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Kdo nahradí Adolfa Beznosku
v úřadu náměstka primátora?
Zůstane post náměstka do voleb prázdný, nebo se jej ujme zastupitel a ředitel společnosti Sara Michal Kopal?

MARTIN WEISS

Mladá Boleslav – Výsledky
předčasných voleb přinášejí
změnu do komunální politiky.
Adolf Beznoska (ODS), první
náměstek primátora, v do-
hledné době změní působiště a
místo na mladoboleslavský
magistrát bude jezdit za prací
do Prahy na Malou Stranu –

do Poslanecké sněmovny.
Kdo obsadí uvolněnou židli

a stane se náměstkem odpo-
vědným za oblast ekonomiky?
A bude vůbec někdo takový
potřeba? Vždyť komunální
volby už klepou na dveře.

„Určitězáležínatom,kdyke
změně na tomto postu dojde.
Ideální by asi bylo, aby pan ná-
městek Beznoska skončil ke

konci roku. Umíme si velmi
dobře představit, že by tato
funkce zůstala neobsazená,
protože do komunálních voleb
moc času zbývat nebude. Ale
podle koaliční dohody samo-
zřejmě tohle křeslo náleží
ODS,“ řekl náměstek primá-
tora Daniel Marek (TOP 09).

„Jsem rozhodnutý složit
funkci začátkem ledna, nej-

později na jaře. Chci dokončit
přípravu městského rozpočtu
a předložit jej počátkem roku k
projednání,“ uvádí Adolf Bez-
noska. „Protože stojíme na po-
čátku nového programovací-
ho období, rád bych se na něm,
z Prahy aktivně podílel a po-
kusil se pomoci městu odtam-
tud,“ doplňuje novopečený
poslanec. ...3

„Ano, je pravda, žemoje
jméno je také ve hře.
Pakliže bych byl
jmenován, bych byl
připraven do funkce
nastoupit.“

Michal Kopal, zastupitel Templ se spojil s DDM
Už dnes bude centrum Bo-
leslavi patřit oslavám
Halloweenu. Templ ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže
si pro návštěvníky připravil
program hned na několika
místech ve městě. Akce začne
ve 14 hodin v Templu dlabá-
ním dýní, pokračovat bude na
Staroměstském náměstí a od
17.30 do 19.30 hodin pak mo-
hou zúčastnění dokonce vy-
razit i na Strašidelnou stezku,
kterou pořádá DDM Na Vý-
stavišti. (pek)

Isara hostí Shannon
Dnes večer se můžete zajít po-
bavit do Domu kultury v Mla-
dé Boleslavi. Koná se tam totiž
další koncertní večer v cyklu
Na scestí. Tentokrát bude po-
řádající kapela Isara hostit
skupinu Shannon, která už
dlouhá léta patří mezi úspěš-
ná a významná jména naší
keltské scény. Koncert začíná
v 19.30 hodin. (pek)

Dobrá zpráva

pro sportovce

Basketbalisté Auto Škody vy-
hráli v poháru. Bez tří podko-
šových hráčů a prvního křídla
odjížděli basketbalisté Auto
Škody k druhému kolu Pohá-
ru České pošty do Turnova,
kde je čekal nelehký soupeř
složený z bývalých hráčů Ji-
čína a hostujících hráčů z prv-
ní ligy. Hrající trenér Skřivá-
nek k pohárovému utkání
uvedl: „Vyhráli jsme díky tý-
movému výkonu. ( TJ Turnov
– Auto Škoda MB 51:69.

Mladá Boleslav

Počasí

V Bělé vybudují silnici
PETRA KULDOVÁ

Bělá pod Bezdězem – Pokle-
páním na základní kámen od-
startovala stavba dlouho oče-
kávané komunikace.

Řeč je o silnici, která se sta-
ne spojnicí průmyslové zóny
Vazačka s městem Bělá pod
Bezdězem.

Jak jsme vás již dříve infor-
movali, stávající spojnice s
areálem a silnicí I/38 je zcela
nevyhovující a pro těžká auta,
která do a z areálu míří, nemá,
krom jiného, dostatečnou nos-
nost.

Komunikace pro průmys-

lovou zónu bude stát sedm-
náct miliónů korun a dokon-
čena by měla být na jaře příští-
ho roku, konkrétně do konce
dubna.

„ My jsme vám všem, kteří v
areálu podnikáte, v době, kdy
jsem byl jen radní nebo zastu-
pitel, slibovali, že komunikaci
vybudujeme. Když jsem na-
stoupil do funkce starosty, byl
tu „jen“ projekt. Celou dobu
jsem se snažil uvést projekt v
život. Cesta to byla dlouhá a tr-
nitá, ale jsem hrozně rád, že se
vše povedlo,“ řekl, mimo jiné,
ve svém proslovu starosta Bě-
lé Jaroslav Verner. ...2

Živou paměť vesnice
mapuje unikátní projekt
MARTIN WEISS

Veselá – Rok a půl sbírání fo-
tografií, pohlednic, doku-
mentů, zmínek z literatury a
především lidských příběhů
zanedlouho přinese své ovoce.
První výsledky projektu Živá
paměť veselská už za týden bu-
de moci shlédnout nejen ve-
selská veřejnost.

„Naším cílem bylo oživit
prostřednictvím poutí nebo
masopustů život ve vesnici,
kterou má řada lidí v paměti

pouze jako jednu dlouho prů-
jezdnou ulici ve směru na
Mnichovo Hradiště. Dozvědě-
li jsme se ale, že obyvatelé ves-
niceužčastovůbecneví,cozde
bylo dřív, a proto si obce moc
neváží,“ odpovídá předseda
občanského sdružení Veselá
vesnice Ondřej Lochman na
otázku, co vedlo jej a skupinu
asi 15 dobrovolníků k realiza-
ci jedinečného projektu.

U jeho zrodu stál místní
amatérský historik Vratislav
Šverma. ...3

Řidiči opět pili alkohol
PETRA KULDOVÁ

Mladoboleslavsko – Když se
pije alkohol, za volant se ne-
sedá. Tohle ví každý, ale ně-
kteří řidiči si nedají říct a
ohrožují sebe i ostatní.

Na své chování doplatila i
dvacetiletá řidička, kterou za-
stavili policisté z Dobrovice a
ona se podrobila dechové
zkoušce. Nadýchala jeden a
půl promile alkoholu v dechu.
Dopustila se tak trestného či-
nu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. Z něj si také na slu-
žebně vyslechla sdělení pode-
zření. Kromě ročního trestu

odnětí svobody ženě hrozí pe-
něžitý trest a zákaz řízení mo-
torových vozidel.

Po jedné hodině odpoledne,
zastavili policisté z Bělé pod
Bezdězem dalšího řidiče, kte-
rý neměl za volantem co dělat.
Pětadvacetiletý muž z Ralska
sice nebyl pod vlivem alkoho-
lu, ale měl soudem vyslovený
zákaz řízení.

I on skončil na služebně, kde
si vyslechl sdělení podezření
ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. V případě
odsouzení mu hrozí tříletý
trest odnětí svobody.

SECESE V TROCHU JINÉM SVĚTLE

OBECNÍDŮMVPRAZEHOSTÍNOVOUVÝSTAVU s názvemSecese/Vitální umění 1900. Vybraná díla české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového
muzea uvidí návštěvníci už od zítřka. Expozice, která potrvá dva roky, umožní Pražanůmnahlédnout na secesi trochu jinak, než je běžně zvykem. „Chcemeukázat vi-
talitu, životní energii, která zmnoha děl vyzařuje,“ řekl o výstavě jeden z autorů expozice RadimVondráček. Foto: Deník/Dimír Šťastný

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 2001 (22,7 °C) a nejnižší
v roce 1920 (-7,5 °C).

Usvědčeni!
Lhali, ale funkcí se
vzdát nechtějí ...15Zdarma

uvnitř
 Nabídka zboží platí do 3. 11. 2013 
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Živou paměť vesnice mapuje...
...dokončení z titulní strany

„Mělijsmeštěstí.Vráťanám
hned na začátku předal asi dvě
stě stran vlastní připravova-
né knihy o historii Veselé. Její
součástí byla bohatá doku-
mentace, takže jsme nezačí-
nali od nuly,“ pokračuje On-
dřej Lochman.

Občanské sdružení se ne-
chalo inspirovat projektem
Živá paměť Liberec – Rei-
chenberg, jehož cílem bylo
metodou orální historie při-
blížit životní příběhy a zážit-
ky libereckých pamětníků.

Ve Veselé se tak už zane-
dlouho dočkají něčeho podob-
ného. V příštím týdnu bude in-
stalována první pětice infor-
mačních tabulí vybavených
dalšími historickými fakty.

Každá z tabulí referuje k ur-
čitému místu, které za posled-
ní desetiletí prodělalo zásadní
proměnu, jako je například Ši-
monův statek nebo lokalita V
Malení, přičemž kombinuje
hned několik přístupů. Ilu-
struje tak rapidní proměnu
veřejného prostoru, k níž do-
šlo v posledních zhruba pade-
sáti letech.

Standardní text o faktické
historii místa vycházející z
dokumentů a primárních pra-
menů je doplněn osobními
vzpomínkami pamětníků, fo-
tografiemi, vždy nějakým pří-
během, mapkou, ale také otáz-
kami, úkoly a informacemi o
provedení každé tabule.

Nejedná se totiž o klasickou
tabuli se stříškou, jaké známe
z turistických stezek. Trasa,
po které se budete moci vydat
ve Veselé, je unikátní tím, že
každý infopanel je zasazen do
jedinečného historického ok-
na, jež je replikou skutečného
okna, které kdysi zdobilo ně-
kterou z budov v okolí.

„Oslovili jsme dva archi-
tekty, kteří si prošli dostupný
materiál a ze starých fotek vy-
tvořili návrhy panelů v podo-
bě oken z konce 19. a počátku
20. století. Součástí všech pa-
nelů bude i krátké pojednání o
architektuře toho kterého ok-

na,“ vysvětluje originální ře-
šení stezky Lochman.

Gró projektu však leží v roz-
hovorech s pamětníky. Dosud
se jich podařilo vyzpovídat
šest, přičemž otázky se vždy
točí kolem stěžejních témat,
jakými je válka, normalizace,
historie řemesel, obchodů ne-
bo třeba hostinců, tedy kolem
témat, které trasa bude dříve
či později reflektovat. Jejich
sestřih bude možné nalézt na
webových stránkách projek-
tu, v interaktivní mapě nebo
pod QR kódem, jenž bude sou-
částí každého infopanelu.

Na realizaci invenčního
projektu, jenž podpořila svým
programem Mládež v akci na-
dace Via, je cenný rovněž způ-
sob, jakým vzniká. Okna rea-
lizoval místní truhlář Jiří Lie-
bich, natírají je místní děvča-
ta, další dobrovolnice přepi-
suje historické dokumenty,
dobrovolníci obcházejí pa-
mětníky s kamerou a pořizují
třeba i tříhodinové rozhovo-

ry. Už samotný vznik unikát-
ní stezky aktivizuje místní
obyvatele.

Chcete se dozvědět, jak dří-
ve tepal život kolem Šimono-
va statku? Kde stála kovárna?
Kam místní nosili za válek
ukryté britské jednotce po-

traviny?
První část odpovědí můžete

dostat už příští neděli 10. lis-
topadu. V 15 hodin bude spuš-
těn provoz internetové apli-
kace a na návsi slavnostně
uvedena první část informač-
ních „oken“.

MÍSTNÍ HISTORIK Vratislav Šverma, Ondřej Lochman, iniciátor projektu, a Václav Holas z Muzea Mni-
chovoHradiště, kteréna projektu participuje. Foto: 2x Archiv Veselá vesnice

KVĚTAERBRTOVÁ je dcerou posledního veselského kováře Fryče.

Cvičení zdravotníků prověřilo jejich zdatnost
PETRA KULDOVÁ

Mladoboleslavsko – V pátek
večer čekal na všech devět
zdravotnických týmů z Děčí-
na, Kladna, Liberce, Ústí, Dě-
čína, Katusic, Plaz, Mnichova
Hradiště a Rokytnice nad Ji-
zerou společný velký zásah u
téměř dvaceti zraněných.

Jeho cílem bylo zvládnutí
správného postupu při hro-
madném neštěstí.

V sobotu pak vyrazili účast-
níci po jednotlivých týmech z
Mukařova na asi dvacet kilo-
metrů dlouhou trasu v okolí
Borovice, Jiviny, Kláštera nad
Jizerou a Neveklovic, kde pro
ně bylo připraveno celkem 9
stanovišť s reálně namasko-
vanými figuranty v situaci,
kdy je potřeba zasáhnout a po-
skytnout první pomoc při fy-
zickém i psychickém zatížení.

Poradit si tak například
museli s výbuchem pyrotech-
niky, amputací dolní končeti-

ny, průstřelem hrudníku hou-
baře myslivcem, nebo srdeč-
ním záchvatem a spoustou
dalších situací.

„Při vlastním zásahu figu-
ranti s účastníkem komuni-
kovali podle závažnosti jejich
stavu. Po ukončení zásahů do-
stávají ti, kdo poskytovali

první pomoc, zpětnou vazbu
formou skupinové diskuse
vedenou profesionálním in-
struktorem,“ uvedla ke cviče-
ní ředitelka úřadu OS ČČK
Mladá Boleslav Michaela
Mittnerová.

Zdravotníci se poté dozvě-
děli nejen, jak situaci zvládli z

hlediska bezpečnosti, prove-
dení a poskytnutí první po-
moci, ale také získali od figu-
rantů informaci, jak na ně pů-
sobilo jejich jednání a jak se
cítili, když jimi byli ošetřová-
ni.

„Cílem akce bylo, aby
umožnila zúčastněným rozví-
jet jejich dovednosti v posky-
tování první pomoci a zvlád-
nutí krizové situace,“ dodala
Mittnerová.

Většina trasy vedla po tu-
ristických značkách, takže i
veřejnost se mohla seznámit s
praktickým provedením prv-
ní pomoci od zkušených lek-
torů.

Cvičení bylo především
zaměřeno na věkovou
skupinu 15-25 let. Celou
akci podpořiloměsto
MladáBoleslav.

KDYŽ zdravotníci odvedli dobrou práci, byli spokojeni. Foto: Archiv ČČK

SLOUPEK PETRY KULDOVÉ

Hádáme se proto,

abychom se dohodli?

Hádka, nebo chcete-li dohadování, nebo snad výměna názo-
rů, dokáže mnohdy pěkně pročistit vzduch. Situace, věci i vzta-
hy jsou pak třeba jasnější, průhlednější a čitelnější.

Jistě to mnozí znáte ze svých vlastních zkušeností. Přece, kdo
si někdy s někým nevyměnil názor o něco hlasitěji...

Kupříkladu taková hádka mezi manželi, pokud je konstruk-
tivní, pokud jsou oba partneři rozumní a úmyslem obou je do-
spět k dohodě, může někdy i hodně pomoci.

To samé například platí pro kolegy v zaměstnání, pro stu-
denty, nebo třeba vědecké pracovníky.

A tak si tak říkám, že by taková výměna názorů mohla být pro-
spěšná i pro politiky. Jak se ale po nedávných volbách ukazuje,
platí pro ně zřejmě úplně jiná pravidla.

Ano, mluvím teď o vítězné straně, která předvádí neskutečný
mediální kolotoč názorových zvratů, svalování vin, vzájemného
osočování a „výměny názorů“, které, jak se zdá, k dohodě asi ne-
povedou.

Je s podivem, že strana, která skončila na prvním místě, je stra-
nou tolik rozpolcenou a nesoudržnou. Je s podivem, že strana, ja-
ko celek, teď nehledá ty nejlepší možné „parťáky“ a nesnaží se o
co nejrychlejší sestavení nové vlády.

A co teprve lidé, kteří jí dali svůj hlas? Ti musí být absolutně
zmateni, přinejmenším velmi zklamaní a věřím, že někteří i hod-
ně smutní.

Po všem, čím si strana prošla, jaké politické kauzy ji postihly
a čemu všemu musela čelit, by přece měla ukázat svou skuteč-
nou sílu. A tak se ptám, hádáme se vždy proto, abychom se na-
konec dohodli? Někdy nejspíš ne... petra.kuldova@denik.cz

ČÍSLO DNE

12
osob zkontrolovali strážníci
městské policie v rámci kontroly
opuštěných objektů, které nabí-
zejí útočiště často i hledaným ob-
čanům. Jejich lustrace ale neod-
halila žádné hledané policií ČR.

Zítra

čtěte

Jak to vypadá aktuálně s nezaměstnaností na Mladoboleslav-
sku? O jaké profese je na trhu práce největší zájem a které už to-
lik žádané nejsou? Dozvíte se v pátečním vydání Boleslavské-
ho deníku.

Dům kultury ovládla
opět taneční soutěž
PETRA KULDOVÁ

Mladá Boleslav – O sváteč-
ním pondělku se konala tři-
náctá taneční soutěž Pojizer-
ský pohár.

Soutěžního klání se zúčast-
nilo celkem 122 párů z celé re-
publiky, na které se přišlo bě-

hem soutěže podívat zhruba
450 návštěvníků.

Z regionálních párů dosáhl
nejlepšího úspěchu v latin-
skoamerických tancích pár
Vít Domorád a Simona Tejco-
vá z pořádajícího oddílu TK
Rytmus Bakov nad Jizerou,
který skončil na 5. místě.

TANEČNÍCI do vystoupení dalimaximum. Foto: Bohumil Rosenkranz

Kdo nahradí Adolfa Beznosku?
...dokončení z titulní strany

Přestože až do jednání regi-
onální rady Občanské demo-
kratické strany, k němuž do-
jde začátkem listopadu, není
konkrétní jméno jisté, už řadu
měsíců se v kuloárech probírá
konkrétní jméno. Mělo by jít o
zastupitele a ředitele městské
společnosti Sara, Michala Ko-
pala (ODS). „Pozice prvního
náměstka jistě nezůstane
uprázdněná až do komunál-
ních voleb. Kandidátů je v tu-

to chvíli samozřejmě více,“
uvedl k této sledované otázce
primátor Raduan Nwelati
(ODS).

A co říká první muž města
na možnost, že by se náměst-
kem skutečně stal již jmeno-
vaný Michal Kopal?

„Má velmi dobré zkušenos-
ti v komunální politice a je to
extrémně pracovitý člověk. Je
však pravdou, že to bych mohl
říci o všech našich patnácti
zastupitelích, protože to

všechno jsou lidé na svém
místě,“ doplnil Nwelati.

Přestože definitivní jméno
známé není, opoziční zastupi-
telé se nechali slyšet, že pri-
mátor usiluje o centralizaci
radnice tím, že na post hodlá
obsadit svého příznivce.

Už příští týden by mělo být
jasno, zda neoficiální infor-
mace nelhaly a Michal Kopal
se skutečně stane 1. náměst-
kem primátora. Rozhodovat
bude regionální rada ODS 5.

listopadu.
„Ano, je pravda, že moje

jméno je jedním z těch, která
jsou, lidově řečeno, ve hře.
Pakliže bych byl jmenován,
samozřejmě bych byl připra-
ven do funkce nastoupit,“ říká
odhodlaně Michal Kopal.

Ještě týden můžeme o no-
vém uspořádání vedení rad-
nice spekulovat. Poté uvidí-
me, zda byly předběžné infor-
mace založené na pravdě, či se
jednalo o bohapusté klepy.
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