z městského úřadu - Nové chodníky nejen v Tyršově ulici - Ekokoutek
Posvícení a EHD trochu jinak - Rybáři plní sliby - společenská rubrika - ze sportu

Vážení spoluobčané,
letní dovolené a prázdniny máme za sebou
a já bych vás rád uvítal na stránkách zářijového čísla Zpravodaje města. Krátce se
v něm ohlédneme za stavebními akcemi,
které započaly v létě. Informujeme vás
o aktuálním dění ve městě i o kulturních
a sportovních akcích, které nás čekají.
Na letošní prázdninové měsíce jsme
naplánovali hlavní letošní investice
– a sice opravu chodníků v Tyršově ul.
a rekonstrukci budov mateřské školy ve
Velenského ul. Kompletní rekonstrukcí
prochází i ulice Elišky Krásnohorské. Práce
byly směřovány na letní měsíce z důvodu
co nejmenšího narušení provozu školky
a zejména pak zajištění bezpečnosti dětí
při cestě do i ze školy. Uvědomuji si, že
jsme vám zejména v Tyršově ul. komplikovali dopravu a chůzi, ale výsledkem je další
upravený a bezbariérový úsek průchodu
městem. Na tuto investici se podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro bezpečnost. V příštích letech chceme pokračovat v opravě dalších
úseků tak, aby od TIBERINY po ATMOS
byl bezbariérový průchod městem.

Přes léto se pracovalo i na budovách
školek v Březince a ve Velenského ul.
v Bělé. V Březince je nové sociální zařízení, na budovách školky ve Velenského
ul. je provedeno zateplení a výměna oken
a dveří. Během příštího roku bude vyměněn zdroj tepla – kotel – za tepelné čerpadlo. Podařilo se i to, v co jsem již nedoufal – město po dvou letech získalo dotaci
z ROPu na přístavbu školky. Její výstavba
začne na podzim tohoto roku. Zcela
nová budova s moderními technologiemi
a prvky pojme 25 dětí.
Chtěl bych vám také připomenout, že
probíhá 2. kolo sběru dat pro elektronickou aukci na dodávku energií pro vaše
domácnosti. Do 18. září máte možnost
se přihlásit. V červnové aukci byla průměrná dosažená úspora 32,5 % u elektřiny
a 30 % u plynu.
Závěrem bych rád popřál všem žákům
školou povinným i učitelům úspěšný
vstup do nového školního roku, všem občanům pak příjemné „babí léto“ s pozváním na Den památek a posvícenský jarmark, který se bude konat 15. září v parku
na náměstí.
Ing. Jaroslav Verner, starosta města

ZÁŘÍ
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Ve Výstavním sále MKZ uvidíte
7. - 26. 9.
„KRAJINY NAŠEHO SRDCE“,
Výstava zakládajících členů MB skupiny VLNA
Jaroslava Najmana a Vladimíra Vlka
Městská zámecká expozice
podzimní provoz
Do konce září otevřena o víkendech
od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
7. 9.
Vernisáž výstavy „KRAJINY NAŠEHO SRDCE“
ve Výstavním sále MKZ od 16 hod.
9. 9.
Mše v kostele sv. Václava
Mše svatá ve svátek sv. Mikuláše
Tolentinského od 18 hod.
13. 9.
Mše v zámecké kapli sv. Josefa
Pravidelná mše svatá od 18 hod.
15. 9.
Posvícení – lov – farmářské trhy
na Masarykově náměstí od 10 do 17 hod.
15. 9.
Památky v novém světle – Den otevřených dveří
památek pořádaný v rámci EHD
19. 9.
„Spisovatelky, učitelky a redaktorky“
Přednáška v muzeu od 17 hod.
Vstupné 20 Kč
20. 9.
Pravidelná mše v klášterním kostele
sv. Václava od 16.30 hod.
21. 9.
Strašidelné nádraží – pohádka pro děti
v Komorním sále MKZ od 15 hod.
Vstupné 30 Kč
27. 9.
Filmový klubíček O. Suchého
v Komorním sále MKZ od 19.30 hod.
Vstupné 60 Kč
28. 9.
Slavnostní poutní mše v den svátku českého
zemského patrona sv. Václava
v klášterním kostele od 10 hod.
29. 9.
Svět Ladislava Fukse – vernisáž výstavy věnované
českému spisovateli 20. stol.
ve Výstavním sále MKZ od 16 hod.
30. 9.
„Erotické koláže Jánuše Kubíčka“
Muzejní kavárna od 17 hod.
Vstupné 20 Kč
30. 9. – 6. 10.
TÝDEN KNIHOVEN

z jednání RADY a ZASTUPITELSTSTVA MĚSTA

SPRÁVA MĚSTA
Pořízení čisticí techniky
Město podalo v letošním roce žádost o dotaci na
pořízení čisticí komunální techniky. V červnu bylo
provedeno výběrové řízení na dodavatele, do nějž
zaslaly čtyři firmy své nabídky. Hodnoceny byly
tři nabídky, neboť jedna z firem svou nabídku
stáhla z důvodu nesplnění požadovaného
termínu plnění předmětu zakázky a komise
ji bezodkladně vyloučila z hodnocení. Ještě jeden
uchazeč neprošel hodnocením, nedoložil čestné
prohlášení, že je zapsán v obchodním rejstříku,
a dále byly zjištěny nedostatky v jeho nabídce,
která neobsahovala podmínky stanovené zadávací
dokumentací.
V konečné fázi se vybíralo ze dvou firem
a rada města rozhodla, že nejvhodnější nabídkou
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Snížení
imisí - Pořízení čisticí komunální techniky město Bělá p. B.“ je nabídka uchazeče Unikont
Group s.r.o., Praha 10, IČO: 41193113, s nejnižší
nabídkovou cenou 3 465 000 Kč bez DPH. Dotace
tvoří 90 % z této částky. Snížení prašnosti ve městě

zajistí samosběrný zametací stroj s odnímatelnou kamennou dlažbu. Z důvodu časových (efektivního
nástavbou (kropice, zametáky).
průběhu výstavby a minimalizace dopravního
omezení) bylo schváleno přímé zadání veřejné
Hospodaření společnosti Lesy Bělá p. B., s.r.o. zakázky malého rozsahu na zaústění střešních
Na jednání rady města předložil zprávu svodů dodavateli SaM silnice a mosty, a.s., Česká
o hospodaření společnosti jednatel Ing. S. Bock. Lípa, IČ: 25018094, za cenu 122 585 Kč bez DPH.
Celkové náklady společnosti v prvním pololetí
2013 jsou ve výši 2 308 470,03 Kč, výnosy
Rekonstrukce sociálního zařízení
2 906 004,80 Kč. Zisk za půl roku činí
ve školce v Březince
597 534,77 Kč. Rada města rozhodla, že palivové Do veřejné zakázky malého rozsahu byly podány
dříví vzniklé z činnosti Technických služeb tři nabídky, které posuzovala výběrová komise.
města bude prodáváno Lesy Bělá p. B., s.r.o., za Obsahovaly nabídky na realizaci prací: celkovou
podmínky, že průměr kmene stromu bude větší rekonstrukci umývárny a toalet s navýšením
než 15 cm. Opatření vstoupilo v platnost od počtu, výměnu elektro rozvodů a rozvodů vody.
1. srpna 2013.
Rada města schválila nejvhodnější nabídku na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská
Chodníky na Tyršově ul.
školka Březinka, oprava umývárny a WC“ uchazeče
K zahájení prací na obnově chodníků došlo Ing. Romana Kučery, Bělá p. B., IČ: 48936821,
v červenci, rada města následně projednávala s nabídkovou cenou ve výši 216 165 Kč bez DPH
změnový list dodavatele, který zohlednil rozdíly a schválila uzavření smlouvy s tímto uchazečem.
mezi dokumentací pro provedení stavby
a skutečným stavem. Podstatné jsou především
změny cen materiálů kamenných dlažeb dle
Pozvánka na jednání
požadavků památkové péče. Celkový cenový
zastupitelů
nárůst činí 632 633,80 Kč bez DPH. Rada města
schválila tyto prostředky a zároveň byl pověřen
Zastupitelstvo města se sejde dne
odbor RaMM k uplatnění těchto nákladů
11. září 2013. V červnu se jej zúčastnilo
u poskytovatele dotace – Státního fondu dopravní
pouze 12 zastupitelů, ostatní se omluvili,
infrastruktury.
proto budou na programu jednání materiály,
Současně rada města schválila výdaje na zaústění
které nebyly předtím projednány, zejména
dešťové vody ze střech přilehlých domů do
majetkové záležitosti a podklady z finančního
kanalizace, aby dešťová voda nevymílala novou
odboru. Jednání zastupitelstva města je
veřejné a koná se v Klubu ZŠ v Máchově
ulici 1110 od 17 hodin.

TŘÍDĚNÍ ODPADU ve městě Bělá pod Bezdězem – část I.

Kompostéry zdarma
pro občany města Bělá
pod Bezdězem budou!

Obyvatelé města Bělá pod Bezdězem mají
možnost ve svém městě třídit komunální odpad
na jednotlivé komodity, jako jsou papír, plasty,
sklo a tetrapak, a odkládat je do označených
nádob na 21 sběrných místech (tzv. hnízda).
Svoz těchto vytříděných odpadů je zajišťován
společností COMPAG MLADÁ BOLESLAV,
s. r. o., která je dopravuje k dalšímu dotřídění
na třídicích linkách, aby bylo zaručeno jejich
odborné, ekologické a ekonomicky výhodné
zpracování a recyklace.
Plasty, papír a tetrapak jsou dotřiďovány ve
specializovaném zařízení v Benátkách nad
Jizerou, kde dochází následně k lisování těchto
materiálů do balíků a k přípravě na transport
do místa jejich dalšího využití. Sklo je sváženo
na shromaždiště v Mladé Boleslavi provozované
společností COMPAG MLADÁ BOLESLAV,
s. r. o., a po nashromáždění dostatečného
množství je dále transportováno na třídicí linky
ve Stráži pod Ralskem a Příbrami.

V předcházející informační
kampani jste byli osloveni, zda
byste měli zájem o kompostér
zdarma. Tento plastový „dar“
o objemu 800 l, opatřen víkem,
provzdušňovacími otvory
a bez dna, byl však podmíněn
ilustrační foto získáním finanční podpory
Státního fondu životního prostředí, který naší žádosti
nyní vyhověl.
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 k danému účelu, tj. kompostování
Druh odpadu - používané označení v ČR
biologicky rozložitelného odpadu. Kompostéry budou
Plasty
Papír
bezplatně zapůjčeny uchazečům vybraným na základě
Barevné a směsné sklo
Čiré sklo
pořadníku sestaveného z došlých přihlášek, které si
Nápojové kartony
Bioodpady
můžete vyzvednout na podatelně, nebo jsou ke stažení
na webu města. Vyplněný formulář pak odevzdejte
Na třídicí lince se třídí vždy jen jedna komodita (plasty, papír, nebo nápojové kartony)
zpět na podatelnu MěÚ. V případě dotazů volejte
a následně potom další. Odpad je průběžně přihrnován na dopravník, ze kterého praBc. Kožíškovou, tel.: 326 700 917.
covníci ručně vybírají využitelné odpady podle druhu a složení.
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DĚNÍ VE MĚSTĚ
Chodník Tyršova – I. etapa
Díky schválené dotaci Státním fondem dopravní
infrastruktury ve výši 1,6 mil. Kč probíhá od
července tohoto roku rekonstrukce chodníku
v ulici Tyršova, konkrétně v úseku Masarykovo
náměstí po křížení ulic Tyršova, Mělnická a Jateční.
Předmětem této stavby jsou především bezbariérové
úpravy chodníku a výměna dezolátního povrchu
za kostky žulové. Touto úpravou tak navážeme na
již zrekonstruované povrchy Masarykova náměstí

a především vytvoříme bezbariérovou trasu pro
pohyb občanů s omezenou schopností pohybu
a orientace. V rámci rekonstrukce o finančním
objemu 2,5 mil. Kč budou upraveny tři stávající
přechody včetně nasvícení. Souběžně s touto akcí
proběhne na náklady města také úprava parkování
u tamní ZŠ. Předpokládaný termín ukončení fyzické
realizace je stanoven na listopad 2013.
Bc. Tereza Kožíšková, odbor RaMM

Letní táborové dobrodružství
Stejně jako každý rok, tak i letos se hned z kraje
letních prázdnin uskutečnil tábor školní družiny.
Zatímco loni nás po celou dobu provázela Pastelka,
tento rok nám dělal společníka dětmi velmi oblíbený
Krteček. Týden plný výletů, sportování, koupání,
soutěží a mnoha dalších činností strávily děti
tentokrát v obci Roudný nedaleko Malé Skály.
Počasí nám po celou dobu pobytu přálo, a tak jsme
pláštěnky z batohu vytáhli jen jednou. Díky tomu
jsme stihli prozkoumat nejen blízké okolí, ale vyjet
si také na kozí farmu v Pěnčíně, kde jsme kromě
prohlídky rozlehlého areálu zavítali i do místní
korálkové dílničky, ve které si děti měly možnost
vlastnoručně vyrobit dárek.
Velkým zážitkem byla ukázka dravců v zahradách
zámku Sychrov, která pro nás byla přichystána
po prohlídce interiéru zámku. Děti mnohé
z předváděných dravců okamžitě poznaly
a šestnáctiletého výra Fandu si mohly dokonce
pohladit, což pochopitelně přivítaly s nadšením.
Pěšky jsme se vydali na rozhlednu Frýdštejn a při
této příležitosti jsme zavítali i na vyhlídku Vranov,
kde nás čekala sladká odměna v podobě zmrzliny.
Poslední den tábora se nesl ve znamení soutěží

družstev a kromě koupání jsme si vyzkoušeli
i lukostřelbu. Ač většina dětí držela luk v ruce vůbec
poprvé, některým z nich šla střelba mimořádně
dobře. Nechybělo ani již tradiční závěrečné
hledání pokladu, který tentokrát pátrače pořádně
potrápil. Protože se nikdo nechtěl vzdát, nakonec
se poklad podařilo objevit a radost z něho byla
o to větší. Všem dětem patří velká pochvala za jejich
příkladné chování, kterou si několikrát vyslechly jak
od průvodců, tak i od úplně cizích lidí. Snad děti
prožily i zbytek léta tak příjemně, jako ho zahájily.
Vedoucí LTŠD

Oprava ulic Elišky
Krásnohorské
a U Dolce
V rámci probíhající rekonstrukce ulice
El. Krásnohorské provádí vítězná firma COLAS CZ
a.s. výměnu silničních obrub, předlažbu chodníků,
osazování plastových zatravňovacích tvárnic
v zeleném pruhu, které umožní odstavování vozidel
a instalaci vhodnějšího veřejného osvětlení. Na
tělese komunikace proběhne odfrézování stávajícího
povrchu, na jehož místo bude položen asfalt nový.
V ulici U Dolce proběhne po pravé straně od
křižovatky ul. El. Krásnohorské z části v zeleném
pruhu pokládka plastových zatravňovacích tvárnic
pro parkování vozidel. Celkové náklady byly vyčísleny
na 3,5 mil. Kč a celá realizace by měla být do konce
října tohoto roku hotova.
Bc.Tereza Kožíšková, - odbor RaMM-

Pozvánka na společný úklid odpadků v lese
O tom, že se česká krajina v poslední době stává,
zvláště podél silnic a cest, téměř souvislým
„smetištěm“, se bohužel může při letní vycházce
nebo projížďce na kole přesvědčit každý všímavý
člověk (problém se totiž týká rovnoměrně celé
České republiky).
Nevychovaní spoluobčané do příkopů běžně
odhazují plastové PET lahve, nejrůznější
těžko rozložitelné obaly od pokrmů, sušenek,
krabičky od cigaret, výjimkou ovšem nejsou
ani pytle s komunálním odpadem, stavební suť,
staré pneumatiky, televizory atd. Zatímco se ve
městech, v obcích (a u našich západních sousedů
i mimo ně) starají o takto vzniklý nepořádek
k tomu pověřené firmy a osoby, ve volné krajině,
při silnicích a okrajích lesa odpadky většinou
nikdo neuklízí, ty pak bez povšimnutí zarůstají
trávou nebo je vítr roznáší do polí, lesů a luk.
Tento neutěšený stav nastavuje zrcadlo i nám
samotným, je vizitkou vyspělosti a kulturní
úrovně naší společnosti. Poukazuje na
lhostejnost nezanedbatelné části lidí ke svému

okolí, širšímu „domovu“, na jejich neschopnost
vnímat (a hájit) krásu kolem sebe. Zájmy
mnohých občanů zkrátka často začínají a končí
hranicí jejich vlastních pozemků, a to rozhodně
není dobře.
Proto již podruhé připravujeme ve spolupráci
s Lesy Bělá úklid lesa (tentokrát na konci léta),
abychom aspoň trochu pomohli zlepšit krásnou
přírodu kolem našeho města.
Zveme tedy všechny, kteří chtějí také
pomoci,
v sobotu 21. 9. 2013,
na akci ZA BĚLOU KRÁSNĚJŠÍ.
Vezměte si tedy dobrou náladu, souseda,
svačinu, popřípadě rukavice a přijďte na sraz.
Pokud nebudete mít rukavice, nevadí. Nějaké
se určitě najdou i pro vás. Pytle na odpadky
dodáme, jejich následný odvoz bude zajištěn.
Sraz 21. 9. 2013 ve 14 hodin - u Linety
Srdečně zve
Dagmar Femiaková.
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ul. E. Krásnohorské

Informace o rekonstrukci
Mělnické ulice
Po zrušení výběrového řízení na opravu krajské
silnice III/27235 z důvodu kauzy bývalého hejtmana
Středočeského kraje nebyla stavba v červnu loňského
roku zahájena a pozbylo platnosti stavební povolení.
Navíc došlo přes zimu ke zhoršení stavu podloží
silnice pod Horkou. Proto byl v jarních měsících
proveden nový geologický průzkum, na jehož
základě byla přepracována projektová dokumentace
a bylo znovu zahájeno řízení k povolení stavby, které
v těchto dnech nabývá právní moci. V nejbližších dnech
očekáváme vypsání výběrového řízení na zhotovitele
stavby Středočeským krajem, vlastní rekonstrukce by
měla být zahájena v podzimních měsících. Pokud se
tedy nestane nic mimořádného, bude koncem roku
2014 obnoven provoz po Mělnické ulici.
-jv-

INFORMUJEME
KULTURNÍ LÉTO V BĚLÉ
Letní měsíce plné přírodních překvapení uběhly
jako voda a právě ta voda mnohé naše spoluobčany v Čechách potrápila několikrát. Našemu
městu a okolí se však naštěstí katastrofa vyhnula,
a tak jsme si mohli užít kulturních akcí v pohodě
i pod širým nebem.
Slavnosti společenských, přátelských, sportovních,
historických a hudebních setkání začaly třídenní
velkolepou akcí „Není Bělá jako Bělá“. Přivítali
jsme u nás zástupce obcí, které mají ve svém názvu BĚLÁ, a zásluhou společných vystoupení
v programu (pečlivě a dlouhodobě připravovaném
MKZ, kulturní komisí a Městem) se jistě navázala
lidská přátelství, která budou přetrvávat i do dalších let v podobě tzv. Bělského souostroví. Chtěla
bych ještě připomenout historickou událost,
100 let Vlastenecko-dobročinné sdružené obce
baráčníků, která se představila 8. 6. krojovaným
průvodem, vzpomínkou na své členy, kteří položili životy za 2. svět. války, položením květin
k pomníku „Na stráž!“ a programem v parku, za
účasti i dalších zástupců z okolních obcí a jejich
praporů. Úvodní projev pronesla paní rychtářka
Rounová a pan starosta Ing. Verner. Oslavy baráčníků vyvrcholily vernisáží výstavy 4. 8. v sále MKZ
a historickými exponáty přiblížily stoleté záslužné
působení baráčníků v našem městě. Poděkování
jistě patří všem, kteří se aktivně podíleli na uskutečnění oslav!

Hudební akce letních dnů zahájila Opera ND
inscenací „naší“ opery Tajemství 8. 6. a k zábavě
hudbymilovných posluchačů přispěla dlouhá řada
kapel v čele se skupinou OldStars, Old country
band, Putna, Jazzcombo, Flastr, Alastair, Stabivari
a DoŽidlí. Soubory vystupovaly na pátečních promenádních koncertech, které se u občanů těší
velké popularitě, zájmu a účasti. Nezapomnělo
se ani na děti uvedením pohádek a na tradiční
„Loučení s prázdninami“ s řadou pro ně speciálně
připravených atrakcí.
Jsem přesvědčená, že naše Městská kulturní zařízení a všichni její zaměstnanci opravdu o prázdninách nezaháleli a bohatým výběrem akcí nabídli
bělským občanům i letním návštěvníkům (dle
jejich gusta) mnohé kulturní zážitky. Díky!
Milena Holečková

letní pohádky v zámecké zahradě

Místní rybáři drží slovo - Dětský den bude
Jistě všichni máme v živé paměti první červnový
den tohoto roku, kdy se děti těšily na svůj Dětský
den se Slonem. Bohužel, počasí nám všem zčásti
zhatilo plány.
Dne 1. června 2013 se v dopoledních hodinách
uskutečnily navzdory nepříznivému počasí rybářské
závody, kterých se zúčastnilo na 50 dětí a ty si závod
užily až do konce. Tak, jak je tomu každoročně, prvních deset míst bylo oceněno diplomem a cenou.
Nově byly oceněny i tři největší úlovky. Ani ostatní
závodníci nepřišli zkrátka, vybrali si totiž z mnoha
cen, které pro účastníky bělští rybáři připravili.
Při vyhlašování a předávání cen bylo již organizátorům jasné, že druhá část dne plná soutěží a her se
s velkou pravděpodobností neuskuteční z důvodu
setrvalého deště i značného množství bláta, které
se vytvořilo na místech, kde soutěže měly probíhat.
Krátce po třinácté hodině proto bylo rozhodnuto
o ZRUŠENÍ odpoledního programu. Rovněž se
již vedla diskuse, co dál, a hlavně co s připravenou

odměnou pro účastníky soutěží, co říct sponzorům i ostatním, kteří se na přípravách Dětského
dne podíleli…
Spontánně začaly padat v řadách organizátorů návrhy o přeložení na jiný termín a celou odpolední
akci pro děti zopakovat.
Proto dne 13. června na mimořádné výborové
schůzi rybáři odsouhlasili nový termín konání
Dětského dne se Slonem.
Ten se tedy uskuteční dne 14. září 2013 od 14 hodin
u rybníku Slon, a naváže tak na již avizovanou akci
8. ročníku „Bělský kapr 2013“, který proběhne v dopoledních hodinách. Tato aktivita je určena nejen
pro rybáře, ale také pro nerybářskou veřejnost se
zájmem o možnost si občas zarybařit.
Rybáři v Bělé pod Bezdězem tedy plní daný slib
a zrušenou akci pro děti uskuteční.
Organizátoři vás tímto zvou na následující akce
a těší se na vás.

Program 14. září 2013, který pro vás připravila MO ČRS Bělá pod Bezdězem
8. ročník „Bělský kapr 2013“
Dětský den se Slonem
Prezentace závodníků od 4 hodin
Zahájení programu ve 14 hodin
1. poločas závodu
6.30 – 8.30 hodin
Soutěže pro děti
14 – 16 hodin
Přestávka
8.30 – 9.30 hodin
Ukázka kynologů
16 – 16.30 hodin
2. poločas
9.30 – 11.30 hodin
Ukázka Policie ČR
16 – 17.00 hodin
Vyhlášení výsledků
cca 12.30
Vystoupení žongléra
17 – 17.30 hodin ***
Zúčastnit se můžou i nerybáři ***
Ukázka hist. šermu
17 – 18.00 hodin
*** Tombola ***
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OPRAVA Z LETNÍHO
DVOJČÍSLA
V soutěži o nejlepší bělskou bábovku, která byla
vyhlášena v rámci květnové Kloboukové neděle,
odborná komise vybrala recept paní Jelenové.
V jeho znění, které vyšlo v letním dvojčísle
Zpravodaje města Bělá pod Bezdězem, se bohužel
objevila chyba v množství vody a oleje. Tímto se
omlouváme paní Jelenové za vzniklé nepříjemnosti,
přetiskujeme recept tentokrát zkontrolovaný přímo
autorkou a přejeme dobrou chuť.
- za RC Kaštan redakce Bábovka (univerzální recept)
Vraž do toho:
3 vejce
25 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
15 dkg cukr písek
1 vanilkový cukr
10 lž. vody
10 lž. oleje
citronovou kůru
špetku soli
Pracovní postup:
El. šlehačem ušleháme sníh z bílků + sůl, žloutky
utřeme s cukrem, spojíme vodu, olej a citr. kůru.
Šlehačem šleháme do pěny asi 1 minutu. Přidáme
mouku, prášek do pečiva, ručně přimícháme bílky.
Hmotou naplníme polovinu formy, posypeme
nastrouhanými ořechy a nastrouhanou čokoládou
na vaření, dolijeme zbytek hmoty. Pečeme
v předehřáté troubě (160 °C) ¾ hodiny.
Dále se můžete těšit na ukázku techniky místních hasičů, prezentaci skautského oddílu
Svornost, výtvarné dílny Kaštánek, projížďku
na lodičce a spoustu dalších účinkujících.
Chybět nebude tradiční vodník a pohádkové
postavičky. Hudební skupina „Bráchové“ vás
bude provázet celým odpoledním programem.
Touto cestou chceme poděkovat městu Bělá
pod Bezdězem, organizátorům, sponzorům
a všem, kteří chtějí zůstat v anonymitě, bez
nichž by tato akce nemohla proběhnout.
Více informací najdete na plakátech, nástěnkách MO ČRS Bělá pod Bezdězem a našem
webu www.rybaribpb.cz

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Ve výstavním sále MKZ uvidíte
„KRAJINY NAŠEHO SRDCE“
Vernisáž 7. září 2013
v 16 hod. ve Výstavním sále Městských
kulturních zařízení
Bělá p. B. Výstava
dvou významných malířů-krajinářů, Jaroslava
Najmana a Vladimíra Vlka, zakládajících členů
Mladoboleslavské skupiny výtvarníků VLNA
a prvních členů Sdružení výtvarníků ČR.
Výstavu můžete navštívit do 26. září 2013.

Připravujeme:
„SVĚT LADISLAVA FUKSE“
Vernisáž 29. září 2013 v 16 hod. ve Výstavním
sále Městských kulturních zařízení Bělá p. B.
Výstava je připravena ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Součástí vernisáže bude autorské čtení z knihy Jana Poláčka
– Příběh spalovače mrtvol, která vychází právě v měsíci září v nakladatelství Albatros a je
věnována životu a dílu Ladislava Fukse.

Den evropského historického dědictví a posvícení v Bělé p. B.
Dny evropského historického dědictví (EHD)
každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Bělé se
stalo osvědčenou tradicí spojit den otevření
památek s posvícením a nejinak to bude i letos. Co bude ale jiné, je zaměření programů
památek i posvícenského trhu.
V parku na Masarykově náměstí tentokrát
najdete farmářský trh nabízející převážně potravinové výrobky, ale i několik stánků s běžným zbožím jako šátky, hračky, šperky nebo
květiny.
Posvícenský jarmark zahájí Trubači z lesnické
školy ve Šluknově, kteří v 10 hodin doprovodí příjezd Valdštejnů jakožto pánů místního
zámku. Během dne uvidíte vystoupení divadla
Komedianti na káře a uslyšíte staropražskou
kapelu Těžká pára.
Protože pro dny EHD bylo letos vyhlášeno
téma „Památky v jiném světle“, zařadili jsme
do všech zpřístupněných budov promítání
smyček filmů, které se k historii vztahují tematicky nebo reflektují dobu svého vzniku.
Památky můžete navštívit od 10 do 12 a od
13 do 16 hod, s výjimkou kostela Povýšení
svatého Kříže, který bude otevřen od 14 do
16 hod. V určenou hodinu je pro vás připravena k filmovým smyčkám přednáška Martina
Weisse, redaktora Boleslavského deníku a absolventa Katedry filmových studií Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Celý den bude zakončen v Komorním sále
MKZ přednáškou a promítnutím filmového
snímku Františka Vláčila „Údolí včel“.

Kdy, kde a co můžete vidět:
MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE
„Král a žena“
(režie: Evald Schorm, 1967, 22 minut)
Půvabná televizní miniatura o věčném sváru
mezi muži a ženami v podání Jana Wericha
a Jany Brejchové. Vtip, lidskost, přátelství, úcta
i láska v nenápadné a neprávem opomíjené televizní skice Evalda Schorma.
PŘEDNÁŠKA: 10.30

RADNICE
„Stopa vede do Liptákova“
(režie: Ondrej Očenáš, 1969, 27 minut)
Geniální Jára Cimrman měl prostě smůlu.
Nejenže mu nebylo přiznáno autorství vynálezu CD (Cimrmanova disku), žárovky (původně
járovka) nebo vídeňského řízku, ale zapomenut
byl i jeho vynález filmu, kterým předčil proslulé
bratry Lumièry.
PŘEDNÁŠKA: 11.30
ČESKÁ BRÁNA
Hry a sny
(režie: Milan Vošmik, 1958, cca 40 minut)
Poetický snímek režiséra dětských filmů Milana
Vošmika sestává z dvojice povídek – Malá
vánoční a Milenci z bedny. My si promítneme tu
druhou. Dětská fantazie tu v nádherném textu
Ludvíka Aškenazyho hraje hlavní roli.
PŘEDNÁŠKA: 13.30

V letošním roce by se
spisovatel Ladislav Fuks
dožil 90 let. Před 64 lety
byl nakrátko Bělákem
a bydlel v bělském Podolí,
v Podolí, které tak dobře znal ze svého dětství
další velikán naší literatury, Vladimír Holan.
Výstavní síň je otevřena po – čt od 9 do 12
a od 12.30 do 16 hod. Návštěvu v jiném termínu lze domluvit na tel. č. 326 701 216
v provozní době Městských kulturních zařízení.

TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 6. 10.

Amnestie pro dlužníky.
Všichni dlužníci mají tento týden
možnost vrátit déle zapůjčené knihy
bez penalizace.

DĚTI, POJĎTE DO DIVADLA!
Pohádka o strašidelném nádraží
Máte
rádi
nádraží, trochu
záhad, napětí,
legrace a šťastné
konce? Tak to se
s námi musíte
vypravit na malé
nádraží v městečku jménem Planá, kde se dějí
naprosto záhadné věci, začalo zde totiž strašit.
Pomůžete přednostovi stanice strašidlo vyhnat?
Ale nemusíte se bát, děti si neužijí jen strašení, ale
hlavně spoustu písniček a legrace...

KLÁŠTER SV. VÁCLAVA
„Největší přání I.“
Pohádka je určená pro děti předškolního věku
(režie: Jan Špáta, 1964, 31 minut)
(od čtyř let) a děti základních škol (1. -4. tř.).
Televizní dokument vynikajícího dokumenta- Divadlo Láry fáry v Komorním sále MKZ
risty Jana Špáty je sociologickou sondou pát- 21. 9. od 15 hod. Vstupné 30 Kč.
rající po hodnotách mládeže v socialistickém
Československu. Dodnes film vzbuzuje otázku,
v čem je dnešní a minulá doba jiná a v čem je
MUZEUM V ZÁŘÍ 2013
stejná.
„OBLÉKÁNÍ, TATO NÁDHERNÁ POESIE
PŘEDNÁŠKA: 14.30
V ŽIVOTĚ ŽENY“
Výstava věnovaná módě a oblékání v době, kdy
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Z technických důvodů bylo promítání zrušeno, gentlemani nosili klobouky a dámy na veřejnost
nevyšly bez rukaviček, je otevřena do konce září 2013.
památka bude pouze k nahlédnutí.
MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
„Údolí včel“
(režie: František Vláčil, 1967, 96 minut)
Sugestivní středověké drama o cestě Ondřeje,
odpadlíka náboženského řádu, zpět do Čech.
Obrazová a ideová dokonalost snímku o náboženském fanatismu nikoho nenechá na pochybách, že Údolí včel nebyl film vytvořený pouze
do počtu.
PŘEDNÁŠKA (zakončení dne památek): 17.00
Vstupy jsou všude volné.

ZAPOMENUTÁ
SPISOVATELKA
ANUŠE MITTENHUBROVÁ
(1875 – 1953)
Výstavu věnovanou bělské
rodačce Anuši Mittenhubrové, autorce tzv. červené
knihovny, můžete zhlédnout do konce září 2013.
KALENDÁŘ VĚČNÉ RADOSTI,
Erotické koláže Jánuše Kubíčka
Výstavu předního českého výtvarníka můžete
navštívit do 30. září 2013.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
MUZEUM V ZÁŘÍ 2013 - pokračování
ÚCTA K SV. JANU NEPOMUCKÉMU NA
MLADOBOLESLAVSKU
Výstava ve zrekonstruované sakristii zámecké kaple
sv. Josefa věnovaná památkám sv. Jana Nepomuckého
v našem regionu je otevřena do konce září 2013.
Přístupná je v rámci běžné návštěvy Muzea v Bělé
pod Bezdězem.
PŘEDNÁŠKA: SPISOVATELKY, UČITELKY
A REDAKTORKY
čtvrtek 19. září 2013 od 17 hod., vstupné: 20 Kč

Přednáška Mgr. Kateřiny Jeníčkové věnovaná
zejména osobnosti spisovatelky Anuše Mittenhubrové
a dalším významným ženám, které svůj osobní
a pracovní život spojily s naším regionem.
MUZEJNÍ KAVÁRNA:
Erotické koláže Jánuše Kubíčka
pondělí 30. září 2013, 17 hod., vstupné: 20 Kč
Ve stylizované muzejní kavárně se můžete setkat
s Adamem Kubíčkem, synem předního českého
výtvarníka Jánuše Kubíčka, jehož erotické koláže

vystavuje Muzeum v Bělé
pod Bezdězem.
Kontakt:
Muzeum v Bělé pod
Bezdězem, pobočka Muzea
Mladoboleslavska, Zámek 1 (1. patro), Bělá pod
Bezdězem, www.muzeumbela.cz, www.facebook.
com/muzeumbela, muzeumbela@gmail.com
Otevřeno v září 2013:
denně mimo pondělí, 9 – 12; 13 – 16 hodin

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
„Matkou vám byla Čtenářská beseda, kolébkou
Podolí a domovem podolská Rychta“ – II. část

K historii vzniku Vlastenecko-dobročinné Obce baráčníků v Bělé pod Bezdězem

Myšlenka přejmenování
spolku a změna stanov ve
skutečnosti nebyla náhlá.
Co tomu předcházelo, se
můžeme dočíst v brožuře Dějiny Páté župy
sdružených Obcí českých baráčníků Václava
Budovce z Budova
v Mladé Boleslavi. Dějiny sestavil a sepsal Jan
Šimůnek, župní rychtář v roce 1968, vydáno nákladem Páté župy čs. baráčníků v Mladé Boleslavi
v roce 1968. Na straně 19 je zapsáno, že: „První
sjezd Páté župy čs. baráčníků se konal v roce
1907 v Bělé u Bezděze. Uspořádáním prvního
sjezdu byla pověřena zdejší Čtenářská beseda,
která s župou živě spolupracovala a byla také
členkou župy. Datum sjezdu bylo určeno na
16. června 1907. Sjezd se konal v Berkově rychtě,
k tomu účelu postavené členy Čtenářské besedy
na Podolí u Bělé (místo, kde byla Berkova rychta
postavena, se nám nepodařilo vypátrat).
Záštitu nad sjezdem převzal Okresní výbor
v Bělé u Bezděze a městská rada tohoto města.
Slavnostnímu zasedání předsedal slovutný pantatínek Veleobce sdružených baráčníků koruny
české Petr Guth. Na slavnostní zasedání se dostavili vzácní hosté: pan Josef Procházka, starosta města Bělá u Bezděze, redaktor Baráčníku
Hanuš Sychravý z Prahy, přední pracovník všech
pražských Obcí Emanuel Beneš Malostranský
z Prahy, delegace všech Obcí z Páté župy
a mnoho Obcí z pražských žup. Při podpisu do

pamětní knihy byla některými
vzácnými hosty připsána různá
hesla, která vystihovala národní
myšlení lidu. V předvečer slavnosti byla sehrána divadelní hra
Václav Hrobčický z Hrobčic. O celém sjezdu se v pozdějších letech
rozepisuje zpravodaj župy soused Stanislav Čermák v brožuře,
vydané Obcí podoleckou.“
Další text je již výtahem ze spolkových kronik. Ustavující valná
hromada nového spolku se konala
22. června 1913 a bylo na ní
zvoleno konšelstvo: pantatínek
– Fr. Šmíd, rychtář – V. Pankrác,
místorychtář – J. Havlík, škrabák
(syndik) - A. Čapek, důchodní
(berní) – Otto Pankrác, archivář – V. Vítek.
Rychta byla i nadále u pana Zahrádky v hostinci
„U závor“. Spolek roste, místnosti nestačí. Je činěn nátlak na krčmáře, aby se staral o rozšíření
Rychty. Posléze byl napsán dopis správě pivovaru
v Podkováni (jakožto majiteli), v němž spolek
žádá o rozšíření hostince, neboť o posvícení, kdy
byla konána „sousedská“ muzika, krčma nestačila. Byl zvolen zábavní výbor, jehož předsedou
se stal L. Hlaváček, učitel v Podolí. Ten si zřídil
i hudební kroužek. Byl pořízen dřevěný domeček
„Barák“ pro drobné dary a příspěvky. Celý spolek přistoupil ke „Vzdělávacímu sboru“ v Bělé.
Dne 21. 12. 1913 hráno divadelní představení
„Manžel v base“, ve kterém hráli i nečleni. Všem
dětem byla na Vánoce uchystána radost v podobě stromečku, který se jim ustrojil na Rychtě
v hostinci U závor. Byl ozdoben cukrovím, které
se pak drobotině rozdalo. Tato vánoční nadílka
byla v neděli odpoledne po divadelním představení. Každé baráčnické dítě (37 dětí) také dostalo
vkladní knížku s vkladem 2 K (na tuto bylo spolkem každé Vánoce přidáváno). V tomto roce měl
spolek 49 členů.
6

VZPOMÍNKY
Dne 1. září uplyne 5 let od úmrtí naší maminky, babičky, manželky a kamarádky, paní Aleny Bušové.
Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Martina Bušová s rodinou
Dne 10. září 2012 uplyne 6 let, co náhle, bez slůvka rozloučení, odešla moje drahá sestra Ladislava
Dušičková. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte,
prosím, se mnou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene sestra Jarmila.
Dne 16. 9. uplynou 4 roky od nečekaného skonu pana
Aleše Tošovského.
Za vzpomínku děkují sourozenci s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zástupkyním Městského úřadu
paní Tošovské a paní Galetkové i Svazu zdravotně
postižených - paní Dlouhé a paní Tomanové
za milou návštěvu a dárky
u příležitosti mého životního jubilea.
Dana Humplíková
Srdečné a upřímné poděkování manželům
Bartoňovým i celému kolektivu milých,
usměvavých a ochotných prodavaček za přípravu
dárkových balíčků pro členy naší organizace.
Děkuje spokojená zákaznice Hana.

GRATULACE
Ke smaragdové svatbě, kterou oslavili manželé
Stanislava a Milan Krejbichovi dne 12. 7. 2013, přejí
vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí děti s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Začíná nový ročník házenkářů…
Se stejným
cílem jako
v letech minulých, a to udržet postavení
všech družstev v jednotlivých
soutěžích a přeborech, vstupují bělští házenkáři do nového ročníku soutěží krajů a
Českého svazu házené.
Žádné změny pro náš oddíl nepřinesla soutěž 2. ligy
mužů, sestoupila poslední
Kutná Hora a soutěž doplnil
tým Liberce, Chemičky Ústí
a Jiskry Zruč, která postoupila
z nižší soutěže.
Naopak nová soutěž je 2. liga mladšího dorostu,
po sloučení bělských starších žáků a žáků HC AŠ
Ml. Boleslav budou hrát soutěž pod hlavičkou TJ
Sokol Bělá p. B. Utkání se budou hrát v Bělé i v
Mladé Boleslavi před zápasy mužů.
Stejně bude doplněno hráči z MB i družstvo starších žáků a budou hrát společnou soutěž turnajů
se Severočeským svazem.
Stejný systém turnajů v rámci Středočeského kraje
zůstává v přeboru mladších žáků, ml. žaček a stejně
budou probíhat i kategorie mini a přípravky.

Místo konání: herna stolního tenisu
Máchova ulice, tělocvična ZŠ
(naproti potravinám Bartoň)
PŘÍPRAVKA
A STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
STOLNÍCH TENISTŮ
od 10. září 2013
každé úterý nebo čtvrtek
od 16.30
www. ttcbelapodbezdezem.cz
Kontakty na trenéry:
Karel Brožík, tel.: +420 732 569 602
Jaromír Balcar, tel.: +420 604 285 079

Zápasy v září:
21. 9. 2013
Ml. dorost od 15 hodin: TJ Sokol Bělá - TJ Náchod
Muži od 17 hodin: TJ Sokol Bělá - TJ Jiskra Zruč
28. 9. 2013
Muži: HC TJ AŠ Ml. Boleslav - TJ Sokol Bělá
Veškeré info ohledně zápasů najdete na
www.sokolbela.cz.

Chcete samostatné dítě? Najděte mu skautský oddíl!
prostředí, které jim oddíl nabízí, zažívat skautská
dobrodružství a také se těšit na letní tábor, který
Chcete, aby se vaše dítě o sebe je vrcholem skautského roku,“ uvedla Miloslava
umělo postarat, naučilo se vychá- Čakrtová, vůdkyně oddílu světlušek.
zet a pracovat s ostatními dětmi
a trávilo svůj volný čas v bezpečném prostředí? Do junáckých oddílů nyní chodí přes 31 000 dětí
Najděte mu junácký oddíl. Skauti a skautky z celé a už po několik let jejich počet každoročně roste.
republiky v září pořádají akce pro veřejnost – na Jen v minulém roce našlo ten svůj oddíl více než
děti čekají dobrodružství v podobě her, soutěží či tisíc nových holek a kluků. „Za trvale rostoucím
netradičních sportů, otevřených kluboven nebo počtem skautů a skautek stojí pestrý program navýletů do přírody. V Bělé skauti a skautky pořádají bízející dobrodružství, přírodu a partu kamarádů
dvě náborové akce plné zábavných her a soutěží do nepohody, ale také dobrovolná práce několika
– přijďte se podívat!
tisíc dospělých vedoucích, kteří dětem v junáckých
oddílech věnují svůj čas. A v neposlední řadě je to
Nábor ve školní družině proběhne v pondělí i rostoucí počet rodičů, kteří oceňují, že skautský
16. září od 13.30 do 16.00 – pro družinové děti oddíl je místo vybudované na základě hodnot,
máme připravené hry a pro rodiče letáčky – pří- jakými jsou přátelství, fair play nebo zodpovědtomný vedoucí vám poskytne bližší informace. nost,“ okomentoval nárůst místostarosta Junáka
Petr Vaněk.
Ukázková schůzka se uskuteční v úterý 17. září
od 16 do 18 hodin v klubovně Na Střelnici (vchod Skautské hnutí má na celém světě přes 40 milido klubovny je z druhé strany – od bývalého do- onů členů a v Česku jím za více než sto let exipravního hřiště po schodech dolů). Pro děti jsou stence prošlo na milion lidí, mezi nimi i mnoho
připraveny hry a soutěže, pro rodiče představení významných osobností. V roce 2013 slaví 100
junácké činnosti a prohlídka klubovny.
let nepřetržitého fungování, a to i v době zákazů
skautingu totalitními režimy, dva slavné oddíly –
Další schůzky se budou konat každé úterý ve Pražská vodní Pětka a Foglarova Dvojka – Hoši
stejný čas mimo svátky a prázdniny.
od Bobří řeky.
Září je pro skauty – stejně jako pro školy – začátkem nového roku. „Dát dítě do junáckého oddílu
je ideální právě v září, kdy přicházejí i další nováčci. Můžou pak společně objevovat kamarádské

TTC Bělá pod Bezdězem
zve všechny děvčata a chlapce
od 8 do 10 let,
kteří se chtějí učit hrát stolní tenis.

Více informací můžete najít na
www.svornost.unas.cz
Michal Horáček, vůdce střediska
GSM 602 711 568
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K. Brožík

Občanské sdružení
Tajemství
Turistika v měsíci
září

Mravenčí sobota v Sohlandu
So 14. 9. – odjezd:
MB Bondy: 7 h, Bělá u kapličky: 7.20 h, Doksy:
7.40 h. Návrat po 18. h.
Naučná stezka Šluknov - Rožany 7 km, mimo jiné
Rožanské lomy, Javorová brána. Naučná stezka
Sohland/Spree po stopách červeného mravence –
3,5 km Občerstvení Rožany, cena 200 Kč.
Přihlášky: J. Bollard (720 584 360), e-mail:
bollardj@seznam.cz
Víkend plný turistiky v Žitavských a Lužických
horách 28. – 29. 9. 2013
Odj. z Bělé v 8 h 28. 9., návrat 29. 9. v 17 h.
1. den – Jonsdorfské skalní město, Schwarz Loch
– opuštěné lomy, Janské kameny, Dolní Světlá:
10-12 km
2. den – Lužický trek – ú. Hamerského potoka.
8 km možnost pádu do vody
Ubytování, pitný režim, krmení Mařenice. Cena:
ubytování, bus – 400 Kč, ubytování = tramp
(vlastní karimatka, spacák) – 250 Kč.
Jídlo dle domluvy a výběru v hospůdce U tří lip.
Přihlášky: na adrese TPD nebo Horský vůdce.
Upozornění: max. počet 25 turistů!!!

INZERCE
Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem
příspěvková organizace
vás zvou na
diskusní pořad s ukázkami

FILMOVÝ KLUBÍČEK
ONDŘEJE SUCHÉHO

A
NO, PRAH
POUZE BR
BEZDĚZEM
D
PO
LÁ
A BĚ

KLAUN, KOMIK A LÁSKA
VLASTA BURIAN
A VŮNĚ BENZÍNU

Film společnosti přátel
Vlasty Buriana

ETUDY LEONIDA
JENGIBAROVA

Portrét legendárního arménského klauna a mima

PÁT E K

VIDEOLEXIKON PRO
ZAMILOVANÉ

Film Jiřího Suchého z roku
2002

27. ZÁŘÍ

19:30
otevřeno denně
KO M O R N Í S Á L M K Z

akci mediálně podporují

PP

VT

POJIZERSKO - POLABSKÁ
TELEVIZE

VSTUPNÉ
60 Kč
ZMĚNA
PROGRAMU
VYHRAZENA

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

Prodej slepiček

Originál alukola Škoda (vhodné pro zimní provoz) :

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček: 14-18. týdnů, cena: 149–170 Kč/ks,
v začátku snášky: 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 14. září 2013
Bělá p. B. u sportovní haly – v 16 hodin
Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

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 !!!
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

Při prodeji slepiček nová služba
výkup králičích kožek – cena: 15 - 22 Kč/ks

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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