
Z  JEDNÁNÍ  RaDy  a  ZaSTUPITELSTVa  MĚSTa  -  DĚNÍ  VE  MĚSTĚ   
Z KULTURNÍHO DĚNÍ  - PRaVIDELNÉ RUBRIKy - KULTURNÍ TELEGRaF

začínají prázdniny a čas letních dovolených. 
Stále ještě musíme dodržovat různá opatření 
a něco dokládat, ale začínáme se přibližovat 
„normálním časům“. A  za nějaký čas si na 
covid-19 možná ani nevzpomeneme nebo 
jen někdo a  někdy. K  této myšlence mě 
opravňuje následující zkušenost.
Je to již více než třicet let, co nám Bělákům 
těsně na hlavami létaly bojové vrtulníky 
a nadzvukové migy. Na tankové střelnici na 
Vrchbělé se střílelo jak na frontě – v sobotu, 
v  neděli, v  noci. Naším městem jezdily 
kolony vojenských vozidel všeho druhu, 
včetně pásových tanků. Jedno měly společné, 
byla to sovětská armáda. První prázdninové 
pondělí v  pravé poledne před čtyřiceti 
čtyřmi lety nám vletěla protitanková raketa 
do školy na Tyršově ulici. Zničila třídu ve 
druhém patře, když před tím minula panelák 
kolem oken čtvrtého poschodí! Být to o pár 
dnů dřív… A letos je to třicet let, co nejen 

Bělou, ale i  celou naši republiku opustil 
poslední sovětský voják. A  právě na to si 
přišla zavzpomínat pouhá necelá dvacítka 
občanů. Ti, kteří přišli, si mohli poslechnout 
vzpomínání pana Michaela Kocába, jak on 
prožil okupaci v roce 1968, léta následující, 
listopad 1989 a další měsíce až do odchodu 
posledního vojáka.
Užijte si co nejlépe letní měsíce a přijměte 
pozvání na tradiční promenádní koncerty, 
které se konají o  prázdninách každý pátek 
večer v  našem krásném parku. A  pokud 
přijdete na koncert i 16. 7., můžete si poprvé 
prohlédnout soubor obrazů naší radnice od 
pana Borise Tesaře.

Hezké léto vám všem přeje 

Ing. Jaroslav Verner, 
starosta města

Vážení spoluobčané, milí běláci,

Výstavní sál mKZ
Fenomén iGRáčeK

9. 6. – 30. 8. 

pRomenáDní KonceRTY 
Každý pátek v parku 

na masarykově náměstí 
od 19.30 do 21.30

Vstup volný

sobota 10. 7. 
sTŘeDoVěKÝ JaRmaRK

V parku na masarykově náměstí 
od 10 do 17 hod.

sobota 31. 7.
HRaDoZámecKá noc

pohádka od 19 hod.  
a večerní představení 

od 22 hod. na zámeckém nádvoří
Vstupné 60 a 80 Kč 

sobota 7. 8. 
KonceRT - lenKa FilipoVá

od 19 hod. na zámeckém nádvoří
předprodej 150 Kč - na místě 200 Kč

11. a  12. 8. 
leTní Kino V paRKu

Začátek promítání ve 21.15

sobota 14. 8.
posTcoViDoVá páRTY

od 18 do 22 hod.
V parku na masarykově náměstí

sobota 21. 8. 
DiVaDlo na ZámKu

pohádka bětuška a kouzelný hrad
od 18 hod., vstupné 60 Kč

pátek 27. 8.
loučení s pRáZDninami

v parku na masarykově náměstí 
od 15 do 19 hod. 

sobota 4. 9. 
Vernisáž výstavy 

eva Hrubá, cesTY DomŮ
Ve Výstavním sále mKZ od 15 hod.

červenec
srpen

7-8/2021
45. ročník
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Z MĚSTa a MĚSTSKÉHO úřaDU 

Z jednání rady a zastupitelstva města

Zákon o přestupcích stanovuje dobu nočního 
klidu na dobu od dvacáté druhé do šesté hodiny

Město Bělá pod Bezdězem od společnosti 
Avistech, s. r. o., IČO: 26090520.

Z jednání ZM
Rozpočet a hospodaření

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové 
opatření č. 3/2021. Příjmová část roz-
počtu se navyšuje na 101.039.498,76 Kč, 
výdajová část rozpočtu se navyšuje na 
148.504.952,00 Kč. Převaha výdajů nad 
příjmy je ve výši 47.465.453,24 Kč. Zastu-
pitelstvo města schválilo Závěrečný účet 
města Bělá pod Bezdězem za rok 2020 
a účetní závěrku města Bělá pod Bezdězem 
sestavenou k 31. 12. 2020.

Bělská investiční, s. r. o.
Zastupitelstvo města neschválilo peněžitý 
vklad ve výši 12 mil. Kč ani nepeněžitý 
vklad spočívající ve vkladu pozemků do 
společnosti Bělská investiční, s. r. o., a ulo-
žilo starostovi města, aby zahájil jednání 
s Bělskou investiční, s. r. o., o možnostech 
výstavby vodárenského zařízení v  lokalitě 
Vrchbělá. 

Zdravotní středisko
Zastupitelstvo města schválilo nákup zdra-
votního střediska a souvisejícího pozemku.

Dotace
Zastupitelstvo města schválilo uzavření 
Dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR mezi městem a Stát-
ním zemědělským intervenčním fon-
dem, IČO: 48133981, na realizaci pro-
jektu „Družina při ZŠ Bělá pod Bezdězem 
– stavební úpravy budovy čp. 20, Tyr-
šova ul.“. Na základě této smlouvy bude 
profinancována přiznaná dotace ve výši 
3.828.031,- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo dofinan-
cování rozdílu mezi celkovou cenou 
předmětu plnění a  poskytnutou dotací 
v  rámci pořízení cisternové automobi-
lové stříkačky pro JSDH, na kterou je 
přiznána dotace ve výši 2.500.000,- Kč 
od Ministerstva vnitra přes Generální 
ředitelství Hasičského záchranného 
sboru. Následně Středočeský kraj přiznal 
městu spolufinancování ve výši 1 mil. Kč. 
V  době uzávěrky Zpravodaje probíhalo 
zadávací řízení dle zákona o zadávání ve-
řejných zakázek. 
Zastupitelstvo města na základě infor-
mace o  přiznané dotaci z  dotačního ti-
tulu Ministerstva pro místní rozvoj – Re-
konstrukce a  přestavba veřejných budov, 
program Podpora rozvoje regionů 2021 - 
schválilo realizaci projektu „Rekonstrukce 
Valdštejnského sálu na multifunkční spo-
lečenský sál včetně zázemí“. Přiznaná 
dotace činí 7.326.506,- Kč z  celkových 
11.595.280,- Kč. 

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Zastupitelstvo města schválilo Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Bělá pod Bezdě-
zem č. 2/2021 o nočním klidu. Podrobnosti 
najdete na jiném místě Zpravodaje.

Ing. Jana Vltavská, 
tajemnice MÚ

Z jednání rady města
Kompostéry

Rada města schválila znění „Smlouvy o vý-
půjčce a  následném darování“ týkající se 
výdeje kompostérů pro občany města. Zá-
jemci o kompostéry se mohou zaregistrovat 
na stránkách města https://www.mubela.cz/
odpady/ nebo na MÚ v době výdeje pytlů 
na tříděný odpad. Jakmile budou kom-
postéry připraveny k  odběru, budou zá-
jemci informováni. Rezervováno je již 350 
ks, k dispozici zbývá 150 ks.
Následně rada schválila v  rámci projektu 
„Předcházení vzniku odpadů ve městě Bělá 
pod Bezdězem“ na základě výběrového řízení 
výběr dodavatele kompostérů a kontejneru 
na textil, kterým je firma MEVA-TEC, s. r. o.,  
IČO: 62742051.

Obnova vozového parku
Rada města schválila v rámci obnovy vozo-
vého parku TS výběr a nákup kloubového 
čtyřkolového víceúčelového nakladače pro 

očkování v Dps

Pomyslnou „tečku za koronavirem“ 
již udělala většina obyvatel domu 
s  pečovatelskou službou (DPS). 
Město Bělá p. B. všem zájemcům 
o  podání vakcíny proti covid-19 
zařídilo hromadné očkování. To 
proběhlo v  únoru (první dávka) 
a  v  květnu (druhá dávka). Terénní 
očkovací tým Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav klientům aplikoval 
vakcínu Astra Zeneca přímo v pro-
storách DPS. Jsme rádi, že většina 
seniorů očkování podstoupila, ať 
už při hromadném očkování, či in-
dividuálně u  svých praktických lé-
kařů, a  snížila tak riziko případné 
nákazy v tomto zařízení.

Město Bělá pod Bezdězem využilo mož-
nost stanovit pro tento roku vyhláškou 
výjimečné případy, kdy se doba noč-
ního klidu mění. Stalo se tak vyhláškou  
č. 2/2021 o nočním klidu, která byla schvá-
lena zastupitelstvem města dne 16. 6. 2021. 
Úprava se týká zejména kulturních, spole-
čenských a tradičních akcí, které k našemu 
městu a  zejména letní sezoně neodmysli-
telně patří.

Doba nočního klidu se jí upravuje takto:
1) Doba nočního klidu nemusí být  
 dodržována v  noci z  31. 12. na 1. 1.  
 z  důvodu konání oslav příchodu  
 nového roku.
2) Doba nočního klidu se vymezuje  
 od 2.00 do 6,00 hod, a  to v následují- 
 cích případech:
a) Hudební produkce na Věchýtku - 
 v  noci ze soboty 3. 7. na neděli 4. 7.  
 2021
b) Vítání prázdnin s  dětským dnem  
 v  místní části Březinka - v  noci ze  
 soboty 3. 7. na neděli 4. 7. 2021
c) Divadelní léto na zámku - v  noci ze  
 soboty 17. 7. na neděli 18. 7. 2021
d) BeerPong Cup Bělá pod Bezdězem na  
 fotbalovém hřišti - v  noci ze soboty  
 17. 7. na neděli 18. 7. 2021

e) Hudební rodinný festival v  areálu  
 koupaliště - v  noci z  pátku 13. 8. na  
 sobotu 14. 8. 2021
f) Divadelní léto na zámku - v  noci ze  
 soboty 7. 8. na neděli 8. 8. 2021
g) Hudební produkce na Věchýtku –  
 v  noci ze soboty 7. 8. na neděli 8. 8.  
 2021
h) Letní kino v  parku na Masarykově  
 náměstí – v  noci ze středy 11. 8. na  
 čtvrtek 12. 8. 2021
i) Letní kino v  parku na Masarykově  
 náměstí – v  noci ze čtvrtka 12. 8.  
 na pátek 13.8.2021
j) Loučení s  prázdninami v  místní části  
 Březinka - v  noci ze soboty 28. 8. na  
 neděli 29. 8. 2021
k) Minifestival koupaliště – v noci z pátku  
 10. 9. na sobotu 11. 9. 2021 a ze soboty  
 11.  9. na neděli 12. 9. 2021 
l) Balónové hemžení – Ohňová show –  
 v noci ze soboty 18. 9. na neděli 19. 9.  
 2021.

Přestože se doba nočního klidu posouvá, 
pevně věříme, že její posunutí všichni vy-
užijeme přiměřeně a  užijeme si zejména 
letní sezonu ke spokojenosti všech obyva-
tel města.
                           Ing. Jana Vltavská,  tajemnice MÚ
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Rozšíření hřiště u vodojemu

Valdštejnský sál

Zhruba před dvěma lety, kdy aktuální 
stav vozového parku Města Bělá pod 
Bezdězem a  připravované projekty (za-
vedení městské policie, zefektivnění na-
kládání s  odpady apod.) jasně defino-
valy potřebu obnovit a  rozšířit vozový 
park, chtělo vedení města postupovat 
koncepčně. Nastoleným konceptem byla 
elektromobilita. Kombinace nižších pro-
vozních nákladů oproti standardním vo-
zům, možnosti získání dotací na poří-
zení vozu a  možnosti přispět k  ochraně 
ovzduší díky bezemisnímu pohonu roz-
hodla o tomto směru. 
V  souvislosti se zřízením městské po-
licie získalo Město Bělá pod Bezdězem 
od Nadačního fondu ŠKODA AUTO fi-
nanční dar na pořízení dvou elektrokol 
pro strážníky a asistenty městské policie. 
Ve stejném režimu následovalo pořízení 
služebního osobního elektromobilu pro 
městskou policii.
V roce 2020 město pořídilo jako náhradu 
za dosluhující vozidlo technických slu-
žeb nový užitkový elektromobil s  vyu-
žitím dotace ze SFŽP v  rámci podpory 
alternativních způsobů dopravy. Vůz je 
využíván nejen na běžnou údržbu zeleně 
a  úklid veřejných prostranství, ale také 
ke svozu tříděného odpadu po městě. 
V rámci snahy snížit množství směsného 
komunálního odpadu a celkově zefektiv-
nit nakládání s odpady se v Bělé do no-
vého režimu svozu tříděného odpadu 
zapojily Technické služby města, p. o., 
právě s  novým užitkovým elektromobi-
lem. A protože jeden vůz typově ani ka-
pacitně nestačí, proběhlo v červnu 2021 
výběrové řízení na další užitkový elek-
tromobil, na jehož pořízení byla také zís-
kána dotace ze SFŽP.
Dalším automobilem s alternativním po-
honem, který město pořídilo, je osobní 
elektromobil. Motivem pro jeho pořízení 
je, mimo standardního využití služeb-
ního vozu pro referenty úřadu, pomoc 
seniorům a  ohroženým skupinám oby-
vatel v souvislosti s epidemiologickou si-
tuací. Pomoc spočívá v zajištění nákupu, 
vyzvednutí léků, registrací k  očkování, 
ale i zavezení aktuálních informací apod. 
Inspirací nám byla akce ŠKODA AUTO 
pomáhá, kdy jsme měli zapůjčený vůz 
pro tyto aktivity v době první vlny epide-
mie. I pořízení tohoto vozu je podpořeno 
dotací ze SFŽP a  současně příspěvkem 
z Nadačního fondu ŠKODA AUTO.
V  Bělé sice z  důvodu absence semaforů 
nejezdíme na zelenou, ale jezdíme čím 
dál tím víc zeleně.

Ing. Jana Vltavská,
tajemnice

Město má v  plánu ve spolupráci s  Na-
dačním fondem ŠKODA AUTO zbudo-
vat běžeckou dráhu s doskočištěm pro 
skok daleký. Sportoviště by mělo být 
určeno v  dopoledních hodinách pri-
márně základní škole pro tělesnou vý-
chovu, záměrem ale bylo zpřístupnit 
prostor i široké veřejnosti a zájmovým 

spolkům města pro rozšíření možností 
sportovního vyžití ve městě. Po zvá-
žení všech možností byla ve spolupráci 
s  projektantem vybrána lokalita u  vo-
dojemu, kde již máme nové víceúče-
lové hřiště. Stávající hřiště (po opravě 
povrchu v  rámci reklamačního řízení) 
se dočká nového oplocení s  integrova-
nými branami, aby ho bylo možné vyu-
žívat současně s běžeckou dráhou. Tím 
se lokalita u  vodojemu stane opravdu 
víceúčelovým sportovním areálem, kde 
najdou vyžití děti a občané všech věko-
vých kategorií.
S  Nadačním fondem ŠKODA AUTO 
se nám podařilo zahájit velmi dobrou 
spolupráci v  rámci elektromobility ve 
městě, pokračovali jsme spoluprací na 
zřízení městské policie a hřištěm u vo-
dojemu, rozšířením Zámeckého klubu 
a klubíku a rádi bychom dále pokračo-
vali rekonstrukcí prostor na zámku pro 
účely základní umělecké školy.

Město Bělá pod Bezdězem má zpraco-
vaný projekt na další část revitalizace 
bělského zámku, a  to na rekonstrukci 
Valdštejnského sálu na multifunkční 
společenský sál včetně potřebného zá-
zemí. Na tuto část byla podána žá-
dost do dotačního titulu Ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR) 117D8220E 
– Rekonstrukce a  přestavba veřejných 
budov v rámci programu Podpora roz-
voje regionů 2021 a  projekt byl dopo-
ručen k  financování. Předpokládané 
rozpočtované náklady na stavbu činí 
11.595.280,- Kč včetně DPH, přiznaná 
výše dotace z  MMR je 7.326.506,- Kč. 
Na tuto akci jsme dále požádali Středo-
český kraj o dotaci na spolufinancování 
ve výši 1.493.195,- Kč. Hodnocení této 
žádosti ještě probíhá. V současné době 
jsme zahájili přípravu výběrového ří-
zení na dodavatele stavby. Na podzim 

letošního roku by měla být stavba za-
hájena. Víceúčelový společenský sál 
bude určený pro jednání zastupitel-
stva města, slavnostní a  kulturní udá-
losti města i místních spolků apod. Tě-
šíme se, že na podzim roku 2022 se zde 
s vámi již setkáme třeba na jednání za-
stupitelstva města na zámku.

Jak jste si jistě všimli, budova bývalé prodejny Tesco (čp. 25) se dočkala nových dřevěných 
oken. Jak je patrné z přiložených fotografií, respektovali jsme, co se týče barevnosti, poža-
davky státní památkové péče a snažili jsme se přiblížit původnímu vzhledu budovy, kdy 
opravdu pouze v přízemí byla okna v obdobném odstínu. Uvnitř budovy probíhají úpravy 
prostor tak, aby bylo vše včas připraveno pro otevření prodejny.

elektromobilita pokračujeme v rekonstrukci
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Radost s pachutí 

aneb Vítězství 
nepochopitelně těsné!  

nové re-use centrum v bělé pod bezdězem
Máte sportovní vybavení, hračky, porce-
lán, knihy nebo dekorační předměty, které 
jsou zachovalé, ale už je nepoužíváte? 
V  Bělé pod Bezdězem se pro vás bude 
nově otevírat tzv. re-use centrum, kam 
můžete tyto věci přinést. Re-use centrum 
naleznete v  Mělnické ulici v  areálu sběr-
ného dvora. Věříme, že tato nová služba 

pomůže prodloužit život věcem, které 
ještě nejsou na vyhození a  budou moci 
sloužit někomu, kdo je ještě využije. 
Přijďte a třeba i vám padne do oka něco, 
co by se ještě mohlo hodit. Podotýkáme, 
že do centra nepatří čalouněný nábytek, 
oblečení, elektrospotřebiče ani potraviny.

Jak jsem vás již informoval v  minulém 
čísle Zpravodaje a i na webu města v Mi-
nutách z  Bělé, schvalovali zastupitelé 
16. 6. převzetí zdravotního střediska do 
správy městem. Tedy jeho koupi do ma-
jetku města. Jaké bylo moje nemilé pře-
kvapení, když z  osmnácti přítomných 
zastupitelů oprávněných hlasovat v  této 
záležitosti bylo pouze 11 pro! Sedm za-
stupitelů tuto možnost odmítlo, což bylo 
pro mě velkým překvapením a  obrov-
ským zklamáním. Jestli nás takový od-
por některých zastupitelů čeká i při plá-
nování opravy fasády, střechy a výměny 
oken, tak s tím snad raději počkáme na, 
doufám, jiné, ochotnější zastupitele po 
volbách v roce 2022. Je to pro mě osobně 
již druhé zklamání některými součas-
nými zastupiteli našeho města. Nejdříve 
v  dubnu 12 zastupitelů odmítlo dar 
v hodnotě minimálně 40 milionů korun, 
když neschválili výhodný nákup 66 no-
vých bytů na Vrchbělé, a nyní málem od-
mítli investici do zdravotní péče v  Bělé 
pro vás občany. Důsledky toho, že by 
naše zdravotní středisko koupili napří-
klad podnikatelé z  Asie, nechci ani do-
mýšlet. Dojíždět za základní zdravotní 
péčí do okolních měst? A to, že ani nákup 
bytů, ani zdravotního střediska nepod-
pořili zastupitelé kandidující za uskupení 
nesoucí v  názvu „Za rozvoj a  budouc-
nost města“, je až tragikomické. A že to-
též platí pro předsedu místní organizace 
ČSSD, který ani nové bydlení, ani zdra-
votnictví nepodpořil!
Vy, kteří nechcete za zdravotní péči do-
jíždět a přáli byste Bělé hezké, nové, níz-
koenergetické byty v krásné přírodě, sle-
dujte pozorně své zastupitele, jak vaše 
zájmy (ne)prosazují.
Našim lékařům přeji mnoho sil do je-
jich náročné práce a děkuji zejména jed-
náním pověřené paní doktorce Míškové, 
že půlroční snažení skončilo touto pro 
město jistě důležitou dohodou.

Ing.  Jaroslav Verner, 
starosta města
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analýza odpadů týdenních svozů směsného komunálního odpadu (sKo)
Dne 21. 6. proběhla ve sběrném dvoře 
města analýza směsného komunálního 
odpadu z  bytových domů – týdenní 
svoz. Celkem se jednalo o 4000 kg od-
padu, který byl následně pracovníky 
města rozebrán a  dotříděn. Z  rozboru 
vyplynulo, že obyvatelé bytových domů 
by ještě mohli zhruba 60 % svého od-
padu vytřídit a  nemusel by skončit na 
skládce a  mohl by se dále využít. Po-
kud bychom přemýšleli ekonomicky, 
dalo by se v případě lepšího třídění od-
padů jen na bytových domech ušetřit 
více než 300.000, - Kč/rok, tato částka 
je uvedená bez DPH.
Jen pro zajímavost zde byla nalezena 
například část osobního automobilu, 
odpadní trubky, spousta textilu, který 

lze odevzdat do sběrných kontejnerů 
a  dále využít, a  mnoho dalších „po-
kladů“. 
Největším podílem byl v analyzovaném 
vzorku zastoupen organický odpad (bi-
oodpad), plast, textil, kov, papír, sklo, 
elektroodpad a nápojové kartony. Tato 
analýza byla realizována účelně z  dů-
vodu zjištění aktuálního stavu třídění 
v bytových domech ve městě. Z analýzy 
jasně vyplynulo, že nedochází k  do-
třiďování odpadů v  jednotlivých do-
mácnostech a je zde velký potenciál ke 
zlepšení.

Zlepšení systému třídění a sběru vyu-
žitelných složek
V analyzovaném vzorku se objevily od-

pady a  materiály, které lze dále využít 
a  recyklovat (sklo, papír, plasty, kovy, 
textil, elektroodpad atd.). 
Musíme si uvědomit, že výdaje na od-
padové hospodářství tvoří nezane-
dbatelnou část našeho městského roz-
počtu. Legislativa v této oblasti se navíc 
stále zpřísňuje a bude i v dalších letech. 
K  nejnákladnějším položkám města 
patří zajistit svoz odpadu a  platit za 
jeho ukládání na skládky či spalování 
odpadu.
Cestou k úsporám je tedy předcházení 
vzniku odpadu a používání již nastave-
ného systému sběru tříděných odpadů 
v našem městě.

OVŽP
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ocenění TělocViKáŘŮ

Dopravní bezpečnost v naší škole v době covidové

TŘíDní cYKlosouboJ

VÝsTaVa žáKoVsKÝcH pRací

I v této nelehké době se zabýváme bezpeč-
ností našich žáků. Spolupracujeme s  fir-
mou ŠKODA AUTO, a. s., jejímž hlavním 
úkolem je zvyšování bezpečnosti vyrábě-
ných vozů. Silniční bezpečnost je priori-
tou jak při vývoji a  výrobě vozů, tak při 
preventivních projektech v  rámci spole-
čenské odpovědnosti.
Tým výzkumu dopravní bezpečnosti se 
věnuje podrobné analýze příčin, okolností 
a průběhu různých silničních nehod. Tyto 
poznatky pak pomáhají při vývoji prvků 
aktivní bezpečnosti a pasivní bezpečnosti 
pro vozy Škoda. Další využití tyto po-
znatky nacházejí v  prevenci bezpečnosti 
silničního provozu a  dopravní výchově 
dětí. 
Tým výzkumu dopravní bezpečnosti vy-

tváří unikátní filmy z  nárazových testů, 
dbá na šíření informací, jak bezpečně ces-
tovat v automobilu, a realizuje různá od-
borná školení. Klíčovými partnery vý-
zkumu je Policie ČR, Hasičský záchranný 
sbor, zdravotnické záchranné služby, ne-
mocnice a řada dalších vládních i nevlád-
ních organizací.
Právě těchto poznatků a nabídky výzkum-
ného týmu jsme využili a  pozvali jeho 
členy do naší školy. V měsíci dubnu, který 
je i  měsícem bezpečnosti, se pro žáky  
1. až 4. ročníku uskutečnila dvě dopoledne 
prezenční formou a jedno on-line setkání 
se členy výše zmíněného týmu. Žáci se do-
zvěděli spoustu zajímavých a  užitečných 
informací týkajících se dopravní bezpeč-
nosti, hlavně z pohledu chodce a cyklisty. 

Přestože počasí nám nebylo úplně naklo-
něno, program se dětem velmi líbil a od-
nesly si z  něj spoustu zážitků. Chtěli by-
chom tuto aktivitu v  budoucnu využívat 
v naší škole pro prevenci v dopravě i pro 
vyšší ročníky.

Mgr. Květuše Vernerová
školní metodička prevence

Ani se začátkem jara jsme nepřestali 
s  vydáváním týdenních výzev z  tě-
lesné výchovy na 2. stupni. Od 19. 4. 
byl v rámci výzvy č. 23 vyhlášen třídní 
cyklosouboj. Žáci měli vyrazit na kolo, 
na procházku nebo na brusle a  ujeté 
kilometry zapsat do společné tabulky. 
Výsledky se sčítaly každé třídě za celý 
měsíc trvání soutěže, která byla velmi 

napínavá. V  průběhu soutěže se ně-
kolikrát měnilo pořadí tříd, kilome-
try přibývaly a skvělé je, že se zapojily 
všechny třídy. Abychom podpořili žáky 
v pohybu, soutěže se zúčastnil i učitel-
ský tým, který předváděl skvělé výkony, 
a  tím donutil třídní kolektivy ještě víc 
zabrat ve svém snažení. Na prvním 
místě se umístila třída 9. A s celkovým 
počtem 2701,5 km. Druhé místo vybo-
jovala drtivým závěrem třída 6. A s cel-
kovým počtem 2072 km. Na třetím 
místě skončila třída 8. B s  celkovým 
počtem 2032 km, která celou soutěž 
podávala stabilní výkony. Všichni do-
hromady jsme ujeli parádních 15 005 
km. Všichni účastníci soutěže z  řad 
žáků i  učitelů si zaslouží velkou po-
chvalu. 
Sportu zdar!

Mgr. Marcela Machačová

V době distanční výuky to neměli žáci 
nijak lehké. Museli se daleko více sna-
žit, než když chodili pravidelně do 
školy. Toto období bylo velmi náročné 
jak pro rodiče a děti, tak i pro učitele. 
I  přes všechny obtíže se dařilo většině 
žáků celkem dobře. Výsledky jejich sna-
žení jsou vystaveny ve vestibulu kultur-
ního domu v Bělé pod Bezdězem. 
Výstava vznikla na popud paní učitelky 
Benešové a postupně se přidali i někteří 
další učitelé. A tak při návštěvě výstavy 
můžete vidět práce z  oblasti přírodo-
pisu, cizích jazyků, ale i  výtvarné vý-
chovy a výchovy ke zdraví.

Mgr. Lenka Hojková

Motivovat žáky 
k  pohybu je 
těžký úkol. Mno-
hem obtížnější 
je přimět děti 
sportovat v době 
uzavření školy 
a sportovišť.
Velmi mne těší 
úspěch Mgr. 
Marcely Macha-
čové, učitelky 
tělesné výchovy 

naší školy.
Paní učitelka Marcela Machačová se 
na konci roku 2020 přihlásila do sou-
těže Asociace školních sportovních 
klubů ČR s názvem „Sportisimo - uči-
tel tělesné výchovy“, jejímž účelem bylo 
ocenit tělocvikáře, kteří jsou i v režimu 
distanční výuky aktivní a vytvářejí vý-
zvy směřující k  udržení svých žáků 
v  pohybu. Zaslané příspěvky hodno-
tila tříčlenná soutěžní komise Asociace 
školních sportovních klubů ČR na zá-
kladě těchto kritérií: kvalita soutěžního 
příspěvku, kvalita a  kreativita zadání 
pro žáky, přínos pro žáky.
Příspěvek zaslaný paní Marcelou Ma-
chačovou do soutěže byl vyhodnocen 
jako čtvrtý nejlepší v  České republice. 
Tento výsledek je vizitkou dlouhodobé 
skvělé práce v  hodinách tělesné vý-
chovy. Osobně si velmi vážím každého, 
kdo v  současné nelehké době jakko-
liv podporuje pohybové aktivity dětí, 
ať už v  rámci hodin tělesné výchovy, 
projektu Sportuj ve škole nebo dalších 
sportovních aktivit a soutěží.

Ing. Zdeněk Galetka, 
ředitel ZŠ

Stará Bělá - městský obvod Ostrava se k nám připojila prostřednictvím svého zástupce, tedy starosty městského obvodu 
poprvé v roce 2019, takzvaně na kukačku. Bohužel to bylo i poslední setkání, protože v následujícím roce nastala současná 
covidová situace, a tak byl další ročník zrušen. Přesto jsme rádi, že i od Ostravy se k nám jako k Bělým chtějí hlásit,  
a tak jsme vyzpovídali i je. A nejen to, probrali jsme jejich videogalerii a myslíme si, že i tato městská část stojí 
za návštěvu. Vybrali jsme pro vás jen několik fotografií zajímavých míst, která nás zaujala, například spojení 
workoutu pro mladé a aktivní koutek s cvičebními prvky pro seniory, kouzelné zákoutí parku a samozřejmě nesmí 
chybět ani letní tematika, tamní koupaliště. 

Budova  městského obvodu Park 

NENÍ BĚLÁ JAKO BĚLÁ 

Můžete na začátek krátce představit svou 
obec?
První písemná zmínka o Staré Bělé pochází 
z roku 1272, kdy olomoucký biskup Bruno 
daroval v léno obec Bělá 3 bratrům z Felinu. 
Do roku 1040 byla samostatnou obcí, za 
války byla součástí Moravské Ostravy  
a hraniční obcí protektorátu a říše. Po válce 
se opět osamostatnila až do roku 1976, kdy 
byla připojena k Ostravě a stala se součástí 
Obvodního národního výboru Ostrava 3. 
Od roku 1990 je samostatným městským 
obvodem statutárního města Ostravy 
s  vlastním zastupitelstvem a úřadem. 
Katastr Staré Bělé má rozlohu téměř  
14 km2 a v současnosti v ní žije přes 4100 
obyvatel. Stará Bělá se nachází na okraji 
CHKO Poodří u meandrů řeky Odry a od 
ostravských sídlišť ji dělí lesy a pole. Stále 
si tak zachovává ryze vesnický charakter. 
V naší Bělé se nachází základní škola, dvě 
budovy mateřské školy, koupaliště a deset 
restaurací. Bohatá je spolková činnost, 
v obci fungují TJ Sokol, fotbalový klub, 
tenisový klub, orelská jednota, skauti, 
myslivci, včelaři, hasiči, zahrádkáři, 
technické sporty, taneční škola, sdružení 
rodičů při ZŠ i MŠ.

Jaký byl u vás v Bělé rok 2020 - co se 
povedlo, co vám zhatil covid-19?
Byl to společensky smutný rok. Neproběhly 
plesy, pálení čarodějnic, turistický pochod, 
starobělská pouť (největší na Ostravsku), 
dožínky, pochod sv. Martina ani nespočet 
koncertů. Jinak pokládám loňský rok za 
úspěšný. Dokončili jsme výměnu kotlů ve 
všech obecních budovách za nízkoemisní 
kondenzační plynové kotle, po dlouhých 
letech boje s  úředním šimlem se nám 
povedlo instalovat semafor na přechodu 
pro chodce u MŠ a pro výjezd hasičských 

aut, dokončit rekonstrukci 13 autobusových 
zastávek, zahájit výměnu oplocení hřbitova  
a instalovat na něm 64 schránek v kolumbáriu.

Jak bojujete se současnou nevlídnou 
situací vy osobně/obec?
Asi jako všichni. Snažíme se orientovat 
se ve vládních nařízeních a raději je 
ani nekomentovat. Rouškujeme se, 
dezinfikujeme se a čekáme, až nám povolí 
uspořádat nějakou akci bez omezení. Mně 
osobně kontakt s lidmi hodně chybí. Vždyť 
některé jsem už více jak rok neviděl a bohužel 
pár jich ani neuvidím.

Na co jste se těšili letos, co se již povedlo 
a co vás ještě čeká?
Především letos opět masivně investujeme 
a opět nejvíce peněz putuje do dopravních 
staveb. Už se těším, až spustíme semafor  
u druhé budovy mateřské školy, 
vybudujeme nové přestupní místo 
autobusů. V současné době u nás probíhá 
rekonstrukce páteřní krajské komunikace, 
a tak budu rád, když v listopadu pojedeme 
po novém rovném asfaltu. Dál investujeme 
do oplocení hřbitova, mateřských školek  
a rekonstruujeme hydroizolaci školy.  
A samozřejmě se těším, až budeme moci 
navázat na tradiční akce současnou situací 
neproveditelné.

Na co byste k vám pozvali turisty (popř. 
kdy, pokud se jedná o akci)?
Především za poznáním krás Poodří, na 
turistický pochod Starobělská zámčiska, 
který se poslední dubnovou neděli 
v roce 2022 bude konat již popadesáté, na 
starobělskou pouť, která se koná v polovině 
května. Za návštěvu stojí například 
i Starobělské Lurdy, tedy kaplička Panny Marie 
Lurdské s novou křížovou cestou v Bělském 
lese, památník obětem 1. války s ojedinělým 
spojením se sochami T. G. Masaryka  
a Antonína Švehly či kulturní památku 
římskokatolický kostel.

Jaká byla ve vaší obci odezva na setkávání 
Bělých a budete se opět účastnit, až to 
situace dovolí?
Samozřejmě rádi přijedeme. Všichni, kdo se 
zúčastnili, si akci velice pochvalují. Takováto 
setkávání mají určitě smysl. Poznat, jak to 
dělají jinde, má vždy význam.

RNDr. Mojmír Krejčíček,
starosta městského obvodu Stará Bělá Koupaliště

Workout

Senior  park
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Především letos opět masivně investujeme 
a opět nejvíce peněz putuje do dopravních 
staveb. Už se těším, až spustíme semafor  
u druhé budovy mateřské školy, 
vybudujeme nové přestupní místo 
autobusů. V současné době u nás probíhá 
rekonstrukce páteřní krajské komunikace, 
a tak budu rád, když v listopadu pojedeme 
po novém rovném asfaltu. Dál investujeme 
do oplocení hřbitova, mateřských školek  
a rekonstruujeme hydroizolaci školy.  
A samozřejmě se těším, až budeme moci 
navázat na tradiční akce současnou situací 
neproveditelné.

Na co byste k vám pozvali turisty (popř. 
kdy, pokud se jedná o akci)?
Především za poznáním krás Poodří, na 
turistický pochod Starobělská zámčiska, 
který se poslední dubnovou neděli 
v roce 2022 bude konat již popadesáté, na 
starobělskou pouť, která se koná v polovině 
května. Za návštěvu stojí například 
i Starobělské Lurdy, tedy kaplička Panny Marie 
Lurdské s novou křížovou cestou v Bělském 
lese, památník obětem 1. války s ojedinělým 
spojením se sochami T. G. Masaryka  
a Antonína Švehly či kulturní památku 
římskokatolický kostel.

Jaká byla ve vaší obci odezva na setkávání 
Bělých a budete se opět účastnit, až to 
situace dovolí?
Samozřejmě rádi přijedeme. Všichni, kdo se 
zúčastnili, si akci velice pochvalují. Takováto 
setkávání mají určitě smysl. Poznat, jak to 
dělají jinde, má vždy význam.

RNDr. Mojmír Krejčíček,
starosta městského obvodu Stará Bělá Koupaliště

Workout

Senior  park
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TpD V léTěautogramiáda knihy

Čtvrtek 8. 7.

České Švýcarsko známé, neznámé – 
Růžová 
Pěší trasy v  okolí obce Růžová v  délce 
4, 6, 8 a  10 km. Naučné stezky – Pe-
třínská, Kovářská a  další. Navštívíme 
Pastevní vrch – rozhledna ve tvaru 
chobotnice, Kamenickou Stráň – pod-
stávkové domy, Růžák – větrný mlýn. 
Pro zájemce je možnost návštěvy in-
diánské vesnice (vhodné pro rodiny 
s  dětmi). Při delší trase vrch Růžák – 
Děčínská Fudžijama.
Odjezd: Bělá, sportovní hala v  8 hod., 
Doksy v 8.15. 
Cena: 150–200 Kč.

připravujeme:

Ne 11. 7. - st 14. 7.
Čtyřdenní putování po Slezských Bes-
kydech
Út 31. 8. – pá 3. 9.
Toulání podél řeky Sázavy 

V plánu je již 7. turistický potlach v so-
botu 4. 9. od 17 hod. na Věchýtku.
Bližší informace na e-mailu bollardj@
seznam.cz, tel.: 720 584 360.
Tak dobrou cestu a sluníčko nad hlavou.

Horský vůdce

Dne 10. 7. od 14 do 17 hod. se usku-
teční v  České bráně setkání s  Milo-
slavou Měšťákovou, autorkou knihy 
„Pohádky lesní studánky”. Stává se již 
druhým autorčiným pohádkovým sou-
borem určeným právě dětem. Pohádky 
mají ve vývoji malého dítěte nezastupi-
telné místo, vnášejí do jeho světa smysl 
a řád, podporují rozvoj fantazie. Právě 
pro dětské čtenáře napsala autorka čty-
řicet pohádkových příběhů plných na-
pětí a dobrodružství, vždy však s dob-
rým koncem.
Pohádky jsou doplněny ilustracemi 
Světlany Žalmánkové. Výstavu těchto 
ilustrací s  možností zakoupení knihy 
je možné navštívit v červenci a v srpnu  
út - so 13 - 17 hod.

Sobota 10. 7. od 14 hod.

VZpomínKY
Dne 4. 7. uplynou tři roky, kdy jsme se naposledy roz-
loučili s Jiřím Valcem.

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„To, že čas rány hojí, je pouhé zdání. Stále 
je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 21. 7. uplyne rok, co jsme se roz-
loučili s  naší milovanou manželkou, 
maminkou, babičkou a sestrou, Lenkou 

Mikšovou. Vy, kdo jste ji znali, věnujte jí tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají manžel Karel, syn Karel s rodi-
nou a bratři Břetislav a Jaroslav.

Dne 27. 7. uplyne už celý rok, co nás 
navždy opustil manžel a  tatínek, pan 
Josef Csicsa. 

S láskou vzpomínají manželka Ljuba, 
děti Dominik a Natálie, sourozenci 

s rodinami.

Dne 29. 7. to bude 20 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, dědeček 
a  pradědeček, Vladimír Toman z  Bělé 
pod Bezdězem.

S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Dne 10. 8. uplyne osm let, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatínek a dě-
deček, pan Antonín Voce. 
S  láskou vzpomínají manželka, dcery 
a syn s rodinami.

Dne 2. 9. uplyne dvacet let, co nás opustil pan Jaromír 
Kubelka. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Syn a dcera s rodinami

SPOLEČENSKÁ RUBRIKa
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laDies RiDe camp

covid párty 
aneb evropa v bělé

středověký jarmark 2021

lenka Filipová na zámku

Ještě jedna novinka letošního léta 

Je již tradicí, že začátek jarmarku je zará-
mován příjezdem některého z našich pa-
novníků. A  protože každé pravidlo má 
mít svou výjimku, vybrali jsme si ji letos. 
Správně by měl přijet král Václav IV., syn 
Otce vlasti a bratr Zikmundův. Ovšem co 
čert nechtěl, král trochu víc přebral, zlí ja-
zykové tvrdí, že to není v  poslední době 
nic zvláštního. Tedy král byv unaven svým 
kralováním, poslal místo sebe svého šaška, 
kejklíře a  komedianta kouzelníka Žita. 
Ten vás také bude provázet celým dnem, 
který na oslavu velikosti a slávy majestátu 
našeho dobrého krále Václava, toho 
jména Čtvrtého jest dáván. Pro všechny 
helmbrechtníky, šejdíře a  raubíře máme 
také jedno důležité upozornění. Nechť se 
v  tento den zdaleka vyhnou našemu slo-
vutnému městu Bělá u Bezděze zvaného, 

neb s  družinou královskou dorazil i  kat 
Janek zvaný Švihlý, neb jedním švihem 
hlavu umí utíti. Všichni, kdož Boží i  lid-
ské zákony dodržují a  s dobrými úmysly 
přicházejí, jsou vítáni. Po celou dobu od 
desáté hodiny ranní až po hodinu čtvrtou 
popolední nechť připíjí na zdraví královo 
a velebí jeho majestát. 

Pro všechny milovníky neotřelého re-
pertoáru Lenky Filipové máme dobrou 
zprávu. Zastupitelé rozhodli o  navýšení 
příspěvku Městským kulturním zaříze-
ním na uspořádání koncertu výše zmí-

něné autorky a interpretky. Navýšení bylo 
nutné, protože náš rozpočet byl „ztenčen“ 
vzhledem k nemožnosti prvního půlroku 
cokoliv pořádat. S  myšlenkou uspořádat 
koncert právě Lenky Filipové přišel mís-
tostarosta pan Jan Sýkora, který také po-
mohl zajistit financování projektu. My 
proto zařazujeme tento koncert do boha-
tého programu kulturního léta na sobotu 
7. 8. od 19 hodin. Vstupenky můžete za-
koupit v  předprodeji buď přes interne-
tový portál SMSticket, nebo fyzicky na 
bělském zámku, a  to do konce srpna za  
150 Kč. V  přímém prodeji v  den konání 
akce bude vstupenka stát 200 Kč. Těšíme 
se na příjemné setkání na zámku s  naší 
hudební legendou. 

Protože jsou v poslední době konce srpna 
deštivé a začátky září krásné a teplé, roz-
hodli jsme se letos využít k  setkání pod 
kaštany při hudbě ještě první zářijový pá-
tek. Zahrát a  zazpívat do hudebního al-
tánu přijede písničkářka Jana Rychterová 
a spol. 
A  spol. proto, že si pro svá představení 
zve často nové kolegy hudebníky. Tak 
jsou její vystoupení vždy jiná a zajímavá, 
prakticky neuslyšíte stejný koncert dva-
krát. 
Můžete se tedy těšit na příjemný podve-
čer s autorskými písničkami, ke kterým si 
Jana píše text i hudbu na pomezí šansonu, 
folku a blues, písničky o životě, takže ve-

selé i  smutné, protože i  život takový je. 
A my se zase těšíme na vaši účast.

Za MKZ
-SG-

13. - 15. 8., Adventure Land
Stará průpovídka tvrdí, že nejhezčí po-
hled na svět je z koňského sedla. Dámy 
a  dívky, které se setkají při akci Lady 
ride Camp v  Adventure Landu neda-
leko Bělé, by vás jistě brzy dokázaly pře-
svědčit, že ani vyhlídka ze sedadla jejich 
motocyklů není k  zahození. O  tom se 
ostatně můžete přesvědčit osobně přímo 
na Masarykově náměstí. Které odpo-
ledne se účastnice přijedou pochlu-
bit svými plechovými miláčky do Bělé, 
prozatím nevíme. Pokud vás silné mo-
torky a něžné majitelky zaujaly už vloni, 
sledujte prosím facebookové stránky 
města, kde bude s  dostatečným před-
stihem upřesněna tato kardinální infor-
mace. 

Sobota 14. srpna od 18 hod.
Na sobotní odpoledne a  večer 14. 8. 
připravujeme akci, která je náplastí pro 
všechny ty, kdo rádi tancují. A  jimž se 
plesy, a  zvláště ten Bělský reprezen-
tační, vyhnuli. A  protože letní měsíce 
po covidovém uzamčení si žádají tro-
chu uvolněnou atmosféru, rozhodli 
jsme se uspořádat párty na rozloučenou 
s virem, zákazy a všemi negacemi uply-
nulého roku. A  kde jinde než přímo 
v  parku. Začneme pohodovou disko-
tékou pro malé i  velké a  pak přijde na 
řadu jazz a  jihoamerické rytmy. To, že 
není všechno ještě tak růžové, jak by 
mělo být, naznačuje i motto naší párty 
– Evropa v Bělé. Protože cestování ještě 
není úplně tak volné, jak bychom chtěli, 
a  ven k  moři jede jen pár odvážlivců, 
přivedeme si Evropu k nám. Přijďte na 
párty v  kostýmu připomínající někte-
rou z  evropských zemí. A  u  kostýmu 
to přece nemusí končit, že? Všechno 
můžete povýšit tím, že donesete něja-
kou specialitu z  „vaší“ země k  ochut-
nání či nějaký místní nápoj. Tímto se 
obracím na všechny recesisty, humo-
risty a  legracemilovné jedince. Zapojte 
fantazii a odhoďte stud. A zkuste zapo-
jit i  své okolí. Heslem dne je tentokrát 
„Být pozitivní“. Negativitu si nechte na 
testy. Přijďte se pobavit, zatančit, ochut-
nat, popít a hlavně se společně pobavit. 

Sobota 10. července od 10 do 16 hod. v parku na Masarykově náměstí

Sobota 7. srpna od 19 hod. na nádvoří bělského zámku

Poslední promenádní koncert 3. září od 19 hod. 
v parku na Masarykově náměstí Jana Rychterová a spol.
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inFoRmační cenTRum s expoZicemi na ZámKu 

Vídeňské noviny ve středu 5. 2. 1824 
mezi mnohými dalšími drobnými zprá-
vami vydaly i  tu, nadepsanou Prostý 
Wenzel Kummer. Roku 1790 dne 14. 1. 
odveden k  regimentu barona Brinkeho, 
později hraběte Lilienberga, infanterie 
– regiment číslo 18 (posádkou v Hradci 
Králové). Roku 1794 od bojů o  Ypern 
(dnes Belgie, tehdy rakouské Nizozemí) 
s Francouzi byl Wenzel Kummer z Vísky 
čp. 8 (?) u tohoto regimentu pohřešován. 
Od 10. 1. 1824 do 11. 1. 1825 (rok a den) 
běží lhůta o  jeho úřední prohlášení za 
mrtvého a  vydání hotovosti (asi žold) 
cca 120 zlatých (dědictví). Wiener Zei-
tung, číslo 28, středa 5. 2. 1824, str. 239 
(volný překlad). A mezitím si náš Wen-
zel Kummer vesele krade, loupí, zakládá 
požáry, a dokonce (podle zápisu z Jose-
fova ke spáchaným zločinům) i  vraždí 
jak v Čechách, tak v Lužici. Je několikrát 
dopaden a  několikrát prchá. Nakonec 
padá kosa na kámen a po údajné pětileté 
vyšetřovací vazbě (v té době by se mohl 
ocitnout na Špilberku) je odsouzen nej-
vyšším vojenským soudem na dvacet let.
V  SOkA Náchod, fond Pevnostní veli-
telství Josefov, byly v červnu 2021 PhDr. 

Jaroslavem Čápem (vedoucí oddělení 
SOkA Náchod) po naší žádosti dohle-
dány seznamy vězňů – trestanců z  let 
1824, 1826, 1828, 1832, 1836, 1837, 1840 
a  1841 (inv. č. 82, kt. 13). Ve všech je 
uveden Wenzel Kummer, rodilý z  obce 
Víska v Čechách, aktuální věk v rozmezí  
56 až 74 let a 5 měsíců, katolík, ženatý, bez 
povolání, od pluku hraběte Lilienberga  
č. 18, pěšák (infanterista), odsouzen pro 
dvojnásobnou dezerci, loupež, vraždu, 
krádež zbraně, útěk z vězení a nedovo-
lený sňatek, trest ve výši 20 let, zostřen 
o  vodě a  chlebu každý čtvrtek a  pá-
tek v  týdnu, nastoupil trest 5. 8. 1822, 
má být propuštěn 4. 8. 1842, zbývá od-
pykat v  rozmezí záznamů 18 až jeden 
a půl roku, stav aktuálně (1824): dobrý, 
1826 jednou potrestán, 1828 slabý, 1832 
dobrý, 1836 a  1837 pokojný a  klidný, 
1840 i 1841 mimořádně pokojný a pra-
covitý (volný překlad). Jiné dokumenty 
o  jeho pobytu v  Josefově nebyly již 
v  tomto fondu nalezeny. Podle zpraco-
vaných záznamů se dá předpokládat, že 
celý dvacetiletý trest si odpykal v  pev-
nosti Josefov.

Josef Müller

Sobota 31. 7. od 19. hod.

Hradozámecká noc vychází letos na 
sobotu 31. 7. Na zámeckém nádvoří se 
pro vás při této příležitosti chystá bo-
hatý program. 
Začneme v  19 hod. pohádkou diva-
dla Kvelb s názvem Otesánek. Jedná se 
o  loutkové představení určené dětem, 
ale i  dospělým pohádkomilům. Jak 
všichni víme, Otesánek sní vše, na co 
přijde, a také každého, koho potká! Při-
jďte se podívat. Bát se nemusíte, protože 
ho budete baštit taky! Vstupné: 60 Kč. 
Od 20 hod. bude probíhat večerní pro-
hlídka zámku na téma ohně a vášně na 
bělském zámku, vstup zdarma. Od 22 
hod. pak bude následovat ohňové před-
stavení opět v  podání divadla Kvelb 
s  názvem Vzplanutí. Představení plné 
lásky, vášně a  ohně. Vstupné: 100 Kč. 
Těšíme se na vás. 

Vaše kultura

Když na vojnu byl dán aneb WenZel Kummer - vojensKý Zběh hradoZámecKá noc

VÝsTaVní sál mKZ 

Putovní výstavu hraček připravil výrobce 
her a  hraček, firma EFKO-karton, s. r. 
o., ve spolupráci s  Technickým muzeem 
v Brně a společností Inspirace Zlín.

Pro naši výstavu v  Bělé dokonce vytvo-
řili dva jedinečné igráčky. Prvním z nich 
je pan Miloslav Disman a druhým zakla-
datel města Hynek Berka z Dubé a Lipé. 
Nejen na tyhle dvě rarity se můžete přijít 

podívat do výstavního sálu MKZ. Navíc si 
s dětmi můžete i pohrát, a pokud se pro 
igráčky nadchnou vaše ratolesti, můžete ji 
i nějakého pořídit domů. Výstava potrvá 
až do konce prázdnin. 

Eva Hrubá, dlouholetá pracovnice MKZ, 
se vrací do výstavního sálu, tentokrát jako 
malířka. Všichni jste srdečně zváni na 
slavnostní zahájení, které proběhne v so-
botu 4. 9. v  15 hod. ve Výstavním sále 
MKZ na Masarykově náměstí. 

PŘIPravujeme  
eva hrubá,cesTy domŮ

výstava obrazů - vernisáž 4. 9. od 15 hod.

FenomÉn IGráČeK
do 30. 8.

otevírací doba: Po - ČT od 9  
do 11.30 a od 12 do 16 hod. 

Prosíme o respektování aktuálních hy-
gienických opatření. Návštěvu si mů-
žete předem dojednat na tel. 731 966 
238, nebo 326 701 216.

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)
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Vstupné 
předprodej 150,-

na m
ístě 200,-

S
R

P
E

N

27. 8. 

20. 8.  

13. 8.  

JAN
O

VEC JAZZ BAN
D

Park na M
asarykově nám

ěstí

STARCI PO
 CH

M
ELU

Park na M
asarykově nám

ěstí

LO
U

ČEN
Í S PRÁZD

N
INAM

I
Park na M

asarykově nám
ěstí

Poslední prázdninové skotačení v bělském
 parku. 

Pro m
alé i větší školáky trocha rozptýlení před dal-

ším
 školním

 rokem
. 

19.30                

15.00         

19.30         

Zm
ěna program

u vyhrazena

14. 8.  18.00 -22.00
PO

STCO
VID

O
VÁ PÁRTY

Park na M
asarykově nám

ěstí

27. 8. 
JAN

 VITÁSEK
 &

 BLACK
BIRD

S
Park na M

asarykově nám
ěstí

19.30              

GALERIE ČESK
Á BRÁNA

Ilustrace z knížky Pohádky lesní studánky

červenec - srpen

13.00 - 17.00              
úterý - sobota             

7. 8.  
LEN

K
A FILIPO

VÁ
Zám

ecké nádvoří
19.00         

11. 8.  
LETN

Í K
IN

O
Park na M

asarykově nám
ěstí

21.15         

12. 8.  
LETN

Í K
IN

O
Park na M

asarykově nám
ěstí

21.15         

21. 8. 
BĚTU

ŠK
A A KO

U
ZELN

Ý H
RAD

Nádvoří bělského zám
ku - Liduščino divadlo

 Vstupné 40,-

18.00          

KU
LTU

RN
Í K

ALEN
DÁŘ

Č
E

R
V

E
N

E
C

9. 7. 

10. 7. 

16. 7. 

23. 7. 

2. 7.  
O

LD
 CO

U
N

TRY BAN
D

Park na M
asarykově nám

ěstí

M
ARO

LA
Park na M

asarykově nám
ěstí

PU
TNA

Park na M
asarykově nám

ěstí

STŘED
O

VĚK
Ý JARM

ARK
Park na M

asarykově nám
ěstí

JIZERA CO
U

N
TRY 

Park na M
asarykově nám

ěstí

7. 6.  – 30. 8. 
FEN

O
M

ÉN
 IGRÁČEK

 Výstavní sál M
KZ

Výstava u nás potrvá celé prázdniny, kdy ji m
ůžete 

navštívit v běžnou otevírací dobu, tedy 
po – čt od 9 do 11.30 a od 12 do 16 hod. 
M

im
o tuto dobu bude otevřena i každý pátek 

během
 prom

enádních koncertů.

PRODEJN
Í

VÝSTAVA19.30         

19.30         

19.30         

19.30         

10.00 – 17.00   

30. 7.  
K

APELA CO
3

Park na M
asarykově nám

ěstí 
19.30        

31. 7. 

6. 8.  
FLASTR
Park na M

asarykově nám
ěstí

H
RAD

O
ZÁM

ECK
Á N

O
C

O
tesánek - pohádka 

Nádvoří bělského zám
ku - divadlo Kvelb

19.30         

19.00              

 Vstupné 60,-

22.00              

20.00              
Večerní prohlídka 
Ohně a vášně na bělském

 zám
ku

 Vstupné  zdarm
a

Vzplanutí - ohnivé představení 
Nádvoří bělského zám

ku - divadlo Kvelb
 Vstupné 100,-
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

muzeum podbezdězí v červenci a srpnu
Těšíme se na vaši návštěvu, a  to denně 
mimo pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

hIsTorIcKÉ ProcháZKy měsTem
Park na bělském náměstí
7. 7. od 17 hod.
Milí přátelé a příznivci Muzea Podbezdězí, 
na 7. 7. jsme pro vás připravili další z his-
torických vycházek městem. Tentokrát se 
projdeme parkem na Masarykově náměstí. 
Sraz je v 17 hodin u pomníku Josefa Ma-
řatky „Na stráž!“. Provázet vás bude MgA. 
Barbora Stehlíková.

hádanKa bělsKých ZbrojnoŠŮ
7. 7. - 31. 10.
muzejní kavárna 9. 9. od 17 hod.
Na letošní sezonu Muzeum Podbezdězí při-
pravilo expozici, která návštěvníky detailně 
seznámí s malbami a historií unikátních 
záklopových stropů na bělském zámku. 
Postavy z nástropních maleb sestoupí vý-
jimečně dolů do sálu, abychom se s nimi 
mohli setkat tak říkajíc „tváří v tvář“. Bu-
dou nám vyprávět svůj příběh a zmíní se 
jistě i o náročné práci restaurátorů, kteří 
téměř dvacet let bojovali o jejich záchranu. 
V rámci výstavy a cyklu Muzejní kavárny 
jsme pro vás připravili besedu s restaurá-
tory Ivanem Podobským a akad. arch. Mi-
lanem Hubeňákem.

„oPěT Černobyl…“
8. 7. - 12. 9.
vernisáž 8. 7. od 17 hod.

Černobyl - slovo, 
při kterém snad 
každého z  nás 
zamrazí… Pro 
někoho symbol 
tragédie, smrti, 
nemocí, klamání 

a lží, pro někoho smysl a místo života, místo, 
které život dává i bere…
Co vás napadne při vyslovení jména tohoto 
ukrajinského města? Elektrárna, exploze, 
jaderná havárie, smrt, nebezpečí, území ni-
koho? Následky chyb, ale hlavně destruk-
tivních lidských činů, které se hojí velmi 
bolestně a opravdu pomalu. Příroda se tak 
projevuje jako nejmoudřejší ze všech a sil-
nější než lidé. Ať chudé vesničky, nebo dese-
titisícová města, všechna civilizace byla silně 
zasažena neviditelným nepřítelem – radiací. 
Snad tedy stále zbývá naděje, že tráva do-
káže vyrašit i mezi ruinami škol a bytových 
domů, stromy a keře jednoho dne pohltí do 
milosrdného obětí i ty nejhorší vzpomínky 
a země si postupně krok za krokem najde 
svou cestu k uzdravení. Přijďte si prohléd-
nout výstavu snímků Martina Palduse, re-
portážního fotografa, který tato místa již 
nejednou s fotoaparátem osobně navštívil.

recITál radKa TomáŠKa
29. 8. od 17 hod. vstupné: 100 Kč
Srdečně vás zveme na tradiční letní koncert 
Radka Tomáška. Na kytaru i zpěvem Radka 
doprovodí jeho syn Radek (Rae) Tomášek, 
který je členem kapely Support Lesbiens, 
kde hraje na bicí.

KosTel sv. václava
Kostel sv. václava, 3. 7. - 28. 8., otevřeno 
každou středu a sobotu od 13 do 16 hod.
Také letos budou mít návštěvníci možnost 
prohlédnout si kostel sv. Václava při au-
gustiniánském klášteře a dozvědět se něco 
o jeho historii či o nejnovějších poznatcích 
z archeologického výzkumu kláštera. Pro-
story jsou doplněny výstavou o svatořečení 
Anežky České.

ZanIKlÉ obce Kolem ralsKa
Fara dolnÍ KruPá
Vydejte se po stopách více než desítky za-
niklých obcí, osad a samot, které se nachá-
zely na území vojenského prostoru Ralsko. 
Objevte dávno zapomenutá místa a lidské 
osudy a odhalte dosud znatelné stopy v kra-
jině po obcích s převážně německým oby-
vatelstvem, jako byly Svébořice, Vrchbělá, 
Okna, Jablonec a další. Výstava je přístupná 
v interiérech fary v Dolní Krupé – o prázd-
ninách od středy do neděle, a to od 9 do 
17 hod.

hlava oČePená - lIdovÉ vyŠÍ-
vanÉ ČePce mladoboleslavsKa
17. 6. - 31. 10. 
Na Mladobo-
leslavsku ženy 
nejčastěji nosily 
bohatě zdobené 
čepce, jejichž 
rozsáhlý soubor 
je uložen v mu-
zejních sbírkách. 
Kdo a proč je no-
sil, kdo je vyráběl 
a  jak? Jak byly 
drahé či z jakých 
materiálů byly 
tvořeny? Nejen to se dozvíte na nové dlou-
hodobé výstavě v Muzeu Podbezdězí.

vaŘIla myŠIČKa KaŠIČKu…
29. 6. - 31. 10.

Říkadla, vtipy, po-
směšky, horory, rozpo-
čítadla a  hlavně velké 
množství her doprovází 
dětský věk. Zavzpomí-
nejme na to, čím jsme 
se bavili, strašili a čemu 
všemu jsme věřili. Na 

výstavě v Muzeu Podbezdězí zjistíte, že 
i vy a vaše děti jste nositeli unikátní živé 
tradice trvající staletí, zaskáčete si panáka, 
zahrajete si šibenici, uvaříte kašičku na stří-
brném rendlíčku nebo si zahrajete „krvavé 
koleno“. Sdílet s námi můžete i to, co vám 
ze světa dětského folkloru utkvělo v paměti.

PodbeZděZÍ v Proměnách Času
stálá expozice

Nová interaktivní stálá 
expozice Muzea Pod-
bezdězí představuje 
tradici regionu, kul-
turní a historické pa-
mátky i osobnosti Pod-
bezdězí.

sv. ludmIla – 1100 leT od Za-
vražděnÍ PrvnÍ ČesKÉ svěTIce
28. 5. - 31. 10.
V letošním roce slavíme smutné výročí 
1100 let od úmrtí sv. Ludmily. Tato svě-
tice a první česká kněžna je díky genealo-
gické příbuznosti panovnických a někte-
rých šlechtických rodů nejen pramatkou 
mnoha králů (až po současnost), ale i ně-
kterých významných nešlechticů či obecně 
známých osobností.
Výstava, kterou Muzeum Podbezdězí při-
pravilo v zámecké kapli sv. Josefa, ukazuje 
spřízněnost např. s básníky, hudebníky či 
současnými panovníky s touto českou svě-
ticí. Výstava je součástí prohlídky Muzea 
Podbezdězí a bude otevřena až do konce 
října.

mŠe svaTá v KaPlI sv. joseFa
Pátek 9. 7. od 18 hod.
Pravidelná mše 
svatá v zámecké 
kapli sv. Josefa 
v Bělé bude slou-
žena v pátek 9. 7. 
od 18 hod.

mŠe svaTá v KosTele sv. václava
Pátek 30. 7. a 27. 8. od 18 hod.
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Vác-
lava při augustiniánském klášteře v Bělé 
bude sloužena v  pátek 30. 7. a  27. 8.  
od 18 hod.

Kontakt:
MUZEUM PODBEZDĚZÍ, 

pobočka Muzea Mladoboleslavska
Zámek 1 (1. patro), Bělá p. B.

tel.: 326 701 618, mobil: 606 070 910
www.muzeummb.cz, info@muzeummb.cz

Facebook Muzeum v Bělé pod Bezdězem
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Volný čas jde využít různě. Někdo rád hraje deskové hry, někdo je spíš na turistiku, jiný tráví hodiny nad 
historickými publikacemi a někdo rád soutěží, skáče, běhá, hopsá. Jiný zase je celý nesvůj, když dlouho nevsítí, 
nevstřelí nebo nehodí míč do branky. A protože v našem městě je hodně těch, kteří věnují svůj volný čas nejen 
sobě, ale i druhým, vznikl tenhle seriál. Altruistů je opravdu hodně, a tak musíme střídat sport s dalšími aktivitami. 
Proto si v tomto dvojčísle můžete přečíst rozhovory hned dva. Ten první je na výsost sportovní. Do našeho 
improvizovaného studia jsme pozvali trenéra mládeže a sekretáře oddílu házené TJ SOKOL Bělá pod Bezdězem, 
druhého nejstaršího sportovního klubu v Bělé, pana Stanislava Švece. Tak pojďme hned na to.

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 

Petr Matoušek

TJ SOKOL BĚLÁ POD BEZDĚZEM - HÁZENÁ

Pane Šveci proč jste si vybral házenou? 
K házené jsem se dostal v roce 1984 díky 
náboru. Samozřejmě jsme v té době sportovali 
různě, hrál se fotbal, jezdili jsme na kole. A já 
jsem nakonec zůstal u házené. Házenou hrál 
v Bělé i můj táta a děda z matčiny strany. Mým 
prvním trenérem byl Ivan Zajac. Začátky byly 
opravdu pěkné. Venku na asfaltovém hřišti, 
v dešti, sněhu. Rádi na to vzpomínáme. 
Je pravda, že házená je tvrdší než hokej?
Je to tvrdý sport. V poslední době je ještě 
dynamičtější. Já jsem si taky odnesl pár šrámů, 
zlomený nos a zlomenou ruku v lokti. Ale to 
je daň za rychlost. V házené padá hodně gólů 
a hřiště je menší, takže se tam mnohem míň 
běhá než u fotbalu. A to bylo pro mě taky 
důležité. (smích)
Existují dva druhy házené, kterou hrajete vy?
Je národní házená, ta se v Bělé hrála do roku 
1952, a pak se přešlo k té starší „mezinárodní“ 
verzi. (Tu vymyslel dánský učitel Holger Nielsen 
v roce 1898 – pozn. red.) Základ je stejný - dvě 
družstva, dvě branky, hraje se na góly. Jsou 
tam trochu jiné rozměry hřiště a branek, jiný 
počet hráčů, odlišná pravidla.
Ještě se stále hraje i ta národní házená?
Tady v okolí se hraje v Podlázkách a v Ba-
kově nad Jizerou. Kdysi za první republiky 
a za války jsme s těmito kluby hráli. Oni u ná-
rodní házené zůstali, my ne.
To ale nepamatujete?
To samozřejmě ne, ale právě letos v zimě jsem 
historii klubu dával dohromady. Mluvíme 
o to s kluky už asi patnáct let, že musíme dát 
naši vlastní historii do pořádku. Blíží se nám 
100. výročí od založení klubu. Historie je bo-
hatá a máme být na co hrdí. Házenou sem 
v roce 1927 přinesli studenti mladoboleslavské  
„reálky“*. Byla ustanovena hned dvě družstva 
- Sokol Bělá a SK Bělá. Tento stav trval do roku 
1939, kdy byl Sokol zakázán. Takže se využil 
název druhého klubu a pokračovalo se pod 
hlavičkou SK Bělá. Po druhé světové válce se 
naši předchůdci k názvu Sokol Bělá vrátili, ale 
jen do roku 1948. Opět přišel zákaz Sokola 
a házená se jmenovala Tatran Bělá, Delta Bělá, 
Sk Bělá a Papírny Bělá. A pak na dlouhou 
dobu Spartak Bělá. V těch 50. a 60. letech jsme 
měli silné družstvo mužů. Bylo i mužstvo žen. 
V roce 1958 vyhráli mladší dorostenci druhé 
místo na přeboru ČSSR v Nových Zámkoch. 

Chlapi hráli vršek druhé ligy. A co mi vyprá-
věli pamětníci, za sokolovnu chodilo až 400 
diváků. Hrálo se i pod umělým osvětlením. 
Na konci 60. let jsme sestoupili z druhé ligy 
do krajského přeboru. Ten se tu hrál v 70. 
– 80. letech. A v roce 1992 jsme se opět vrá-
tili k názvu Sokol Bělá. V roce 1997 jsme se 
po letech vrátili do druhé ligy. První sezóny 
se hrály v Mladé Boleslavi, protože tady ještě 
nebyla hala a při utkáních také chodilo kolem 
tří set diváků. Měl jsem tu čest být součástí 
toho družstva a moc rád na to vzpomínám. 
Poslední významný milník se odehrál v roce 
2016, bohužel došlo k sestupu z druhé ligy 
zpět do krajského přeboru. 
A můžete trochu přiblížit jak váš oddíl k le-
tošnímu roku vypadá?
K letošku máme cca 100 členů, chod zajišťuje 
6 lidí ve výboru a deset trenérů. Naší prioritou 
je práce s mládeží a cílem návrat do druhé ligy. 
Vy jste začínal na asfaltovém hřišti   hala 
přišla až v roce 2006. Co bylo mezi tím? 
Co se týká hřišť, začínalo se na škváře za so-
kolovnou, v roce 1972 dostalo hřiště asfaltový 
povrch. V roce 2001 se na asfalt položila umělá 
tráva a v roce 2006 se postavila hala. 
A co významné osobnosti, za dlouhou his-
torii jich musí být celá řada?
To máte pravdu. V naší historii jsou významní 
lidé, a to jak funkcionáři, tak hráči. Jako prv-
ního bych rád jmenoval Františka Báznera, 
který tady házenou založil a za 2. světové 
války byl hlavním tahounem mužstva, a to jak 
na hřišti, tak jako funkcionář. Po válce předal 
křeslo sekretáře panu Jiřímu Cehákovi, který 
se stal na dalších padesát let duší našeho od-
dílu. Nebyl na to sám. Ve výboru mu pomáhali 
Miroslav Šanda a Franta Kamlerů. A za hráč-
ské legendy bych jmenoval Milana Chadalíka, 
Milana Kuldu, Jardu Malého, Frantu Müllera, 
Jiřího Antoše - výborní hráči v 50. letech. Dál 
Zdeněk Čtvrtník, náš odchovanec, který to do-
táhl až do reprezentace, Karel Urban,  výborný 
hráč v 50. a 60. letech. V novodobé historii Ra-
dek Musil, který se dostal až do reprezentace, 
stejně jako Martin Hríb. 
V jakých věkových kategoriích máte členy?
Přípravka (děti 6-7 let), mini žáci, mladší žáci, 
starší žáci, to jsou plně obsazené kategorie - teď 
musíme doplnit oba dorosty – starší i mladší. 
A pak s přibývajícími roky je postupně posílat 
do té mužské kategorie.
Jak často trénujete?
Všechna družstva trénují dvakrát týdně. Teď 
kvůli pandemii děti poznaly i venkovní hřiště 
za školou. Dětem se tam líbilo, takže hlavně 

v létě budeme hřiště dál využívat.  Ale chtěl 
bych říct, že jsem byl příjemně překvapený, 
když se nám po té Covidové pohromě vrátilo 
85 % dětí zpět. A samotné děti chtěly začít tré-
novat a prosily nás, ať se vykašleme na zákazy. 
Což tedy samozřejmě nešlo.
Ale pěkné že mají zájem.
Mě to potěšilo. Snad ta příští sezona už bude 
zase dobrá a my stavy doplníme. Máme velmi 
dobrou spolupráci s místí Základní školou, kdy 
děti chodí na hodinu „nakouknout za oponu“ 
házené v rámci tělocviku.  Rádi bychom po-
dobný systém nabídly i školám v Doksech, 
Mimoni a Kuřívodech. 
Pořádáte i nějaké turnaje?
Ano, od roku 1953 se v Bělé pořádá Máchův 
pohár, druhý nejstarší turnaj mužů v repub-
lice. A také pořádáme dětské a mládežnické 
turnaje. Dětem je třeba se věnovat, pokud je 
chceme u sportu udržet.  Kromě turnajů sa-
mozřejmě vyjíždíme i na letní přípravu, byli 
jsme třeba v Borovici. Ale i tady přímo v okolí 
města jsou luxusní podmínky.  
A co vy osobně máte čas ještě na jiné koníčky? 
Teď dodělávám trenérskou licenci A, takže 
toho času nazbyt není. Hlavně se učím. V létě 
odpočívám - kolo, brusle, horská turistika. 
Harrachov a okolí mám moc rád. V zimě, 
když je dost sněhu, s muži vyrážíme na běžky. 
Po dvaceti letech jsem se vrátil na sjezdovky 
a docela mě to chytlo. Hodně času trávím 
na chalupě na Vysočině. Rád si přečtu knihu, 
teď mám rozečtené Toulky českou minulostí, 
jsem ve třetím díle, ale jak říkám, spíš přes tu 
zimu.  Ono obecně toho času mnoho není, teď 
jsem poslední rok i sekretářem klubu a to je 
hodně práce, orientovat se v dotacích, v opat-
řeních s Covidem. Letos ač se nesportovalo, 
házená prošlo kompletní digitalizací od regis-
tračních karet až po zápisy o utkání - všechno 
je digitální. Máme i povinnosti vůči Sokolu 
a všechno musí hrát a klapat. Je to sice náročné, 
ale někdo to dělat musí a mě to celkem baví.  
Děkuji moc za rozhovor ať se vám plní 
všechny vaše sny a plány. Mějte se krásně.

Pro vás milí čtenáři, ještě připomínám, že 
celý rozhovor najdete na podcastu na Spotify, 
Anchor, Audiolibrix - stačí zadat KULTURNÍ 
TELEGRAF a uživatelé jablíček nás najdou  
na iTunes v podcastech. Pro vás ostatní je 
každý nový díl v oddíle Kulturní telegraf 
na stránkách MKZ www.mkzbela.cz

TJ Sokol Bělá pod Bezdězem
Stanislav Švec; tel: 777 238 792

E-mail: svecstanislav@seznam.cz

* Reálná škola (německy Realschule) nebo častěji 
jen reálka (archaicky též věcnice) byl druh 
střední školy zaměřené spíše na přírodovědní 
obory a živé jazyky (na rozdíl od gymnázia). 

„Jen ve zpěvu, jen ve zpěvu, jsme našli sladkou úlevu.“ Tak zní zlidovělý konec árie Bohuše 
z opery Antonína Dvořáka Jakobín. Jako by se této metody držel další z mých hostí  
v seriálovém povídání o lidech, kteří dávají druhým více než sobě. Paní učitelku Nigrínovou 
jsem zaznamenal krátce po svém příchodu do Bělé na MKZ v roce 2003. Nevím už přesně, 
kdy to bylo, ale pamatuji si, že jsem ji viděl s dětmi z místní základní školy v čele pěveckého 
sboru. Tehdy to byl vokálně instrumentální sbor Pramínek, později vznikl Carillon*. A tak 
mě zajímalo, jak se paní Nigrínová k hudbě dostala, jaká byla její životní cesta. Jaké má 
sbor i jeho vedoucí plány a sny.

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 

Petr Matoušek

MARCELA NIGRÍNOVÁ A PĚVECKÝ SBOR CARILLON

Paní Nigrínová, jste rodačka z Bělé? 
Ano, narodila jsem se o dvě ulice dál, než teď 
sedíme. Tady bydlel můj dědeček. Bylo tady 
lakýrnictví a písmomalířství. Moji rodiče byli 
velcí sokolové a kromě cvičení měli další ko-
níčky. Dechovku, divadlo, loutkové divadlo. Já 
jsem v tom vyrůstala. Tehdy televize nebyla, ani 
mobily. Tatínek hrál na violoncello a na trubku 
v sokolské dechovce, v kostele se symfoňákem. 
Ten řídil pan Jiří Matas. A mamka zase cho-
dila do divadla a zpívala tam. Oni hráli ope-
rety. Maminka pocházela z rodiny Dismanů.  
Miloslav Disman byl její bratranec. A oba moji 
rodiče dělali hrozně moc loutkařinu. A já cho-
dila s nimi. Loutky dělal pan Tieftrunk, truhlář, 
krásné, vysoké. A paní Tieftrunková na ně šila 
šaty. Všechny loutky od Kašpárka až po prin-
ceznu. Ani nevím, kam ty loutky přišly. Mě to 
hrozně bavilo. A dokonce jsem to „dotáhla“ 
na Kašpárka – tedy že jsem ho mluvila. To bylo 
někdy v padesátých letech. 
Jak dlouho jste u loutek zůstala?
Dlouho. Byla tam jednak skvělá parta. Zkoušky 
byly dvakrát týdně a každou neděli se hrálo. 
Mě to tak bavilo, že když jsem šla na jedenác-
tiletku do Doks, chtěla jsem po jejím absol-
vování jít loutkařinu studovat. Ale tam po-
prvé o mně někdo rozhodl. Tatínek se vrátil ze 
školy s tím, že mluvil se soudruhem ředitelem, 
který mi odmítl dát doporučení na studium 
loutkařiny. Můj třídní navrhl, ať jdu studovat 
učitelství.
A co jste dělala?
Skákala jsem metr dvacet do výšky. Vzteky. 
„Já se s dětma celej život otravovat nebudu!“ 
A když jsem se vyvztekala, řekla jsem si: „No 
co, divadlo jako divadlo.“ A nakonec jsem 
na tu kantořinu šla. 
Kde jste studovala?
V Liberci na Pedagogickém institutu. Tři roky 
jsme studovali, udělali státnici a čtvrtý rok jsme 
šli učit. A dělali jsme diplomku. A já měla jít 
do Bakova, a pak se to změnilo a šupky do Ka-
tusic na malotřídku. O malotřídce jsem nevě-
děla nic. Náš táta prohlásil: „Nedej Bože, aby 
tam běhaly myši, to by děti měly estrádu.“
Jak dlouho jste v Katusicích pobyla?

Jenom ten poslední rok na škole. Já se pak 
v roce 1965 vdávala. V jediném týdnu jsem 
stihla promoci i svatbu. Přestěhovali jsme se 
do Doks, kde jsem také nastoupila do školy. 
Pak přišli Rusové a v roce 1969 jsme na jed-
nom posezení s kantory zpívali mj. i písničku 
Běž domů, Ivane. A někdo nás udal, mě prý 
bylo nejvíc slyšet, tak mě vyhodili. 
A co jste dělala?
Já se dostala do Dubé, a to díky panu Jankov-
skému, který pracoval na školském úřadu  
v České Lípě. On pocházel z Bělé, tak mě tro-
chu uklidil. A v Dubé byla bezvadná parta. 
Vyprávějte…
Tak předně všichni byli vyhození z partaje. 
Došlo k tomu tak, že učitelům dali udělat tri-
bunu na prvního máje. A když chtěli, aby jim 
dali materiál, soudruzi z Dubé jim řekli, ať po-
užijí vyřazené lavice. No, a tak je kantoři pou-
žili. A smontovali z toho tribunu pro městské 
pohlaváry, dokonce i ruští důstojníci dorazili. 
Ale bohužel na to použili nějaké kratší hřebíky 
a tribuna se sesula ke straně. Učitele obvinili ze 
sabotáže a vyloučili ze strany. A sem já přišla 
a prožila tu deset nejkrásnějších let. Pak přišel 
mladý soudruh na místo naší paní ředitelky, 
ambiciózní chlapec, a zase jsem šla pryč. 
Kde jste měla první sbor?
Právě v té Dubé. Měla jsem tam kolegyni, 
která hrála na harmoniku. A hned po nástupu 
jsme měli něco udělat k VŘSR. My nevěděli 
co a paní ředitelka nám poradila – dejte tam 
pár lidových písniček. Pak to za nás „slízla“, ale 
poradila nám to ona. (smích) Sbor pak fungo-
val, jmenoval se MLÁDÍ. To bylo moc pěkné. 
My jsme zpívali na různých místech. Zvali nás  
k vystoupením během různých oslav v restau-
raci Slavia v Dubé. 
A to jste bydlela ještě v Doksech?
Ano, stále Doksy. Chvíli jsem tam učila i na Li-
dové škole umění hudební nauku a denně jsem 
dojížděla do Dubé. No, a když jsem byla „ode-
jita“ z Dubé, vrátila jsem se na základní školu 
v Doksech. Tam jsem měla dívčí sbor Korálky. 
Nosily jsme korálky, halenky, sukýnky. Měly 
jsme hodně vystoupení, to se mi líbilo. Sbor 
byl taky velký.
A přišel rok 1989 - nastala změna i u vás?
Asi v roce 1990 jsem přestoupila na země-
dělské učiliště (na dokském zámku) do nově 
vzniklého učebního oboru provoz služeb pro 
domácnost. Já byla ve svém živlu, protože ten 
obor začínal. Vybavila jsem si cvičnou kuchyni 
i jídelnu, byla to paráda. Pak se změnil ředitel 

a já byla opět na odchodu. Tak jsem si řekla, 
že už žádné sbory dělat nebudu. Všechno jsem 
zavřela, schovala. V roce 1993 mi zemřel muž 
a já se vrátila z Doks zpátky do Bělé. Ještě dva 
roky jsem pracovala v Doksech na učilišti. Pak 
mě bezdůvodně „vyšoupli“. To byla pro mě 
krutá doba. Bydlela jsem v Praze s přítelem. 
Ale bydlení v paneláku, v šestém patře - pro 
mě hrůza. Já měla pocit, že mi uřízli zem pod 
nohama. Proto jsem v roce 2000 zavolala ře-
diteli bělské základní školy a on mi řekl, že by 
pro mě místo měl - učit děti uprchlíků. Já to 
vzala a vrátila se do Bělé natrvalo. A zase jsem 
začala na zelené louce. Všechno jsem si vy-
brala, nakoupila, zařídila. Jako v těch Doksech. 
Na základní škole jsem založila bělský sbor. 
Pramínek?
Ano, Pramínek. Celkem v něm působilo asi  
15 dětí a spolupracovali jsme s Alexandrem  
Visičem. Po dvou letech jsme se oddělili 
a vznikl samostatný dětský pěvecký sbor 
Zvonky. Pak mě napadlo přidat k tomu do-
spěláky. Tento sbor dostal jméno Carillon  
a letos oslavil už 15leté výročí vzniku. A to byla 
snad úplně nejhezčí práce, kterou jsem dělala. 
V rámci těchto sborů jsem pořádala předvá-
noční soustředění. Pracovala jsem přes den 
s dětmi a večer s dospěláky.
A jaká je současnost?
Dětský sbor už nemáme, ten se úplně rozpadl, 
děti přestaly chodit. V dospělých nás zůstalo 
pět. Máme udělané písně Karla Hašlera, Jaro-
slava Ježka a teď máme připravené písničky 
z filmů. Tedy připravené… V notách se zatím 
nezkoušelo. Rok jsme nezpívaly. Kdo ví, jak 
to bude. Nejsem sice nejmladší, ale nerada 
bych to vzdávala.
Tak to nevzdávejte. Ať se daří plnit sny 
a přání! Je pěkné, že stále máte plány do bu-
doucna, a ať se plní tak, jak chcete.

Pro vás, milí čtenáři, ještě připomínám, že celý 
rozhovor najdete na podcastu na Spotify, An-
chor, Audiolibrix - stačí zadat KULTURNÍ TE-
LEGRAF - a uživatelé jablíček nás najdou na 
iTunes v podcastech. Pro vás ostatní je každý 
nový díl v oddíle Audiogalerie na stránkách 
MKZ www.mkzbela.cz.

Pěvecký sbor Carillon, Mgr. Marcela 
Nigrínová: e-mail: m.nigrinova@volny.cz, 
telefon: 739059232

* Carillon - je hudební nástroj sestávající ze 
sady zvonů naladěných v chromatické řadě  
s rozsahem dvou až šesti oktáv. Jeho zvuk závisí 
na tvaru zvonů, slitině, ze které jsou odlity, 
materiálu a hmotnosti zvonových jazyků  
a akustice zvonice.
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„Jen ve zpěvu, jen ve zpěvu, jsme našli sladkou úlevu.“ Tak zní zlidovělý konec árie Bohuše 
z opery Antonína Dvořáka Jakobín. Jako by se této metody držel další z mých hostí  
v seriálovém povídání o lidech, kteří dávají druhým více než sobě. Paní učitelku Nigrínovou 
jsem zaznamenal krátce po svém příchodu do Bělé na MKZ v roce 2003. Nevím už přesně, 
kdy to bylo, ale pamatuji si, že jsem ji viděl s dětmi z místní základní školy v čele pěveckého 
sboru. Tehdy to byl vokálně instrumentální sbor Pramínek, později vznikl Carillon*. A tak 
mě zajímalo, jak se paní Nigrínová k hudbě dostala, jaká byla její životní cesta. Jaké má 
sbor i jeho vedoucí plány a sny.

U NÁS TO ŽIJE ANEB OBČANSKÁ SPOLEČNOST V BĚLÉ 

Petr Matoušek

MARCELA NIGRÍNOVÁ A PĚVECKÝ SBOR CARILLON

Paní Nigrínová, jste rodačka z Bělé? 
Ano, narodila jsem se o dvě ulice dál, než teď 
sedíme. Tady bydlel můj dědeček. Bylo tady 
lakýrnictví a písmomalířství. Moji rodiče byli 
velcí sokolové a kromě cvičení měli další ko-
níčky. Dechovku, divadlo, loutkové divadlo. Já 
jsem v tom vyrůstala. Tehdy televize nebyla, ani 
mobily. Tatínek hrál na violoncello a na trubku 
v sokolské dechovce, v kostele se symfoňákem. 
Ten řídil pan Jiří Matas. A mamka zase cho-
dila do divadla a zpívala tam. Oni hráli ope-
rety. Maminka pocházela z rodiny Dismanů.  
Miloslav Disman byl její bratranec. A oba moji 
rodiče dělali hrozně moc loutkařinu. A já cho-
dila s nimi. Loutky dělal pan Tieftrunk, truhlář, 
krásné, vysoké. A paní Tieftrunková na ně šila 
šaty. Všechny loutky od Kašpárka až po prin-
ceznu. Ani nevím, kam ty loutky přišly. Mě to 
hrozně bavilo. A dokonce jsem to „dotáhla“ 
na Kašpárka – tedy že jsem ho mluvila. To bylo 
někdy v padesátých letech. 
Jak dlouho jste u loutek zůstala?
Dlouho. Byla tam jednak skvělá parta. Zkoušky 
byly dvakrát týdně a každou neděli se hrálo. 
Mě to tak bavilo, že když jsem šla na jedenác-
tiletku do Doks, chtěla jsem po jejím absol-
vování jít loutkařinu studovat. Ale tam po-
prvé o mně někdo rozhodl. Tatínek se vrátil ze 
školy s tím, že mluvil se soudruhem ředitelem, 
který mi odmítl dát doporučení na studium 
loutkařiny. Můj třídní navrhl, ať jdu studovat 
učitelství.
A co jste dělala?
Skákala jsem metr dvacet do výšky. Vzteky. 
„Já se s dětma celej život otravovat nebudu!“ 
A když jsem se vyvztekala, řekla jsem si: „No 
co, divadlo jako divadlo.“ A nakonec jsem 
na tu kantořinu šla. 
Kde jste studovala?
V Liberci na Pedagogickém institutu. Tři roky 
jsme studovali, udělali státnici a čtvrtý rok jsme 
šli učit. A dělali jsme diplomku. A já měla jít 
do Bakova, a pak se to změnilo a šupky do Ka-
tusic na malotřídku. O malotřídce jsem nevě-
děla nic. Náš táta prohlásil: „Nedej Bože, aby 
tam běhaly myši, to by děti měly estrádu.“
Jak dlouho jste v Katusicích pobyla?

Jenom ten poslední rok na škole. Já se pak 
v roce 1965 vdávala. V jediném týdnu jsem 
stihla promoci i svatbu. Přestěhovali jsme se 
do Doks, kde jsem také nastoupila do školy. 
Pak přišli Rusové a v roce 1969 jsme na jed-
nom posezení s kantory zpívali mj. i písničku 
Běž domů, Ivane. A někdo nás udal, mě prý 
bylo nejvíc slyšet, tak mě vyhodili. 
A co jste dělala?
Já se dostala do Dubé, a to díky panu Jankov-
skému, který pracoval na školském úřadu  
v České Lípě. On pocházel z Bělé, tak mě tro-
chu uklidil. A v Dubé byla bezvadná parta. 
Vyprávějte…
Tak předně všichni byli vyhození z partaje. 
Došlo k tomu tak, že učitelům dali udělat tri-
bunu na prvního máje. A když chtěli, aby jim 
dali materiál, soudruzi z Dubé jim řekli, ať po-
užijí vyřazené lavice. No, a tak je kantoři pou-
žili. A smontovali z toho tribunu pro městské 
pohlaváry, dokonce i ruští důstojníci dorazili. 
Ale bohužel na to použili nějaké kratší hřebíky 
a tribuna se sesula ke straně. Učitele obvinili ze 
sabotáže a vyloučili ze strany. A sem já přišla 
a prožila tu deset nejkrásnějších let. Pak přišel 
mladý soudruh na místo naší paní ředitelky, 
ambiciózní chlapec, a zase jsem šla pryč. 
Kde jste měla první sbor?
Právě v té Dubé. Měla jsem tam kolegyni, 
která hrála na harmoniku. A hned po nástupu 
jsme měli něco udělat k VŘSR. My nevěděli 
co a paní ředitelka nám poradila – dejte tam 
pár lidových písniček. Pak to za nás „slízla“, ale 
poradila nám to ona. (smích) Sbor pak fungo-
val, jmenoval se MLÁDÍ. To bylo moc pěkné. 
My jsme zpívali na různých místech. Zvali nás  
k vystoupením během různých oslav v restau-
raci Slavia v Dubé. 
A to jste bydlela ještě v Doksech?
Ano, stále Doksy. Chvíli jsem tam učila i na Li-
dové škole umění hudební nauku a denně jsem 
dojížděla do Dubé. No, a když jsem byla „ode-
jita“ z Dubé, vrátila jsem se na základní školu 
v Doksech. Tam jsem měla dívčí sbor Korálky. 
Nosily jsme korálky, halenky, sukýnky. Měly 
jsme hodně vystoupení, to se mi líbilo. Sbor 
byl taky velký.
A přišel rok 1989 - nastala změna i u vás?
Asi v roce 1990 jsem přestoupila na země-
dělské učiliště (na dokském zámku) do nově 
vzniklého učebního oboru provoz služeb pro 
domácnost. Já byla ve svém živlu, protože ten 
obor začínal. Vybavila jsem si cvičnou kuchyni 
i jídelnu, byla to paráda. Pak se změnil ředitel 

a já byla opět na odchodu. Tak jsem si řekla, 
že už žádné sbory dělat nebudu. Všechno jsem 
zavřela, schovala. V roce 1993 mi zemřel muž 
a já se vrátila z Doks zpátky do Bělé. Ještě dva 
roky jsem pracovala v Doksech na učilišti. Pak 
mě bezdůvodně „vyšoupli“. To byla pro mě 
krutá doba. Bydlela jsem v Praze s přítelem. 
Ale bydlení v paneláku, v šestém patře - pro 
mě hrůza. Já měla pocit, že mi uřízli zem pod 
nohama. Proto jsem v roce 2000 zavolala ře-
diteli bělské základní školy a on mi řekl, že by 
pro mě místo měl - učit děti uprchlíků. Já to 
vzala a vrátila se do Bělé natrvalo. A zase jsem 
začala na zelené louce. Všechno jsem si vy-
brala, nakoupila, zařídila. Jako v těch Doksech. 
Na základní škole jsem založila bělský sbor. 
Pramínek?
Ano, Pramínek. Celkem v něm působilo asi  
15 dětí a spolupracovali jsme s Alexandrem  
Visičem. Po dvou letech jsme se oddělili 
a vznikl samostatný dětský pěvecký sbor 
Zvonky. Pak mě napadlo přidat k tomu do-
spěláky. Tento sbor dostal jméno Carillon  
a letos oslavil už 15leté výročí vzniku. A to byla 
snad úplně nejhezčí práce, kterou jsem dělala. 
V rámci těchto sborů jsem pořádala předvá-
noční soustředění. Pracovala jsem přes den 
s dětmi a večer s dospěláky.
A jaká je současnost?
Dětský sbor už nemáme, ten se úplně rozpadl, 
děti přestaly chodit. V dospělých nás zůstalo 
pět. Máme udělané písně Karla Hašlera, Jaro-
slava Ježka a teď máme připravené písničky 
z filmů. Tedy připravené… V notách se zatím 
nezkoušelo. Rok jsme nezpívaly. Kdo ví, jak 
to bude. Nejsem sice nejmladší, ale nerada 
bych to vzdávala.
Tak to nevzdávejte. Ať se daří plnit sny 
a přání! Je pěkné, že stále máte plány do bu-
doucna, a ať se plní tak, jak chcete.

Pro vás, milí čtenáři, ještě připomínám, že celý 
rozhovor najdete na podcastu na Spotify, An-
chor, Audiolibrix - stačí zadat KULTURNÍ TE-
LEGRAF - a uživatelé jablíček nás najdou na 
iTunes v podcastech. Pro vás ostatní je každý 
nový díl v oddíle Audiogalerie na stránkách 
MKZ www.mkzbela.cz.

Pěvecký sbor Carillon, Mgr. Marcela 
Nigrínová: e-mail: m.nigrinova@volny.cz, 
telefon: 739059232

* Carillon - je hudební nástroj sestávající ze 
sady zvonů naladěných v chromatické řadě  
s rozsahem dvou až šesti oktáv. Jeho zvuk závisí 
na tvaru zvonů, slitině, ze které jsou odlity, 
materiálu a hmotnosti zvonových jazyků  
a akustice zvonice.
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LETNÍ KEMP pro děti
9. 8. – 13. 8. 2021

8:00 – 16:00
Vážení rodiče, milí žáci!

Srdečně vás zveme na letní kemp 
plný zábavy, pohybu i vzdělávání. 

Věříme, že tento kemp může naprosto přirozenou cestou
podpořit nejen touhu po vědění, ale i prakticky ukázat, že

to může být i zábavné.

PROGRAM:
• moderní deskové hry, sportovní aktivity,

rébusy, soutěže a tvořivé dílny
• angličtina, matematika, zeměpis -

- vše formou her, vědomostních kvízů a soutěží

Celodenní strava zajištěna.
Určeno pro žáky ZŠ – počet účastníků omezen, 
hlaste se co nejdříve, nejpozději do 18. 7. 2021

Masarykovo náměstí 85, Bělá pod Bezdězem
Sbor Bratrské jednoty baptistů

Cena: ZDARMA
Realizace letních kempů byla podpořena

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pořadatel: YMCA Sever

Detailní informace a přihlášku získáte zde:
Ing. Miloš Tresa       milos.tresa@centrum.cz       730 184 303

Zveme vás na

6. ročník běhu do vrchu

Bezdědický krpál
který se koná

25. září 2021  v Bezdědicích

Start dětského závodu: 14:00

Start hlavního závodu: 15:00

Start závodu horských kol: 16:00
Registrace závodníků začíná ve 12:30 a končí 30 
minut před každým závodem                               

Dětský závod je určen pro 

holky a kluky do 11 let 

– vyhraje každý.

Pro všechny je pak připraveno                 

občerstvení i dobrá muzika. 

Těšíme se na vás.
Dotazy na: belskysedmiboj@gmail.com                        

LETNÍ KINO
11. a 12. 8. 

od 21:15

na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem

Více informací na Facebooku města a MKZ
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