Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA - DĚNÍ VE MĚSTĚ -   Z KULTURNÍHO DĚNÍ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - ze sportu a spolkové činnosti
Vážení spoluobčané, milí běláci,
po delší odmlce, poprvé v tomto roce, se na
vás obracím s úvodním slovem v městském
Zpravodaji. V tomto urputném období je pro
mě hrozně těžké najít vhodná slova na čelní
stranu městského Zpravodaje. Velice se vám
obdivuji, jako lidstvo již rok procházíme přetěžkou zkouškou. Chci vás moc poprosit,
vydržte a dbejte o sebe, své nejbližší a buďte
ohleduplní k druhým – ke svým spoluobčanům. Zdraví je to nejcennější, co máme.
Navykli jsme si určitých standardů poplatných naší době, které nám přišly již samozřejmé. Přestože mi přijde covidový test již
strašně dlouhý a nesmírně obtížný, dokázal
jsem si v rámci zachování dobrého duševního zdraví vnutit tezi, že vlastně není nač
si stěžovat. Proč?
Naše babičky a dědové museli žít šest let za
druhé světové války. Mnohdy nevěděli, zda
se oni a jejich blízcí dožijí rána, nevěděli, co
budou jíst, museli se jistě bát, kdy jim uniformovaný nacista zaklepe na dveře přístřešku, jako například paní Hedvice Wotické, která zahynula 46 let a den před mým
narozením a byla v té době přibližně stejně
mladá, jako je má žena nyní nebo paní Olga
Abelesová, která se narodila na den přesně
89 let před mým narozením, a to dokonce ve
stejném okrese. Tyto dámy jako zhruba tři
miliony dalších lidí zemřely v koncentračních táborech zcela smutně a zbytečně.
Zejména nejistota, zdali tohle někdy skončí,
rozhodně nebyla vůbec příjemná a musela
lidi odporně skličovat. Oproti našim předkům máme obrovskou výhodu, že si dnes
můžeme zatopit zmáčknutím tlačítka, pustit
si televizi, přes internet si objednat nové boty
(což stále ještě neumím, od podzimu jsem
prošoupal a dorazil několik svých oblíbených párů) či si dojet do výdejního okénka
pro lásku v housce a podobně. Situace je obtížná, místy až blbá (dámy prominou), ale
i přes veškeré překážky žít se prostě dá.
Dovolte mi sepsat v dalších řádcích, co mám
nyní na srdci. Jako nová tajemnice Městského úřadu v Bělé byla vybrána při výběrovém řízení Ing. Jana Vltavská. Velmi mě těší,

že faktickým ředitelem úřadu bude žena. Obsazení vedoucích pozic odborů městského
úřadu včetně nové tajemnice rovná se 4 ženy
a 1 muž. Pyšně konstatuji, že jdeme ruku
v ruce s dobou.
Dostávám časté dotazy na téma, co bude
v budově na Masarykově náměstí číslo popisné 25. Odpověď: Potraviny Hruška. Momentálně se pracuje na stavebních úpravách
dle požadavku provozovny a smluvně je
s firmou dohodnuto, že obchod by měl být
otevřen k 1. 9. 2021.
A do třetice, jsem velice pyšný na to, že v Bělé
byla opět 10. 3. vyvěšena tibetská vlajka
v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“, která se koná v tento den celosvětově
jako připomenutí uplynulých 62 let od povstání Tibeťanů proti čínské okupaci právě
na počest této jedinečné a unikátní země
a její jsoucno.
Závěrem svého úvodního slova bych chtěl
vyjádřit upřímnou soustrast všem, kteří
kvůli covidu přišli o své blízké.
Přeji vám, aby vám uplynulý Boží hod velikonoční pomohl dodat naději. Věřím totiž,
že oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista již nastartovala přerod do nové, pro nás mnohem
přívětivější doby.
Držte se a buďte zdrávi.
Jan Sýkora,
místostarosta města

duben
4/2021
45. ročník

Duben 2021
Výstavní sál MKZ
Keramický svět Boženy Klavíkové
1. 5. – 3. 6.
Budova MKZ, Masarykovo nám. 140
vchod ze Střelecké ul.,
II. patro
26. 4. – 7. 5.
Červená Karkulka
Pohádka do výlohy
Divadlo Úsměv
Sobota 1. 5.
Poetický piknik
V parku na Masarykově náměstí
od 14 hod.
Akce proběhnou pouze v případě
dostatečného rozvolnění
protiepidemických opatření vlády.
Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu 
Z jednání rady města
Zpětný odběr

Rozpočtové opatření

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
č. 1/2021. Příjmová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 2.366.784,17 Kč na
95.334.654,17 Kč, výdajová část rozpočtu
se navyšuje o částku ve výši 26.870 Kč na
126.453.290 Kč. Převaha výdajů nad příjmy je ve výši 31.118.635,83 Kč.

Prodej nemovitosti

Rada města schválila záměr zveřejnění
prodeje nemovitosti čp. 862 včetně pozemku stp. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 654 m2, pozemek p. č.
645/1, zahrada, o výměře 338 m2, pozemek p. č. 3029, ostatní plocha, o výměře
111 m2 a pozemek p. č. 646, trvalý travní
porost, o výměře 91 m2, to vše v k. ú.
Bělá pod Bezdězem za minimální cenu
6.200.000 Kč.

Rada města schválila uzavření smlouvy
o zřízení místa zpětného odběru pneumatik a uzavření smlouvy o zřízení místa
zpětného odběru autobaterií se společností
GREEN Logistic CZ, s. r. o., Praha 7, a pověřila starostu města k podpisu smlouvy.

Změna rozpisu rozpočtu

Rada města vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2021 pro rok 2021 vycházející z RO č. 1/2021 schválené ZM
dne 24. 2. 2021 dle předloženého návrhu.

Chodník ulice Mělnická

Rada města odsouhlasila předloženou
smlouvu mezi městem Bělá pod Bezdězem a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5, která řeší realizaci
stavby „Chodník ulice Mělnická“ na pozemku parc. č. 2886/1.

Rozpočtové opatření technických služeb

Rada města dle zákona číslo 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů, v platném znění, schválila 1. rozpočtové opatření Technických služeb města Bělá pod Bezdězem,
příspěvkové organizace, na rok 2021
a tomu odpovídající změnu rozpočtových tabulek dle předloženého návrhu
– ponížení neinvestičního příspěvku
o 1.900.000 Kč.
Bc. Zdeněk Krenický,
tajemník městského úřadu

Májka letos v Bělé
na náměstí

Stavění máje patří mezi velmi oblíbené české pohanské tradice.
O co vlastně jde?
Májka je symbolem lásky, plodnosti a mládí – ale také se staví
jako strážce obce.
A přesně tak ji letos postavíme
také u nás. Pomůžou nám opět
Lesy Bělá p. B. Dodržíme i tradiční termín a vztyčíme ji v pátek 30. 4. dopoledne. Naše město
bude pak symbolicky chránit až
do konce května.
Vaše kulturní komise

Změna četnosti svozu směsného komunálního odpadu
Standardní stávající svoz směsného komunálního odpadu 1x týdně proběhne naposledy 29. 3. 2021 (pondělí) a 30. 3. 2021 (úterý).
První svoz směsného komunálního odpadu, který bude probíhat pouze 1x 14 dní, se uskuteční 5. 4. 2021 a budeme začínat v sudý
týden, a to severní stranou. Svozovým dnem bude nově pouze pondělí. Město a příměstské části se rozdělí dle přiložené mapy na
sever – sudý týden a jih – lichý týden.

Mapa rozdělení svozu směsného komunálního odpadu
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

14 DENNÍ SVOZ

NEBOJME SE
TOHO

SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Město rozděleno středem ulic Mladoboleslavská, Zámecká a Tyršova.
LICHÉ
PONDĚLÍ

Bělá pod Bezdězem jih (k této části města
přísluší části Bezdědice a Březinka)

PLAST
fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly
od kosmetických, pracích
a čistících prostředků, kelímky
a krabičky od potravin

SUDÉ
PONDĚLÍ

PAPÍR

Bělá pod Bezdězem sever (k této části města přísluší
části přední a zadní Hlínoviště a Šubrtov)

NÁPOJOVÉ
KARTONY

KOVY

časopisy, noviny, sešity,
papírové obaly a krabice, papír
s kancelářskými sponkami,
bublinkové obálky bez plastového vnitřku, cokoliv z lepenky

plechovky, konzervy,
hliníkové obaly, zátky,
klíče, alobal, ostatní
kovové předměty
z domácnosti

obaly od mléka, od džusů,
obaly od krabicového vína

REGISTRACE

PYTLE A QR KÓDY

Zaregistrovat se můžete v otevíracích
hodinách na městském úřadě.

Při registraci obdržíte pytle na třídění papíru, plastu,
nápojových kartonů, kovu a speciální etikety s QR kódy,
kterými pytle polepíte.

BAREVNĚ ROZDĚLENÉ LOKALITY, SVOZ VŽDY V SUDÉ TÝDNY
SUDÉ
ÚTERÝ
SUDÁ
STŘEDA

SUDÝ
ČTVRTEK

ulice Pražská, Papírenská, Nádražní + příměstské části Šubrtov, Pohotovostní osada, Březinka, Bezdědice, Hlínoviště
zadní a přední
ulice Hradební, U Střelnice, Zámecká, U Kina, Mnichovohradišťská, U Krupské silnice, Radechovská, Na Pískách,
Strmá, Lidová, Vrabčí rokel, Páterovská, Paninodvorská, Na Výsluní, Jana Krouského, Šimáčkova, Vančerova rokel,
Na Jeteli, Mladoboleslavská, Potoční, Zámecký příkop, Fortenská, Táborová, Za Rybníkem Slon, Dlouhá
ulice Berkova, Česká, Ješkova, Soukenická, Střelecká, Kostelní, Farská, Umlaufova, Masarykovo náměstí, Postřihačská,
Valdštýnská, Krupská, Bezdězská, Arnoštská, Jenečská, Jateční, Tutova, Albrechtova, Hrnčířská, Mělnická, Velenského,
Havlíčkova, Husova, Purkyňova, Nad Stadionem, Nerudova, Polní, Křížova, Jiráskova, Družební, Smetanova, Tréglova,
Za Vodojemem, V Dolci, U Dolce, El. Krásnohorské, Máchova, Husova, Tyršova, Kuřívodská, U Sedřezy, Krátká, U Stadionu

ZEFEKTIVNĚNÍ TŘÍDĚNÍ PAPÍRU, PLASTU, NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A KOVŮ
Cílem zavedení tohoto systému je zefektivnění třídění využitelných složek odpadu. Nadcházející legislativa totiž podmínky
skládkování zpřísní, proto jsme se rozhodli zavést změny, které povedou k vyšší míře třídění.
Díky vyšší míře třídění nebudeme nuceni razantně zvyšovat vaše poplatky za odpady a tím vám ušetříme peníze. Navíc také
získáme pohodlný a spravedlivý systém pro všechny.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Uzavření Sběrného dvora Bělá pod Bezdězem z důvodu plánované rekonstrukce
Vážení občané,
upozorňujeme, že dne 30. 3. 2021 dojde
z důvodu plánované rekonstrukce k uzavření Sběrného dvora Bělá pod Bezdězem
v Mělnické ulici až do odvolání. Předpokládáme, že uzavření potrvá zhruba 2 měsíce, tedy duben a květen 2021.
Vybrané odpady jako objemný odpad,
bioodpad, železo, papír a plast (ostatní
odpady nebudou z prostorových důvodů
přijímány) budete mít možnost odložit

v náhradním sběrném místě, které bude
na fotbalovém stadionu Bělá pod Bezdězem.
Odpad zde bude možné odevzdat od 7. 4.
2021 po dobu uzavření sběrného dvora
v těchto dnech a časech:
		
Pondělí
10 – 12 hod. a 14 – 16 hod.
Středa
10 – 12 hod. a 14 – 16 hod.
Pátek
10 – 12 hod. a 14 – 16 hod.

Nový soused tučňák
Občané Bělé pod Bezdězem můžou posílat balíčky kdykoliv a bez front od 4. 3. 2021.
Rychlé. Jednoduché. Ekologické.
A bez front.

To jsou Penguin Boxy, které nově můžete
využívat k odesílání a vyzvedávání zásilek
v rámci služby Z Boxu do Boxu jen za 59 Kč
za balíček, kdykoliv a bez čekání.
Posílejte balíčky a šetřete čas, peníze i přírodu
Inteligentní Penguin Box se o vaše zásilky
postará. Najdete ho v ulici Tyršova 396 před
sokolovnou.
K zaslání balíčku vám stačí jen něco na
psaní, platební karta a chytrý telefon s připojením k internetu. K vyzvednutí balíčku
použijete pouze zaslaný PIN kód v SMS
nebo v e-mailu.
„Sdílíme vášeň pro inovace a ekologii, proto
chceme vybudovat projekt světového významu. Vidíme, i kvůli současné pandemii,
budoucnost v řešení nákupu a doručení přes
inteligentní výdejní místa, která dokážou
velké množství zásilek distribuovat rychle,
efektivně a s ohledem na životní prostředí,“
uvádí designér boxů Peter Anderle.
Firma reaguje na zájem občanů i obcí, proto
uvítá podněty, kde byste si přáli další Penguin Box.

Zelená budoucnost v přepravě zásilek

Ne náhodou můžete boxy nejčastěji najít
v kombinaci se sběrným kontejnerem na
oblečení. Je to díky spolupráci s firmou TextilEco, a. s., která se zabývá umístěním kontejnerů na oděvy, svozem a znovuvyužitím
textilu, oděvů, knih, tašek, obuvi i hraček.
V rámci udržitelného ekonomického rozvoje a zefektivnění logistiky vznikla myšlenka sběrné kontejnery propojit s výdejními. Ušetří se tak spousta kilometrů jinak
potřebných k vyprazdňování a/nebo distribuci. Také díky tomu doputuje balíček z jiného kouta republiky až k vám během několika hodin. Solární panely pak zajišťují
výrobu elektrické energie na celý chod systému.

Dobrý soused tučňák

Název volně vyplynul z tvarového řešení
a odkazuje i na ekologický aspekt projektu
s cílem přilákat k ekologii i děti. Boxy jsou
prospěšné i komunitně – kolemjdoucí si na
nich můžou zkontrolovat například aktuální
venkovní teplotu nebo čas. Na vyžádání obcí
může systém monitorovat i prašnost, vlhkost, hlučnost nebo přehrávat důležité informace z radnice, v této době například i aktuální vyhlášky vlády v souvislostí s opatřením
proti šíření koronaviru. Firma Penguin Box,
s. r. o., brzy otevře systém i pro e-shopy, zákazníci je tak můžou využívat i jako výdejny.

Co jsou Penguin Boxy zač?

Penguin Boxy jsou zařízení obsahující výdejní
schránky fungující pomocí solární energie.
Jejich vzhled je výsledkem soutěže zadané
firmou, které se zúčastnili studenti v rámci
ročníkového projektu VUT Brno v oboru
průmyslový design ve strojírenství. Záhy se
zrodila ve startupu Penguin Box i vizionářská
myšlenka elektrifikace sběrných kontejnerů
pomocí solárního panelu. A český projekt byl
oceněný třemi zlatými medailemi z veletrhů
(Urbis, ForArch, MSV 2019). Tučňáčí kolonie se neustále rozrůstá a má velké plány –
stát se jedničkou na trhu v expresním zasílání
balíčků díky husté síti menších automatizovaných výdejen, plánování logistiky umělou
inteligencí a nízkým cenám.
Kontaktní osoba:
Peter Anderle
peteranderle@textileco.as
Více informací na www.penguinbox.cz
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O znovuotevření Sběrného dvora Bělá
pod Bezdězem v Mělnické ulici budete
včas informováni ve Zpravodaji i na
webových stránkách města.
Děkujeme za pochopení.
-OVŽP

Ukliďme svět
Na Den Země i po celý rok
nás příroda potřebuje!

Hlavní úklidový termín dobrovolnické
akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody
(ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme
z března až na Den Země 22. 4. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok.
Český svaz ochránců přírody eviduje
v akci Ukliďme svět více než 100 jarních
úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se
tak, že ani přes složitou situaci, která nyní
světu vládne, lidé nezapomínají na své životní prostředí. Do přírody se smí, což je
bohužel vidět i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí
si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný
nepořádek z přírody odneseme. I drobný
individuální úklid přírodě pomůže a i takovým se můžete pochlubit na webu či na
facebookové stránce kampaně Ukliďme
svět.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České
republiky jako součást kampaně Clean
Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené
odpadky. Akci od roku 1993 organizuje
Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme
Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme
svět není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují vztah
k přírodě a prostředí ve svém okolí.
z tiskové zprávy ČSOP

Ukliďme svět v roce 2021 podpořili:
Ministerstvo životního prostředí ČR, Hlavní
město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ,
DB Schenker a EKO-KOM.

DĚNÍ VE MĚSTĚ - ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola pokračuje v soutěžích
Dějepisná olympiáda

Ani v době „koronavirové“ se soutěže pro
žáky naší školy nezastavují. Příkladem je
Dějepisná olympiáda, jejíž školní kolo se
uskutečnilo on-line 27. 11.
Žáci 8. a 9. ročníků se vzájemně utkali
o prvenství v letošním tématu „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“. O pilnosti dětí svědčí také to, že se olympiáda
odehrávala v pozdních odpoledních hodinách. Přestože téma více vyhovovalo svým
zaměřením žákům osmého ročníku, deváťáci dokázali, že si látku pamatují i přes
časovou prodlevu, a jejich převaha se ukázala i ve výsledcích. Třetí místo obsadil Matyáš Lariš z 9. A, druhé místo získal Patrik
Lörinc taktéž z 9. A a první místo vyhrála
Eliška Tondrová z 9. B.

Tito výše zmínění se dále zúčastnili okresního kola, které také probíhalo on-line formou, a to 15. 1. V něm se nejlépe umístila Eliška Tondrová, která skončila na
12. místě.
Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězům
gratuluji.
Mgr. Šárka Dufková

Připomínáme 30 let
od odchodu
sovětských vojsk
V lednovém Zpravodaji jsme slibovali již v dubnu vycházku do míst,
kde byla umístěna raketová zařízení
a vojska „bratrské pomoci“. Vzhledem k momentální situaci je termín
určený na poslední dubnovou sobotu,
tedy 24. 4.
Trasa zůstává stejná: okruh dlouhý
10–15 km, ZZC Jezová – Lysá hora
– Vrchbělá. Odchází se v 10 hod. od
Městské sportovní haly, provázet vás
bude Jiří Bollard. Můžete si vzít s sebou buřty na opékání.
Budeme rádi, když se připojíte k vycházce na čerstvém vzduchu, myslete
ale prosím na dodržování aktuálních
hygienických nařízení (respirátory
atd.).
-turisté-

Soutěž o nejlepšího sněhuláka aneb Tělocvik distančně

Přestože se už na podzim žáci přesunuli
ze školních lavic do svých domovů na
distanční výuku, nezahálíme ani s výukou
tělesné výchovy na dálku. Místo on-line hodin jsme nastavili každotýdenní TV výzvy.
Žáci mají každý týden zadanou pohybovou
nebo sportovní výzvu a je jen na nich, zda
a jakým způsobem tuto výzvu splní.
Možná jste během procházek po Bělé
a okolí začali objevovat větší množství sněhuláků. To mohlo být způsobeno nejen
tím, že konečně napadl sníh, ale také vyhlášením soutěže o nejlepšího sněhuláka
pro žáky 2. stupně. Velice nás překvapilo,
kolik originálních fotografií jsme dostali.
Celkem se soutěže zúčastnilo 36 žáků
6. ročníku, 21 žáků 7. ročníku, 17 žáků
8. ročníku a 18 žáků 9. ročníku. Někteří nás
překvapili i týmovými sněhuláky, kdy se do
stavby pustili společně se spolužáky nebo
sourozenci. Je tedy jasné, že naše odborná
porota složená z vyučujících měla spoustu
práce s rozhodováním a výběrem těch nejlepších, nejzajímavějších, nejoriginálnějších
a nejprecizněji vypracovaných sněhuláků.
Konečné pořadí můžete najít na webových
stránkách školy.
Pochvalu si však zaslouží všichni účastníci
soutěže. Věřím, že žáci si stavění sněhuláků a dovádění venku pořádně užili. Pohyb
a sport je i v dnešní složité době nezbytný.
Proto se všichni věnujme pohybu každý
den, naše zdraví nám v budoucnu poděkuje.
Mgr. Marcela Machačová

Školní kolo zeměpisné olympiády 2021
Každoroční soutěž Zeměpisné olympiády, do
které se zapojuje i naše základní škola, proběhla i letos, byť v netradičním podání.
Letošní ročník se podobně jako každodenní
život musel přizpůsobit realitě pandemické
situace, a proto školní kolo této soutěže proběhlo poprvé v historii on-line. Zadání se
ovšem výrazně nelišilo od běžného didaktického testu z předchozích ročníků. Obsa-

hem byly jak úlohy teoretické zaměřující
se na vědomosti, tak úlohy praktické, které
se naopak soustředily na práci s webovým
atlasem, a tedy na zeměpisné dovednosti.
Cílem bylo získat co možná nejvíce bodů
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a být mezi třemi nejlepšími v dané kategorii. Žáci na prvních třech místech budou
následně postupovat do okresního kola
a soutěžit s ostatními žáky z jiných základních škol a gymnázií.
Za 6. ročník v kategorii A bylo možné získat maximálně 60 bodů. Nejvíce jich získala Lucie Černá z 6. B, konkrétně 58. Na
druhém místě se umístila Anna Fousková
z 6. A s 56 a na třetím Justýna Ježková z 6. B
se ziskem 54 bodů.
Kategorii B tvořili žáci 7. ročníků, kteří obdrželi zadání školního kola na 64 bodů.
První místo s přehledem získala Lenka
Flanderková ze 7. B s 63 body. Druhý se
umístil Jan Řepka ze 7. B s 50 body a třetí
postupující se stala Michaela Růžičková
taktéž ze 7. B s 48 body.
Z poslední kategorie C, ve které jsou zařazeny oba ročníky 8. i 9. tříd, se nejlépe
umístili Ema Žitná z 8. A s plným počtem
42 bodů, Josef Hegr z 8. B s 41 body a Tomáš Kubišta z 9. A s 38 body. Všem účastníkům děkujeme a postupujícím do okresního kola blahopřejeme.
Mgr. Patrik Řezáč, Mgr. Václav Hojka

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Z KULTURNÍHO
DĚNÍ
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A
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Alena Mašková

NENÍ
BĚLÁ
JAKO
BĚLÁ
NENÍ BĚLÁ
JAKO
BĚLÁ
- Bělá
nad Radbuzou
Dalším krásným městečkem, které vám chceme představit, je Bělá nad Radbuzou. I ona patří mezi zakládající obce Bělského
souostroví a i ona nám již poskytla své pohostinství při setkání v roce 2018. Rozhodně jsme se při něm nenudili. Ochutnávali
jsme místní medové speciality, poslouchali hudební produkci na náměstí a samozřejmě se účastnili i týmové soutěže. Sice ne moc
úspěšně, zato s o to větší radostí (když jsme se vzpamatovali z dlouhého soutěžního okruhu). No řekněte sami, kde dostanete
nečekaně možnost zastřílet si ze vzduchovky, nebo si vyzkoušet lukostřelbu? Někteří se dokonce i vykoupali a jiní měli zase
problém trefit se do cíle, přes nastražená občerstvení. Byla to moc příjemná akce a rádi na ni vzpomínáme.
-SGA teď již k otázkám...
seniory v krásném pavlačovém domě hned
vedle historického mostu. První nájemníci se
budou stěhovat v červnu.
Na co se těšíte letos, co vás čeká?
Naší největší investiční akcí je projekt
„Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu –
Areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad
Radbuzou“.

Můžete na začátek krátce představit svou
obec/město?
První písemná zmínka o Bělé pochází
z Kosmovy kroniky z roku 1121. Město leží
v malebném podhůří Českého lesa. V Bělé
dnes žije přibližně 1700 obyvatel. Pýchou
Bělé je kamenný barokní most přes řeku
Radbuzu, který je jedním ze tří dochovaných
mostů tohoto typu v Čechách. Most má
8 oblouků, z nichž vystupuje šest pilířů, které
zdobí barokní sochy svatých. Dominantou
náměstí je kostel Panny Marie Sedmibolestné.
V areálu základní školy se nachází veřejně
přístupná naučná stezka. Severovýchodně od
Bělé, na kopci Pohořelec, stojí volně přístupná
dřevěná vyhlídka. Pro sportovní vyžití se
přímo ve městě nachází víceúčelové hřiště.
Bělá i celé její okolí nabízí velmi příznivé
podmínky milovníkům turistiky, cykloturistiky
a přírodních krás CHKO Český les. V letní
sezoně je v provozu informační centrum na
náměstí. Mimo sezonu nabízí informační
služby pokladna městského úřadu nebo
městská knihovna ve své běžné otevírací době.
Městem prochází železniční trať Domažlice
– Planá. Spojení se sousedním Bavorskem
zajišťují silniční hraniční přechod ŽeleznáEslarn a pěší a cyklo hraniční přechody PlešFriedrichshäng a Rybník-Stadlern.
Jaký byl u vás v Bělé rok 2020 - co se
povedlo, co vám zhatil covid?
Co nám vzal, co nám dal? Dal nám
elektronické „studené“ spojení se světem;
nevím, jak pro koho, ale pro mě je to dost
nepříjemné až protivné. Jsem zvyklý vidět
člověka ve třech rozměrech, a ne komunikovat
s televizí. Toto sdělení berte jako mé vnímání
doby elektronické, která přes veškeré výhody
bere člověku duši a lidské teplo.
Jinak samozřejmě dodržujeme veškerá
nařízení, i když při rychlosti a četnosti změn
je dost složité udržet krok. Nás ze západní
hranice ale nedostanou. Město započalo
a letos dokončí výstavbu deseti bytů pro

Největší kulturně-společenská akce,
která nás v letošním roce čeká, je oslava
výročí 900 let od první písemné zmínky
o Bělé. Plánována je na 16. – 19. 9. Uskuteční se
v zrekonstruované stodole v areálu bývalého
hospodářského dvora a tvrze. Zveme tímto
srdečně všechny kamarády „Běláky“. Přijďte
se s námi poveselit a pobejt.
Jak bojujete se současnou nevlídnou situací
vy osobně/město/obec?
Všichni společně se snažíme dodržovat platná
opatření a nařízení a zároveň neztrácet naději
na lepší zítřky a smysl pro humor. Největší
možnou pomoc se snažíme poskytovat hlavně
našim seniorům, ať už jde o donášku nákupů,
obědů, léků, pomoc s registrací k očkování,
samotné zajištění očkování a mnoho dalšího.
Dezinfekci veřejných prostor pak zajišťujeme
prostřednictvím našich dobrovolných hasičů.
Podařilo se nám také přímo v našem městě
zajistit pro občany opakovanou možnost
antigenního testování.
Až pominou všechna „uzamykací“
opatření, na co byste pozvali turisty k vám
(popř. kdy, pokud se jedná o akci)?
Bělá nad Radbuzou, město v srdci Českého
lesa, tohle naše „motto“ přímo nabízí turistům
a návštěvníkům možnost nahlédnout do
nitra překrásné a nedotčené pohraniční
přírody s pozůstatky zaniklých výrob a sídel
i s kulturními památkami. Nezaměnitelné
kouzlo tohoto kraje vás zajisté očaruje. Až tedy
pominou všechna omezení v pohybu, neváhejte
a vydejte se rovnou k nám, protože: „Český
les v každém ročním období nadchne vás
a ohromí.“
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Jaká byla ve vašem městě/obci odezva na
setkávání Bělých a budete se opět účastnit,
až to situace dovolí?
Odezva na setkávání Bělých je u nás vždy
velmi kladná. Příležitost zúčastnit se
tradičních setkání má u nás v podstatě každý
občan. Oslovujeme zájemce formou veřejné
výzvy. Snažíme se hlavně o to, aby se akce
účastnili právě ti zájemci, kteří mají smysl pro
humor a jsou pro každou „bělskou čertovinu“.
Ing. Libor Picka
starosta Bělé nad Radbuzou

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Poetický piknik
V parku na Masarykově náměstí
v sobotu 1. 5. od 14 hod.
Dnes není nic jisté, možná jen to, že se už
nemůžeme dočkat, až bude zase všechno
normální. A tak jsme se rozhodli připravit i letos poetickou oslavu jara, prvního máje, a doufáme, že nám povolí alespoň venkovní akce. Samozřejmě nejsme
sami, kdo se na vás těší - ani folková kapela Marola se už nemůže dočkat. Její
písničky budou prokládány poetickými
vstupy, literárními ukázkami, které si pro
vás připravili členové Divadýlka na dlani,
převážně z bělských řad.
Když budeme mít štěstí, budeme muset „jen“ dodržovat rozestupy a nechat
si roušky, ale budeme se moci procházet parkem a poslouchat při tom kulturní
program. A pokud budeme mít štěstí víc,
pozveme vás za dodržení hygienických
nařízení i k návštěvě výstavního sálu.
Nezbývá, než se nechat překvapit, co
vlastně půjde. Na MKZ jsme připraveni
a těšíme se.
-SG-

Výstavní sál MKZ
Keramický svět
Boženy Klavíkové
Masarykovo nám. 140
1. 5. – 3. 6.
Ve výstavním sále bude
i letos připravena májová výstava. Nejsme si
jisti, zda bude možné
výstavu zahájit vernisáží, ale jakmile bude
možnost, jsme připraveni zpřístupnit vám
ji k nahlédnutí. Podmínkou je ovšem rozvolnění opatření vlády, a i potom musíme
všichni počítat se zvýšenými bezpečnostními opatřeními, tedy návštěvy pouze
omezeného počtu lidí, používání dezinfekce u vchodu a také s respirátory.
Děkujeme paní Klavíkové za ochotu výstavu uskutečnit i za tak nejistých vyhlídek.
Její výtvarné práce jste v našem sále mohli
vidět již v minulosti. Je častým hostem také
v galerii Templ v Mladé Boleslavi a objevuje
se i při dalších příležitostech. Tématem této
výstavy jsou převážně keramické obrazy.
Do prvního května zbývá ještě měsíc; uvidíme tedy, jak se situace vyvine. Pokud se to
nezlepší, jsme připraveni zprostředkovat vám
nápadité práce paní Klavíkové alespoň prostřednictvím fotografií na našich stránkách.
-SG-

Červená Karkulka – pohádka do výlohy
26. 4. – 7. 5. v oknech Knihovny Vl. Holana na Masarykově náměstí
Není to úplně náš nápad, ale moc se nám
zalíbil. Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské
má široký záběr. Nabízí více než 90 vlastních pohádek - klasické české, ale i ekologické a výchovné pro nejmenší diváky od
tří let, maňáskové a loutkové divadlo pro
mateřské i základní školy, CD nebo zpěvníky s písničkami z jejich pohádek. Momentálně rozšířilo svou nabídku o „výlohové divadlo“. Když nemůžete na pohádku

přímo, přichází za vámi ve scénách naaranžovaných ve výlohách nebo v oknech, která
míjíte při procházkách se svými dětmi. Pro
okna Knihovny Vladimíra Holana jsme
vybrali kouzelné loutky a kulisy pohádky
Červená Karkulka. Můžete se na ně přijít
podívat během čtrnácti dnů. Doufáme, že
vás a vaše děti potěší.
-SG-

INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Loupežník Wenzel Kummer a manufaktura
na zámku v Bělé pod Bezdězem

Podle drážďanského autora Kummerova
životopisu (Der Bischof und der Räuberhauptmann) Klause Hoffmana-Reickera
byl Wenzel Kummer z Vísky jako patnáctiletý za pytláctví (roku 1782) umístěn
do manufaktury a pracovny na bělském
zámku, odkud po třech letech údajně
utekl a roku 1785 byl zatčen v Nymburce
za pytláctví (in: Klaus Hoffman-Reicker Der Bischof und der Räuberhauptmann).
Bohužel se jedná o období po smrti majitele manufaktury Josefa Jana Maxmiliána
Kinského (+ 17. 4. 1780), kdy manufakturu „zdědil“ František Kinský, a její faktické pozvolné dožívání. O období, ze kterého je minimálně dokumentů. Tedy se
tato informace zatím nedá potvrdit. Roku
1789 je zámek opět přestavován na panskou rezidenci.
Bělský městský kronikář Josef Umlauf ve
svém rukopisu Dějepis okresního města
Bělé, jinak Nového Bezdězí v Boleslavsku, který je uložen v archivu Národního
muzea v Praze pod i. č. II E 4, na str. 576
píše: „V roce 1781 v Bělé v zámku byla posaváde fabrika na klobouky, v které mezi
jinými také zdejší tovaryš Jan Čermák
pracoval. Dle vypravování byla pak dílna
punčochářská přesunuta do domu na náměstí (dříve pro valdštejnské úřednictvo ze zámku vystěhovaného zakoupen)
a úředníci se přesunuli v roce 1789 zpět
na zámek.“ Tamtéž str. 579: „V roce 1782
klobouky ve fabrice zdejšího zámku hotovené posílaly se v cestě obchodní mimo
jiných měst i do Lipska v Sasích. Dělalo se
v té fabrice i zboží punčochářské.“ Tamtéž
str. 587: „V roce 1788 fabrikantem punčochářským v Bělé byl František Michl
(v zámku při fabrice kloboučnické).“
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá
V rukopisu Josefa Umlaufa narazíme
i na Kummerovo jméno v Bělé, ale ne už
v souvislosti s manufakturou. Abychom
pochopili celý příběh, musíme si ale na
Kummera chvíli počkat.
Na str. 599 pamětí Josefa Umlaufa se píše:
„Léta 1792 byl z pražské káznice po vy8

stálém trestu propuštěn bělský František Frantz.“ Dále na str. 605: „Zlý zloděj
– V roce 1793 přišlo nařízení kriminálu
boleslavského (krajského) a uvědomění,
že František Frantz z Bělé pro opětovnou krádež dobytka mučen byl, kdyby ale
ještě jednou v krádeži postižen měl býti,
by k soudu hrdelnímu odevzdal.“
A konečně na straně 609: „Roku 1794
vojenský uprchlík Matěj Toikan a pytlák
Václav Kummer z Vísky ku krajskému
úřadu (Mladá Boleslav) od magistrátu
bělského odevzdáni jsou. Zatčeni byli
u Kateřiny Frantzové v noci.“
Možná k této události lze vztáhnout Kummerův útěk z vězení v Mladé Boleslavi.
Z tohoto zápisu můžeme usoudit, že Kateřina Frantzová byla z Bělé a mohla být
příbuzná nenapravitelného zloděje dobytka Františka Frantze, o kterém je
u Umlaufa ještě jeden zápis na str. 612:
„Krádež ovcí: Nenapravitelný zloděj
František Frantz z Bělé dopustiv se opět
krádeže ukradl kdesi jedenácte kusů ovcí.
Žena tyto ovce lesy klášterskými od myslivců zadržen a úřadu městskému potom
odevzdán jest. Byl hrdelnímu soudu boleslavskému k vyšetření odevzdán.“
V roce 1794 je Kummerovi 27 let a jeho kariéra poroste strmě vzhůru. Brzy mu k titulu pytláka přibude vojenský zběh.
-Josef Müller-

Pohled na bělský zámek, ve kterém byla
umístěna dětská manufaktura. Část plánu
města Bělá u Bezdězu od J. Novotného
z roku 1797. Kresleno tři roky po zadržení
Wenzela Kummera v Bělé. Originál uložen
v SOA Praha, RAV i. č. 4760

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Muzeum Podbezdězí tentokrát s osobností
FERDINAND VEVERKA
7. 4. uplyne 40 let od úmrtí politika, diplomata a velvyslance ČSR FERDINANDA VEVERKY.
Ferdinand Veverka patří bezesporu
k velmi významným osobnostem Bělska.
Přesto je jeho jméno dnes již málokomu
povědomé, a to především kvůli faktu, že
po roce 1948 byla tato výrazná politická
osobnost meziválečného Československa
cíleně vymazána z paměti národa.
Tento diplomat se narodil 29. 1. 1887
v Bělé pod Bezdězem jako syn Alberta
Veverky, provozovatele hostince na Střelnici.
Studoval na gymnáziích v Praze a poté na
Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy
univerzity (promován 1911). Po dvou letech soudní praxe pokračoval ve studiu
na École de sciences politiques v Paříži,
kde absolvoval tři semestry.
Kromě toho soukromě navštěvoval přednášky i na dalších vysokých školách v několika evropských zemích. Disponoval
tak mimořádnými jazykovými znalostmi
– dokonale ovládal němčinu, angličtinu,
francouzštinu a domluvil se rovněž italsky a rusky.
Od března 1914 působí Veverka v rakouské zahraniční službě.
Období 1. světové války přineslo zásadní
změnu v jeho osobním životě – v roce
1915 oženil s dcerou významného politika a novináře Julia Grégra, Kornélií
Grégrovou. Tato výborná malířka, žákyně Vojtěcha Hynaise, mu nedlouho po
svatbě porodila dvě děti: dceru Kornélii
a syna Ferdinanda.

nala velké ocenění jeho schopností i jeho
dosavadní diplomatické dráhy.
V letech 1928-1936 byl Veverka jmenován velvyslancem ve Washingtonu. Rok poté působil znovu ve Společnosti národů, současně ve Vídni
a 1937-1938 ještě
jednou v Bukurešti.
V roce 1938 zakoupil
Veverka
v Dolních Lukavicích zámek s dvorem a pivovarem.
Po odchodu z ambasády o rok později se sem uchýlil
a setrval zde až do
konce války.
S T. G. Masarykem na mírové konferenci
v Ženevě 1927 (RA Hildprandtových)
V roce 1945 byl zatčen a neprávem obviněn ze zločinu proti státu. Následující rok
byl odsouzen ke ztrátě občanských práv
a jeho majetek zkonfiskován. Veverka si
velmi dobře uvědomoval, že v komunistickém režimu by jej napříště čekaly jen
další perzekuce, proto 6. 3. 1948 odchází
i s rodinou do exilu.
V 50. letech pracuje jako politický poradce etiopského císaře Haile Selassiého
a v Etiopii působí dalších dvanáct let.
Spokojenému životu v nové zemi učinil
přítrž vojenský převrat v roce 1975. Císař byl svržen levicovým hnutím a celá
země se ocitla pod nadvládou vojenské
diktatury. Veverka tedy opouští i s rodinou Etiopii a další roky tráví převážně

ve Francii. Umírá ve věku 94 let v Paříži.
Jeho potomci žijí ve Francii dodnes.
Není bez zajímavosti, že počátkem 90. let
minulého století se jeden z nich, Ferdinand Veverka mladší, přihlásil o restituci
majetku v Dolní Lukavici. Zastupitelstvo
obce jeho požadavek zamítlo a následovaly dlouho se vlekoucí soudní spory.
Zámek byl Veverkům nakonec vydán až
díky rozhodnutí Ústavního soudu v roce
2000.
V současné době zámek obývá Ferdinandova dcera Jitka Victoria Duphénieu-Veverková se synem a snaží se o postupnou
rekonstrukci zanedbaného objektu.
Zdroj: Boleslavica 18, Luděk Beneš:
Diplomat Ferdinand Veverka
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 svatÁ V KAPLI SV. JOSEFA
Pátek 9. 4. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv.
Josefa v Bělé pod Bezdězem
Mše svatá V KAPLI SV. JOSEFA
Sobota 1. 5. od 9 hod.
Poutní mše svatá u příležitosti slavnosti
svátku sv. Josefa Dělníka v zámecké kapli
sv. Josefa bude sloužena v sobotu 1. 5. od
9 hod.

S manželkou Kornélií v Chicagu  - 1932
Po vzniku republiky Veverka krátce zasedal za Národně demokratickou stranu
v Národním shromáždění. Roku 1919
se vzdal mandátu a stal se chargé ďaffaires v Londýně s titulem legačního
rady. V letech 1921-1924 zastupoval Československo v Bukurešti, 1924-1928 byl
velvyslancem v Bernu. Zároveň mezi
lety 1924-1927 působil jako velvyslanec
u Společnosti národů. Tato mise zname-

Ferdinand Veverka (vpravo) jako poradce
etiopského císaře v roce 1953(RA
Hildprandtových).
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MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Pátek 30. dubna 2021 od 18 hodin.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava
při augustiniánském klášteře v Bělé pod
Bezdězem

UU
NÁS
TOTO
ŽIJE
ANEB
OBČANSKÁ
SPOLEČNOST
VV
BĚLÉ
NÁS
ŽIJE
ANEB
OBČANSKÁ
SPOLEČNOST
BĚLÉ
MYSLIVECKÝ SPOLEK SAHARA, Z. S.
Staré české přísloví praví: Březen – za kamna vlezem´, duben – ještě
tam budem´. Ale my rozhodně za kamny nezůstaneme, vyrazíme
do lesa. Za poslední rok jsem byl v lese snad častěji než v uplynulých
dvaceti letech. Myslím, že nejsem sám. Od té doby, co se zavřely
dveře divadel a kin, mnoho jiné zábavy a rozptýlení opravdu není.
A protože je duben a příroda se probouzí ze zimního spánku, pozval
jsem k dalšímu rozhovoru místopředsedu Mysliveckého spolku Sahara
Stanislava Bocka. Ten je v lese pořád. Jeho koníček se mu stal každodenním chlebem.
On je také jednatelem společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s. r. o., tedy „bělským lesníkem“. Přichází
v pracovní lesnické zeleni, usedá za stůl a vyprávíme si.
Sta ndo, prosím zá k ladní v izit ku
Mysliveckého spolku SAHARA.
Naše sdružení má deset členů, jednoho hosta
a jednoho adepta myslivosti. Honitba našeho
sdružení, které máme pronajaté od honebního
společenstva Páterov, má 1 113 ha.
Pro neznalé, jak je to veliké, odkud – kam?
Od papíren k Páterovu, k hájovně Bílý
kámen, pak k Jezové, po Kuřívodské silnici
až v podstatě na průhon a zpátky k nádraží.
To je obrovské – víte, kolik máte zvěře?
Zvěř se pravidelně sčítá každý rok. Jednoznačně
nejvíc máme zvěře dančí, pak prasat, srnčí
a ostatní druhy zvěře.
A co divočáci? Mají jistě malé markazíny
(pro neznalé = selátka). Budou je bránit?
Mají a budou mít (smích – jen Standův),
ale nemusíte se bát. Prase žije skrytě, zalezlé
v houštinách. Museli byste mít smůlu
a vyloženě na něj šlápnout, aby vás bachyně
napadla. Je to zvěř plachá a má tendenci spíš
utéct než útočit.
K vaší činnosti. Když se řekne myslivec,
většinou si představíme jen toho, kdo chodí
na hony. Jak je to u vás?
To, o čem ty mluvíš a co si možná lidé
představují, jsou většinou ti, kdo si koupí
„lov“ a jdou si zastřílet. My jsme v té honitbě
celý rok. Staráme se o zvěř celoročně, hlavně
v zimním období nouze zvěř intenzivně
přikrmujeme. Pravidelně se opravují
myslivecká zařízení (posedy, krmelce, zásypy).
Spoustu času strávíme při shánění krmení,
aby bylo přikrmovat čím. Takto to funguje
nejen u nás, ale myslím, že i u všech okolních
mysliveckých spolků.

Ti, kdo by se chtěli stát adepty myslivosti,
mohou kontaktovat Ing. Stanislava
Bocka na čísle: 723 372 414 , nebo e-mailem
na adrese: saharabela@seznam.cz

(smích) Lesník se stará hlavně o stromy,
celkově o les, a hajný hlavně o zvěř. Hajný Oprava cest stojí nejen velké úsilí, ale i hodně
je lesa pán. Kdysi to vlastně bylo označení peněz.
lesníka. A protože každý hajný byl zároveň
myslivec, pěkně se to promíchalo.
A ještě k té zvěři, máš ji radši se zelím, nebo
se šípkovou?
Jakou zvěř máš v lese nejradši a kterou (smích) Já mám rád divočáka a dančí. Toho
nejméně?
tady je díkybohu dost.
Já mám nejradši zvěř, která neškodí v lese, což
je prase. Prase v lese maximálně vyryje mladé A teď pár otázek k lesu – cestou lesem jsou
stromky nebo sežere žaludy. Prase jde, pěkně občas vidět takové valy nebo zákopy. Copak
si poryje, rozrušuje ten povrch, tam nalétají to je? Zbytky po vojácích?
semínka a už máme stromek. Nejvíc škodí To jsou pozůstatky po hospodaření
jelen, ten je tu jen vzácně. Tady je dančí a srnčí. z šedesátých let, kdy se po skácení porostu
na borových stanovištích půda připravovala
Prý se tu sem a tam objeví i los?
celoplošně buldozerem. To jsou ty metr
Slyšel jsem to od lidí, ale nikde jsem neza- a půl vysoké a dva metry široké valy.
znamenal pobytové znaky.
A pak jsou v lesích ještě nižší brázdy, jakoby
zorané. To se skutečně dělá pluhem a je to
A co liška, vlci škodí?
další způsob celoplošné přípravy půdy. Pluh
Vlk se v naší honitbě ukazuje. Jednou tak naruší borůvkový porost s hrabankou až do
za tři měsíce dělají takové kolečko Mimoň, minerální půdy, u nás do písku, lépe nalétává
Vrchbělá, k nám, pak Plužná, Valdštejn, a klíčí semínko. A pak nám vyroste původní
Kokořínsko a zpátky na Mimoň. Sem tam les z bělské borovice.
nějaký kus strhnou. Ale ve větším neškodí.
Oproti tomu lišek je mnohem víc, takže je Mimochodem jak dlouho roste borovice?
to i větší škodná. A na co bych rád upozornil Obnova lesních porostů se počítá tak mezi
– mezi liškami řádí v současnosti prašivina. 100–120 lety.
A nemocné kusy ztrácejí plachost a stahují se
i k lidem. Tak to bych chtěl varovat. Nesahat To musí být strašné škody, které vám
na lišky!!!
způsobuje ten kůrovec.
My máme relativně štěstí, že se nám na
A co další škodná – pytláci?
smrku nepustil do čtyřicetiletých porostů.
V současnosti nemáme pocit, že bychom tu Zatím napadl stromy 60leté a výš. A byli
nějakého pytláka měli. V minulosti jsme měli jsme schopní to dřevo, sice levněji, ale přesto
drobnou rozepři, ale nešlo o pytláka v pravém udat. Zatím mladé smrkové porosty se nám
slova smyslu, šlo spíše o nedorozumění, jak podařilo uchovat.
my říkáme – špatné „obeznámení hranice“
od sousedů z honitby, kterou si od Lesů ČR Nezbývá než poděkovat a opět tě vypustit do
pronajali „pražští myslivci“(nemyslím to lesa, kde se cítíš stejně nejlíp. Mimochodem
obecně, ani jako urážku).
co máš v lese nejraději?
Když tam nikoho nepotkám (smích). Já
Největší škodná je člověk? Pytle s odpadky taky děkuji nejen za rozhovor, ale rád bych
v lese, divoké jízdy lesem na motorkách?
poděkoval hlavně vedení města a radě, že
Jsou to všechno činnosti zakázané lesním na nás pamatují a pomáhají nám hlavně
zákonem. Co se motorek a čtyřkolek týče, finančními dotacemi. Děkuji a chovejte se
tam je složité někoho chytit.
všichni v lese tak, aby tam bylo dobře všem.

A jak to jídlo pro zvířata sháníte?
My máme štěstí, že se nám podařilo
pronajmout si asi šest hektarů mysliveckých
políček, na těch děláme pastvení směsi. Takže
zvěř má nejen potravu, ale i celoroční kryt,
když je tráva dostatečně vysoká. Z některých
políček děláme seno. To nám bohužel na celou
sezonu nestačí, zbytek musíme dokoupit.
Odlovit? Kdyby to šlo...
Teď se nám tam naučila jezdit nějaká parta,
Jaký je rozdíl mezi lesníkem, hajným jezdí porosty, rozrývají cesty a to mně dost
a myslivcem?
vadí, protože já si na cesty v lese dost potrpím.
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Záznam celého rozhovoru najdete
v dubnovém čísle Kulturního telegrafu
na Spotify, Audiolibrix a také pro „jablíčkáře“
v podcastech na iTUNES.

Petr Matoušek

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Miloslav Disman
27. 4. 1904 Bělá pod Bezdězem – 21. 4. 1981 Praha
Letos uplyne už
40 let od smrti našeho významného
rodáka Miloslava
Dismana. Připomeňme si tedy
fakta, která asi
všichni známe, ale
možná i něco, co
jste netušili nebo
si s ním úplně nespojili.
Studoval v Jičíně a v Praze, kde také složil
v roce 1927 odborné zkoušky učitelské,
učil v Novém Boru a na Bezdězu. S rozhlasem spolupracoval jako externista už
v letech 1931–1935. Dne 15. 9. 1935 nastoupil jako referent Školského rozhlasu
a příležitostný reportér. Od 1. 6. 1938
byl režisérem Školského rozhlasu a pracoval také jako redaktor-komentátor
tzv. Okének, denního pořadu usilujícího
o mravní a národní výchovu posluchačů.
Za německé okupace byl napojen na Národní revoluční výbor československé
inteligence, byl členem ilegálního rozhlasového národního výboru. Aktivně
se zúčastnil jako jeden z hlasatelů a komentátorů květnového povstaleckého
vysílání 1945, stal se prvním předsedou
revoluční závodní rady. Od roku 1952

byl vedoucím režisérem vysílání pro děti
a mládež, do důchodu odešel 31. 8. 1971,
soubor mohl vést ještě do roku 1973:
stejně odvážně jako v roce 1945 totiž vystoupil za srpnové okupace v roce 1968
a musel práci, které se věnoval desítky
let, nuceně opustit.

Foto z Dismanovy pozůstalosti - uloženo na MKZ

VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali milým ženám z Bělé pod Bezdězem, které se
rozhodly zpříjemnit nám den na
covidovém oddělení. Napekly nám
spoustu úžasných dobrot slaných
i sladkých, kterých bylo tolik, že
vystačily na tři covidová oddělení
a dvě oddělení interny. Veliký dík
a pevné zdraví přeje kolektiv sester,
lékařů, ošetřovatelek a sanitářů z interního oddělení JIP.
J. Renzová

Co jste možná nevěděli…
Miloslav Disman moderoval rozhlasové
přenosy, mj. z pohřbu T. G. M. (1937),
Všesokolského sletu (1938), z přenesení
rakve s pozůstatky K. H. Máchy na vyšehradský Slavín (1939). Natočil stovky
rozhlasových pořadů, byl spoluzakladatelem prvních specializovaných divadel
pro děti (s M. Melanovou a V. Vaňátkem). Vydal také řadu knižních publikací, např. Československý rozhlas v boji
(1946), Paprsek (1950), Sborové recitace
(1952) nebo knihu vzpomínek Hovoří
Praha (1975).
Zdroj: Almanach DRDS 2003

Dne 14. 3. tomu bude 6 let, kdy nás opustila naše
milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní Věra Drašnarová.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Dne 23. 4. vzpomeneme 30. výročí úmrtí mé maminky, paní Marie
Treybalové.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
Dcera Stanislava s rodinou

„Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdci zůstávají dál.“
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dne 12. 4. uplyne smutných osm let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie Tošovská.
S láskou stále vzpomínají dcera Blanka a syn
Jaroslav s rodinou.

Šimek.
Vzpomínají Eva, družka s dětmi, dcery Monika
a Martina.

Dne 15. 4. tomu bude 19 let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní
Anna Daňhelová.
Stále vzpomínají dcera Radka
Bártová a syn Milan Daňhel s rodinami.

Dne 30. 4. uplyne čtvrté smutné výročí, kdy nás
navždy opustila moje milovaná maminka, paní
Marie Kašparová. Děkuji všem, kdo si na ni
vzpomenou.
S láskou dcera Dana, pravnučka Karinka
a rodina

Dne 22. 4. to bude osm let, kdy je s námi
naše maminka, paní Eva Chrtková, již jen ve
vzpomínkách.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
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„To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání, stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.“
Dne 26. 4. uplynou již čtyři roky,
kdy nás navždy opustil pan Zdeněk

INZERCE

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

JARNÍ MÁJKA

POETICKÝ PIKNIK

od 30. dubna do 30. května

1. května 2021

NAŠI PŘEDKOVÉ MÁJKY STAVĚLI JAKO POSLY JARA
A K OBRANĚ MĚSTA.
TŘEBA VÁM TO ALESPOŇ ZVEDNE NÁLADU.

V POETICKÉM ODPOLEDNI VYSTOUPÍ
Divadýlko na dlani a hudební skupina MAROLA

PARK NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

PARK NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

2021

od 14.00 hodin

akce bude pořádána pouze za předpokladu uvolnění vládních omezení
a může při ní být pořizována foto- nebo video dokumentace

Nově pro Vás otevíráme prodejnu rybářských potřeb

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU A SLUŽEB
OTEVÍRACÍ DOBA
po - pá 8:00 - 17:00
so
8:00 - 11:30
+420 736 260 357 , Boleslavská 902, Kosmonosy 293 06

MOŽNOST REGISTRACE DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU
slevy na zboží, informace o novinkách
SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NA HÁKU - Rybářské potřeby

AKCE

#nahaku_rybarske_potreby

KUP 2,5 KG KRMENÍ MONDIAL F
A DOSTANEŠ KELÍMEK ČERVŮ ZDARMA
Akce je platná do 30.4.2021

Vydává město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915, redakční rada: Ing. Jaroslav Verner,
Jan Sýkora, Petr Matoušek, Simona Grosová, Bc. Zdeněk Krenický; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911,
uzávěrka vždy 15. v měsíci. Náklad: 2150 ks, ročník 45, tisk: MS Polygrafie s.r.o. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz

12

