má v současnosti dva oddíly - oddíl vlastivědný 
a oddíl turistický.  
Proč se jmenujete právě Tajemství? 
J. M.: Jednak se tak odkazujeme ke stejnojmenné 
opeře Bedřicha Smetany, jednak k pověsti 
o tajné chodbě. Navíc celá historie je velké 
tajemství, stejně jako její výklad. Koneckonců 
my všichni žijeme neustále obklopeni 
tajemstvím a koukáme někdy jak blázni, co se 
to kolem nás děje.  
Kdy a proč se ke sdružení přidalo TPD? 
J. B. (Jiří Bollard): To bylo v roce 2010. Přidali 
jsme se, protože jsme jako turistický oddíl byli 
tehdy registrovaní pod KČT Mladá Boleslav. 
V té době už KČT Mladá Boleslav měl přes 
400 členů. Trochu jsme se náplní i nápady lišili, 
a tak nám vedení KČT na Středočeském kraji 
navrhlo, abychom se osamostatnili. A my jsme 
tedy po vzoru Liberce, který je velké město, ale 
nemají tam KČT a fungují pod vlastivědou, 
vstoupili do občanského sdružení Tajemství. 
J. M.: A udělali jsme z toho velmi volné 
sdružení, takže ty dva oddíly fungují samostatně. 
Účetnictví, žádosti o granty, plánování akcí - 
každý oddíl jede po své koleji, ale navzájem 
o sobě víme, komunikujeme a některé akce 
děláme společně. Celé to zastřešuje nyní už 
zapsaný spolek TAJEMSTVÍ. 
Co to vlastně znamená – TPD? 
J. B.: TPD má několik významů. Oficiálně to 
znamená Turistická parta dobrodruhů. Tak 
nás označili boleslavští kolegové, když jsme 
je poprvé vzali na výlet do neznačené oblasti 
bývalého vojenského újezdu. Ale jsou jiné 
výklady. Třeba Turistická parta důchodců, 
Turistická pivní družina... 
Popište prosím základní cíle jednotlivých 
oddílů. Tak nejprve ten starší, vlastivědný. 

Zájemci, kteří by se rádi podíleli na činnosti 
sdružení, jsou vřele vítáni. Josefa Müllera 
i Jiřího Bollarda můžete kontaktovat mailem 
a oba pánové si na vás jistě udělají čas, aby 
si s vámi promluvili a podrobněji přiblížili 
činnost a náplň obou sekcí Tajemství:
Josef Müller: muller@mkzbela.cz
Jiří Bollard: turistibela@seznam.cz

J. M.: Hlavně je nás poměrně méně. My jsme 
v jednotkách členů. Stanovili jsme si několik 
úkolů. Jedním z nich je udržování bývalého 
hřbitova u farního kostela. Dneska je už tenhle 
prostor pojímán spíš jako lesopark se zbytky 
pomníků. Podařilo se nám redukovat přebujelý 
porost, pomníky jsme odkryli a zásadně jsme 
upravili hrob profesora bývalé lesnické školy 
Emanuela Purkyně včetně rekonstrukce 
oplůtky. V této opravě nám výrazně finančně 
pomohlo město. Každý rok na jaře a na podzim 
pořádáme brigády, abychom hřbitov udrželi 
v tomhle stavu. Pomáhají nám Technické 
služby města. Každý rok osazují hrob Emanuela 
Purkyně a sekají hlavní cesty. My sekáme zbytek 
prostoru, likvidujeme nálety. Dlužno říct, že bez 
svolení bělské farnosti a pana faráře bychom to 
vlastně celé dělat nemohli. Takže i jemu patří 
poděkování, že nám to umožňuje. Další naší 
aktivitou jsou výlety. A ty jsou už právě spojené 
s naším druhým oddílem. Zatímco turistický 
oddíl většinou hradí dopravu, my vlastivědní 
žádáme dotace na vstupy do památek. A opět 
bych chtěl poděkovat městu za dotace. Bez nich 
bychom nemohli uspořádat tolik výletů. Sami 
asi víte, že to není levná záležitost. 
J. B.: My se snažíme dělat výlety po okolí 
a pořádně Bělsko „prochodit“, hlavně mimo 
sezonu. Tomu hodně nahrávala loňská situace 
s covidem. A pokud vyrážíme dál, jsou to 
většinou obecně neznámá místa. 
Můžete jmenovat několik zásadních okamžiků 
či akcí z minulých let? 
J. B.: Velice zajímavá byla návštěva zámku 
Radim na Kolínsku. Patří soukromému 
majiteli a ten ho dokázal opravit z úplné ruiny. 
Fungují prohlídkové trasy a zámecký park. 
Další podobný zámek na Nymbursku je zámek 
Křinec. 
J. M.: Když nahlédneme do naší kroniky, úplně 
první výlet byl do Kruhu. V zimě jsme položili 
kytičku na hrob panu Diblíkovi, vydavateli 
Novin Podbezdězí. Nebo jsme vyrazili na 
zajímavou vycházku do Mimoně. Mimoň 
z posádkového ruského města vstala jak fénix 
z popela. Opravili špitálek na muzeum, Boží 
hrob. Velmi zajímavý byl i výjezd do Staré 

Boleslavi, kde jsme navštívili baziliku a ještě 
zámek v Brandýse. V roce 2013 jsme si 
prohlédli maníkovickou oboru, která je pro 
veřejnost uzavřená. Pan oborník byl tak laskav, 
že nás provedl až ke zbytkům Zeleného altánku. 
Několikrát jsme navštívili i Mnichovo Hradiště, 
Zvířetice, Grabštejn.  
A co rok 2020? Byli jste taky ovlivněni virovou 
nákazou? 
J. B.: Zrovna nedávno jsem dělal výroční zprávu 
a mě samotného až překvapilo, co jsme všechno 
stihli. Z kraje roku tři turistické besedy a dvanáct 
vycházek, deset jednodenních a dva vícedenní 
zájezdy. Je pravda, jak už jsem řekl dřív, že pěší 
výlety byly hlavně do okolí.  
J. M.: Vlastivědný oddíl - naše činnost je 
soustředěná hlavně na jaro a podzim. Je to 
kvůli mně, přes sezonu se ze zámku v podstatě 
nehnu. Jedna z věcí, která se nám povedla 
udělat, jsou dvě besedy - s doc. Gabrielem 
k středověké historii Bělé (pan docent nám 
pomáhal s přípravou expozice „Příběhy 
bran“) a s doc. Ing. Karlem Sellnerem k vydání 
audiopodoby knihy jeho dědečka „Tajemný 
rytíř“. A pak zasáhl virus, takže podzimní část 
jsme prožili pod zámkem doma.  
Plány na rok 2021? 
J. B.: Plánovat se musí, když už kvůli ničemu 
jinému, tak proto, aby bylo co rušit (smích). 
Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, 
snad nás tahle pandemie naučí vážit si přírody. 
Protože to je dnes jediné místo, kam se ještě 
můžeme vypravit. 
J. M.: Plánujeme, ale... 
Co byste popřáli do nového roku? 
J. B.: Doufám, že to špatné jsme si vybrali už 
vloni, a přeju všem na všech cestách hodně 
zdraví a hodně zážitků. 
J. M.: Hlavně hodně zdraví. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout v podcastu 
KULTURNÍ TELEGRAF. Odkazy na Spotify 
a Anchor, kde je zmíněný podcast dostupný, 
najdete na našich stránkách v sekci NOVINKY. 

Petr Matoušek

poděkoVáNí

Děkujeme svým obětavým pečo-
vatelkám, M. Vildové a M. Kuče-
rové, za jejich péči. Uvědomujeme 
si, jak náročná jejich práce je za 
normálních okolností a  o  kolik 
náročnější je v dnešní době nejen 
fyzicky, kdy zvládají práci i za ne-
mocnou kolegyni, ale také psy-
chicky. Chceme, aby i ony věděly, 
že si velmi ceníme jejich nasazení 
a že jsou pro nás velmi důležité. 

S úctou obyvatelé domu 
s pečovatelskou službou, 

Bělá pod Bezdězem.

Čas ubíhá a nevrací co vzal. 
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál. 
Dne 19. 1.  uplynulo již dlouhých 27 let, co zemřel můj 
drahý tatínek, pan František Dušička a 20. 1.  již 9 let, 
co zemřela také moje drahá teta, paní Hana Hrubá. Kdo 
jste je znali a měli rádi, vzpomeňte prosím se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene zarmoucená dcera 

a neteř Jarmila.

Dne 5. 2. si připomeneme osmé výročí úmrtí paní Yvony 
Bittnerové. A  dne 15. 11. 2020 zemřel pan Břetislav 
Bittner. 

Stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Dne 6. 2. tohoto roku uplyne již 
deset let, co nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka, 
paní Hana Janurová, a  11. 2. 
to bude šest let, kdy jsme se roz-
loučili také s  tatínkem, panem 

Vilémem Janurou. 
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Dne 10. 2. tomu bude pět let, co nás 
navždy opustila Olga Hartová.

Vzpomeňte, kdo jste ji znali. 
Manžel a syn s rodinou

Dne 12. 2. to budou již čtyři roky, co nás navždy opustil 
náš tatínek a dědeček, pan Zdeněk Kreidl. 

Stále vzpomínají synové s rodinami.

Dne 15. 2. uplyne již celý rok, co nás navždy opustil mi-
lovaný přítel a bratr, Karel Šeda.

S láskou stále vzpomínají družka Libuše, bratři Pavel 
a Petr a sestra Jana s rodinou. 

Dne 25. 2. uplyne třetí rok, co nás navždy 
opustil pan Zdeněk Štěpánek. 

Stále vzpomínají děti Zdeněk a Naďa 
s rodinami.



11

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLé

1

TAJEMSTVÍ vzniklo jako občanské sdružení 
2. 11. 2007. Účelem bylo pořádání hudebních 
vystoupení vážné hudby v Bělé pod Bezdězem. 
Toto sdružení jsem zakládal spolu s panem 
dirigentem, jméno jsem fakt zapomněl, z Mělníka, 
který měl velké plány, ze kterých nakonec sešlo 
kvůli tomu, že pan dirigent nebyl schopen dostát 
svým závazkům. Od 1. 1. 2014 se sdružení stalo 
zapsaným spolkem, který podporuje spolkový 
a komunitní život v Bělé pod Bezdězem 
prostřednictvím společných setkání s vlastivědou a historií kraje pod Bezdězem. Předsedou je 
Josef Müller (současně také vede vlastivědný oddíl v Tajemství a je pracovníkem MKZ Bělá pod 
Bezdězem) a místopředsedou Jiří Bollard, který zároveň již dříve vedl turistický oddíl Klubu českých 
turistů (KČT) a v současnosti vede turistický oddíl v Tajemství.  

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 
TAJEMSTVÍ, zApSAný SpolEk

Pánové, jak to všechno začalo? Pojďme 
ke kořenům sdružení. Čí to byl nápad? 
J. M. (Josef Müller): Když jsem nastoupil 
do Bělé na Městská kulturní zařízení, tady se 
jaksi „uvolnilo“ jedno občanské sdružení, které 
se mělo zabývat muzikou a hraním. A bylo 
nám líto ho nevyužít (zvlášť s tak pěkným 
jménem Tajemství, pozn. –mat-). A tak jsme 
ho využili a založili vlastivědnou společnost. Ta 
má v současnosti dva oddíly - oddíl vlastivědný 
a oddíl turistický.  
Proč se jmenujete právě Tajemství? 
J. M.: Jednak se tak odkazujeme ke stejnojmenné 
opeře Bedřicha Smetany, jednak k pověsti 
o tajné chodbě. Navíc celá historie je velké 
tajemství, stejně jako její výklad. Koneckonců 
my všichni žijeme neustále obklopeni 
tajemstvím a koukáme někdy jak blázni, co se 
to kolem nás děje.  
Kdy a proč se ke sdružení přidalo TPD? 
J. B. (Jiří Bollard): To bylo v roce 2010. Přidali 
jsme se, protože jsme jako turistický oddíl byli 
tehdy registrovaní pod KČT Mladá Boleslav. 
V té době už KČT Mladá Boleslav měl přes 
400 členů. Trochu jsme se náplní i nápady lišili, 
a tak nám vedení KČT na Středočeském kraji 
navrhlo, abychom se osamostatnili. A my jsme 
tedy po vzoru Liberce, který je velké město, ale 
nemají tam KČT a fungují pod vlastivědou, 
vstoupili do občanského sdružení Tajemství. 
J. M.: A udělali jsme z toho velmi volné 
sdružení, takže ty dva oddíly fungují samostatně. 
Účetnictví, žádosti o granty, plánování akcí - 
každý oddíl jede po své koleji, ale navzájem 
o sobě víme, komunikujeme a některé akce 
děláme společně. Celé to zastřešuje nyní už 
zapsaný spolek TAJEMSTVÍ. 
Co to vlastně znamená – TPD? 
J. B.: TPD má několik významů. Oficiálně to 
znamená Turistická parta dobrodruhů. Tak 
nás označili boleslavští kolegové, když jsme 
je poprvé vzali na výlet do neznačené oblasti 
bývalého vojenského újezdu. Ale jsou jiné 
výklady. Třeba Turistická parta důchodců, 
Turistická pivní družina... 
Popište prosím základní cíle jednotlivých 
oddílů. Tak nejprve ten starší, vlastivědný. 

Zájemci, kteří by se rádi podíleli na činnosti 
sdružení, jsou vřele vítáni. Josefa Müllera 
i Jiřího Bollarda můžete kontaktovat mailem 
a oba pánové si na vás jistě udělají čas, aby 
si s vámi promluvili a podrobněji přiblížili 
činnost a náplň obou sekcí Tajemství:
Josef Müller: muller@mkzbela.cz
Jiří Bollard: turistibela@seznam.cz

J. M.: Hlavně je nás poměrně méně. My jsme 
v jednotkách členů. Stanovili jsme si několik 
úkolů. Jedním z nich je udržování bývalého 
hřbitova u farního kostela. Dneska je už tenhle 
prostor pojímán spíš jako lesopark se zbytky 
pomníků. Podařilo se nám redukovat přebujelý 
porost, pomníky jsme odkryli a zásadně jsme 
upravili hrob profesora bývalé lesnické školy 
Emanuela Purkyně včetně rekonstrukce 
oplůtky. V této opravě nám výrazně finančně 
pomohlo město. Každý rok na jaře a na podzim 
pořádáme brigády, abychom hřbitov udrželi 
v tomhle stavu. Pomáhají nám Technické 
služby města. Každý rok osazují hrob Emanuela 
Purkyně a sekají hlavní cesty. My sekáme zbytek 
prostoru, likvidujeme nálety. Dlužno říct, že bez 
svolení bělské farnosti a pana faráře bychom to 
vlastně celé dělat nemohli. Takže i jemu patří 
poděkování, že nám to umožňuje. Další naší 
aktivitou jsou výlety. A ty jsou už právě spojené 
s naším druhým oddílem. Zatímco turistický 
oddíl většinou hradí dopravu, my vlastivědní 
žádáme dotace na vstupy do památek. A opět 
bych chtěl poděkovat městu za dotace. Bez nich 
bychom nemohli uspořádat tolik výletů. Sami 
asi víte, že to není levná záležitost. 
J. B.: My se snažíme dělat výlety po okolí 
a pořádně Bělsko „prochodit“, hlavně mimo 
sezonu. Tomu hodně nahrávala loňská situace 
s covidem. A pokud vyrážíme dál, jsou to 
většinou obecně neznámá místa. 
Můžete jmenovat několik zásadních okamžiků 
či akcí z minulých let? 
J. B.: Velice zajímavá byla návštěva zámku 
Radim na Kolínsku. Patří soukromému 
majiteli a ten ho dokázal opravit z úplné ruiny. 
Fungují prohlídkové trasy a zámecký park. 
Další podobný zámek na Nymbursku je zámek 
Křinec. 
J. M.: Když nahlédneme do naší kroniky, úplně 
první výlet byl do Kruhu. V zimě jsme položili 
kytičku na hrob panu Diblíkovi, vydavateli 
Novin Podbezdězí. Nebo jsme vyrazili na 
zajímavou vycházku do Mimoně. Mimoň 
z posádkového ruského města vstala jak fénix 
z popela. Opravili špitálek na muzeum, Boží 
hrob. Velmi zajímavý byl i výjezd do Staré 

Boleslavi, kde jsme navštívili baziliku a ještě 
zámek v Brandýse. V roce 2013 jsme si 
prohlédli maníkovickou oboru, která je pro 
veřejnost uzavřená. Pan oborník byl tak laskav, 
že nás provedl až ke zbytkům Zeleného altánku. 
Několikrát jsme navštívili i Mnichovo Hradiště, 
Zvířetice, Grabštejn.  
A co rok 2020? Byli jste taky ovlivněni virovou 
nákazou? 
J. B.: Zrovna nedávno jsem dělal výroční zprávu 
a mě samotného až překvapilo, co jsme všechno 
stihli. Z kraje roku tři turistické besedy a dvanáct 
vycházek, deset jednodenních a dva vícedenní 
zájezdy. Je pravda, jak už jsem řekl dřív, že pěší 
výlety byly hlavně do okolí.  
J. M.: Vlastivědný oddíl - naše činnost je 
soustředěná hlavně na jaro a podzim. Je to 
kvůli mně, přes sezonu se ze zámku v podstatě 
nehnu. Jedna z věcí, která se nám povedla 
udělat, jsou dvě besedy - s doc. Gabrielem 
k středověké historii Bělé (pan docent nám 
pomáhal s přípravou expozice „Příběhy 
bran“) a s doc. Ing. Karlem Sellnerem k vydání 
audiopodoby knihy jeho dědečka „Tajemný 
rytíř“. A pak zasáhl virus, takže podzimní část 
jsme prožili pod zámkem doma.  
Plány na rok 2021? 
J. B.: Plánovat se musí, když už kvůli ničemu 
jinému, tak proto, aby bylo co rušit (smích). 
Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, 
snad nás tahle pandemie naučí vážit si přírody. 
Protože to je dnes jediné místo, kam se ještě 
můžeme vypravit. 
J. M.: Plánujeme, ale... 
Co byste popřáli do nového roku? 
J. B.: Doufám, že to špatné jsme si vybrali už 
vloni, a přeju všem na všech cestách hodně 
zdraví a hodně zážitků. 
J. M.: Hlavně hodně zdraví. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout v podcastu 
KULTURNÍ TELEGRAF. Odkazy na Spotify 
a Anchor, kde je zmíněný podcast dostupný, 
najdete na našich stránkách v sekci NOVINKY. 

Petr Matoušek
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