z městského úřadu - z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze
základní školy - Tréglova Bělá 10. ročník - společenská rubrika - ze sportu

LISTOPAD HLAVNĚ DIVADELNÍ
Podzim vtrhl do našich končin a s ním
přivál do Bělé pod Bezdězem i další ročník divadelního festivalu pořádaného
k poctě našeho slavného rodáka, pana
Václava Trégla.
V roce letošním se můžeme setkat již podesáté s kvalitními amatérskými soubory.
Jako třešničku na dortu jsme pro vás připravili i dvě představení v provedení profesionálů. Je tedy nesporné, že vás čeká
řada krásných divadelních zážitků. Navíc jsme pro vás na webových stránkách
MKZ (www.mkzbela.cz) připravili jednu
zajímavou novinku a tou jsou rezervace
na představení. Můžete si rezervovat konkrétní místa. A pokud si lístky vyzvednete
a zaplatíte na Informačním centru MKZ
(nebo v Knihovně V. Holana) od pondělí
do čtvrtka, ještě ušetříte.

Kromě pořadů Tréglovy Bělé vás čekají
i další zajímavé programy, na které upozorňujeme v našem Telegrafu, který dostanete do domácností, nebo v knihovně
V. Holana. Více si o nich můžete přečíst
na našich webových stránkách nebo ve
Zpravodaji (Vánoční výstava, rozsvícení
vánočního stromu atd.).
Nabízíme prožití sychravých dnů v příjemném prostředí Městských kulturních
zařízení. Ať jste milovníky výstav, horlivými čtenáři, nebo máte rádi divadlo,
jistě si v naší nabídce vyberete. Na
setkání s vámi se těší a spoustu zajímavých
zážitků i příjemnou zábavu přejí všichni
z MKZ.
Petr Matoušek,
ředitel MKZ

LISTOPAD

11/2013

Ve Výstavním sále MKZ
„Svět Ladislava Fukse“ do 23. 11.
„Vánoční výstava“ od 1. 12.
Tréglova Bělá
10. ročník přehlídky
amatérských divadelních souborů
každý pátek a sobotu
v Komorním sále MKZ
8. 11.
Pravidelná mše svatá
v zámecké kapli
sv. Josefa od 16.30
14. 11.
STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK NA CESTÁCH
Doprava a cestování ve středověku
v muzeu od 17 hodin
vstupné 20 Kč
15. 11.
Mše svatá v kostele sv. Václava
v 16.30
22. 11.
HUDEBNÍ PODVEČER v muzeu
od 18 hodin, vstupné 100 Kč
1. 12.
Rozsvícení Vánočního stromu
spojené se zahájením vánoční
výstavy
v parku na Masarykově náměstí
od 17 hodin
3. 12.
Putování za Mikulášem
v budově MKZ od 17 a 18 hodin
Předprodej v knihovně V. Holana
Vstupné 50 Kč
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Dodavatel stavby komunikace
na Vazačku je znám
Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem,
které splnily zadávací a kvalifikační kritéria;
jednalo se o výši nabídkové ceny (váha: 80 %)
a záruku za kvalitu díla v měsících (váha: 20 %).
Rada města schválila na doporučení výběrové
komise uzavření smlouvy s uchazečem COLAS
CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČO: 26177005,
s nabídkovou cenou 9 291 717,22 Kč bez DPH,
zárukou za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Předpoklad
zahájení výstavby je měsíc listopad 2013.
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PROSTRANSTVÍ U SOKOLOVNY
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Úprava prostranství u Sokolovny
Rada města vybrala ze dvou předložených variant
studie úpravy lokality u Sokolovny. Nákres počítá se
změnou kvůli plánované kruhové křižovatce, jejíž
jízdní plocha ubere prostory z volné plochy trávníku
a chodníku kolem restaurace Sauna. Díky tomu
dojde k zarovnání hranice plochy skateboardového
hřiště podle Sokolovny, a mezi ulicí a hřištěm
tak vznikne nová plocha sloužící na konání akcí –
např. letního posezení venku pro restauraci nebo
pro akce pro děti. Oddělení ulice od rekreačních
ploch zajistí nový živý plot a dosadba zeleně. Tržní
místa budou orientována k chodníku a auta budou
moci vjet do prostor k Sokolovně pouze jedním
hlavním vjezdem. Studie počítá také s předlážděním
celého prostoru. Náklady budou navrženy do
rozpočtu města pro příští rok.

zeleň

živý plot

okapní chodníček š.50 cm

v řešení stavu utěsněním dna jílovou vrstvou
K novému pavilonu mateřské školy
a dále schválila zpracování geodetického zaměření Radou města byly schváleny dvě mandátní
a projektových prací před samotnou opravou. smlouvy na výkon zadavatelských činností dvou
Předpoklad provedení prací je stanoven na jaro 2014. výběrových řízení. Dle podmínek Regionálního
operačního programu se jedná o část „Stavební
Kompostéry pro občany města
práce na rekonstrukci a přístavbu MŠ
Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky Velenského“, druhou část tvoří „Dodání vybavení
ze čtyř podaných. Dvě nabídky byly pro nesplnění MŠ Velenského“.
podmínek vyřazeny z hodnocení. Dle zvoleného Ke každé části byly poptány tři firmy, nejvýhodnější
Nebeský rybník v Březince
hodnotícího kritéria (výše nabídkové ceny) nabídku na obě zakázky zaslala firma Gordion,
Mizející voda z nádrže stále trápí obyvatele byla jako nejvhodnější ohodnocena nabídka s. r. o., Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany,
této příměstské části. Město proto přistoupilo uchazeče MEVA-TEC, s. r. o., Chelčického 1228, IČO: 26147921. První část zakázky bude stát
k provedení geologického průzkumu dna rybníka. 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051, 22 000 Kč bez DPH a administrace vybavení školky
Odborníky bylo zjištěno, že pravděpodobně došlo s nabídkovou cenou ve výši 711 000 Kč bez DPH. 20 000 Kč bez DPH.
při zemních pracích během rekonstrukce v nedávné K organizaci podpisu smluv a výdeje kompostérů
Setkání s občany města
době k odebrání těsnící vrstvy dna, a proto se voda najdete další informace uvnitř Zpravodaje.
Bělá p. B. a příměstských částí
v nádrži neudrží. Rada města schválila pokračovat

PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
poprvé jste mohli zaznamenat zkratku
-galv bělském Zpravodaji v roce 2001,
kdy jsem nastoupila
na Městský úřad v Bělé do funkce
tajemnice Městského úřadu.
Potkávali jsme se spolu v rubrikách zpráv
z dění ve městě, z jednání orgánů města
a taky trochu netradičně u ankety
„O nejlepšího sportovce města Bělá p. B. za
uplynulý kalendářní rok“.

Poděkování za spolupráci nad Zpravodajem
patří redakční radě, kolegům z MKZ,
spolupracovníkům v tiskárně a na poště
- díky nim všem se Zpravodaj dostane
až do vašich schránek.
Moje další pracovní kariéra se po 12 letech
přesouvá z Bělé pod Bezdězem do Mnichova
Hradiště. Proto přeji městu a všem jeho
obyvatelům, aby vzkvétalo, aby lidem nebylo
lhostejné, co se děje kolem nich,
a aby zastupitelé města řídili jeho další rozvoj
zodpovědně a s ohledem na potřeby občanů.
S úctou Mgr. Kamila Galetková
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Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na
tradiční setkání vedení města s občany jednotlivých
částí Bělé pod Bezdězem.
Podzimní setkání pro rok 2013 proběhnou
v následujících termínech:
6. 11. 2013 v 16.00 hodin v Komorním sále MKZ
pro občany Hlínoviště a občany města,
13. 11. 203 v 16.00 hodin v Mateřské škole Pražské ul.
pro občany Výsluní a nádraží,
20. 11. 2013 v 16.00 hodin v klubovně Pejřaváku
v Březince pro občany Březinky a Bezdědic.
Využijte možnosti dozvědět se o aktuálním dění ve
městě a prostoru pro Vaše podněty a připomínky.
Na vaši účast se těší
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města Bělá pod Bezdězem

DĚNÍ VE MĚSTĚ
Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu
Vazačka v Bělé pod Bezdězem
V souladu s požadavky Regionálního operačního
programu SČ NUTS II proběhlo v září jednání
hodnotící komise na dodavatele veřejné zakázky
„Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu
Vazačka v Bělé pod Bezdězem – komunikace
110c“. Pět nabídek bylo podáno a hodnoceno
podle hodnotících kritérií: 1. výše nabídkové
ceny (váha: 80 %),
2. záruční doby (váha:
20 %). Dle těchto kritérií
byla vybrána jako
nejvhodnější nabídka
uchazeče COLAS CZ,
a. s., s nabídkovou cenou:
9 291 717,22 Kč bez
DPH a zárukou kvality
díla po dobu 60 měsíců.
Činnost technického
dozoru investora (TDI)
a koordinátora BOZP
bude vykonávat firma
REALSTAV MB, s. r.
o., Klaudiánova 124,

293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25685210, za cenu
72 023 Kč bez DPH.
Celkové plánované výdaje projektu činí
20 477 682 Kč, přičemž 14 846 319,45 Kč bude
uhrazeno z Evropského fondu regionálního
rozvoje. Staveniště bylo realizační firmě předáno
dne 23. 10. 2013 po dobu 7 měsíců.

II. kolo příjmu žádostí
o kompostér zdarma
Od 15. 10. do 15. 11.
2013 probíhá II. kolo příjmu žádostí na pořízení
kompostéru zdarma.
Ti z vás, kteří jste již žádost podali, můžete zaslat žádost další, a získat tak kompostéry
dva. Ti, kteří jste dosud neučinili, neváhejte
podat přihlášku co nejdříve.
Žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně MěÚ nebo ke stažení na webu
města. Vyplněné formuláře odevzdávejte zpět na podatelnu MěÚ. V prosinci letošního roku budete vyzváni
e-mailem nebo telefonicky k podpisu
smlouvy a k vyzvednutí kompostéru.
Kompostéry budou vydávány v areálu za
Policií ČR na Masarykově náměstí v Bělé
pod Bezdězem od 9. 12. 2013. Kompostér
vám bude vydán na základě podepsané
smlouvy o výpůjčce. Vše bude možno vyřídit v jeden den.
Prosíme žadatele, kteří budou podávat
druhou přihlášku, aby tuto žádost označili
číslem 2.

Vypouštění raka říčního
do Bělského potoka
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
SMOKEMAN zasahuje

Na záchranu světa je tu Superman, na záchranu čistého ovzduší SMOKEMAN!
Na záchranu čistého vzduchu u nás v Bělé
pod Bezdězem přijel SMOKEMAN v pondělí 30. září i díky štědré podpoře firmy
Atmos – Cankař Jaroslav & syn.
Ing. Jiří Horák, Ph.D., vedoucí zkušebny Výzkumného centra energetického
při Vysoké škole báňské v Ostravě, alias
SMOKEMAN, přivezl ojedinělou výukovou
show, aby žákům naší školy ukázal, čím a jak
topit. A protože SMOKEMAN je také showman, který ví, že se z vědy nedá dělat věda,

přivezl spoustu zábavných a přitom efektních
pokusů, zajímavých přístrojů a všelijakých
„hejblátek“.
Ve třech hodinových blocích během dopoledne si mohli žáci osmého a devátého ročníku
vyzkoušet pokusy se suchým ledem, změřit
si svůj objem plic, zapálit troud křesadlem
i změřit množství jedovatých spalin vznikajících při pálení plastů. Zábavnou a interaktivní formou pod heslem „Sahat je nařízeno“
pronikli naši žáci do tajů fotosyntézy, spalování pevných i plynných paliv, měření teploty
a tlaku, závislosti teploty varu na tlaku a dalších chemických a fyzikálních jevů.
Odpoledne SMOKEMANův program pokračoval pro žáky ostatních ročníků i pro
veřejnost. Akce byla
velmi úspěšná, žákům
i pedagogům se velmi
líbila a nadchla žáky
pro bližší zkoumání
světa kolem nich. Akci
podpořilo též město
Bělá pod Bezdězem.
Ing. Pavlína
Cankařová
3

Dne 8. 10. 2013 byl do Bělského potoka vysazen
vzácný, zákonem chráněný rak říční. Bělský
potok je jediným svého typu ve Středočeském
kraji, který dostal výjimku od Ministerstva
životního prostředí k vysazení raka. Celkem
jich Místní organizace Českého rybářského
svazu zastoupená panem Dušanem Hybnerem
vysadila 1200 kusů do čtyř vybraných lokalit.
Kritérií pro vysazení je hned několik: čistá
voda, členité dno a okraje a také malé množství
predátorů, jako například norek či vydra.
Raci pocházejí ze Žlebů, ale odchováni byli ve
Výzkumném ústavu při Fakultě rybářství a vod
Jihočeské univerzity ve Vodňanech.
Místní organizace Českého rybářského
svazu bude populaci raků na Bělském potoce
monitorovat a zjišťovat, zda se jim zde daří
rozmnožování. Doufejme, že tomu tak bude
a budeme moci i nadále v Bělském potoce raky
vídat.

DĚNÍ VE MĚSTĚ
První společná akce žáků 6. tříd a jejich nových třídních učitelů
Je již tradicí v naší škole pořádat pro žáky
šestého ročníku adaptační kurzy. Letos, kdy
máme v šestém ročníku tři paralelní třídy,
se uskutečnily již počtrnácté. Zvolili jsme
variantu, při které kurzy probíhaly ve škole,
a žáci tedy nikam nevyjížděli.
Kurzy proběhly od středy 4. 9. do pátku
6. 9. 2013. Se svými novými třídními
učitelkami a školní metodičkou prevence
strávili žáci celý den a společně řešili
různé aktivity. Cílem adaptačních kurzů
je především vzájemné poznávání žáků
s novými třídními učitelkami a vytvoření
atmosféry vzájemné důvěry.

Aktivity byly zaměřeny na pravidla
komunikace, naslouchání, mezilidské
vztahy, sebepoznání, spolupráci
a v neposlední řadě na stmelování třídního
kolektivu. Tento projekt je součástí
minimálního preventivního programu
školy a vychází z materiálů zaměřených na
všestranný rozvoj osobnosti žáka. Během
kurzů se žáci chovali aktivně a do činností
se zapojovali s nadšením. Celý pobyt byl
tak přínosný nejen pro žáky, ale i pro
zúčastněné pedagogy.
Mgr. Květuše Vernerová,
školní metodička prevence

Odměna za vítězství v projektu Památky a jejich budoucnost
Ve druhém pololetí školního roku
2012/2013 se 19 žáků z pátého
a šestého ročníku zapojilo do projektu
Památky a jejich budoucnost, který
byl organizován LAG Podralsko
a MAS Turnovsko. Žákům bělské
školy se v této soutěži podařilo
zvítězit, a získat tak velmi pěknou
odměnu v podobě celodenního
výletu.
Dne 10. října 2013 se před bělskou
školou sešla skupina žáků, aby tento
výlet absolvovala. Během dopoledne
si Běláci prohlédli Muzeum Českého
ráje v Turnově, kde prošli Cestu
kamene. Tato expozice zaměřená na
drahé kameny, jejich vývoj, způsob
těžby, zpracování i tvorbu šperků byla

zpestřena různými úkoly a tím, že si
„cestovatelé“ mohli na velké množství
vystavených exponátů sáhnout.
Obdivovali také obraz Pobití Sasíků
pod Hrubou Skálou, který patří
k největším na světě. Navštívili též
Kamenářský dům, kde viděli práci
brusiče kamenů.
Další cesta našich úspěšných řešitelů
směřovala na zámek Sychrov, kde
jim byl předveden sokolnický výcvik,
poznávali různé druhy dravců a sov
a zaujatě poslouchali vyprávění ze
života předváděných ptáků i ukázky
jejich letových aktivit. Po návratu do
Bělé se žáci rozcházeli domů bohatší
o nové poznatky i zajímavé zážitky.
Mgr. Zuzana Kleinová

ŽÁCI ZŠ BĚLÁ POD BEZDĚZEM OPĚT VE ŠVÝCARSKU
Vždy jednou za tři roky se mohou
žáci ZŠ v Bělé pod Bezdězem těšit
na výměnný pobyt ve Švýcarsku.
Ve dnech 23. – 27. 9. 2013 se
vydala skupinka žáků spolu se
dvěma učitelkami již pošesté do
švýcarského městečka Mosnang,
které se nachází v německojazyčném kantonu St. Gallen.
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.
Cesta byla dlouhá, trvala skoro 12 hodin, ale
bouřlivé přivítání našich švýcarských přátel
všem ihned zvedlo náladu.
Program připravila, organizovala a financovala švýcarská strana. Hned první den absolvovali čeští žáci poznávací zájezd za krásami Švýcarska. Mohli tak obdivovat např.
nejmenší evropské městečko Werdenberg,
v němž žije zhruba 70 obyvatel, nebo vodo-

pády Thurwasserfälle, které všechny zúčastněné překvapily nedostatkem vody. Tento
den byl ukončen jízdou na bobové dráze na
hoře Flumserberg.
Program dalších dnů byl zpestřen také výletem do hlavního města kantonu, do města
St. Gallen. Zde si žáci užili vodních radovánek v aquaparku Säntispark. Tento zábavní areál dostal jméno po nejvyšší hoře
4

východního Švýcarska Säntis,
která se zdvihá do výšky 2502
m. n. m. Tento vrchol, s pomocí
lanovky, bělští žáci zdolali, a byli
tak odměněni nádherným výhledem do okolí.
Zájezd byl pojat jako součást výuky, jako výjimečná příležitost
k poznání nových krajů, zvyklostí
a hlavně k prověření a zlepšení
komunikačních dovedností žáků.
Podle ohlasu všech žáků lze konstatovat, že se tato akce vydařila
a oběma stranám se velmi líbila.
Všichni si vyzkoušeli své jazykové
schopnosti, a protože se v květnu
2014 můžeme těšit na reciproční návštěvu
žáků z Oberstufenschule Mosnang, je to pro
bělské žáky ta nejlepší motivace k učení se
cizím jazykům.
Výměnný pobyt žáků bělské školy podpořila sklárna Tom Bohemia Crystal, s. r. o.,
a finanční příspěvky poskytly město Bělá
pod Bezdězem a SRPDŠ při ZŠ Bělá p. B.
Mgr. Libuše Coufalová

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Tréglova Bělá

10. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů
Již 10. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů v Bělé pod Bezdězem zaznamenal dvě drobná zlepšení. Tím prvním je možnost vybrat si
konkrétní místo v sále a zarezervovat si ho přes internetové stránky www.mkzbela.cz a druhou inovaci pocítí vaše peněženka - pokud si lístky zakoupíte
v předprodeji, ušetříte. Doufáme, že obě změny přispějí k vašemu většímu pohodlí a spokojenosti.
MKZ Bělá pod Bezdězem
PROGRAM
1. listopadu od 19.30
Láska ke třem pomerančům,
důvtipná analýza pohádky o závislosti na vitaminech
Geisslers Hofcomoedianten, nový barokně-divadelní
styl / Praha
Na základě zbrusu nového a v Čechách prvního
úplného překladu zápisu scénáře reformátora
klasické italské komedie dell´arte Carla Gozziho
z roku 1761 vytvořil soubor osvěžující vizuálněgroteskní divadelní koktejl o šíleně smutném princi
a jeho neutuchající lásce ke třem pomerančům.
Vstupné 60 Kč 9. listopadu od 15 hodin
To budete čubrnět – dětská klauniáda
Divadlo Kocábka / Chocerady
Dva klauni Ďulík a Kokoláč zamířili do oblasti,
kterou nebudeme prozrazovat. Chopili se nové šance
s chutí a nadšením. Věnovali jí roky, měsíce, týdny,
dny, hodiny, minuty… prostě mnohavteřinová práce.
Máte se na co těšit!
Vstupné 30 Kč

2. listopadu od 19.30
Mezi nebem a zemí
Divadelní soubor Tyl / Bakov nad Jizerou
Komedie Pam Valentine, v překladu Martina
Fahnera, v režii Magdy Fantové
Hru uvedl soubor jako vůbec první provedení
v České republice. Premiéru měla 27. září.
Setkáme se v ní s dvěma manželskými páry.
Cameronovi jsou zkušení a dlouholetí manželé,
Willisovi naopak novomanželé se svými ideály
o životě.
Vstupné 60 Kč

16. listopadu od 15 hodin
O Červené karkulce
Malé divadélko Praha
Klasická loutková pohádka pro děti.

Vstupné 30 Kč

9. listopadu od 19.30
Boty na Kokořín
Divadlo Kocábka / Chocerady
Kabaret o tom, kam se dojde, když se nikam nejde. 16. listopadu od 19.30
Vstupné 60 Kč Kdo s koho aneb Za vším hledej ženu
DS Bazilišek Benátský / Benátky nad Jizerou
Proto, aby si udržely své muže u rodinného krbu,
uzamknou ženy bránu k vlastnímu tělu. Dokud
budou muži třímat zbraně, ženy jim odepřou
všechny tělesné rozkoše. Jak to všechno dopadne,
uvidíte v Komorním sále MKZ.
Komedie na motivy Aristofanovy Lysistraty
o věčném boji mužů a žen, kde není poražených,
jen vítězů.
Vstupné 60 Kč

15. listopadu od 19.30
Máte jednu špatnou zprávu
Soubor 3D Company / Praha
Břitký humor, vtipné dialogy a neobyčejně rychlé
8. listopadu od 19.30
a nepředvídatelné změny v ději i v chování hlavních
Jelito, kopyto, platí to/Zvukař
hrdinů – to jsou základní rysy této dynamické crazy
Divadlo Neškvor / Zruč nad Sázavou
komedie. Příběh začíná v okamžiku, kdy nevěrný
Dvě úspěšné, jednoaktové komedie.
manžel Richard pošle své manželce Stephanii e-mail
Vstupné 60 Kč původně adresovaný milence.
Vstupné 60 Kč

m
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22. listopadu od 19.30
Dlouhý Štědrý večer
Divadýlko na dlani / Mladá Boleslav
Příběh jednoho domu, v němž čas ubíhá tak rychle,
jako by byl život jeden jediný Štědrý večer.
Vstupné 60 Kč

23. listopadu od 19.30
PSYHCO
Divadlo Tří / Pardubice
Příběh zamotanější než písmenka v názvu…
Hororová komedie o hasiči, který po nevydařené
akci navštíví sebevědomou psycholožku v ordinaci
plné nejen lékařských tajemství. Může mu vůbec
psycholožka pomoci? Co je hasič zač? A kdo je
vlastně oběť?
Vstupné 60 Kč

29. listopadu od 19.30
Sborovna
Divadelní soubor Havlíček / Neratovice
Komediální hra nás zavádí do sborovny odborného
učiliště, kde nám zcela bez skrupulí představuje
současné učně z pohledu vyučujících, ale zároveň
jejich vyučující z pohledu diváků. Vstupné 60 Kč

Rozsvícení Vánočního stromu
spojené s vánoční výstavou

Adventní čas
trvá čtyři týdny
a začíná 1. neděli adventní,
tedy neděli mezi
27. listopadem
a 3. prosincem.
Letos vychází začátek období příprav, ale i rozjímání a očekávání
Vánoc přímo na
1. prosince a právě
tuto neděli budeme moci slavnostně rozsvítit Vánoční strom na Masarykově náměstí.
K slavnostní atmosféře přispěje svým zpěvem vokální skupina Lips kvintet z Mladé
Boleslavi, dozvíte se, co si pro vás na adventní
čas připravila Městská kulturní zařízení, a také
společně zahájíme vánoční výstavu s tématem
vánočních písní a koled, kterou doplní květinová výzdoba květinářství Marcela.
30. listopadu od 19.30
Budeme se na vás tedy těšit v neděli
Píseček
1. prosince od 17 hodin v parku na MasaDivadlo V. A. D. / Kladno
Jednoaktová divadelní bábovička věnovaná všem rykově náměstí a doufáme, že s námi strávíte
tápajícím rodičům. Hlavním účelem inscenace je příjemný podvečer.
psychoterapie pro rodiče (zúčastněné herce), kteří
se již léta marně snaží všemi prostředky vychovat Ve Výstavním sále uvidíte
svoje děti.
Vstupné 60 Kč
Radostně budeme zpívati
(Vánoce s písničkou)
Na letošní výstavě, kterou zahájíme rozsvícením Vánočního stromu dne 1. prosince, představíme mnohdy velmi pěkně vyzdobené titulní strany tištěných koled z minulého století.
Tyto tisky jsou součástí pozůstalosti místní
učitelky hudby paní Zdeny Rutové rozené
Matlasové. Pozůstalost je uložena na MKZ.
Od Tří králů bude výstava doplněna dalším
kouskem historie bělských muzikantů a potrvá do 30. ledna 2014.

Putování za Mikulášem 3. prosince
Během putování za Mikulášem se seznámíte s lidovými zvyky a tradicemi, potkáte svatou Barborku i méně známého
svatého Ambrože. Svatý Mikuláš se svými
pomocníky andělem a čertem obdarují
děti v Komorním sále Městských kulturních zařízení.
Pro loňský zájem jsme v budově MKZ
připravili program od 17 a 18 hod. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji
v Knihovně V. Holana od 4. listopadu.
Jednotné vstupné je 50 Kč.
Pozor, skupina bude omezena na 28 osob.
Prosíme rodiče, aby nezapomněli připravené a řádně podepsané balíčky pro své
ratolesti doručit do Knihovny V. Holana.
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MUZEUM V LISTOPADU 2013

KAŠTAN

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

MŠE SVATÁ V ZÁMECKÉ KAPLI SV. JOSEFA
pátek 8. listopadu v 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá v zámecké kapli sv. Josefa
se uskuteční v pátek 8. listopadu v 16.30 hodin.
STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK NA CESTÁCH
Doprava a cestování ve středověku
čtvrtek 14. listopadu od 17 hodin,
vstupné 20 Kč
Přednáška mladoboleslavského historika
Mgr. Pavla Sosnovce věnovaná problematice cestování a dopravy v dobách středověku.

Pozvánka na
Vánoční dvoreček

neděle 15. 12. 2013, 11-16 hodin

MŠE SVATÁ V KOSTELE
SV. VÁCLAVA
pátek 15. listopadu
v 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá
v kostele sv. Václava při
augustiniánském klášteře
v Bělé p. B. se uskuteční
v pátek 15. listopadu
v 16.30 hodin.
HUDEBNÍ PODVEČER
pátek 22. listopadu od 18 hodin, vstupné 100 Kč
Výběr z klasické hudby přelomu 19. a 20. století
přestaví Vít Andršt (flétna, saxofon), Zdeňka
Košnarová (klavír) a Bety Křížková (flétna).
Vít Andršt - flétnista a saxofonista, kromě komorní hry v duu s klavírem či kytarou se věnuje
hře i ve svém jazzovém kvartetu a orchestru.
Zdeňka Košnarová - skladatelka a klavíristka,
absolventka AMU, po tříletém působení v Lisabonu nyní učí na Konzervatoři J. Ježka, věnuje se
skladbě a interpretaci soudobé hudby.

Pozvánka na
předvánoční výstavu
Květinářství Marcela

Srdečně vás zveme na 2. vánoční výstavu, která
se koná v Kulturním středisku
v Bělé pod Bezdězem v těchto dnech:
pátek 22. 11. 2013 od 13 do 20 hodin,
sobota 23. 11. 2013 od 13 do 20 hodin.

Letos opět, jako po minulé roky, připravujeme
pro veřejnost Vánoční dvoreček. Pro malé i velké
budou připraveny tvořivé aktivity, jako je výroba
vánočních hvězdiček a jiných ozdob ze skleněných
korálků, výroba náušnic a náramků, zdobení
perníčků. Děti si budou moci na zahradě ulovit
svého sladkého kapříka v našem improvizovaném
rybníčku. Akci opět doprovodí živá hudba. Již
tradičně nebude chybět občerstvení ani prodej
vánočních dekorací a dárků.
Přijměte proto naše srdečné pozvání.
Sbor BJB v Bělé pod Bezdězem

RODIČOVSKÉ CENTRUM
LISTOPAD 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
18.30 – 19.30
Angličtina pro dospělé – pokročilí
Pátek
8.00 – 12.00
Hernička pro nejmenší děti
NĚCO NAVÍC:
Pro rodiče a děti
11. 11. od 16 hodin
NÁMĚSTÍ BĚLÁ
„Dušičkové putování tajemnou
Bělou“
Pro zdraví
15. 11. od 17 hodin
„Vaříme zdravě dětem“
27. 11. od 9.30 hodin
„Pečeme zdravě“
Pro vztahy
20. 11. od 18 hodin
Workshop:
Jak zvládat konflikty
v mezilidských vztazích
Povede Bc. Barbora Austová
Pro přátele
SPOLEČENSTVÍ KAŠTAN, o. s.
„Až se zima zeptá, co jsi dělal na jaře
a v létě“
Vzpomínání na programy r. 2012–2013,
povídání, občerstvení, překvapení

Počítačové kurzy pro seniory

Knihovna Vladimíra Holana
nabízí nové tituly

Jak jsme avizovali již v minulém Zpravodaji, připravujeme další počítačové kurzy pro seniory.
Celkem čtyři bezplatné cykly proběhnou vždy
v sobotu od 9–12 hodin v těchto termínech:
23. 11., 30. 11., 7. 12. a 14. 12.
Výuka bude probíhat v počítačové učebně Základní školy v Máchově ulici. Kurzy povede
učitelka základní školy s kvalifikací matematika – informatika. Zájemci se mohou hlásit
osobně na správním odboru MěÚ, nebo na
tel. č.: 326 700 924.

„JAK JSEM SE ZBLÁZNILA“ Ivanka Devátá
Ani v blázinci není o humorné situace nouze.
„CO JEŠTĚ NEVÍTE O ŽIVOTĚ NAŠICH
PŘEDKŮ“ Stanislava Jarolímková
Co se v hodinách dějepisu nedozvíte a přece vám to
může historii přiblížit. Druhý díl knihy plné zajímavých informací o naší historii.
„NA VODĚ“ Penelope Fitzgeraldová
Britská básnířka, spisovatelka a esejistka napsala
devět románů, a již druhý byl nominován na Bookerovu cenu. Román Na vodě je první v českém překladu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKY
Již dva kruté roky uplynou od chvíle, kdy od nás odešel do nenávratna náš dobrý manžel, táta a děda, pan
Antonín Honzejk, který ale nezemřel, neboť stále žije
v srdcích všech, kteří ho měli rádi. Vzpomíná rodina.
Dne 3. 11. uplyne 11 let od úmrtí pana Aloise Šedy
a 29. 11. již 17 let, co nás opustila paní Jarmila Šedová.
Vzpomínají Karel, Pavel, Petr a Jana s rodinou.
Dne 6. 11. uplyne již sedm let od úmrtí mé
manželky, naší maminky a babičky, paní
Jany Kudláčkové. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.
Vzpomínají manžel Miloslav
a děti s rodinami.
Dne 7. 11. uplyne 12 dlouhých let, kdy navždy odešel pan Jiří Kácovský. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Jarmila Kácovská
a dcery s rodinami.

„Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.“
Dne 8. 11. tomu bude 5 let, co nás navždy
opustila milovaná manželka, maminka
a babička, paní Jaruška Fikarová. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manžel Václav Fikar, dcery Jaroslava Fikarová a Petra
Formánková, syn Miroslav Michálek a vnoučata
Nikola, Jiřina, Denisa a Katrin.
Dne 9. 11. uplynou 3 smutné roky, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička a prababička, paní
Naděžda Tošovská.
Stále vzpomínají Dana a Jirka s rodinami.
Dne 10. 11. uplyne 7 let od úmrtí pana Vratislava
Hanče. Kdo jste ho znal a měl rád, vzpomeňte s námi.
Maminka, manželka a děti s rodinami.
Dne 17. 11. uplyne již osm let od úmrtí paní Ludmily
Hukové.
Stále vzpomínají manžel a syn.

Poděkování

Ze srpnové výstavy 2013 ve výstavním sále MKZ.

Dne 21. 10. to bylo šest let, co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní Zdeňka
Čermáková, a dne 19. 11. tomu bude třináct let,
co odešel náš tatínek, dědeček a kamarád, pan Zdeněk
Čermák. Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Dne 27. 11. uplyne 5 smutných let, co nás navždy opustil pan František Kastner.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Dne 28. 11. uplyne 5 let, co nás opustil pan Václav
Pekárek. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami.

Poděkování

Po čtrnácti letech jsem vám opět představil již celkem
neznámé ukázky našeho města prostřednictvím
srpnové výstavy ve Výstavním sále Městských
kulturních zařízení.
Tato výstava byla pro mě velmi náročná, hlavně při
ukázce „Poštovní historie ve filatelii“ a při zpracování
dvou brožurek z důvodu nedostatku času a bílých míst
v podkladech. Děkuji panu Josefu Müllerovi, Petru
Matouškovi, paní Simoně Grosové i Dáše Čermákové
za velmi důstojné uspořádání výstavy. Ve spolupráci
je síla a radost z vykonané práce. Odměnou je nám
spokojenost návštěvníků!
Dovolujeme si požádat návštěvníky této výstavy, kteří
mají připomínky či informace k doplnění o působení
poštovního úřadu v konkrétní vile K. C. Menzela a též
o poštmistrech do roku 1989, aby je předali na MKZ.
Vladimír Šulc,
filatelista a sběratel pohledů Bělé p. B. a Bezdězu

„Žijeme tak, jak si uklidíme“
Dne 21. 9. 2013 proběhla v pořadí již druhá
dobrovolná úklidová akce s názvem: „Za
Bělou krásnější“. Ačkoliv by se mohlo zdát,
že úklidu lesa není zapotřebí, podařilo se
9 účastníkům podzimního sběru odpadu
v okolních lesích a stezkách posbírat celkem
15 velkých pytlů odpadků všeho druhu
a 20 kusů pneumatik z osobních automobilů
a motorek (statečnému dárci děkujeme).
Nejvíce ovšem bylo ořezaných zbytků kabelů,
které na místě zanechali zlatokopové z okolí
při hledání mědi po odchodu sovětských
vojsk. Těch bylo spolu s dalším objemným
odpadem zhruba 14 kubíků.
Tímto chceme vyjádřit velké poděkování

Dne 20. 11. tomu bude již 9 let, co zemřel můj drahý
strýc, pan Karel Hrubý. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte, prosím, se mnou.
Stále vzpomíná neteř Jarmila.

všem 9 dobrovolníkům, včetně 2 dětí, kteří
věnovali svůj volný čas péči o to, co je v našem
životě nejdůležitější – životnímu prostředí.
Dále bychom rádi poděkovali vedení
a zaměstnancům Lesů Bělá, kteří akci
podpořili a byli sami fyzicky nápomocni při
svážení nasbíraného odpadu a jeho likvidaci.
Ve dnech, kdy se příroda obléká do
překrásného podzimního hávu a babí léto
láká nás všechny k vycházkám do lesa, za
sportem, sbíráním posledních hub nebo jen
tak na vzduch, děkujeme všem těm, díky nimž
tyto radostné momenty budou zase o něco
krásnější.
Dagmar Femiaková
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Děkujeme paní Galetkové a Tošovské, Svazu
zdravotně postižených a Klubu zahrádkářů
za milou návštěvu a pěkné dárky k našim
narozeninám.
Zdena a Václav Svárovských

Veterinární prevence a chovatelské potřeby U Koníčka oznamují
změnu pracovní doby:
PROSINEC 2013
a LEDEN 2014
PO – ÚT – ST: 8 – 11 a 14 – 17
ČT – PÁ: ZAVŘENO

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

Ve valném sezení 5. ledna 1919 zvoleni: pantatínkem – Fr. Šmíd, rychtářem – V. Maděra,
syndikem – Ferd. Bernard a berním – Karel
Grumich ml. Baráčnický ples byl pořádán
1. února 1919. K tanci hrál kroužek hudebníků baráčnických, řídí pan přednosta
Folprecht (přednosta železniční stanice Bělá
pod Bezdězem). Taneční hodiny vede opět
Josef Novák.
Spolek hraje na Rychtě také loutkové divadlo
(vypůjčené z Prahy), hrána dramata: Karel
Havlíček Borovský a Kašpárkova cesta kolem světa. Sehrána divadla Kráska z Ostende,
Vojnarka a ještě jedno loutkové představení.
Bylo usneseno pořádat více loutkových představení a her pro děti.
Na oslavu 1. výročí vzniku republiky se konala velká slavnost. Ještě před koncem roku
bylo opraveno jeviště a sehráno na něm dětské představení nacvičené paní přednostovou
Folprechtovou Medvěd a víla, které se pro
velký úspěch hrálo pětkrát. O vánočních svátcích hráno divadlo Služebník svého pána (2x).
Vánoční nadílka dětem se konala v podolské
škole. V tomto roce má spolek 137 členů.
Od roku 1920 se hraje divadlo již na novém
jevišti, které bylo přistavěno ze sálu. Na sál
pak byly dány nové parkety. V létě byl uspořádán výlet k Hájkovům, kde se uskutečnila
taneční zábava. Byla také pořádána první dožínková slavnost. Na školní potřeby dětem
bylo věnováno 1000 Kč a spolek pravidelně
přispíval na školní pomůcky pro děti do podolské školy. Spolková knihovna má v tomto
roce 310 knih.
Roku 1921 je rychtářem A. Čapek. V tomto
roce byl založen „Odbor mladých“ a sehrána
dramata: Ave Maria, Na Nový rok, Bílá paní,
Paličova dcera a Za českou školou. Odbor
mladých uspořádal májovou slavnost „Kácení
máje“. Z laskavosti místních mlynářů, sousedů
Šmída, Kratochvíla a Pankráce, baráčníci získali 45 kg mouky, ze kterých bylo napečeno

Májová slavnost roku 1937

V upomínku na jubilejní oslavy šestistého výročí města Bělé pod Bezdězem

90 vánoček k vánoční nadílce.
V roce 1922 bylo sehráno šest divadelních
představení a pořádáno devět plesů a zábav.
Spolek má letos 152 členů.
V roce 1923 byl rychtářem zvolen V. Hašl.
Nájem rychty byl prodloužen a soused
Rychetský platí 2400 Kč. Na Rychtě byla nákladem krčmářovým (Rychetský) zavedena
elektřina.
V roce 1925 dal spolek panu továrníkovi
Menzelovi formální výpověď, takže instalaci elektrického osvětlení převzal a uhradil
majitel p. Menzel. V tomto roce měl krčmář
s majitelem p. Menzelem časté spory kvůli
drůbeži, kterou zde choval a kterou továrník
chovat zakázal. Proti tomu spolek vymohl
odstranění ostnatých drátů v zahradě. Mladá
chasa měla svůj druhý sjezd. Během roku sehrána divadelní představení: Manžel putička
a U Dušánků. Obec má v tomto roce 153
členů, Mladá chasa 29.
V roce 1926 se na
Rychtě vystřídali noví
hostinští: Janoušek,
s nímž nebyli sousedé moc spokojeni,
a Bedřich Cezka. Bylo
dohodnuto, že spolek bude platit hostinskému celoroční
paušál 400 Kč ze sálu.
Za světlo a palivo se
platilo zvlášť.
Ke konci roku 1928
odešel ze spolku
i z podolské školy
náš syndik a učitel
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pan Bernard. Za něho byl zvolen syndikem
soused K. Zíma, holič. Baráčnickou mládež
zburcoval až nový učitel v Podolí Jaroslav
Müller a nový poštmistr Zdeněk Liška.
Prosadili, že byl spolkem zakoupen „jazz-band“, a slíbili, že jej nejen zaplatí, ale i vydělají víc, a co hlavní, že mládež „nachytají“.
Usneseno konat častější besídky s hudbou
(Müller housle, Liška piano a Malý nebo někdo jiný jazz). Mládež měla slušnou zábavu,
později však průběh besídek trpěl návštěvami okolní omladiny, která si přišla „vyhodit
z kopýtka“.
Slovo spolkového kronikáře: „Toto je první
rok, který jsem z toho, co jsem dosud napsal,
viděl na vlastní oči (pan učitel Müller sestavil
Baráčnickou kroniku /I. knihu/ do roku 1927
ze starších zápisů a záznamů, pozn.). Chtěl
bych se opravdu velmi rád podívat o padesát
let zpět, abych viděl onen rozdíl, který spolek způsobil. Ale takto se velmi těžko soudí.
Jisté však je, že tak české, jako je teď, Podolí
nebývalo.
Dne 29. 6. 1930 jsme pořádali Staročeskou
pouť. Děti tančily na nově zřízené ,dupandě´,
kdež byla zatančena i beseda. Drobotina pak
našla pobavení na houpačkách a kolotoči,
kteréžto atrakce nesmí příště nikdy chybět.
V letošním roce se konalo dvanáct slavností
a zábav a čtyři divadla. Byly pořádány také
hudební besídky. Na Rychtě je nový krčmář
Josef Škalda, jenž též přistoupil ke spolku.
S ním vyjednáno, že sál, jeviště a kuželník dá
zadarmo kdykoliv spolku ku dispozici za půjčování spolkových židlí.“ Následuje přehled
členstva a tím končí první kniha Baráčnické
kroniky.

SPORT A SPOLKOVÁ ČINNOST
Podbezdězský kord 2013

Na 130 mladých šermířů
z celé ČR zahájilo 28. a 29. září
svou letošní sezonu již tradičně v Bělé pod Bezdězem.
Šermířský klub 1. FC Bělá
pod Bezdězem pořádal za
podpory města 4. ročník celostátního žebříčkového turnaje
PODBEZDĚZSKÝ KORD
2013. Turnaje se zúčastnili
i tři šermíři z Německa a jeden z Polska.
Z jedenácti domácích šermířů se v sobotu nejlépe vedlo Františku Coufalovi, který, ač věkem
ještě minižák, si vyšermoval v kategorii mladších
žáků skvělé 3. místo. Do první poloviny čtyřicetihlavého startovního pole se z domácích dále
probojoval Ondřej Kovář, který obsadil 17. místo.
Mezi 22 mladšími žačkami skončila Dorota
Adamová na 9. místě, když účast ve finálové

osmičce jí těsně
unikla o jediný zásah.
V neděli se do
elitní osmičky probojovala Anna
Coufalová, která
v kategorii žaček
obsadila v silné
konkurenci 29 děvčat pěkné 6. místo.
Mezi staršími
chlapci pak z našich
nejlépe dopadl Vít Nováček, který mezi 43 žáky
skončil na 21. místě.
Za podporu děkujeme partnerům turnaje: městu
Bělá pod Bezdězem, firmám Atmos – J. Cankař
a syn, MS Polygrafie s. r. o., Fokus MB, Žabka
a Coufal-Design, dále panu Liboru Štěpánovi
a ČŠS. Srdečné díky všem!
Kompletní výsledky a fotogalerie z turnaje na:
www.serm-bela.webnode.cz

Ohlédnutí za 8. ročníkem „Bělského kapra 2013“
a „Dětským dnem se Slonem“

Dne 14. září 2013 rybáři v Bělé pod Bezdězem
uspořádali hned dvě odložené akce. Tou první
byl 8. ročník „Bělského kapra 2013“, který se měl
konat původně 4. května, a tou druhou „Dětský
den se Slonem“ s původním datem 1. června
v odpoledních hodinách. Důvod, proč se tyto
akce neuskutečnily, jsme objasnili na stránkách
rybářské organizace.
První akce, kterou rybáři zahájili v brzkých ranních hodinách, byl tradiční, již v pořadí osmý
ročník pod názvem „Bělský kapr“. Závodu se
zúčastnilo celkem 56 závodníků bez omezení
věkové kategorie. Počasí závodu vcelku přálo
a závod proběhl bez komplikací díky organizátorům, kteří si zaslouží poděkování.
Úderem 11 hodiny a 30 minuty hlavní rozhodčí
ukončil druhý poločas a všichni závodníci netrpělivě vyčkávali výsledky.
Samotnému aktu vyhlášení vítězů předcházelo
předání odměny jednomu z nejmladších závodníků, osmiletému Adamu Benešovi z Bělé
pod Bezdězem, který rovněž navštěvuje dětský
rybářský kroužek. Pak již ředitel závodu Dušan
Hýbner vyhlásil umístění všech závodníků
a společně s technickým rozhodčím Michaelem
Šilingerem předali diplomy za 1. až 3. místo
a k nim zároveň i poháry a ceny.

1. místo: HRDINA Jiří z Bakova n. Jizerou
s počtem bodů 6195
2. místo: PEKÁREK Stanislav z Loun s počtem
bodů 3484
3. místo: JECHOVÁ Vendula z Libuše s počtem
bodů 2995
(Poznámka: co bod, to gram)
Celkovou výsledkovou listinu a fotografie
ze závodu a předávání cen můžete vidět na
www.rybaribpb.cz.
Odpolední program se nesl v duchu dětských
soutěží, her, malování, tance a vystoupení pozvaných účinkujících. To se již obloha projasnila a slunce zalilo celé okolí rybníku Slon,
kde se dětský den konal. Úderem 14. hodiny
se děti rozběhly po jednotlivých soutěžích.
Pořadatelům se pro tento rok podařilo zajistit dvě nové soutěže, a to chůzi po laně, kterou připravili bělští junáci, a druhou novinkou
byla přítomnost pionýrského oddílu z Mladé
Boleslavi zabývající se airsoftem. Obě tyto organizace úzce spolupracují s místními rybáři
z Bělé pod Bezdězem.
Tradiční vodník předal dětem za splnění všech
soutěžních disciplín odměny v podobě balíčku
se sladkostmi a hračkami. Celkem se soutěží
zúčastnilo 170 dětí, což je oproti loňsku takřka o polovinu menší účast. Organizátoři se
proto rozhodli věnovat zbylé balíčky ředitelce
Mateřské školy v Bělé pod Bezdězem, aby je
předala dětem.
Program po ukončení soutěží pokračoval dál
vystoupením pozvaných skupin. Jedou z hlavních atrakcí byla nepochybně skupina historického šermu „Páni z Michalovic“. Děti i dospělí
dále se zájmem sledovali i zajímavé vystoupení
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OS Tajemství,

oddíl turistiky TPD
v listopadu
Turistika v měsíci mlh
a prvního sněhu

Zveme vás
v úterý 12. 11. na
besedu s manželi
Legnerovými na
putování Kubou
„Kubánské obrázky“
v Kulturním sále MKZ od 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Sobota 16. 11.: předpokládáme vaření v přírodě, podrobnosti najdete na stránkách TPD
a nástěnkách.
Pátek 22. 11.: schůze TPD od 17 hodin na
základně TPD. Témata: vánoční akce v TPD,
vícedenní zájezdy v roce 2014, registrace
aj. Hosté vítáni.
Sobota 23. 11.: Adventní čas v TPD (zájezd)
Program: Adventní slavnosti na zámku
Nelahozeves spojené s prohlídkou zámku.
Exkurze, ochutnávka a společný oběd v pivovaru Antoš (Slaný). Možná volba vstupů.
Cena: zámek – 100 Kč, pivovar – 120 Kč, bus –
150 Kč. Celkem: 350 Kč.
Přihlášky do 10. 11. u J. Bollarda nebo e-mailem
na stránkách TPD.
Odjezd: Bělá, u kapličky, v 7.45, Doksy,
AN, 8 hodin. Návrat: po 17. hodině.
Horský vůdce
kynologů s jejich čtyřnohými svěřenci a pěknou
podívanou předvedl i žonglér. Tradičně bylo
možno obdivovat hasičskou techniku a projet
se na motorovém člunu po rybníku.
Rybáři z Bělé pod Bezdězem touto cestou chtějí
poděkovat všem sponzorům, účinkujícím a pořadatelům, kteří se podíleli na organizaci těchto
akcí.
Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci.
Michael Šilinger
webmaster www.rybaribpb.cz

INZERCE
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„7“ WiFi

999 Kč

Přijďte se Podívat
na taBlety dO našich
zákaznických center
Ceny nejoblíbenějšíCh tarifů:
WiFi až 25 Mbps
WiFi až 25 Mbps + 100 MB mobilní internet

450 Kč
500 Kč

Optika 50 Mbps
Optika 50 Mbps + 300 MB mobilní internet

500 Kč
650 Kč

uvedené ceny jsou včetně DPH

zavolejte na 326 20 20 20
nebo napište na obchod@metronet.cz
Ceník dalších tarifů, ke kterým
získáte tablet za polovic, naleznete na

www.metronet.cz/tablet

„7“ WiFi/
3G/GPS/Bt

2 499 Kč

INZERCE

Nový Era/ČSOB
bankomat
v Bělé pod Bezdězem

RYBÍ

Nyní je vám k dispozici nový bankomat
Era/ČSOB v Bělé pod Bezdězem
na budově trafiky u autobusového nádraží,
kde máte možnost kdykoliv bez omezení
vybírat hotovost.

HODY

Era platební kartu získáte zdarma
k Era osobnímu účtu, který si můžete
založit na poště. Nyní navíc dárek.

1. - 30. 11.
2013

Česká pošta s. p., Bělá pod Bezdězem
Tel.: 326 701 608

otevřeno denně

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JSOU OBCHODNÍ ZNAČKY ČSOB

inzerce

95,-

4

1

K dostání

v knihovně Vladimíra Holana
a u vašich knihkupců
nebo na dobírku po telefonické domluvě 326 702 706
nebo mailem na adrese kass@mkzbela.cz
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a

