Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2022/5 (č. 145)

4. listopadu 2022

Den válečných veteránů se slaví
celosvětově 11. listopadu,
u příležitosti konce první světové
války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých
na západní frontě a staly se proto
symbolem tohoto svátku.
Naše město se již tradičně připojuje k pořádané sbírce.
Symbolický vlčí mák si tak můžete zakoupit v průběhu listopadu
v pokladně městského úřadu,
v běžné pracovní době.

------------------------------------Těšit se již dnes můžete na

VÁNOČNÍ KONCERT
ROHÁČŮ Z LOKTE
v sobotu 17. prosince 2022
od 17:00 hodin
v kostele
Panny Marie Sedmibolestné
v Bělé nad Radbuzou
Vstupné na místě: 100,- Kč

1

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
paprsky podzimního slunce nám ještě nedávají zapomenout na léto, ale podzim nám již vydává
své plody. O šikovnosti našich zahrádkářů, pěstitelů, švadlenek, dětí anebo jen tvořivých rukou našich
občanů, jsme se přesvědčili na výstavě krásy podzimu v městské stodole.
Dříve než stačilo opadat listí ze stromu, bylo ustaveno nové zastupitelstvo, které je připraveno
pokračovat v práci pro nás a naše město.
Moc rád Vás zvu, můžeme již říci, na tradiční svatomartinskou husu, spojenou s ochutnávkou
vín a slivovice, do městské stodoly. Cimbálová a dudácká kapela je připravena Vám dodat tu příjemnou náladu.
Do Újezdu Svatého Kříže se půjdeme pochlubit, jakou umíme vyrobit paštiku, domácí likér
nebo podzimní moučník.
Myslím, že až se zima zeptá, co jsme dělali v létě, tak se nemáme za co stydět.
Nejen jídlem živ jest člověk. Pojďme se podívat na nejlepší krajské i republikové přespolní
běžce na závod Bělská pětka a divadelní kus hostouňských ochotníků.
Přeji nám všem příjemné podzimní dny s dobrým jídlem a pozitivní myslí.
váš starosta
Ing. Libor Picka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 18. října 2022 byli na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Bělá nad Radbuzou zvoleni:
- do funkce neuvolněného starosty Města Bělá nad Radbuzou Ing. Libor Picka
- do funkce neuvolněné místostarostky Města Bělá nad Radbuzou Ing. Mgr. Kamila Císlerová
- do funkcí neuvolněných radních Města Bělá nad Radbuzou Drahomír Cvachovec,
Karel Kovář, Ladislav Votava
- předsedou Finančního výboru zastupitelstva města Zdeněk Vejskal, DiS.
- členové Finančního výboru zastupitelstva města Roman Hubka, Ing. Zdeněk Nagy
- předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva města Jiří Mach
- členové Kontrolního výboru zastupitelstva města Petr Blažek, Kamil Pangrác,
Jindřiška Cvachovcová, Marie Kovářová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou:
7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.
ostatní obce:
8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VZPOMÍNKA
,,Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce“
Dne 30. června 2022 uplynulo 37 let, kdy od nás navždy odešla
paní Barbora Šlehoferová z Bělé nad Radbuzou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.

rodiny
Pitákova
a Šlehoferova

-------------------------------------------------------------------------------------------VZPOMÍNKA
Kdo žije v myslích svých drahých, neumřel, jenom je daleko.
Mrtev je ten, kdo byl zapomenut.

Dne 9. června 2022 uplynulo 27 let, co nás navždy opustila paní Helena Denková
a dne 11. října 2022 uplynulo 14 let, co od nás navždy odešel pan Václav Denk. Oba dlouhá léta žili
v Bělé nad Radbuzou.
Na své rodiče stále vzpomínají
dcery Božka, Zdenka a Helena s rodinami
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem, dětem i dospělým,
kteří svými výtvory, výrobky, výpěstky,
donesenými houbami, fotografiemi,
nadšením, elánem a svou vlastní účastí,
přispěli k úspěšné realizaci
podzimní výstavy hub, regionálních výpěstků
a podzimních dekorací v městské stodole
v Bělé nad Radbuzou. Těšíme se, příště zas.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA: sváteční vycházka se uskuteční 17. 11. 2022, sraz ve 13:30 h. na náměstí
v Bělé nad Radbuzou, délka trasy 8 - 10 km, volba trasy v závislosti na počasí
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POZVÁNÍ NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZŘÍCENÍ NĚMECKÉHO BOMBARDÉRU STUKA
U ČERNÉ HORY V ROCE 1940
Střemhlavý bombardér Junkers Ju 87 Stuka (zkrácené Sturzkampfflugzeug) byl symbolem
německých bleskových útoků na začátku 2. sv. války. Prototyp byl zalétán v září 1935 a koncem roku
1937 začaly první sériové stroje přicházet k jednotkám německého letectva Luftwaffe. Zkoušky nové
taktiky a výcvik se zprvu odehrával jen u zkušebního útvaru IV.(Stuka) Gruppe Lehrgeschwader 1
nebo přímo u nově formovaných jednotek střemhlavých bombardérů (Stuzkampfgeschwader). Rychle
se ale ukázala potřeba specializované pilotní školy, přesto až v dubnu 1939 byla v Kitzingenu původní
IV.(Stuka) Gruppe přeměněna na Stukaschule. Pro založení druhé pilotní školy bylo během léta 1939
vybráno zázemí čerstvě okupovaných Českých zemí. Nejprve bylo zvažováno letiště v Mariánských
Lázních, ale nakonec v prosinci 1939 byly vybrány Otrokovice.
Letiště v Otrokovicích bylo původně civilním letištěm obuvnické továrny Baťa Zlín, zároveň
také továrním letištěm firmy Zlín. Během mobilizace v září 1938 zde byla krátce umístěna III. peruť
Leteckého pluku 2 a Letecký školní oddíl. Letiště s kvalitním vybavením i přilehlou továrnu Zlín převzali po 15. březnu 1939 němečtí okupanti. Na letišti zřídili svoje velitelství FliegerhorstKommandantur Otrokowitz a v továrně Zlín zavedli výrobu cvičných letadel Klemm Kl 35.
V prosinci 1939 vznikla na letišti Sturzkampffliegerschule Otrokowitz, která doplnila dosud
jedinou školu Sturzkampffliegerschule Kitzingen. Pro odlišení obou jednotek došlo v polovině ledna
1940 k přejmenování, v Kitzingenu vznikla Sturzkampffliegerschule 1, v Otrokovicích pak Sturzkampffliegerschule 2. Jednotku tvořil jen Stab a I. Gruppe, přesto nezvykle disponovala až stovkou letadel
Ju 87 Stuka. V Otrokovicích působila jen do července 1940, kdy se přesunula nejprve do Wertheimu,
později v dubnu 1941 do Gratz-Thalenhof, kde byla doplněna o II. Gruppe. Poté se ještě stěhovala do
italské Foggie, Paříže a na podzim 1943, již přejmenovaná na Schlachtgeschwader 102, byla umístěna
do Havlíčkova Brodu.
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Během působeni Sturzkampffliegerschule v Otrokovicích mezi prosincem 1939 až červencem
1940 došlo v okolí města k několika haváriím, od lehkých poškození na letišti po úplné zřícení letadla
se smrtelnými následky. Bylo to však v době,
kdy ještě nebylo nařízeno přehledné centrální
hlášení ztrát (tzv. Verlustmeldung, až od srpna
1941), proto je obtížné tyto případy vyhledávat
mezi zlomky různých dokumentů v domácích i
zahraničních archivech a pokoušet se je zdokumentovat.
Foto1: Střemhlavý bombardér Junkers Ju 87
Stuka byl symbolem německé bleskové války
Foto2: Několik havárií cvičných Stuk v okolí Otrokovic je fotograficky dokumentováno díky vyšetřovacím spisům německého letectva. Většina dokumentů ale zanikla v chaosu války a nyní se daří jen
s velkým štěstím nalézat jejich zlomky.
V roce 2017 jsem při pátrání po jiné letecké havárii objevil v úmrtních listech rukou
psanou zprávu uvádějící, že dne 24. června
1940 zemřel příslušník Stukaschule Otrokowitz
Uffz. Wilhelm Bowe pro "Schadelbruch durch
Absturz, Waldrand Tschernohora" (fraktura
lebky při zřícení, lesní okraj Tschernohora).
Přirozeně jsem místo jeho úmrtí "Tschernohora" (přepsáno Černá hora) hledal mezi pomístními jmény v okolí Otrokovic. Detaily se podařilo zjistit až v roce 2021, kdy francouzský badatel Rémi Tracanelli doplnil lokalizaci "bei dem Dorf
Tschernahora, nordöstlich von Weißensulz". Nyní bylo jasné, že jde o osadu Černá Hora u Bělé nad
Radbuzou. Uffz. Wilhelm Bowe zkušený pilotní instruktor, přelétával bombardér Ju 87 z Kitzingen do
Otrokovic. Nebylo však jasné datum, Rémi objevil hned dva rozdílné údaje, 4. nebo 26. června 1940.
Nezávisle na mém vlastním pátrání objevil Marcus Gruber z Waldmünchenu v Knize úmrtí matričního úřadu v Bělé nad Radbuzou pod číslem 6 záznam o úmrtí Wilhelma Bowe dne 24. června 1940 v
17.30 hodin. Prohlídku těla provedl lékař z Bělé Siegfried Kaudel a jako příčina smrti je uvedena
"zlomenina spodiny lebeční v důsledku nárazu při letecké nehodě". Wilhelm Bowe byl převezen do
Mariánských Lázní a dne 27. června 1940 pohřben na městském hřbitově jako první (Ehrengrab 1) v
oddělení Hrdinů. Při úpravách válečného oddělení Městského hřbitova v Mariánských Lázních na
Kriegsgräberstätte Marienbad v roce 1991 byly jeho ostatky uloženy do hrobu 19, řada 7, oddělení A.
Jak laskavě na můj dotaz vyhledal městský archivář z německého Cochenu pan Wolfgang Hock
v městské rodinné knize, narodil se letec, celým jménem Friedrich Wilhelm Bowe dva měsíce po úmrtí svého otce, četaře německé císařské armády Wilhelma Bowe, v Cochenu dne 3. ledna 1915. K jeho
úmrtí je v knize poznámka „gefallen am 24. 6. 1940, Tschernahora, Krs. Bischofteinitz; durch
Flugzeugunfall“.
K dokumentaci případu zbývá snad poslední, najde se přesné místo zřícení bombardéru
na lesním okraji u Černé Hory? Bude možné z případných nálezů zjistit další podrobnosti
o tomto letadle?
Mgr. Jan Vladař

Pokud jste někdy slyšeli o této události, znáte její detaily nebo znáte někoho, kdo by mohl vědět
více podrobností, můžete se obrátit na pana Mgr. Jana Vladaře, e-mail: jan-vladar@volny.cz
nebo na naši redakci: knihovna@belanr.cz. Za všechny informace předem děkujeme.
7

NA NÁVŠTĚVĚ NEJEN ZA "BĚLÍKEM"
Kaštany, žaludy, ořechy, jeřabiny, hlízy, cukety,
dýně, ovoce a zeleninu, nasbírali žáci se svými vyučujícími, rodiči a příbuznými. Ve školní družině vše
shromáždili a připravili na významnou návštěvu botanické a zoologické zahrady v Plzni.
V úterý 25. 10. 2022 děti ze školní družiny, které aktivně sbírají hliníkové potravinové obaly a v rámci
exkurze, žáci druhé, čtvrté, šesté a sedmé třídy základní
školy, navštívili svého kamaráda "Bělíka" v BZ a ZOO
Plzeň, společně v doprovodu se starostou Bělé nad
Radbuzou Ing. Liborem Pickou a ředitelem ZŠ a MŠ
Ing. Zdeňkem Nagy, kteří zástupcům zoologické zahrady předali malý
dárek a dárkový šek na 5 000 Kč, určený našemu Bělíkovi.
Dikobraz srstnatonosý se stal před rokem naším adoptovaným
kamarádem a naší návštěvou jsme prodloužili jeho kmotrovství, které
podporujeme sběrem hliníku.

Děti měly možnost obdarovat dovezenými dobrůtkami "Bělíka"
osobně. Pod dohledem ošetřovatelky, starající se o dikobrazy srstnatonosé, nakrmily oba dikobrazy řepou, topinambury, dýněmi, mrkví, zelím a jablky.
Krásné slunečné podzimní počasí
doprovázelo vydařený výlet za zvířátky
zoologické zahrady.
(hs)
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INZERCE

KRMIVA
Výběr krmiva mnoha druhů a značek, hračky a vybavení pro vaše domácí mazlíčky,
také krmné směsi a obilí pro hospodářská zvířata. Prodáváme celé balení, také odvažujeme
po kilogramech. Půjčujeme přepravní boxy 30,- Kč na den.

Zásilkovna otevřena
Otevírací doba:

Po - Pá 08.00 - 16.00
So - 08.00 - 11.00
Markéta Štechová, tel.: 777 318 765

Po
Út
St
Čt

Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078

Otevírací doba:
zavřeno
900 – 1700
Pá
900 – 1700
So
900 – 1700
Ne

Ne - zavřeno

900 – 2200
1000 – 1700
1300 – 1700

Přijímáme objednávky na vánoční cukroví

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pronájem rámového lešení
Pronájem mobilního oplocení a shozů na suť
Kontakt: tel.: +420 774 963 781, e-mail: slegis@seznam.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzávěrka vánočního Zpravodaje BĚLŠTÍ RADNÍ INFORMUJÍ – 20. listopadu 2022
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INZERCE

Allianz Penzijní spoření
Sjednejte si Allianz Penzi a získejte poukázku v hodnotě 1 000 Kč
Myslete na svou budoucnost a sjednejte si penzijní spoření od Allianz.
Navíc můžete získat poukaz do obchodu Alza.cz v hodnotě 1 000 Kč.
•

Uzavřete si novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření v období od 1. října 2022 do 31. prosince 2022.
•
•

Výše sjednaného měsíčního příspěvku účastníka musí být alespoň 500 Kč měsíčně.
Akce platí také pro účastníky, kteří přecházejí s doplňkovým penzijním spořením k Allianz.
Výhody penzijního spoření u Allianz
•

•

•
•

Příspěvek od státu již při spoření 300 Kč měsíčně.

•
Daňové výhody - lze odečíst až 24 000 Kč ročně a ušetřit tak na dani 3 600 Kč.
Státní příspěvky a daňové výhody tak činí až 6 360 Kč ročně.
Možnost příspěvku zaměstnavatele.

Možnost vybrat si jeden ze tří fondů a strategie spoření dle svého uvážení.

Výhradní pojišťovací reprezentant Allianz pojišťovny a.s.
Ing. Veronika Dubcová
Luční 128, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Tel.: 776 777 301, Email: veronika.dubcova@iallianz.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, 345 26
Bělá nad Radbuzou, IČO 00253235. Evidenční číslo MK ČR E 13865. Příspěvky do zpravodaje přijímá Městská knihovna Bělá nad Radbuzou, tel. 379 766 318, e-mail knihovna@belanr.cz. Příspěvky
mohou být redakčně kráceny, www.belanr.cz
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