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Ve výstavním sále MKZ uvidíte
do 23. 11.
„Svět Ladislava Fukse“
Výstava věnovaná
významnému českému spisovateli
20. stol.
11. října
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli
sv. Josefa od 16.30
11. října
„Tři mušketýři“
Divadlo TY-JÁ-TR
v Komorním sále MKZ od 19.30
Vstupné 60 Kč
18. října
Pravidelná mše v klášterním kostele
sv. Václava od 16.30
19. října
„Pověsti pro štěstí“
Hudební pohádka divadla TY-JÁ-TR
v Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné 60 Kč
25. - 26. října
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
24. října
„Takový krásný sen“
K 95. výročí vzniku samostatného
československého státu
program pro II. stupeň základní školy
1. listopadu
„Bělá dušičková“
Komponovaný pořad
ve spolupráci s RC Kaštan.
V parku na Masarykově náměstí
od 16 hod.

28. říjen
95 let od vzniku samostatného státu

1. listopadu
Divadelní festival Tréglova Bělá,
každý pátek a sobotu
v Komorním sále MKZ.
Setkání zástupců města
a MÚ s občany
od 6. listopadu

z jednání RADY a zastupitelstva města

SPRÁVA MĚSTA
Rekonstrukce chodníku v Tyršově ul.
Projekt navázal na již provedenou regeneraci
Masarykova náměstí na jedné straně a na
plánovanou rekonstrukci ulice Mělnické na
straně druhé. V rámci jeho realizace došlo
k rekonstrukci stávajícího chodníku s asfaltovým
povrchem a k přeložení stávajícího chodníku
z kamenné dlažby na druhé straně u základní
školy. Účelem projektu bylo nejen sladit
povrchovou úpravu s opraveným náměstím,
ale především vytvořit bezbariérovou trasu pro
pohyb občanů s omezenou schopností pohybu
a orientace. Součástí bezbariérové trasy byla
úprava stávajících tří přechodů v tomto úseku
včetně nasvícení.
Celkové náklady 2,3 mil. Kč zahrnují změnu
v dlažebním materiálu, k níž došlo po
stanovisku památkářů během letních měsíců.
Poskytovatel dotace tento nárok uznal, přiznaná
dotace zůstala ve výši 1,6 mil. Kč. Město dále
uhradilo nad rámec dotačního titulu práce
a materiál na zaústění dešťových svodů ze střech
přilehlých domů do kanalizace, aby dešťová
voda nevymílala novou kamennou dlažbu. Zde
dosáhly náklady částky 122 585 Kč bez DPH.
Rada města také zvažovala stav chodníku na
druhé straně ulice, od Topinst po Arnoštskou

ul. Tento úsek do dotace nezapadl kvůli
nestandardním parametrům chodníku.
Nakonec padlo rozhodnutí investovat ještě
238 492 Kč vč. DPH na opravu této části tak, aby
vznikla ucelená opravená část chodníků Tyršovy
ulice v nejfrekventovanějších místech kolem
náměstí. Akci zajišťovala firma SaM silnice
a mosty, a. s., Česká Lípa, předpoklad dokončení
- listopad 2013.
Parkování u „staré školy“
Jednou ze schválených lokalit pro zřízení
parkování byla úprava prostoru před budovou
Základní školy v ul. Tyršově pro odstavování
vozidel rodičů a pro parkování personálu školy.
Původní cenový odhad činil 480 tis. Kč bez
DPH. V létě došlo k rekonstrukci přilehlých
chodníků, proto se nabízela možnost provedení
nového parkování jedním dodavatelem.
Společnost SaM silnice a mosty, a. s., Česká
Lípa, předložila dvě nabídky: jednu bez stání
pro personál za oplocením areálu školy v částce
424 051,- Kč vč. DPH a druhou, ucelenou za
583 825,- Kč vč. DPH. Rada města po diskusi
schválila ucelení parkování a provedení ve
variantě druhé.
Výběr dodavatele na výměnu tepelných
zdrojů Jiráskova 455
Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy.
Komise posuzovala výši nabídkové ceny
s vahou 75 % a délku záruky s vahou 25 %.
Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma
P. Procházka, Soukenická 130, Bělá p. B.,
IČ 64723101. Rada města proto rozhodla přidělit
zakázku uvedené firmě s nabídkovou cenou
164 176,00 Kč bez DPH.

VOLBY 2013
V tomto měsíci
nás čekají volby do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které
se budou konat v pátek 25. 10. 2013 od 14
do 22 hod. a v sobotu 26. 10. 2013 od 8 do
14 hod.
Celkem budeme opět volit v 5 volebních
okrscích, a to: Základní škola v Máchově ulici
– volební okrsek č. 1, Městská kulturní zařízení
na Masarykově náměstí – volební okrsek č. 2,
správní budova společnosti Tiberina Automotive
Bělá, spol. s.r.o v Mladoboleslavské ulici – volební
okrsek č. 3, Mateřská škola v Pražské ulici
– volební okrsek č. 4, a poslední volební okrsek

č. 5 – klubovna Občanského sdružení Pejřavák
v Březince.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, anebo
cestovním průkazem). Každému voliči budou
dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Upozornění: Ve volbách do Poslanecké
sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo
volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní
občan České republiky.

Vzdělávání seniorů
V první polovině srpna proběhl v budově
Základní školy Bělá p. B. bezplatný počítačový
kurz pro seniory. Celkem 11 seniorů se zde
naučilo či si připomnělo základní postupy při
ovládání počítače. Město zaznamenalo velmi
kladnou odezvu, a proto se rozhodlo pokračovat
v této aktivitě. Ve spolupráci se základní školou

chystají se další počítačové kurzy. Celkem
4 bezplatné série by měly proběhnout na
přelomu listopadu a prosince. Konkrétní
termíny budou uvedeny v příštím Zpravodaji.
Zájemci se již teď mohou hlásit nebo se
informovat na správním odboru u paní
Krejčíkové, tel.: 326 700 924.
2

Z jednání zastupitelstva města
11. 9. 2013

Víc než 25 bodů čekalo na zastupitele města
na programu jednání v září. Nejdříve byly
projednány a schváleny finanční záležitosti,
zejména plnění rozpočtu města, rozpočtové
opatření a přijetí dotací a darů. Zastupitelé
se seznámili se stavem pohledávek a schválili
novou směrnici o nakládání s majetkem města
dle nových účetních standardů.
V minulosti město odkoupilo pozemky
pro zbudování přístupové cesty o šířce 6 m
v ul. Tréglova od soukromých osob. Pro budoucí
výstavbu však nové předpisy určily šířku
komunikace 8 metrů, proto město pokračuje
dál ve výkupu zbývajících 2 metrů pro budoucí
komunikaci. Mezi dalšími oslovenými, kteří
k tomu dali souhlas, byli manželé Cankářovi.
Souhlasili s odkupem své části pozemku
PK 1140 o výměře 14 m2 a část pozemku KN
p. č. 1194/93 o výměře 45 m2. Zastupitelstvo
souhlasilo s kupní cenou ve výši 500 Kč/m2.
Kromě nákladů za odkup pozemku v celkové
výši 29 500 Kč, uhradí město i náklady za
zpracování geometrického plánu a správní
poplatek ve výši 1000 Kč za návrh na vklad
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
Dále byl schválen prodej pozemků u ČOV
(čp. 507/16 o výměře 458 m2 a p. č. 507/25
o výměře 1590 m2) manželům Tomovým,
kteří o ně požádali s cílem péče o pozemky,
sekání trávy a údržby stromů. Po diskusi
o nevhodnosti další zástavby těchto ploch byl
prodej schválen s tím, že v této lokalitě existují
stavební omezení dle stavebního zákona
a dále se jedná dle stávajícího územního plánu
o přírodní plochu s ochrannou funkcí, která
má být na uvedených pozemcích zachována.
V lokalitě u vlakového nádraží byl prodán ještě
jeden pozemek města, šlo o 37 m2 pod nákladní
váhou, kterou má ve svém vlastnictví J. Vrabec.
Zastupitelé schválili prodej za cenu 4810 Kč
s tím, že kupující uhradí také návrh na vklad
do katastru nemovitostí.
Došlo ke schválení změny Akčního plánu
města, který je vlastně zásobníkem záměrů
města pro další vývoj v pěti klíčových oblastech
definovaných Strategickým plánem města.
Upravený materiál by měl být základem pro
nový rozpočet města na rok 2014. Zájemci
se s ním mohou seznámit na webu města.
Závěr jednání byl věnován zprávám výborů
zastupitelstva i dotazům a interpelacím
jednotlivých členů zastupitelstva.
-gal-

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem – komunikace 110c
44
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Druhá šance projektu
„Stavební úpravy
a přístavba MŠ v Bělé p. B.”
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy schválil uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 999 692 Kč na realizaci výše zmíněného projektu s celkovými předpokládanými náklady
7 728 339 Kč. Záměrem projektu je rozšíření kapacity o 25 míst a služeb stávající mateřské školy v ulici
Velenského přístavbou nového pavilonu a úpravou
dispozic západní části školního pavilonu, kde zanikne
stávající bytová jednotka.
V novém pavilonu vznikne multifunkční třída s moderní výukovou technologií (interaktivní tabule, PC
vybavení, AV technika atd.) a zároveň bude místnost vybavena novými herními prvky pro kulturní
a společenské aktivity dětí. Součástí projektu bude
i rekonstrukce přístupové komunikace do školky
a parkovací plochy. Fyzická realizace by měla začít
v říjnu letošního roku a v září 2014 budou prostory
třídy plně k dispozici dětem. Realizací tohoto projektu
tak dojde k jednoznačnému zvýšení kvality předškolního vzdělávání, protože stávající moderní výukové
metody nejsou doposud v mateřské škole využívány.
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2 ČLENĚNÍ PLOCH

TŘÍDĚNÍ ODPADU ve městě – část II.

studie organizace území 2 ČLENĚNÍ PLOCH

Uvědomělí občané města Bělá p. B. vědí, že
třídění odpadů má smysl, a podílejí se na tomto
ekologickém nakládání s odpady ve stále větší míře.
Přehled počtu sběrných hnízd a kontejnerů
v uplynulých 3 letech v Bělé pod Bezdězem
Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Počet hnízd*
21
21
21
Počet kontejnerů
plasty
24
27
33
papír
15
15
19
sklo
21
21
21
tetrapak
3
3
4
*hnízdo je stanoviště, na kterém je jeden či více kontejnerů na
tříděný odpad
Po vytřídění dostatečného množství odpadu jsou tyto vytříděné
druhy slisovány do balíků, které se následně shromažďují
k odvozu. Nevyužitelné příměsi jsou odstraňovány např.
skládkováním či spalováním.

Oznámení občanům Březinky,
Bezdědic, Hlínoviště a Šubrtova

Kompostéry zdarma pro občany!
Na základě přidělení dotace
z OPŽP na kompostéry pro občany Bělé pod Bezdězem vám
sdělujeme toto: Kompostéry
budou vydány ke konci tohoto roku na základě Smlouvy
o výpůjčce, ve které se zavážete
kompostér umístit na vlastním
pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na katastrálním území Bělá pod Bezdězem, Bezdědice,
Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem a po dobu
udržitelnosti projektu (5 let) jej využívat
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Pokud však obyvatelé odevzdávají do barevných
sběrných nádob na tříděný odpad opravdu jen
to, co do nich patří, je dosaženo významného
pozitivního ekonomického efektu:
Město Bělá p. B. tím získá příspěvek od společnosti
EKO-KOM na zajištění zpětného odběru a využití
odpadů jako „odměnu“ za třídění odpadu. Tyto
prostředky mohou být využity např. na častější
vyvážení sběrných nádob nebo na rozšíření počtu
„hnízd“, čímž se zvýší i pohodlí občanů města,
protože se zkrátí jejich docházková vzdálenost
ke sběrnému místu. Další nespornou výhodou
systému třídění je i snižování celkového množství
směsného komunálního odpadu, na jehož likvidaci
město Bělá p. B. vynakládá finanční prostředky.
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Velký význam pro správné a ekonomické třídění
má čistota tříděných komodit, neboť vysoké
znečištění způsobí následně znehodnocení celé
dávky odpadu, který je předáván oprávněné
osobě (třídicí linka), a tento odpad pak musí být
prohlášen za směsný komunální odpad a je nutné
uhradit jeho odstranění na skládce.
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V rámci prioritní osy pro
dopravu Regionálního operačního programu
částB
SČ zažádalo město 2Bělá pod Bezdězem úspěšně o dotaci na realizaci výše uve9
deného projektu. Jeho předmětem10
je vytvoření nového dopravního připojení
průmyslového
areálu
Vazačka,
který
je11
vybudován v bývalých vojenských ob1
jektech. Aktuální dostupnost
areálu
3
12 je pouze nevyhovující komunikační spojkou
dl. 140 m ze stávající křižovatky se silnicí I/38.
13
Toto napojení, které je uvažováno pouze jako dočasné, je kapacitně ne15
dostatečné a dopravně vysoce rizikové,
na výjezdu na silnici první třídy se
4
14
stalo již několik velmi vážných
dopravních nehod. Proto je nutno vytvo5
řit nové dopravní6 připojení
areálu vybudováním
nové místní komunikace
7/2
8
o délce 1 004 m, která bude připojena
na silnici II/276.
7/1
Celkové plánované výdaje projektu činí 20 477 682 Kč, přičemž
14 846 319,45 Kč bude uhrazeno z Evropského
částA fondu regionálního rozvoje.
Realizace projektu bude zahájena 1. 10. 2013 a potrvá 7 měsíců.
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55/1

částB

553/7

k danému účelu, tj. kompostování biologicky rozložitelného
odpadu. K jejímu podpisu budete vyzváni v prosinci 2013.
Kompostéry budou bezplatně
zapůjčeny uchazečům vybraným
na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek, které
si můžete vyzvednout na podatelně, nebo jsou ke stažení na webu města.
Akceptovány budou přihlášky odevzdané
do 15. 10. 2013. Vyplněný formulář pak odevzdejte zpět na podatelnu MěÚ.
3

V neděli dne 20. 10. 2013 firma Compag
Mladá Boleslav, s. r. o., provede svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu.
Jedná se pouze o tyto komodity odpadu:
200127 plechovky od barev, 200133 akumulátory
Zpětný odběr: Televizory, chladničky,
mrazničky, zářivky, monitory, rádia, vysavače
apod., zařízení musí být kompletní.
Olej a nádoby s olejem musí být uzavíratelné.
JINÉ DRUHY ODPADU NEBUDOU
ODVEZENY!
Přibližná hodina svozu:
9.00 - Šubrtov u papíren - parkoviště za obchodem
9.30 - Hlínoviště u nádob na tříděný odpad
10.00 - Bezdědice náves
10.30 - Březinka před MŠ
Celá akce se týká pouze občanů, nikoliv
podnikatelů. Odpad musí být shromážděn
předem na jednom místě. V určenou hodinu bude
provedena pouze nakládka odpadu.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Vzpomínání
na den u rybářů

Přivítání prvňáčků
Žáci devátého ročníku spolu s třídními
učitelkami zpestřili začínajícím školákům
v první třídě jejich druhý den ve škole. Formou
hry se žáci společně seznámili a za pár chvil měl
každý prvňáček svého staršího kamaráda. Spolu
pak soutěžili a užili si zábavy. Nakonec každý
deváťák pasoval nového malého kamaráda na
školáka.
Tato aktivita byla uvítáním žáků první třídy,
ti na oplátku povedou deváťáky k vyřazení, které
se koná na konci školního roku. Celá akce se
všem zúčastněným dětem i pedagogům líbila,
a proto bychom ji chtěli zopakovat i v dalším
školním roce.
Mgr. Lenka Hojková, Blanka Řepková,
třídní učitelky

Dne 17. 6. 2013 si děti z naší školky našly nové
kamarády. Celé odpoledne se nám věnovali
rybáři z Bělé, pánové Škoda, Machač, Dvořák
a paní Machačová. Pro děti připravili různé soutěže,
ukázku chytání ryb – ta se dětem velmi líbila. Pan
Machač děti svezl na lodičce. Nechyběla ani odměna
a svačina v podobě párku a chleba. Také pití bylo
zajištěno. Děti mají spoustu nových zážitků a také
vědomostí. Pro své nové velké kamarády stále kreslí
obrázky. Všem rybářům a hlavně hospodáři Dušanu
Hybnerovi, bez kterého by naše děti neměly tolik
zážitků, patří velký dík a těšíme se zase na shledání
v roce 2014.
Petrův zdar a poslední ahóóój
posílají děti a pracovnice z MŠ Březinka.

TĚŠÍME SE DO ŠVÝCARSKA
Jedenadvacet žáků ze 7. – 9. ročníků se ve dnech
23. – 27. 9. 2013 zúčastnilo výměnného pobytu
ve švýcarské konfederaci. Místem setkání byla
obec Mosnang a okolní vesnice Mühlrüti, Dreien
a Libingen v německojazyčném kantonu
St. Gallen. Program pro žáky připravila
partnerská škola. Počítalo se s návštěvou školy,
města St. Gallen. Dále se uskutečnily výlety
do oblasti Toggenburg, do Lichtenštejnska
a nechybělo ani prozkoumávání okolí Mosnangu.
Zájezd pro žáky připravilo ředitelství Základní
školy Bělá pod Bezdězem ve spolupráci se
zřizovatelem školy městem Bělá pod Bezdězem,
Základní školou Liberec, Husova ulice,
a partnerskou Oberstufenschule Mosnang.
Mgr. Libuše Coufalová, vedoucí zájezdu

Zvyšování paměťových
schopností
Alternativní celoživotní vzdělávání

Žákyně bělské školy Veronika Vacková
zvítězila na Mistrovství ČR
Ve dnech 8. – 11. 8. 2013 se v Martinicích
u Příbrami konalo Mistrovství České republiky
(MČR) dětí a juniorů v parkurovém skákání.
MČR bylo organizováno ve třech věkových
kategoriích: děti od 12 do 14 let, mladší junioři
od 14 do 16 let a starší junioři od 16 do 18 let.
Sportovního zápolení se zúčastnila též žákyně
bělské školy Veronika Vacková. V její věkové
kategorii soutěžilo celkem 53 účastníků. Tříkolová soutěž započala v pátek, kdy se uskutečnilo
1. kolo stupně ZL, v kterém jsou překážky vysoké 110 cm. Tento den ukončilo bez trestných
bodů 23 jezdců, mezi nimi byla i Veronika.
V sobotu se konalo 2. kolo stupně L, kdy je
výška překážek 115 cm. Tuto soutěž zvládla
Veronika opět bez chyby, druhý den ukončilo
bez trestných bodů již jen 9 jezdců. V neděli se
skákalo 3. kolo, znovu stupně L.
I třetí den se Veronice nadmíru podařil. Na
klisně Nicky parkur přeskákala opět bez chyby
a po závěrečném kole zůstaly bez trestných bodů již
jen dvě soutěžící. Poté následovalo rozeskakování
o první a druhé místo. Jezdkyně startující před Veronikou shodila dvě překážky, Veronika pouze jednu
a stala se mistryní ČR pro rok 2013. Nová mistryně

Kurz je vhodný v rámci prevence slábnutí výkonnosti
mozku a získávání nových schopností pro všechny
zájemce.
Trénink se zaměřuje na stimulaci paměti, prohlubování
koncentrace, rozšiřování slovní zásoby, zdokonalování
logického myšlení a prostorové orientace.
Trénink výše uvedených kognitivních funkcí je
vhodný:
• prakticky pro všechny lidi nad 35 let, kteří chtějí
pro sebe něco udělat, zejména
• pro lidi, kteří jsou po narkóze,
• pro lidi v rámci rehabilitace po cévních mozkových
příhodách,
• pro lidi se začínajícími příznaky Alzheimerovy
a Parkinsonovy choroby.
Nabízíme zdarma čtyři setkání: vždy od 17 do 18
hodin v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova
385, Bělá pod Bezdězem:

1) 4. 11. 2013 Téma: Paměť, pozornost a koncentrace,
řečové funkce, logické myšlení + trénink
2) 11. 11. 2013 Téma: Výkonnost a projevy stárnutí
mozku + trénink
republiky si tak dala ten nejkrásnější dárek ke svým 3) 18. 11. 2013 Téma: Problematika 50+ , trénink
narozeninám, které připadly na den následující po 4) 25. 11. 2013 Téma: Emoce, neuron a mozek
závodech!
+ trénink
Veronice blahopřejeme k dosaženému výsledku
a přejeme jí mnoho úspěchů v další sportovní kariéře. Trénink vede Mgr. Vlčková Naďa, Bravona.cz, Bělá
Mgr. Jiří Šíma, ředitel školy pod Bezdězem.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Pověsti pro štěstí
Pohádka, v Komorním sále MKZ
19. října od 15 hod. Vstupné 30 Kč
Krátká hudební pohádka o českém bájesloví.
Nejen o tom, jak Čechy dostaly své jméno…
Ke slovu přijdou pověsti O praotci Čechovi,
O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši a Přemyslovi,
O Ctiradovi a Šárce a O Křesomyslu a Horymírovi. Dále kytara, zpěv a sami diváci… Bláznivé
divadelní výlety do doby, kdy pražská kotlina

oplývala mlékem a strdím, kdy bylo běda mužům, kterým vládla žena, kdy byl nejslavnějším
kulturistou Bivoj, nejlepším jezdcem Horymír
a oblíbeným domácím mazlíčkem kůň Šemík…
Tři mušketýři
Divadlo TY – JÁ – TR Praha
11. října od 19.30 v Komorním sále MKZ
Neuvěřitelná divadelní parafráze jednoho z nejslavnějších románů světové literatury. Klasika,

která se splašila dříve než d´Artagnanův kůň
a kterou už nikdo nezkrotí. Romantický příběh,
který se dostal do nesprávných rukou. Do rukou
svých vlastních hrdinů! Pány Athose, Porthose,
Aramise a d´Artagnana není třeba blíže představovat. Známe je všichni ze slavného literárního
díla. A v tom to právě je. Co když se Dumas spletl,
co když některé věci správně nepochopil?! Pojďme se na celou kauzu podívat ještě jednou a bez
růžových brýlí! Hudební komedie s konverzací
a romantikou. Vstupné 60 Kč.

151 let od narození Josefa Šimona Aleše-Lyžce

Tři mušketýři

(narozen 28. října 1862 v Písku, zemřel 27. září 1927 v Bosni u Mnichova Hradiště)
Josefa Šimona AlešeLyžce (a hlavně jeho pobyt
na Krkonoších) jsme si
na sklonku minulého
a počátkem roku letošního
připomněli ve Výstavním
sále MKZ výstavou Běláci
v Krkonoších.
Josef Š. Aleš-Lyžec na škole
v „Bělé u Bezděze“ vyučoval
dvakrát, a to v letech 1898-1900 a 1909-1910. Svůj
první pobyt popisuje v dopise Jindřichu Ambrožovi
24. ledna 1921 takto:
„V Bělé u Bezděze roku 1899 a 1900 bydlil jsem
za městem (přes hluboký dol) v osamělé chalupě,
dělaje správce domu svému stravovateli, hotelieru
U lva na náměstí. Do lesa měl jsem o málo dál, co
by kamenem dohodil. Mnoho a mnohokrát jsem
se vydal odpoledne po škole ve vánici do lesa,
i v noci, přišed z hospody. Potom arci jsem uléhal po
půlnoci do ledového lože. Ale tenkrát nervy - jakkoli
vždy slabé - všemu, kromě inspekce ředitelovy neb
inspektora okresního, říkaly: Kuš!“
A jinde popisuje jednu ze svých nočních poutí
z Mnichova Hradiště do Bělé pod Bezdězem
z 12. na 13. duben 1900: „Jedna, druhá! Slyš! To
v zámku bijí hodiny. Na obzoru černé rovinaté půdy,
v šedi nebe silueta města, před ní tmí se obrysy mé
,vily´, staré, sešlé chalupy. Za mnou dlouhý, široký
les, pouť moje skončena. Tělo mdlé již únavou,
však duše stále ještě bdí a chuda dojmy zvenčí,
v jednotvárném šeru, teskném tichu noci dále spřádá
vlastní velikonoční pašije.
Jsem doma na dvoře a tělo nutí vejít, však duše v les
se vrací, jímž kdos vlídný, neviděn, mne provázel,
mne těšil, sílil, avšak - marně?! Nebyla to sofismata
ubohého rozumu, z mysli jen se vybavilo, co jsem
kdy kde četl. Tělo v klidu, krev proudí volněji, ale
teprv nyní, doma, mezi čtyřmi stěnami - ó jak bolí
samota! … Jdi spát, snad ve snu smavé lesní víly
v svou tě příjmou společnost.“
K tomuto bělskému pobytu zapsal do rukopisu
přednášky Dámám SčJ v Turnově 1902:
„… dále, kterak jsem od Labské boudy k Mumlavě
v mlze bloudil, jak bych byl na Ještědu málem zmrzl,
a kterak mne předloni v Bělé u Bezdězu, když jsem
večer druhého dne z výpravy na Ještěd se nevrátil,
za ztraceného, zmrzlého pokládali, telegrafujíce na
vše strany, alarmujíce četnická stanoviště a hraběcí

lesní personál, aby aspoň mou zmrzlou mrtvolu
našli. Žačky mé pro mne tehdá hlasitě hořekovaly
- ale návratem mým neočekávaným pláč a nářek
proměněn v radost. Ředitel pak vydal školníkovi
přísný rozkaz, aby šel do ,vily´ za městem, kde jsem
zůstával, a ski mé rozsekal, čehož moudrý muž ten
ovšem neučinil, aniž učiniti mohl.“
Tolik o bělských pobytech z „pokladu“ tří archivních
krabic uložených v Krkonošském muzeu v Jilemnici.
Více se dozvídáme také z korespondence a článků
dvou bělských rodáků, pana učitele Oty Lauermana
a pracovníka muzea v Písku pana Libora Křivánka
ze 70. let 20. století (z pozůstalosti po panu učiteli
Lauermanovi, uložené na MKZ Bělá pod Bezdězem):
„… dále připojuji několik informací o jeho pobytu
v Bělé. Tam prý bydlíval U Pešlů; to je ta samota nad
lesem u polí při Krupské silnici. Jiné jeho bydliště
pravděpodobně při jeho druhém působení v Bělé
1909-1910 bývalo u řídících Svobodů, ale mám
pochybnosti, jestli to už mohlo být v té jejich vile
na Nové čtvrti. Ještě asi před desíti lety (tj. 1966) mi
vzkázali Svobodů, že prý tam po něm mají lyže, ale
hned jsem se tam nedostal a teď už je asi beznadějné
ty lyže shánět.“
Josef Šimon Aleš-Lyžec v Bělé prožil jen zlomek svého
života. Přesto je to osobnost tak výjimečná (a nejen
tím, že je otcem Josefa Váchala), že by bylo škoda na
něho zapomenout ještě dříve, než jsme ho dokázali
z dochované pozůstalosti vůbec poznat. -J. Müller-

MUZEUM V ŘÍJNU 2013

www.muzeumbela.cz, www.facebook.com/muzeumbela,
muzeumbela@gmail.com

PŘEDNÁŠKA: Archeologické poklady
Přednáška archeologů Filipa Krásného a Adama
Kouta, kteří představí zajímavé archeologické
objevy poslední doby na Mladoboleslavsku.
Přesný termín konání přednášky bude upřesněn
na www.muzeumbela.cz.
MŠE V ZÁMECKÉ KAPLI SV. JOSEFA
pátek 11. října v 16.30
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
se uskuteční v pátek 11. října v 16.30.
MŠE V KOSTELE SV. VÁCLAVA
pátek 18. října v 16.30
Pravidelná mše v klášterním kostele sv. Václava
se uskuteční v pátek 18. října v 16.30.
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Bělá dušičková
Dušičkové putování tajemnou Bělou
1. listopadu

Komponovaný pořad ve spolupráci s RC Kaštan.
Zahajujeme v parku na náměstí v 16 hod.
Rodinné soutěže, kouzelné překvapení v pavilonu,
putování městem zakončené návštěvou strašidelného zámku s podzimní hostinou
a tancem při živé originální hudbě.

KAŠTAN
RODIČOVSKÉ CENTRUM
ŘÍJEN 2013

Středa:
8.00 – 11.45

Hernička pro nejmenší děti

13.00 – 16.00

Výtvarné odpoledne pro děti ZŠ – Šikulky

Čtvrtek:
8.00 – 11.00

Výtvarné dopoledne pro děti MŠ, ZŠ

13.00 – 15.00

Výtvarné odpoledne pro děti MŠ – Šikulky

18.30 – 19.30

Angličtina pro dospělé – pokročilí

Pátek
8.00 – 13.00

Hernička pro nejmenší děti

NĚCO NAVÍC:
Nový program
KAŠTÁNEK NA CESTÁCH
Pobyt pro rodiče a děti:
Jizerské hory – Penzion pod lípou ve
Zlaté Olešnici
- vycházky
- výlet do Vysokého n. J.,
- výtvarné aktivity
– podzimní tvoření, korálkování
- jízda na koni
Doprava a stravování individuální.
Bližší informace na tel. č.: 606 174 564.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Dne 11. října uplyne první smutný rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička, paní
Marie Kůtková.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinou.
Dne 16. října 2013 tomu bude 7 let, co odešla moje
drahá maminka, paní Ludmila Dušičková. Kdo jste ji
znal, vzpomeňte, prosím, se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Jarmila.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 21. září 2013 uplynulo jedenáct smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn,
tatínek a dědeček, Miroslav Holda.
S láskou vzpomínají rodiče Miroslav a Hana Holdovi,
dcery Martina a Hana s rodinami.
Dne 23. října uplynou již tři roky, co nás tragicky opustil pan Jaroslav Šeda.
Vzpomínají sourozenci Karel, Pavel, Petr
a Jana s rodinou.

Děkuji
městu Bělá pod Bezdězem
za projevené blahopřání
k mým 85. narozeninám
a za předaný věcný dar.
Anna Vaňková
Bělá pod Bezdězem, Strmá 761

„Matkou vám byla Čtenářská beseda, kolébkou Podolí
a domovem podolská Rychta“ – III. část
K historii vzniku Vlastenecko-dobročinné Obce baráčníků v Bělé pod Bezdězem

V roce 1914 baráčníci sehráli dvě dramata: Vychovatel a Lucifer. S rozšířením hostince se ze strany pivovaru nic
nečinilo, a tak bylo třeba poohlédnout
se jinde. Padl návrh, aby se spolek přestěhoval do hotelu pana továrníka Menzela.
Byly sestaveny podmínky v pořadí:
1) Odstranění tabulek ve znění
německo-českém.
2) Rozšíření místností dle potřeby.
3) Vyvěšení spolkové tabule na budovu.
4) Místnost pro spolkový archiv.
5) Trvání nájmu alespoň pět let.
Dne 1. července 1914 se spolek přestěhoval
a na sousedském sezení 12. 7. téhož roku byl přečten dopis od p. K. C. Menzela, v němž sděluje,
že „s potěšením béře na vědomí, že spolek náš
se přestěhuje do jeho hostince, načež že nechá
v čase nejkratším veškeré opravy provésti, ale
s tou podmínkou, že spolek náš nejméně šest
roků setrvá. Načež bylo usneseno, že spolek podmínky přijímá.“ V tomto roce má Obec 89 členů
a ve spolkové knihovně je 416 svazků knih.
V dalším válečném roce 1915 jsou sehrána tato
divadelní představení: Její pastorkyňa, Svatební
večer bez nevěsty, Paličova dcera, Excelsior (jevi-

ště bylo vypůjčeno od spolku „Svornost“ z Čisté),
Debora a Sever proti jihu. Spolek má 107 členů,
vedení bez větších změn.
V roce 1916 paní přednostová Folprechtová hlásí,
že se na starém jevišti nedá hrát a že není možno
si jeviště stále vypůjčovat. Je třeba ho opravit.
Přesto sehrána dvě dramata: Maryša a Mateřské
požehnání. Soused J. Novák řídil Taneční hodiny,
z nichž výtěžek 50 K byl věnován na vánoční
nadílku. Členů bylo v tomto roce 116. Sousedů
vojáků bylo 66, knih ve spolkové knihovně 436.
V roce 1917 v masopustě je pořádán věneček
a divadlo Mlynář a jeho dítě. Soused Novák byl

zbaven funkce švandymistra a na jeho
místo byl zvolen soused Bobek. Pro nesváry rozpuštěn též zábavní odbor. Členů
bylo 124, z toho 75 na vojně.
V roce 1918 byl zvolen syndikem soused
Ferd. Bernard, učitel na Podolí. Také byl
zvolen zábavní výbor a sehrána divadla:
Oči lásky (2x), Hospodář a výměnkář
a Mlsní kocouři (2x). Na podzim sehrána
další divadla: Anděl strážný, Prodaný ženich, Žebračka a její syn.
V následujícím roce hrozí spolku
nebezpečí. Dosavadnímu krčmáři
A. Rychetskému došel pacht v hostinci
a dostal výpověď. Továrník Menzel se též prý vyjádřil, že nemíní dál hostinec pronajímat a chce
z něho učinit lidovou kuchyň (snad veřejnou
jídelnu, vývařovnu). Poněvadž by tím činnost
spolku značně utrpěla, usneslo se na návrh syndika souseda Bernarda vedení spolku, aby spolek
sám hostinec pronajal a aby bylo v tomto smyslu
dopsáno p. továrníkovi Menzelovi. Po jednáních
přistoupeno na podmínky p. Menzela, majitele
hostince. Na to byl zvolen spolkovým podsudím Alois Rychetský ml. (snad staronový nájemce hostince). Jeho jmenování bylo schváleno
5. 1. 1919. Spolek má v tom roce 131 členů.

KULTURA PROSTŘEDÍ
Každý člověk si pod slovem KULTURA většinou
představí divadelní představení, filmy, výstavy,
koncerty, knižní produkci, přednášky atd. Často
si neuvědomujeme, že ke kultuře patří i kultura
životního prostředí. Říká se: „Bližší košile než kabát.“
Proto nás asi bude nejvíce zajímat z obklopujícího
okolí především, jak máme hezky vybavený svůj
byt, jakou máme krásnou zahrádku kolem svého
domu, nádherně kvetoucí truhlíky v oknech. Není
nám jistě ani lhostejné, co uvidíme ze svého okna
venku na ulici.
Horší už je to, co se nás tak osobně úplně nedotýká,
co je nám trochu vzdálené, a to už necháváme
většinou bez povšimnutí. Když je ovšem v našem
okolí, ve městě např. krásně zrekonstruovaný park
(hlavně se povedla 2. etapa – dendrologická část),

je to považováno za úplně normální a tak to má být.
To se přece nechválí, to se považuje za přirozené.
Ani se neví, že většina nemalé finanční částky
pochází z peněz EU. Takovým krásným parkem
uprostřed náměstí se nemůže pyšnit většina obcí
Středočeského kraje!
A k čemu všemu je nám – občanům to příjemné
prostředí? Právě k tomu pořádání kulturních
pořadů, k přátelskému setkávání lidí i k posezení
uprostřed zeleně, která působí jako balzám na
naši duši, na naše zdraví. Jistě jste si všimli, že
i hlavní obchodní ulice, která ústí právě na to
vzorové náměstí, ulice Tyršova, už nebude svými
bezbariérovými chodníky bránit zdravotně
postiženým, seniorům a maminkám s kočárky
dojít do parku. Tak to bylo dříve, když nerovnosti
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asfaltového povrchu a vysoké obrubníky museli
procházející často zdolávat s vypětím všech sil.
Trvalo to sice dva roky od občanského podnětu, než
se oprava uskutečnila, ale myslím, že to stálo za to!
Dobrá věc se podařila ve spojení vedení našeho
města a kraje (dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Podobně se rekonstruují chodníky
v celém městě a všude už budou bezbariérové.
To je to, co také patří ke kulturnímu prostředí, které
slouží ke zkvalitnění života v našem městě. Je to
pěkné, když si lidé pomáhají a myslí na druhé, kteří
už nejsou tolik zdraví nebo nejsou při síle. Však
i dobré mezilidské vztahy patří, v širším slova
smyslu, ke kultuře našeho bytí, k plnohodnotnému
životu!
Milena Holečková

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Zrození spolupráce mládežnických družstev
Pro příznivce házené
v Bělé máme dobrou
zprávu. Oddílu se povedl
kousek, který zatím nemá
v našem okolí obdoby.
Podařilo se totiž spojit dva odvěké rivaly, a to
AŠ Mladá Boleslav a Bělou pod Bezdězem. Zatím
sice jen v mládežnických družstvech, ale i to je
dobrá zpráva. Do Bělé se nám povedlo přivést ml.
dorostence a st. žáky AŠ MB. Toto spojení přinese prospěch hlavně pro mladé hráče, kterých je
mimochodem málo, tím, že si ve svých kategoriích zahrají a mohou pokračovat v dalším růstu.
O prázdninách proběhla krátká soustředění obou
družstev, kde se měli kluci možnost seznámit,
potrénovat a užít si i trochu legrace. Standa Švec
a Jarda Míka zamířili se st. žáky do již vyzkoušené Borovice a Ivan Zajac s Jirkou Kábrtem do
Strážného v Krkonoších. Vše se povedlo díky
oddílu, ale i rodičům, kterým patří náš dík.

Zveme vás na toulání. Ti odvážnější se už přihlásili na čtyřdenní
putování Českou Kanadou
v termínu 10. – 13. 10. se základnou v Lásenicích. A jsou zde poslední volná místa.
Na závěr doufáme, že se vám budeme moci pochlubit i kvalitními výsledky a že se na nás přijdete podívat do haly v Bělé pod Bezdězem.
Více zajímavostí a kontaktů najdete na našich
stránkách: www.sokolbela.cz.
Ivan Zajac, trenér mladšího dorostu
Družstvo mladších žákyň děkuje městu Bělá pod
Bezdězem za finanční podporu na letní soustředění v Liberci.		 Trenérka Magdalena Foltýnová
a vedoucí oddílu Pavel Procházka

Bělá pod Bezdězem má dva vicemistry republiky
Ve dnech 22. 6 – 23. 6. se konalo
v Jablonci nad Nisou mistrovství
ČR dorostu juniorů. Letošního ročníku se zúčastnilo 828 vybraných atletů ze sto devatenácti českých klubů.
V této konkurenci obsadili druhá místa
BARBORA VERNEROVÁ v hodu
oštěpem výkonem 43,15 m a LUKÁŠ
SOUČEK v trojskoku výkonem
13,48 m. Oba dva v osobním rekordu.
Gratulujeme!

SDH Bělá zakládá kroužek mladých hasičů
Mladí hasiči se učí základům
požární ochrany (druhy hasebních látek, jejich použití,
povely a signály, uzly…), které v nich pěstují
trvalé návyky k požární bezpečnosti. Dále jsou
vedeni k poznávání a ochraně přírody, sebe sama
i svých kamarádů. Děti získají nové přátele, postupně zvyšují svou fyzickou i psychickou odolnost. Účastníme se různých soutěží a soustředění,
na které dopravujeme děti hasičským autem.

OS Tajemství,

oddíl turistiky TPD
v říjnu

Kroužek bude rozdělen dle věku zájemců:
- Přípravka – od 3 do 6 let
- Mladší hasiči – od 6 do 11 let
- Starší hasiči – od 11 do 15 let
- Dorostenci a dorostenky
– od 15 do 18 let.
Více informací získáte přímo v hasičské
zbrojnici, v základní škole, na MÚ nebo na
e-mailu: mladihasicibela@seznam.cz.

INZERCE
Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček: 15-19. týdnů, cena: 149–170 Kč/ks, v začátku snášky: 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 19. října 2013
Bělá p. B. u sportovní haly – v 16 hodin
Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba
výkup králičích kožek – cena: 15 - 22 Kč/ks
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Sobota 19. 10. je vyhrazena putování údolím říčky
Javorky. Z Ostroměře přes Libín, Šárovcovu Lhotu
– historická cihelna – L. Bělohrad, možnost prohlídky. Trasa mírně náročná: cca 10 km. Odjezd
busu: v 8 h, turisté z Doks přijedou linkovým busem Zlatovánek. Cena: 200 Kč.
Úterý 22. 10. - „Divoké údolí Černé hory“, beseda
Láďa Holeček, dobrodruh, horolezec. Od 17 hod
v Komorním sále MKZ. Vstupné dobrovolné.
Pátek 25. 10. – schůze turistů na základně TPD
od 17 h – mimo jiné info o turistických besedách
a akcích do konce roku.
Pondělí 28. 10. – pro vás připravujeme netradiční
strávení státního svátku. O. s. Tajemství –vlastivědná společnost a turisté z oddílu TPD.
Zájezd do dvojměstí Brandýs n. Labem-Stará
Boleslav spojený s prohlídkou kostelů a brandýského zámku. Poté turistika v L. Toušeň.
Občerstvení po trase. Odjezd z Bělé p. Bezd.
v 7.30 h od kapličky a na nám., od Teska, čekáme
na bus z Doks. Cena: 150 Kč, návrat do 17 h.
Přihlášky J. Bollard, 720 584 360, mail: stránky
TPD. Hosté vítáni.
Horský vůdce

Carillon hledá nové členKy
Ženský pěvecký sbor Carillon uvítá ve svých
řadách nové členky – ženy, které rády zpívají.
Přijďte k nám do zkušebny
(ZŠ v Tyršově ulici) – dozvíte se vše, co chcete
o práci v Carillonu vědět.
Zkoušky jsou každou středu v 18.30
ve zkušebně. Více informací získáte na telefonu
739 059 232 nebo na webových stránkách
www.carillon.estranky.cz.

Mgr. M. Nigrínová

INZERCE

Váš prodejce pneu z Bělé pod Bezdězem

www.kola-na-auto.cz a www.nejlevnejsi-aludisky.cz :

POZOR - ZIMNÍ AKČNÍ NABÍDKA PNEU A DISKŮ !!!
Zimní pneu BARUM POLARIS 3 :
- 165/70 R13 79T (Favorit, Felicia)
859,-Kč / ks
- 165/70 R14 81T (Fabia I+II)
990,-Kč / ks
- 195/65 R15 91T (Octavia I+II+III) 1 140,-Kč / ks
Ocelové disky :
- 5210 - 5x14 5x100 ET35 ( Fabia + Roomster) 699,-Kč /ks
- 8380 - 6x15 5x100 ET38 (Octavia I)
799,-Kč / ks
- 9165 - 6x15 5x112 ET47 (Octavia II)
799,-Kč / ks
Originál alukola Škoda (vhodné pro zimní provoz) :
Škoda Deimos (Octavia II+III) 6x15 5x112 ET47
6 900,-Kč / sada 4ks
Škoda FUN (Fabia + Roomster) 5x14 5x100 ET35
5 900,-Kč / sada 4 ks
Škoda Spectrum ( Superb II+ Yeti) 7x16 5x112 ET45 9 990,-Kč / sada 4ks
Vše obujeme, vyvážíme a připravíme na zimní sezónu …

Nabídka platí do vyprodání zásob, vyzvednutí v Bělé pod Bezdězem, nákup
včas se vyplatí, obujeme každé auto !!!

otevřeno denně

Objednávky a dotazy:
Renata Růžičková
tel. 604 532 845, email: info@kola-na-auto.cz, info@nejlevnejsi-aludisky.cz,
Skype: kolanaauto.cz, ICQ: 642-283-349
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,
Jitka Tošovská, Mgr. K. Galetková, P. Matoušek, S. Grosová; e-mail: zpravodaj@mubela.cz. Inzerci přijímáme na tel. č. 326 700 911, uzávěrka vždy 15. v měsíci.
Náklad: 2000 ks, ročník 37, tisk: Perfecta print, s.r.o. Ml. Boleslav. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
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