Z JEDNÁNÍ RM A ZM - DĚNÍ VE MĚSTĚ - z kulturního děníWOC Foto Tour víkendové aktivity pro celou rodinu
Vážení spoluobčané, milí běláci,
doba se zdá být opět příznivější, proto
jsme mohli v uplynulém měsíci přivítat
nově narozené občánky, a to alespoň
individuálně improvizovanou cestou
(včetně příslušných opatření) ve vestibulu
radnice tak, abychom rodiče a naše
následovníky neochudili o tento tradiční
ceremoniál. Pravda, netradičně, některé
dětičky již přišly po svých.
Osobní kontakt s občany mi obecně velmi
chybí, považuji to za jeden z nejvzácnějších
aspektů práce místostarosty, avšak bohužel
nám v tomto období není přespříliš přáno,
proto se nesmírně těším na veškerá budoucí
společná setkávání. Příležitostí bude jistě
spousta. Jaké třeba?
Věřím, že bez větších restrikcí proběhnou
oblíbené promenádní koncerty, a dá-li
Bůh a pan Matoušek uspořádá, budeme
mít v Bělé letos jako drobnou alternativu
za zimní lockdown letní venkovní ples
s pracovním názvem post-covidová párty
v parku. Na zámeckém nádvoří by nás
neměl minout jeden sobotní větší akustický
koncert známé interpretky, srpnové letní
kino v parku a spousta dalšího. Srdečně
vás zvu na veškeré kulturní letní akce,
kde jistě zažijeme i užijeme kousek nějaké
milé kratochvíle, které nejen k létu, ale
i k předcovidovému životu neodmyslitelně
patřily.
Již s jistotou vím, že se toto léto nebude
konat na městském koupališti „plážovka“.
V původním termínu turnaje jednáme
o soustředění dorostenecké reprezentace
před
beachhandballovým
EURO
v Bulharsku, kam by se po soustředění
v Bělé měli čeští reprezentanti vydat. Pro
drobnější hudební vyžití jednáme o průběhu
jednodenního rodinného festivalu „U vody
tour“ během srpna a v září by zde mělo
proběhnout „Setkání legend“. Snad do té
doby již pan ministr dovolí lidem tancovat.
Z pracovních záležitostí budeme přes léto
realizovat například zahradu s hřišťátkem
za školou v Tyršově ulici. Postupně probíhá
rekonstrukce na bělském zámku pro

rozšíření Klubíku a zázemí pro ZUŠ, která
se sem posléze natrvalo přestěhuje. Není
bez zajímavosti, že se v Bělé během června
odehrálo v minulosti přes třicet zajímavých
událostí. Budete-li mít možnost, navštivte
náš zámek, pan Müller vám při prohlídce
jistě některé z těchto zajímavostí a jiné další
rád prozradí.
V červnu bude rovněž vrcholit hokejové
mistrovství světa a začne i fotbalové EURO.
Jsem optimista, věřím, že naši vyhrají
oboje. Tak se mi prosím moc nesmějte,
kdybych se náhodou mýlil.
Ať vám zbývající jarní dny donesou
především energii a pomalinku nám začnou
otevírat dveře, na které už netrpělivě klepe
léto, na které se letos nesmírně těším. A to
jsem, v mírné srandě a nadsázce, ryzí
podzimní člověk.
Zdraví, lásku, radost, moře, sluníčko
a spoustu srandy vám prosím s vaším
laskavým dovolením přeji.
Jan Sýkora,
místostarosta města

červen
6/2021
45. ročník

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
16. 6. od 17 hod.
ve sportovní hale, Mělnická ul.
Výstavní sál MKZ
FENOMÉN IGRÁČEK
9. 6. – 30. 8.
Výstava pro celou rodinu
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba:
PO - ČT
od 9 do 11.30
a od 12 do 16 hod.
Sobota 12. 6.
Běž domů, Ivane
aneb Mohou se vrátit?
Od 10 hod.
Sobota 26. 6.
Dětský den s Bělá Marketem
na zámku
Od 14 hod. do 19 hod.
Pátek 2. 7.
První promenádní koncert
Old Country Band
Od 19.30 v parku
na Masarykově náměstí
Sledujte FB a stránky
www.mkzbela.cz

Z města a městského úřadu
Z jednání rady města
zemku stp. č. 512, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 654 m2, pozemku
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 (tzv. bílé
vily na Pražské ul.) za minimální cenu
5.800.000,- Kč.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Využití budovy čp. 25

Rada schválila uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem Bělá pod Bezdězem a společností
HRUŠKA, spol. s r.o., IČ: 19014325, se
sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava
– Martinov, jako budoucím nájemcem
prostor v čp. 25, kde budoucí nájemce
bude provozovat obchod s potravinami
a drogerií. Více informací naleznete na jiném místě Zpravodaje.

Pronájem kabinek na koupališti

Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu kabinek na místním koupališti.
Pokud máte zájem pronajmout si na
léto kabinku k úschově svých věcí pro
letní relax na koupališti, můžete kontaktovat odbor Rozvoje a majetku města
tel.: 326 700 917.

Úprava veřejného prostoru

Rada schválila uzavření smlouvy o dílo
s Ing. Martinou Hřebřinovou, se sídlem
ul. Skalická 736, Nový Bor, PSČ 473 01,
IČO: 73842346, na zhotovení projektové
dokumentace ke společnému povolení
stavby na akci „Úprava veřejného prostoru – ulice Paninodvorská, Bělá pod
Bezdězem“. Projektová dokumentace
a patřičná povolení budou připravena do
konce tohoto roku. Realizace je plánována
na rok 2022.

Zdravotní středisko

Rada města doporučila zastupitelstvu
schválit nákup zdravotního střediska
a souvisejícího pozemku par. č. st. 758
o výměře 1023 m2. Více informací naleznete dále ve Zpravodaji.

Záměry prodeje

Rada města Bělá pod Bezdězem schválila opakované zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 862 včetně po-

Příspěvky na úpravu domů v MPZ

Rada města Bělé pod Bezdězem schválila na základě podaných žádostí a dle
platných pravidel příspěvky občanům
na úpravy staveb v městské památkové
zóně.

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Byty - Vrchbělá

Zastupitelstvo města projednalo nabídku společnosti Bělská investiční
s. r. o. na koupi 66 bytových jednotek dle předložené nabídky a studie
„OBYTNÝ SOUBOR VRCHBĚLÁ –
I. etapa“ na pozemku parc. č. 538/1 za
nabídkovou cenu ve výši 135 850 000,Kč včetně DPH. Podle znaleckého posudku byly nabízené byty v hodnotě
necelých 180 milionů.
V nabídce na koupi byly byty všech
běžných velikostí s garážemi pro větší
byty 2+KK a 3+KK. Jednopokojové
byty bez garáží by měly v suterénu
úložný prostor. Byty byly plánovány
v řadovém domu ve dvou patrech nad
sebou. Financování bylo připraveno
tak, že město by z rezervního fondu
zaplatilo 35,85 milionu a 2,4 milionu
úroků a pak 204 měsíčních splátek ze
stomilionového úvěru by se splácelo
z vybraného nájemného, které se předpokládalo o jeden milion ročně vyšší
než souhrn ročních splátek úvěru.
Po diskusi zastupitelstvo návrh neschválilo. Z dvaceti přítomných bylo
12 proti a 8 pro.

Dotace pro sportovní a zájmové kluby

Zastupitelstvo schválilo na základě
žádostí dotace činnost sportovních
a zájmových klubů v následující výši:
• TJ Sokol Bělá pod Bezdězem – házená
na celoroční činnost roku 2021 ve výši
300.000,- Kč,

Bývalý prostor prodejny Tesco
Mnozí z vás se ptají, co bude v prostoru
bývalé prodejny Tesco v přízemí domu
čp. 25 na Masarykově náměstí. V současné
chvíli je před podpisem budoucí nájemní
smlouva se společností HRUŠKA, spol.
s r.o., což je provozovatel maloobchodních
prodejen s potravinami a drogerií. Před
otevřením prodejny bude potřeba provést
drobné stavební úpravy uvnitř provozovny,
čímž dojde k rozdělení prostoru na dvě sa-

mostatné části; k tomu se v současné chvíli
dokončuje projektová dokumentace. Budova se navíc v létě dočká výměny výlohových oken, která navrátí objektu původní
vzhled z dob, kdy zde ještě byla městská
spořitelna. Půjde-li vše podle plánu, budou
moci občané a návštěvníci Bělé od podzimu nakupovat v novém obchodu. Zbývající část prostoru bude též v blízké době
nabízena k pronájmu.
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•
•
•
•

Table Tennis Club Bělá pod Bezdězem, z. s., na celoroční činnost roku
2021 ve výši 133.000,- Kč,
1. FC Bělá pod Bezdězem, z. s., na
celoroční činnost roku 2021 ve výši
124.000,- Kč,
SK Bělá pod Bezdězem, z. s., na
celoroční činnost roku 2021 ve výši
300.000,- Kč,
Baloon Club Bílá Hlína, z. s., na
jednorázovou akci „18. ročník Bělského balónového hemžení“ ve výši
213.000,- Kč.

Stav rozpočtu města

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021. Příjmová
část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši
5.672.334,59 Kč na 101.006.988,76 Kč, výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku
ve výši 7.417.670,- Kč na 133.870.960,- Kč.
Převaha výdajů nad příjmy je ve výši
32.863.971,24,- Kč.
Stav rozpočtu k 30. 4. 2021 projednala
rada města a doporučuje zastupitelstvu
města schválit stav plnění rozpočtu města
k 30. 4. 2021 - příjmy ve výši 32.697.890,26,Kč, výdaje 49.002.597,85,- Kč.
Ing. Jana Vltavská,
tajemnice MÚ
Setkání s občany města
Bělá pod Bezdězem
a příměstských částí
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na setkání
vedení města s občany jednotlivých
částí Bělé pod Bezdězem. Setkání proběhnou v následujících termínech:
9. 6. 2021 v 16 hod.
v klubovně Zvonička pro občany
Hlínoviště;
10. 6. 2021 v 16 hod.
v klubovně Pejřavák pro občany
Březinky a Bezdědic;
17. 6. 2021 v 16 hod.
v MŠ na Pražské ulici pro občany
Šubrtova, Výsluní a nádraží;
21. 6. 2021 v 16 hod.
v Komorním sále MKZ Masarykovo
nám., pro občany města.
Využijte možnosti dozvědět se o aktuálním dění ve městě a prostoru pro
vaše podněty a připomínky.
Na vaši účast se těší
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města Bělá pod Bezdězem.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Ekologie a odpadové hospodářství

Chytré odpady
Vážení občané,
jak jste jistě zaznamenali, město Bělá
pod Bezdězem přešlo na třídění dům
od domu. Mnozí z vás se v návaznosti na tento systém zaregistrovali do
programu „Chytré odpady“, kde mohou sledovat svou produkci vytříděných odpadů. Systém je nový a může
se z různých důvodů stát, že nastanou
problémy s načtením odpadů. Pokud se
jedná o problémy systémové, tak město
Bělá pod Bezdězem vše eviduje a řeší
se správcem systému. Jedná-li se však
o působení povětrnostních podmínek,
například při dlouhodobém působení
deště na QR kód, není již možné tyto
kódy načíst.
Své podněty a názory můžete kdykoliv
zaslat, budeme se jimi zabývat.
Informace pro občany!
V měsíci červnu si budou moci občané pomocí formuláře na webových stránkách města rezervovat
kompostéry, které budou k dispozici
v červenci nebo srpnu 2021. O výdeji kompostérů budete včas informováni.

Rekonstrukce sběrného
dvora v Mělnické ulici
Vážení občané,
upozorňujeme, že sběrný dvůr bude
z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce i nadále do odvolání uzavřen.
O znovuotevření sběrného dvora
v Mělnické ulici budete včas informováni ve Zpravodaji i na webových
stránkách města.
Vybrané odpady jako objemný odpad,
bioodpad, železo, papír a plast můžete i nadále odevzdávat v náhradním
sběrném místě - na fotbalovém stadionu Bělá pod Bezdězem, a to v těchto
dnech:
Pondělí
10 – 12 a 14 – 16 hod.
		

Středa
10 – 12 a 14 – 16 hod.
Pátek
10 – 12 a 14 – 16 hod.
Děkujeme za pochopení!

-ŽP

Hřiště u vodojemu
Vážení spoluobčané, dovolte nám zopakovat prosbu týkající se nového
sportovního hřiště u vodojemu.

V loňském roce se nám podařilo za přispění Nadačního fondu ŠKODA AUTO
realizovat nové sportovní hřiště s celkovými náklady cca 1,2 milionu korun. Jsme rádi, že se podařilo kvalitní
a bezpečný povrch, který je často pouze
v uzavřených školních nebo sportovních areálech, dostat na veřejně přístupné hřiště. Těší nás čilý ruch, který
na hřišti sledujeme. Užívání hřiště má
však důležitou podmínku.
Prosíme, nejezděte po hřišti na koloběžkách, jízdních kolech, kolečkových
bruslích, skateboardech apod.!
Tento venkovní sportovní povrch ze

směsi přírodního a syntetického kaučuku pod odborným názvem OSST-KING ARTHUR TRU COURT (tzv.
tartan) je primárně určen pro míčové
a běžecké sporty. Jakékoli jízdní prostředky povrch poškozují, obdobně
např. obuv s kovovými hranami a prvky.
Zbytky jídel a nápojů kromě znečištění
zvyšují nebezpečí uklouznutí a úrazu.
Prosíme, dodržujte tato doporučení
a poučte, prosíme, i své děti.
Zároveň v tuto chvíli řešíme nežádoucí
vyboulení sportovního povrchu, které
se objevilo krátce po dokončení díla.
Opravu, která je od loňského roku v řešení s dodavatelem stavby, nelze provádět v zimním období. Pakliže nám
budou přát klimatické podmínky, bude
hřiště do letních prázdnin opraveno.
O termínu opravy vás budeme dále informovat.
Užívejte plně hřiště k běhání a míčovým sportům, ale koloběžky, kola, skateboardy a svačinu nechte, prosíme,
bokem. Děkujeme za respektování pravidel, díky kterým nám dobrý povrch
hřiště dlouho vydrží!
Ing. Jana Vltavská
Ing. Pavlína Rylichová
Rozvoj a majetek města
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Důležité upozornění pro občany
města Bělá pod Bezdězem
a příměstských částí!
Vzhledem k výskytu nákazy „ptačí
chřipky“ v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi se město
Bělá pod Bezdězem vymezuje jako
„pásmo dozoru“.
Nejdůležitější informace k nařízením
pro pásmo dozoru:
- zákaz veškerého pohybu drůbeže,
kuřic, kuřat a vajec, který nebyl ohlášen
24 hodin předem KVS SVS (podrobnosti na www.mubela.cz/ptaci2021/);
- zákaz pohybu drůbeže, kuřic, kuřat a vajec mimo pásmo dozoru do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků pro výrobu
vaječných výrobků (podrobnosti na
www.mubela.cz/ptaci2021/);
- dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti;
- vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků používaných k přepravě drůbeže;
- zákaz přemisťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo
kejdy bez ohlášení 24 hodin předem
na KVS SVS;
- zákaz pořádání výstav, přehlídek,
trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
- zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;
- sledovat zdravotní stav drůbeže
a jiného ptactva chovaného v zajetí
a každé zvýšení nemocnosti nebo
významný pokles produktivity ohlásit KVS SVS pro Středočeský kraj na
tel.: +420 720 995 204.
Dále pokud by občané zaznamenali významný úhyn divokých ptáků
v přírodě, prosíme kontaktujte KVS
SVS nebo město Bělá pod Bezdězem,
které situaci prověří a zajistí řešení.
Podrobnější informace k nařízení
Státní veterinární správy naleznete na webových stránkách města:
www.mubela.cz/ptaci2021/

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Kupujeme pro vás zdravotní středisko v Máchově ulici!
Na začátku roku jsem zahájil jednání
s vlastníky objektu zdravotního střediska (tj. budovy čp. 501 v Máchově
ulici včetně souvisejícího pozemku)
o možném odkupu této nemovitosti.
Středisko je v současnosti majetkem
sdružení zdravotníků, kteří tuto nemovitost koupili od státu v polovině devadesátých let minulého století. Víc jak
čtvrt století zde vykonávají svoji lékařskou praxi a při tom se starali i o ordinace tak, aby vybavením odpovídaly potřebám jak zubních, tak i praktických
lékařů. Na další péči o budovu střediska
však již nedošlo.
Hlavním motivem pro získání střediska
pro město, s ohledem na aktuální situaci společenství vlastníků, je zajištění
dostupnosti lékařské péče pro občany
města v budoucnosti a zvýšení kvality

této služby vylepšením zázemí pro lékařskou péči. Zanedbatelná není ani kritika
vás občanů ohledně vnějšího vzhledu
a neřešeného okolí. Také si myslím, že
je určitě ve veřejném zájmu vytvářet ve
městě podmínky, které budou motivovat nové mladé lékaře k přebírání a zavádění lékařských praxí tak, abychom
si pro budoucnost zachovali a případně
rozšířili nabídku zdravotní péče v Bělé.
Nezbytná investice s tím související je
tedy do budoucnosti i do našeho zdraví.
Na radě města byl již tento záměr projednán se závěrem doporučit Zastupitelstvu města Bělá pod Bezdězem schválit
nákup této nemovitosti.
O tom, zda zdravotní středisko bude patřit městu, a zda budeme mít tím pádem
možnost ovlivnit jeho stav a vzhled,
budou zastupitelé rozhodovat na svém

Základní škola má další úspěšné studenty
Martin úspěšným
geologem

Ing. Jaroslav Verner,
starosta města

Den Země v mateřské škole

lépe připraven na cestu k Marsu z naší
školy ukázal Martin Jizerský, žák IX. A,
který si svými znalostmi vydobyl krásné
21. místo ve Středočeském kraji a odnáší
si titul úspěšný řešitel. Ale ani ostatní
účastníci se neztratili a skvěle nás reprezentovali. Všem soutěžícím děkujeme
a přejeme hodně štěstí v dalším studiu.
Ing. Pavlína Cankařová

Eliška naším nejlepším
chemikem

V dubnu proběhlo on-line formou krajské kolo Geologické olympiády, ve kterém se nakonec objevilo pět našich žáků.
Soutěžící v určeném čase řešili spoustu
zákeřných otázek týkajících se geologie, petrologie, dynamiky, tektoniky
i stratigrafie. Letos byla soutěž okořeněna o testování znalostí o planetě Mars
na počest úspěšného přistání Perseverance. Žáci odpovídali na otázky o geologii Marsu a jejích specificích, hodnotili význam „bílých čepiček“ a zamýšleli
se nad složením a proměnami marsovské atmosféry. Celá olympiáda byla prodchnuta nadšením z jednoho vesmírného úspěchu a zároveň očekáváním
expedice další. V tomto klání se nej-

červnovém jednání. A já doufám, že
tomu tak bude.
Těšme se, že se bude pracovat na tom,
aby středisko vypadalo ještě lépe než na
této historické fotografii z poloviny minulého století.

Ve středu 21. 4. proběhlo regionální kolo
soutěže Hledáme nejlepšího mladého
chemika, ve kterém se do klání zapojila
i Eliška Tondrová z IX. B. Už postup do
tohoto kola byl výjimečným úspěchem,
proto jsme všichni s napětím očekávali,
jak se popere s náročnějšími úlohami.
A Eliška nezklamala. I když ji potrápily
hydrogensoli, vícemocné kyseliny a složité výpočty z oxidačně-redoxních rovnic, nedala se a bojovala. Nakonec vybojovala krásné 19. místo. I když to na
postup do kola republikového nestačilo,
jedná se o zatím nejlepší výsledek žáka
naší školy. Elišce moc děkujeme a přejeme hodně štěstí při studiu na střední
škole. Ačkoliv ho nebude potřebovat,
neboť každý středoškolský chemikář
z ní bude mít radost, stejně jako my.
Ing. Pavlína Cankařová
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Třídíte odpad? Víte, do jakého kontejneru co
patří? Co je to bioodpad? Proč vlastně třídíme?
Předškoláčci z naší mateřské školy si nejen
všechny tyto informace zopakovali. Měli
jsme to štěstí, že se nám ve spolupráci s firmou Compag Mladá Boleslav, s. r. o., a Městem Bělá pod Bezdězem podařilo dne 28. 4.
zorganizovat pro naše předškoláky akci ke
Dni Země, a to za dodržení všech požadovaných bezpečnostních požadavků vyplývajících ze složité situace ohledně covid-19.
Děti měly možnost prohlédnout si velký popelářský vůz, zeptat se na vše, co potřebovaly vědět, poslechly si zajímavé informace
o třídění odpadků, také si zkusily roztřídit
odpad, kreslily krásné obrázky křídami na
nádvoří mateřské školy a samy upravovaly
část naší krásné zahrady.
Bylo to příjemné setkání a my jsme měli velkou radost z toho, že děti mají vlastní zkušenosti s tříděním odpadu ze svých rodin a že
spoustě lidí není toto téma lhostejné. Jsou to
právě naše děti, které si jednou budou muset poradit s tím, jak se k přírodě chováme.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se
na další společné akce.
Za Mateřskou školu Bělá pod Bezdězem
Mgr. Pavlína Šertlerová a Ivana Tůmová,
vedoucí učitelka

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Běž domů, Ivane aneb Mohou se vrátit?
Odpověď, která je jediná možná – nemohou! Proto je datum, které si v červnu tohoto roku připomeneme, tak důležité. Datum odchodu sovětských vojsk v červnu
roku 1991. Před 30 lety opustili poslední
vojáci tehdejší Rudé armády území České
republiky. Pro naše město je tohle datum
obzvláště důležité. Neboť sovětská ar-

máda byla od roku 1968 bezprostředním
a nechtěným sousedem našeho města.
Rozlehlý vojenský prostor mezi Bělou
a Mimoní byl přes noc v podstatě vytržen z našeho výsostného území a byl pod
správou okupačních sovětských vojsk.

Teprve změny po roce ´89 umožnily působení Sovětů na našem území ukončit
a odsunout je zpět do jejich vlasti po více
jak třiadvaceti letech.
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem ve spolupráci s turistickým oddílem
spolku Tajemství připravila skromné oslavy
tohoto výročí dne 27. 6. 1991, kdy noha
posledního ruského vojáka opustila naše
území. V Bělé vše vypukne v sobotu 12. 6.
Dopoledne se vypravíme pěšky k bývalému sovětskému skladu jaderných hlavic
JAVOR 52 nedaleko zaniklé obce Jezová.
Zájemci o tuto historickou vlastivědnou
vycházku se sejdou v 10 hod. na křižovatce
lesních cest před zařízením pro zajištění cizinců (ZZC) Bělá-Jezová (směrem od Bělé
odbočka vpravo těsně před ZZC). Poté se
vydáme k bývalému úložišti jaderných hlavic. Sklad bohužel není přístupný a je zčásti
zasypán, takže o pohnuté historii území si
povyprávíme pouze na povrchu.
Zhruba o polednách se vydáme lesními

30 let odchodu vojsk očima turistů
Vyhánění zlých duchů, to byl název
článku redaktora M. Šimka z Deníku
Boleslavska ze dne 25. 3. 2002. Mladoboleslavský značkař J. Vávra vyznačil
novou turistickou značku na Bezděz,
která šla přes Vrchbělou a okrajem bývalého prostoru. V sobotu 23. 3. při
jarním nástupu, který tenkrát zahájila
starostka D. Vernerová, byla tato cesta
předána turistům. Jen hrstka odvážných dorazila až do obce Bezděz, protože se čerti ženili. Padal mokrý sníh
a hodně foukalo.
V roce 2005 bělští turisté pořádali tradiční pochod MB 50 v bývalém prostoru Ralsko. Bylo to hodně odvážné,
v oblasti nebylo žádné značení, chybělo pokrytí mobilním signálem a taktéž možnost občerstvení. Velká úleva,
když dorazil poslední účastník. Zde
vznikla naše přezdívka TPD - turistická parta dobrodruhů s mottem Tak
si tam jdi a pak se nediv. V témže roce
vznikla i brožura Obce zaniklé, na níž
se turisté podíleli průzkumem a sběrem materiálu. Později vznikly další
knihy a publikace, ve kterých se Ralsku věnovali podrobněji hlavně nadšenci a historici v Mimoni. Nesmíme
zapomenout na p. J. Dvořáka z Mnichova Hradiště, který je studnicí vědomostí.
Nyní si tuto oblast připomínáme
znovu v souvislosti s odchodem vojsk.
Již jsme absolvovali vycházku do míst
za Jezovou i zájezd do bývalého prostoru Milovice-Mladá. Vyvrcholením

bude celodenní akce 12. 6., na kterou
tímto zveme.
Bližší informace najdete na stránkách
www.mkzbela.cz a FB.
J. Bollard, TPD
Zbraním klid a nohám zdar!
Horský vůdce

cestami k bývalé obci Vrchbělá. Tady nás
čeká nejen občerstvení uvnitř hotelu Relax, nebo pouze u okénka (podle momentální „rozvolňovací“ situace). Z bohaté nabídky si vybere jistě každý, a proto
nezapomeňte peníze s sebou! Na místě
bude i malá výstava z dílny MKZ připomínající právě oněch třiadvacet let, kdy
byl prostor pod sovětskou jurisdikcí.
Na 15. hodinu je připravena beseda s Michaelem Kocábem, skladatelem, muzikantem, exministrem, a hlavně předsedou parlamentní komise pro dohled nad
odchodem sovětských vojsk. Budeme si
povídat nejenom o samotném odchodu,
o jeho zážitcích, ale také o příchodu okupačních vojsk v roce 1968, o roku 1989
a také o současném vztahu mezi Českou
republikou a ruskou federací. Vyprávění
bude prodchnuto písničkami Karla Kryla,
Jaroslava Hutky a dalších písničkářů neodmyslitelně spjatých s výše zmíněnými
roky - to vše v podání Filipa Machače.
Vstup na všechny akce je zdarma. Těšíme se s vámi na setkání a příjemně
strávený den v přírodě bývalého vojenského újezdu, který dnes slouží jen civilním a mírovým účelům.

TPD vás zve na výlety
Čtvrtek 3. 6.
Rozhledna a vyhlídky Jizerských hor
Špičák - kamenná rozhledna, Malý Špičák
– vyhlídka s novou plošinou v podobě závodního bobu, připomínka nedaleké bobové dráhy.
Trasa: Horní Tanvald - Malý Špičák - Špičák (rozhledna, krmení) - Jiřetín p. Bukovou. Trasa: 8 km, středně náročné, zpočátku mírné stoupání. Možnost dalších
turistických cílů, např. Návarov -zámeček,
hrad, údolí Kamenice. Na setkání se těší
Muhu, dobrý duch hor Jizerských.
Odjezd: v 8 hod. od sportovní haly v Bělé,
případně je možné nahlásit další zastávky.
Návrat: do 18 hod.
Cena: 150–200 Kč.
Středa 16. 6.
Provodínská jezírka
Trasa: Srní, ČD – rozcestí Karasy – Provodínská jezírka – Provodín – Konvalinkový
vršek – Staré Splavy, případně Doksy.
Trasa bude upravována dle počasí, cca 10
km, možnost ukončení v Provodíně. Občerstvení: vlastní, po trase nezapomeňte
na nezbytná opatření.
Odjezd vlaku: Bělá, město - v 9.47, Doksy
- 10.04.
Návrat: do 15 hod, nebo do 17 hod.
Horský vůdce
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
INFORMAČNÍ CENTRUM s expozicemi NA ZÁMKU
Zahájení sezony 2021 na zámku v Bělé pod Bezdězem
Vernisáž výstavy
Nejslavnější absolvent dětské manufaktury na bělském
zámku, vůdce loupežníků Wenzel Kummer z Vísky
I v letošním roce se nám zahájení ná- Pokud nám to opatření a okolnosti
vštěvnické sezony na bělském zámku dovolí, připravíme i doprovodný proposunulo na červen. Její start bude gram formou přednášky či hudebního
v IC s expozicemi na zámku v Bělé pod vystoupení. Výstava se připravuje ve
Bezdězem v sobotu 19. 6. v 15 hod. spolupráci s Kummermuseem – Muzahájen vernisáží výstavy s názvem zeem Bimšvence ve Vísce, které je
Nejslavnější absolvent dětské ma- z důvodu dlouhodobé nemoci majinufaktury na bělském zámku, vůdce tele v letošním roce uzavřeno.
Josef Müller
loupežníků Wenzel Kummer z Vísky.
Loupežník Václav Kumr správně Räuberhauptmann Wenzel Kummer
Jak se pouhým překladem jmen dá uloupit i loupežník
Vůdce loupežníků Wenzel Kummer ním slova smyslu.
z Vísky (1767 – 1843), ani Němec, ani Kdekdo s tím pak může zacházet liboČech v dnešním pojetí, ale tehdejší ro- volně: Anonymní populární „krváky“
dák země české, mateřštiny německé vydávané od roku 1908 „Odvážní vůd(ovládal jak češtinu, tak lužickou srb- cové pytláků, podloudníků a lupičů
štinu), je reálnou historickou osobou. z pohraničního území česko-saského“
Německé slovo „Kummer“ znamená a „Vězeň na Špilberku a hrůzy jeho pod„žal“ a píše se s dvojitým m. Jestli je zemních žalářů“ odsunuly tohoto fiktivto původní význam tohoto jména, ního „Václava a Vaška“ z česko-saského
není zjištěno. Vyskytovalo se hojně pohraničí přes brněnský Špilberk a lena Chebsku a táhne se až do Saska. gendární propast Macochu do starobyV Podbezdězí existovala obec Kummer lého Blanska, kde byl rovnou vyhlášen
a blízké vrchy se nazývaly Kummerge- rodákem. Nikomu přitom nevadilo, že
birge (Polomené hory). Možné souvis- se moravskému rodáku přezdívá „Český
losti nejsou zatím doloženy. Vísecký rod Vašek“, a nikdo se nedivil, že právě
Kummerových nikdy své jméno nepo- saský spisovatel o něm psal román.
češtil a nikdy nepojmenoval děti čes- Hlavně, že Blansko mělo teď svého dokými jmény. Při dnešní všeobecné ne- posud postrádaného loupežníka, i když
znalosti faktů dříve samozřejmých je po vzoru jičínského Rumcajse zatím jen
na místě upřesnit, že v Čechách kdysi fiktivního. Měl s sebou ale celou tradonejrozšířenější jméno, latinsky „Wen- vanou výbavu originálu, takže se tato
ceslaus“, je německy „Wenzel“ a česky vada měla časem ztratit. Pojem fiktivní
„Václav“. Překlad jména a fonetická se totiž nenápadně mění na „pověstní“
adaptace příjmení takto počeštěného na a to už skoro znamená „možná i pravý“.
„Václava Kumra“ vytvořily osobu čistě A v tom se již stěží rozezná pravda od
fiktivní. Taková adaptace (nebo překlad lži. Na tom ale tvůrcům legend poosobních jmen) je nepřípustná (s vý- stobrozeneckého období vůbec nezálejimkou historických velikánů) a vede želo. Koho ovšem zajímá pouze prokanutně ke zmatku až k zamlžení reálné zatelná pravda, ať se vyhýbá pověstem
předlohy, o které se v důsledku začíná a anonymním kronikám a drží se jen
pochybovat. A to není nic jiného, než konkrétních historických dokumentů,
krádež identity. Žádný loupežník jmé- jako jsou zápisy v matrikách, pozemkonem „Václav Kumr“ ve skutečnosti ni- vých knihách a podobně. Wenzel Kumkdy neexistoval.
mer sám uvedl velice přesně svůj původ
Přezdívka „Böhmischer Wenzel“ (Vác- v saských policejních protokolech jako
lav z Čech) vznikla nutně mimo Čechy, „Gutswüste in Böhmen“ (Budyssinské
pravděpodobně během jeho „působení“ dobové noviny, vyhlášky z 26. 7. 1815
v saském Lužicku, a byla počeštěna na a 17. 10. 1815). Toto místo se sice nena„Bimšvenc“. Její překlad na „Českého jde na žádné mapě, jak konstatuje drážVaška“ je stejně nepřípustný, jako ten na ďanský autor jeho životopisu Klaus Hof„Václava Kumra“, a stejně fiktivní. Dělá fmann – Reicker (je na internetu pouze
z něj postobrozeneckého Čecha v dneš- v němčině pod titulem „Der Bischof
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und der Räuberhauptmann“), je to ale
přesný název té části Vísky, odkud Wenzel Kummer pocházel, patřící bělským
augustiniánům, v pojetí saského úředníka, který Kummerova slova v nářečí
„Gut Wiske“ (statek - myšleno majetek
- Víska) zapsal jako „Gutswüste“.
O Wenzelovi Kummerovi, rodáku
z Vísky, existuje zápis narození (v latině)
z roku 1767, zápis úmrtí jeho matky Johany (v latině) z roku 1772, s uvedením popisného čísla domu, čímž je určena rodná chalupa, zápis úmrtí otce
z roku 1808 i jeho vlastní (oba v němčině) z roku 1843 ve Vísce (Wenzel
Kummer zemřel podle úmrtní zprávy
asi na souchotě a je pochován na hřbitově v Bezdědicích). K tomu ještě zápis
v pozemkové knize o stavbě chalupy čp.
5/22 z roku 1765 a listina všech tehdejších vlastníků víseckých domů. Kopie
všech těchto dokumentů jsou k vidění
ve víseckém muzeu. O údajném blanském rodákovi Václavu Kumrovi neexistuje pochopitelně nic. Je čistě fiktivním padělkem.
Ale ani autorita Josefa Panáčka (1900
– 1973), který ve své knize „Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje“ (1970)
dochází k závěru, že se Kummer ani
Kumr nenarodili v Blansku, ale ve Vísce
v podbezdězském kraji, nestačila na
likvidaci „blanského rodáka“. Zájem
o zachování pověsti byl donedávna stále
živý: literárně-divadelní pořad, který se
měl konat 3. 2. 1971 v blanském Kulturním klubu ČKD, s názvem „Byl, či nebyl Václav Kumr? Na tuto otázku, která
zaměstnává hlavně starší generaci blanenských občanů bezmála tři čtvrtě
století, bude konečně dána směrodatná
a zasvěcená odpověď. Návštěvníci uvidí
a uslyší zdramatizované pásmo o legendárním blanenském loupežníkovi,
vrahu a žháři Václavu Kumerovi, o jeho
pohnutém životě, zločinech a láskách…
Nakonec v kritickém doslovu záhady
kolem Kumra osvětlí na podkladě historických faktů autor pořadu Stanislav Kočvara“ (Vladimír Polák – Václav
Kumr, Sborník Muzea Blansko 1998, s.
66 – 69). Že by věc byla konečně uvedena na pravou míru? Nedozvěděli
jsme se to, protože akce byla zakázána
OV KSČ.
Poslední dobou ale přece jenom došlo
k narušení tradice „blanského rodáka
z Vísky“, jak ukázala odpověď na dotaz z IC na zámku v Bělé pod Bezdězem

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
ze dne 9. 11. 2017 adresovaný paní N.,
která „spravuje“ tuto záležitost v Blansku: „Ve svých přednáškách o pověstech
Blanenska často uvádím i pověst o Václavu Kumrovi coby rodákovi z Blanska,
i když tato pověst asi nemá s Blanskem
mnoho společného, ale proč by si lidé
nemohli poslechnout zajímavý příběh,
i když na tom šprochu asi bude pravdy
opravdu jen trochu. Vycházím z mnoha
pramenů…“ Nám stačí jen ty hlavní:
anonymní krváky „Odvážní vůdcové
pytláků, podloudníků a lupičů z pohraničního území česko-saského“ a „Vězeň na Špilberku a hrůzy jeho podzemních žalářů“, které vydával od roku 1908
pražský nakladatel Alois Hynek, první
v 96 sešitech o 2344 stránkách, druhý ve
114 sešitech o 2 736 stranách (čerpáno
z internetového zdroje Eva Nečasová:
Pověst o blanenském loupežníkovi Václavu Kumrovi). Opravdu výborná reference!
Na rozdíl od Panáčka, který sice soustavně používá jméno Kummera v české
adaptaci „Kumr“, ale má na mysli stále
jen jednu osobu, dotaz na interneto-

vých stránkách Národní knihovny z 5.
6. 2013 „Loupežník Václav Kumr/Kummer“ rozlišil jasně dva loupežníky: „Dovoluji si Vás poprosit o objasnění osobností dvou loupežníků severních Čech,
Václava (Wenzel) Kummera a Václava
Kumra. První z nich, zvaný Český Wenzel, byl Němec, působil v Sasku a zemřel
v mladoboleslavském vězení. Druhý
pocházel z Vísky u Bezdězu a přežil
věznění na Špilberku… V mnoha pověstech však splývají. Je možné je nějak odlišit?“ A jsme přímo u ukradené
identity, a to v totálním guláši. V tomto
souvětí není pravdivého vůbec nic!
Není to jediná křivda páchaná na nebožtíku Wenzelovi Kummerovi: I když
zápis o jeho narození (v latině) poukazuje jasně na manželského syna („filius
legitimus“) rodičů v normálně plodném
věku (narození 1734 a 1733), traduje
se „hanlivá“ přezdívka „Webrův Vaša“
podle údajného pravého otce jménem
Weber (jeden takový se našel na Berštejně u Dubé). „Weber“ německy znamená tkadlec, takže jestli mu vůbec
takhle přezdívali, tato přezdívka mohla

být odvozena od otcova řemesla, pro
odlišení od jiných Kummerů ve Vísce.
Doložené to není, v matričních zápisech
je starý Kummer kvalifikován „inquilinus“ (obyvatel) a „Häusler“ (chalupník). Z pozdějších vlastníků Kummerovy rodné chalupy je doložen krejčí
Ignáz Waschátko (1832 – 1906) a tesaři Johann Eichler (+ 1907) a Antonín
Černý (+ 1950). Chalupníka totiž těžko
mohlo uživit pouhé hospodaření. Ještě
horší jsou ovšem pomluvy mířící přímo
na jeho rodiče a obzvláště na matku.
Jedná se asi o senzační výmysly prvních
saských „Kummerových“ krváků z 19.
století. To jsem prověřil již v devadesátých letech minulého století a zveřejnil
v „Březovických zprávičkách“ (obecní
zpravodaj listopad – prosinec 2007)
v článku o odhalení pamětní desky
Wenzela Kummera na jeho rodné chalupě.
Roland Heina, Víska
Rodná chalupa vůdce loupežníků Wenzela
Kummera ve Vísce

VÝSTAVNÍ SÁL MKZ - FENOMÉN IGRÁČEK
Středa - 9. 6. - pondělí 30. 8. 2021

otevřena od 1. 7. 2021
út - so 13 - 17 hod.
Od prvního prázdninového dne budete
mít opět možnost navštívit výstavní galerii v České bráně. Tentokrát se můžete
seznámit s ilustracemi Světlany Žalmánkové, které jsou určeny pro knížku
„Pohádky lesní studánky“ Miloslavy
Měšťákové.

Na výstavě pro celou rodinu čekají návštěvníky kromě
historických i moderních podob osmicentimetrové postavičky také dva neprodejné unikáty, a to v podobě
Hynka Berky z Dubé a Lipé a Miloslava Dismana, rodáka z Bělé pod Bezdězem. Putovní výstavu připravil
český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton, s. r. o.,
ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a Inspirací Zlín.
Prosíme o respektování aktuálních hygienických opatření.
Návštěvu si můžete předem dojednat na tel. 731 966 238
nebo 326 701 216.
Otevírací doba: PO - ČT od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod.
Masarykovo nám. 140, Bělá pod Bezdězem, II. patro
Vchod přes Knihovnu Vl. Holana z náměstí; v době uzavření knihovny boční vchod
ze Střelecké ulice (zvonek v chodbě).

Na den 10. 7. je v České bráně plánován
křest této pohádkové knížky spojený
s autogramiádou.

VSTUP
ZDARMA

Pohádky ze zámku
Neděle26.
6.6.2021
Sobota
6. 2021
14:00-18:00

Více na

Nádvoří Zámku v Bělé pod Bezdězem

Děti, které dorazí v maskách nebo kostýmech, dostanou malou odměnu.
Prosíme, sledujte aktuální vládní opatření a nařízení.
Vaše kultura a Bělá Market
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
MUZEUM PODBEZDĚZÍ V ČERVNU
Těšíme se na vaši návštěvu, a to denně
mimo pondělí, vždy od 9 do 16 hodin.
STRENICKÝ POTOK aneb Co jsem
vyprávěl na výletě dne 22. 5. 1927
Výstava prodloužena.
Spisovatel, historik, uznávaný školský
inspektor a osvětový pracovník Karel
Sellner byl významnou osobností Mladoboleslavska a Podbezdězí. Děj svých
románů často zasazoval do našeho kraje.
Výstava o Strenickém potoku je inspirována článkem Karla Sellnera, který vyšel v časopisu Boleslavan v roce 1927.
Z jeho článku je patrné, že měl k tomuto
údolí zvláštní vztah: „Oživly rokle, jeskyně a skalní přístřešky, zákoutí lesní
i tajemné zříceniny a já pochopil, proč
ty tiché doly jsou jako zakleté… Zamiloval jsem si ten kraj a vracím se tam
každoročně rád, neboť zde dal mi osud
několik let tak krásných, že upomínky
na ně blažiti mne budou do dnů posledních.“
Vý s t a v o u ,
která se zaměřuje
na
historii vesnic
podél
St re n i c ké h o
potoka, její
přírodu a pověsti, jenž Karel Sellner rád
sbíral od starších pamětníků, chceme
inspirovat návštěvníky k výletům do našeho
okolí. Strenickým údolím můžete projít
stezkou pojmenovanou po Karlu Sellnerovi, která vede od železniční stanice
Bezděz až po nádraží ve Skalsku. Výstava je doplněna fotografiemi Martina
Palduse.

OHNÍČKY, SKÁLY A MY
Výstava prodloužena.
Výstava obrazů, soch a objektů malíře
a lidového sochaře Ivana Podobského.
BĚLSKÁ KRONIKA 1918 - 1938
Výstava prodloužena.

Výstava zachycuje všední i nevšední
dny venkovského města v časech první
republiky. Jednotlivé kapitoly výstavy
(např. obchody, školství, černá kronika)
jsou zpracovány podle Pamětní knihy
města Bělé pod Bezdězem.
PODBEZDĚZÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Stálá expozice
Nová interaktivní stálá expozice Muzea
Podbezdězí představuje tradici regionu,
kulturní a historické památky i osobnosti Podbezdězí.
Sv. Ludmila – 1100 let od zavraždění první české světice
28. 5. - 31. 10.
V letošním roce slavíme výročí 1100
let od úmrtí sv. Ludmily. Tato světice
a první česká kněžna je díky genealogické příbuznosti panovnických a některých šlechtických rodů nejen pramatkou mnoha králů (až po současnost), ale

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 11. 6. uplynou již dva roky, kdy
nás ve věku osmdesáti dvou let navždy
opustila milovaná manželka a maminka, Jana Müllerová z Bezdězu.
S láskou vzpomínají manžel Milan, syn
Josef, dcera Iveta s rodinou a sestra Marie s rodinou.
Dne 12. 6. uplynou 3 roky, co nás náhle opustila
paní Miloslava Měšťanová.
S láskou vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Dne 14. 6. to bude již pět let, co nás
navždy opustila naše maminka a babička, paní Taťjana Kreidlová.
Stále vzpomínají synové s rodinami.
Dne 25. 6. uplynou již čtyři roky, co nás
opustil manžel, bratr, tatínek a dědeček,
pan Alojz Plavecký. Žije dál v našich
srdcích. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami, sestra s rodinou a ostatní příbuzní.
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i některých významných nešlechticů či
obecně známých osobností.
Výstava, kterou Muzeum Podbezdězí
připravilo v zámecké kapli sv. Josefa,
ukazuje spřízněnost např. s básníky,
hudebníky či současnými panovníky
s touto českou světicí. Výstava je součástí prohlídky Muzea Podbezdězí
a bude otevřena až do konce října.
HLAVA OČEPENÁ - Lidové vyšÍvané
čepce Mladoboleslavska
Červen – říjen 2021
Nepostradatelnou součástí tradičního ženského lidového oděvu jsou rozmanité pokrývky hlavy, které symbolizovaly nejen
sociální postavení svých nositelek. Na Mladoboleslavsku ženy nejčastěji nosily bohatě
zdobené čepce, jejichž rozsáhlý soubor je
uložen ve sbírkách mladoboleslavského
muzea. Kdo a proč je nosil, kdo je vyráběl
a jak? Jak byly drahé či z jakých materiálů
byly tvořeny? Nejen to se návštěvníci dozvědí na výstavě, kterou pro vás Muzeum
Podbezdězí chystá na červen.
Pověstné báchorky Podbezdězí
Muzeum Mladoboleslavska ve spolupráci se spolkem Pověstné báchorky vydalo
jedinečný výběr pověstí
a dalších zajímavých příběhů z Konopasovy bohaté rukopisné pozůstalosti. Zakoupit je můžete
na pokladně Muzea Podbezdězí za 150 Kč.
Mše svatá v kapli sv. Josefa
Pátek 11. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa v Bělé bude sloužena v pátek
11. 6. od 18 hod.
Mše svatá v kostele sv. Václava
Pátek 25. 6. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Václava při augustiniánském klášteře
v Bělé bude sloužena v pátek 25. 6. od
18 hod.
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 v Bělé pod Bezdězem

NENÍ
NENÍBĚLÁ
BĚLÁJAKO BĚLÁ
JAKO BĚLÁ
Bělá u Jevíčka je sice malá obec, ale o nápady a chuť k práci tu rozhodně není nouze. Už když jsme přijeli poprvé domluvit
podrobnosti k prvnímu setkání, přivítala nás čisťounká náves (dokonce jsme měli štěstí i na krásné slunné počasí, které tu
bělost ještě podtrhovalo), upravené chalupy a obecní úřad v budově bývalé školy, která samozřejmě potřebovala úpravy, ale
i tady bylo znát, že se na nich pilně pracuje. Okouzlila nás i místní knihovna v přízemí budovy, která měla úžasně
domáckou atmosféru s koutky připravenými pro pohodlí svých čtenářů. A samozřejmě vzpomínáme i na přátelské
přijetí zástupců obce, včetně paní kronikářky a knihovnice. A jak si v obci žijí v ne příliš šťastné současné situaci?
Na to jsme se zeptali stejně jako všech ostatních.
Smolné postavíme hřiště zcela nové. Pokud
budeme úspěšní s žádostí o dotaci, vznikne
u kulturního domu veřejné multifunkční
sportovní hřiště. Nejvíc se ale těšíme na to,
že se zase budeme scházet na kulturních,
hudebních a divadelních představeních
a budeme maximálně využívat naše nové
společenské zařízení.
Jak bojujete se současnou nevlídnou situací
vy osobně jako obec?
Snažíme se neztrácet optimismus a naději,
jak nám ukazuje historie, nic netrvá věčně
Můžete krátce představit svou obec?
a i tahle divná doba jednou musí skončit.
První zmínka o obci Bělá u Jevíčka se Proto připravujeme sebe i občany na výzvy,
datuje k roku 1258. V současnosti zde žije které nám přinese zítřek.
355 obyvatel a k tomu mnoho chalupářů,
kteří si tento kraj vyhlédli a zamilovali. Až pominou všechna „uzamykací“ opatření,
Obec je rozprostřena v malebném na co byste pozvali turisty k vám (popř. kdy,
údolí Malonínského potoka, který tvoří pokud se jedná o akci)?
přirozenou hranici tří místních částí, na Okolní nádherná příroda a lesy lákají pěší
levém břehu Bělá, na pravém Malonín k procházkám, ke sběru hub i lesních plodů;
a asi kilometr po proudu Smolná. Tyto cykloturisté si u nás přijdou také na své.
osady znázorňují ve znaku obce tři srdce; Navštívit můžete motokrosové závody
snop obilí poukazuje na to, že se jedná na trati v Bělovské rokli, obdivovatelé
o zemědělskou obec, a parohy připomínají stromů a klidu mohou navštívit park
hluboké okolní lesy bohaté na zvěř. u léčebného sanatoria, kde se natáčely dobové
Spádovou obcí je pro nás, jak už název scény Četnických humoresek. Sanatorium
napovídá, bývalé královské město Jevíčko, bylo v posledních letech opraveno do
vzdálené 5 km, nedaleko to máme i do původního stavu z počátku minulého století.
Moravské Třebové, Svitav či Boskovic.
Blízká Smolenská přehrada láká milovníky
přírodního koupání. Příznivci historie mají
Jaký byl u vás v Bělé rok 2020 – co se možnost navštívit hrady a zámky v okolí
povedlo, co vám zhatil covid-19?
– Boskovice, Moravská Třebová, Bouzov,
V uplynulém roce jsme pokračovali na Lysice, Kunštát…
projekční přípravě odkanalizování obce,
což bude v následujících letech naší
stěžejní investiční akcí. Do obecní budovy
prodejny jsme zajistili nového nájemce,
maloobchodní síť Hrušku, a tím zachovali
prodejnu potravin a smíšeného zboží, což
bylo velmi důležité zejména pro naše starší
spoluobčany. Přes značná omezení se nám
v covidovém roce podařilo zorganizovat
většinu kulturních akcí, jako je setkání ke
Dni matek, přátelské hudební posezení,
dětský den, turnaj v pétanque, bělovskou
pouť, posezení s důchodci… O další akce,
jako je koštování pálenek, velikonoční,
mikulášský a vánoční program, jsme
bohužel přišli.
Na co se těšíte letos, co vás čeká?
V letošním roce chceme podpořit zejména
návrat k normálnímu životu a pohybu
pro naše ratolesti rozšířením stávajícího
dětského hřiště v Bělé o nové prvky, ve

Jaká byla ve vaší obci odezva na setkávání
Bělých a budete se opět účastnit, až to
situace dovolí?
Naši zástupci se zúčastňují všech setkání,
ostatním poté dělají osvětu a tím šíří
slávu celého Bělského souostroví. Věříme,
že i nadále budeme na těchto akcích
nezaměnitelní, a už teď se moc těšíme na
setkání se všemi starými i novými přáteli.
Petr Nárožný,
starosta Bělé u Jevíčka

Kaplička ve Smolné

Památník padlým v I. sv. válce

Nový kulturní dům v Bělé u Jevíčka
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UU
NÁS
TO ŽIJE
ANEB OBČANSKÁ
SPOLEČNOST
VV
BĚLÉ
NÁS
TO ŽIJE
ANEB OBČANSKÁ
SPOLEČNOST
BĚLÉ
KLUB DESKOVÝCH HER FILEO
Každý z nás asi hrál hru člověče, nezlob se. Ta proklatá nejistota, jestli padne šestka a vy budete moci z domečku
nasadit další figurku. Konečně. Šestka padla a hurá na cestu. Ale co to? Soupeři padla zrovna trojka a ON(!) vás
vyhodil. A pak se člověk nemá zlobit. Ovšem od našich dětských let svět deskových či stolních her pokročil na míle
kupředu. Od napínavého závodu po barevných puntících v „člověče“ je dnes na té úrovni, že můžete budovat
celé říše, rozvíjet poštu či železnice, stavět hrady či plánovat mezinárodní obchod. V mnoha ohledech jsou dnes
deskové hry podobné těm počítačovým. Na rozdíl od nich ale mají „deskovky“ jednu nepopiratelnou výhodu –
máte proti sobě živého soupeře. A navíc je to skvělá zábava. V dalším pokračování našeho Klub deskových her, Masarykovo nám. 88,
letošního seriálu jsem si pozval pana Ing. Miloše Tresu, který v Bělé, spolu s dalšími členy Bělá p. B., 294 21, Ing. Miloš Tresa, e-mail:
své rodiny, provozuje klub deskových her Fileo.
milos.tresa@centrum.cz
Klub deskových her se jmenuje Fileo,
co to znamená?
Fileo vlastně znamená kopec švandy. Je to
slovo, které pochází z řečtiny, a je to jeden
z názvů pro druh lásky. Jsou i jiné, jako je
eros, láska tělesná, nebo storge, to je taková
láska třeba k bačkorám, cítím se v nich dobře,
pohoda, bezpečí. Pak je láska agape, Boží
láska k člověku, která je nenapodobitelná
a přesahuje všechno. A fileo je postavena
na tom, že jste s druhými rád a děláte, co vás
baví.
A jak to u vás v klubu funguje?
Za ta dlouhá léta fungování klubu se nabídka
deskových her velmi rozrostla. Začínali jsme
s Carcassone nebo s Osadníky z Katanu.
Oproti člověče, nezlob se v nich není tak silný
prvek náhody. Spíš už hráč musí přemýšlet
strategicky, odhadnout, zda mu risk přinese
více benefitu než ztráty.
Které hry jsou teď trendy?
Obliba her se v hráčské komunitě mění.
Docela známé je dobble (čti doble), hra
na postřeh – hledáme dva stejné symboly
na dvou okrouhlých kartách. Dokonce se
objevily i stolní „únikové“ hry. Je to na podobném principu jako ty skutečné, odtikává vám čas, což je docela stresující,
a i proto je to opravdu dost napínavé. Hra má
několik vrstev, přes které se musíte dostat.
Jakou hru byste doporučil pro více hráčů?
Tak pro větší skupiny je vhodná hra Activity.
Ta se dá hrát i ve skupinách a je vyráběná v několika obtížnostech. Pro děti, nebo dospělé.
Kdy jste klub založil?
V roce 2006.
Kolik máte členů v klubu?
Nemáme stálé členstvo. Máme pevně
stanovený čas setkání. Každý čtvrtek od 17
do 19 hod. na Masarykově náměstí v budově
Bratrské jednoty baptistů. Primárně je to
určeno pro bělské děti, ale každý příchozí je
vítán. A ještě musím říct, že nejlepší reklama
je, když si to děti pak řeknou mezi sebou.
Podle vaší dikce lze snadno uhodnout, že jste
ze Slovenska. Jaká byla vaše cesta do Bělé?
Pocházím z východního Slovenska, z Košic,
tam mám i rodinu. Do Čech jsem přijel

Existuje hra, kterou vůbec nemusíte?
Tak abych řekl pravdu, z těch klasických
deskových her asi ne. Co vůbec nehraji, jsou
karty – mariáš, kanasta. Prostě to není můj
šálek čaje. Ale zmíním jednu hru, ke které
mám trochu smíšené pocity. Jmenuje se
Azul. Je to abstraktní hra, která klade vysoké
nároky na kombinaci. Skládáte pestrobarevné
Máte tři děti, účastní se činnosti okolo klubu dlaždice do vitráže. Já jsem si řekl, že už ji
Fileo?
hrát nebudu, protože ji vždy někoho naučím,
Ano, účastní. Moje starší dcera mě a on mě v ní pak poráží. (smích) Ale pořád
v některých aktivitách i dobře doplňuje. Ale se k ní vracím.
jestli dovolíte, tady bych rád představil, co
všechno klub nabízí pro návštěvníky. Jezdili Jak širokou nabídku her máte?
jsme do Brniště na turnaj v deskových hrách Na herní maraton používáme kolem 60 her.
a po nějakém čase mi tamější vedoucí Lukáš V klubu jich máme ještě o pár více.
Kuc nabídl, jestli bych nechtěl založit klub
u nás v Bělé. Chvíli jsem o tom přemýšlel Pořízení deskových her je poměrně
a v roce 2006 klub vznikl. Za čas jsme přenesli nákladné, podporuje vás někdo?
do Bělé i turnaj.
Ano, klub deskových her je zastřešen pod
organizací YMCA (Young Men‘s Christian
A jak probíhá takový turnaj?
Association – křesťanské sdružení mládeže)
Začínáme v pátek v 18 hod., lidé si vybírají v návaznosti na Ministerstvo školství, mládeže
hry do jednotlivých klání. Máme i večeři a tělovýchovy. Jsme součástí skupiny YMCA
a po slavnostním uvítání začínáme Sever. A to mě taky inspirovalo k pořádání
hrát. Po čtyřech kláních je vyhlášení akce 4D – deskohry, data, disciplína a duch.
výsledků. Soutěžící si odnášejí řadu cen, Takže je tam zohledněn drůraz na rozvoj celé
a dokonce máme i putovní pohár. Ale osobnosti člověka.
turnaj je jen jedna z několika aktivit.
A tak po čase vzniklo 24hodinové hraní A co děláte, když máte volno, nehrajete
s názvem Maraton deskových her. Začínáme ani hry? Sportujete, vycházky do přírody,
v pátek v 19 hod. a končíme v sobotu taky zahradničíte?
v 19 hod. Prostě se nespí, jen se hraje. Občas si vyjedu na kolo, ale na procházky
Na pozvánce máme napsáno: „Od nevidím moc nejsem. Rodina mě však dostane
do už zase nevidím.“ Hlavním cílem není ani i na nějaké ty výlety. Potěší mě pohled
tak výhra, jako spíše odehrát co nejvíce her. na posekanou zahradu, i když škoda, že se
Tomu je přizpůsoben i systém bodování.
k tomu musí člověk znovu vracet a není
to tak hezké napořád. A to mě přivádí
Která hra je vaše srdcovka?
k naší další aktivitě, která je určena jen pro
Le Havre a Agricola od Uwe Rosenberga. Jsou naše (bělské) děti – Relax čas. Už třetím
to dlouhé strategické hry. Podle návodu trvají rokem připravujeme program pro děti
i dvě a půl hodiny. Ale pamatuji se na partie, i s přespáním a řadou dalších akcí – výlet,
které se protáhly až na pět hodin. Le Havre sportovní aktivity na zahradě. A to je akce,
je klasická obchodní strategie. Agricola je kdy se věnujeme jen místním dětem. Sice jsem
hospodářská strategie, která je zajímavá tím, pak úplně utahaný, ale na konci si říkám, že
že když se vám farma konečně rozroste, hra to mělo smysl.
je u konce.
A to je pěkná tečka za tím naším rozhovorem,
To je tedy nefér. A co Sázky a dostihy? ať se daří a hodně sil a dalších nápadů. Celý
Že jsou dlouhé?
rozhovor si můžete poslechnout v podcastu
Ano. Strašně dlouhá, skoro nekonečná hra, ale Kulturní telegraf.
zase k nim mám takový až nostalgický vztah.
Jako děti jsme na nich vyrůstali.
Děkuji za rozhovor.
za prací a v pondělí 4. června v 15 hod.
roku 2001 jsem uviděl tabuli „Bělá pod
Bezdězem“ a pro sebe jsem si řekl: „Tak
tohle bude můj domov.“ Nastoupil jsem
do Wagonu (dnes Tiberina) a po osmi letech
jsem přešel do firmy ŠKODA AUTO, a. s.,
v Mladé Boleslavi.

Petr Matoušek
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CO S VOLNÝM ČASEM
Nový seriál víkendových aktivit pro celou rodinu WOC Foto Tour
Organizátoři Mistrovství světa
v orientačním běhu 2021 plánovali v průběhu let 2020 až 2021 sérii akcí pro veřejnost, ale také různé
sportovní aktivity pro školy. Epidemická situace však obdobným akcím nepřála, a tak pořadatelé přicházejí s unikátní hrou WOC Foto
Tour.
Proběhni se. Projdi se. Poznávej.
Orientuj se ve známém i neznámém prostředí. Tak zní podtitul
rodinné hry WOC Foto Tour, kterou připravili pořadatelé v různých
částech regionu mistrovství světa
v orientačním běhu. Vedle zábavného putování s kamarádem, spolužákem či celou rodinou se můžete zúčastnit soutěže o krásné ceny
s tematikou letošního mistrovství
světa. A nyní tuto aktivitu můžete
vyzkoušet i v areálu Vrchbělá.
Pravidla
Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá.
Na webu www.woc2021.cz/wocfoto si
stáhněte do svého mobilu nebo vytiskněte
mapu dané lokality. Podle mapy (můžete
využít i speciální legendu, která je k dispozici v rohu) máte za úkol najít dohromady 12 kontrol označených růžovým
kolečkem a písmenem. V místě kontroly
však není žádný předmět, který hledáte,
ale vyberete jednu z nabízených fotografií (na druhé straně mapy), která odpovídá danému místu. Pokud se budete chtít

zúčastnit hry o ceny, není nic jednoduššího než přijít na stránku www.woc2021.
cz/wocfoto, vyplnit velmi jednoduchý formulář příslušný ke hře a v případě správných odpovědí budete zařazeni do soutěže. Každých 14 dní v neděli večer bude
vyhlášení výsledků na sociálních sítích
WOC 2021, výherci budou navíc vyrozuměni e-mailem. Všichni účastníci budou
zařazeni do hlavního slosování dne 9. 7.
během posledního závodu Mistrovství
světa v orientačním běhu 2021.

Nejen v Bělé
Hra neprobíhá pouze v Bělé pod Bezdězem, ale i v dalších částech regionu spjatého s mistrovstvím světa. Čím více
absolvovaných her, tím máte větší pravděpodobnost výhry. Vypravit se proto budete moci třeba do Starých Splavů, Dubé
či do historického centra Mladé Boleslavi.
Hry postupně budou přibývat na webu
www.woc2021.cz/wocfoto. Pokud některou z her absolvujete, pochlubte se s tím
také na sociálních sítích (používejte hashtag #woc2021 nebo #wocfototour), zašlete odkaz své rodině nebo vyzvěte na souboj
ostatní členy domácnosti či
své kolegy z práce. Hra je otevřená pro úplně všechny bez
rozdílu věku, pohlaví či zkušeností.
Už na začátku
července
Mistrovství světa v orientačním běhu je největší sportovní akcí v roce 2021 v Libereckém kraji a největší akcí
svého druhu na světě. Bude se
konat v termínu 3. - 9. 7. 2021
s centrem v Doksech, jednotlivé závody se pak kromě
hlavního dějiště budou konat
i na Litoměřicku, v Jizerských
horách a v okolí Dubé na Kokořínsku. Vše bude přenášet
Česká televize na ČT sport.
Jakub Ransdorf
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INZERCE

OTEVŘEME DOLEC

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Lesy Bělá p. B., Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem

DeTEM

Přijímáme objednávky na štípané palivové
dřevo v délkách 25 - 50 cm za zaváděcí ceny
od 600 Kč za prostorový metr sypaný
dle dřevin

25. 6. 2021
16:00 - 20:00
V DOLCI

Přiložte svou ruku k dílu,
v lese vznikne dětský svět,
chce to fištron, chce to sílu,
život vrátí se sem hned.

Ostatní palivové dřevo dle předchozí nabídky

více na www.mubela.cz a www.mkzbela.cz

Objednávky a bližší informace:

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

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, Ing. Jana Vltavská; 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
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