Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2020/2 (č. 137)

31. července 2020

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce vychází další číslo zpravodaje. Přesto,
že se o době koronavirové napsalo, řeklo či publikovalo
mnoho, dovolte i mně pár slov. Velké poděkování patří všem
občanům, kteří si zachovali chladnou hlavu a zdravý rozum.
Myslím, že jsme to společně všichni zvládli. Stát nám mnoho
nepomohl, ale o to více byla vidět společná pomoc jednoho druhému. Velké poděkování
patří švadlenkám, které našily roušky a společně s nákupem, jež uskutečnilo město, jsme
byli schopni pokrýt potřeby seniorů nebo těch, jež si toto nebyli schopni zajistit sami.
Roušky by nebyly nic platné, pokud by se nenosily a nerespektovala by se opatření proti
šíření koronaviru. To vše jste jako občané dodržovali vzorně. Umožnilo nám to udržet
provoz školky a jídelny, za což patří poděkování všemu personálu. Obě tyto služby
umožnily lidem i nadále chodit do práce a nezůstat doma a našim seniorům jistotu zajištění klidných dní. Velké poděkování si zaslouží naše pečovatelky, které se v ochranných
pomůckách staraly o pohodlí našich potřených z rizikových skupin. Nemohu také zapomenout i na naše hasiče, kteří byli připraveni a vybaveni pro případ výjezdu a desinfekce veřejných prostor. Ještě jedno poděkování, to patří všem těm, kteří se chovali zodpovědně a svojí troškou přispěli ke zvládnutí této mimořádné situace.
Pokud byste měli připomínky nebo podněty, co by se dalo zvládnout lépe nebo jinak, prosím napište na starosta@belanr.cz nebo zavolejte tak, jako po celou dobu krize,
na moje telefonní číslo: 602 372 495.
Vážení spoluobčané, nevím, co nám přinesou další měsíce či dny, ale pokud se budeme chovat odpovědně tak jako dosud, nemám o naše město i všechny jeho části žádné
obavy.
Ing. Libor Picka, starosta města

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Prostory městské knihovny jsou z důvodu opravy pro veřejnost
uzavřeny. Výpůjčka knih však probíhá dál, v zasedací místnosti
městského úřadu. Pro více informací volejte: 775 679 395
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SLOVO STAROSTY
POUŤ ANO, ČI NE?
Tak tuto otázku jsem si kladl od počátku koronavirové krize. V květnu nemohla
proběhnout tradiční pouť v Újezdě Sv. Kříže, a to z rozhodnutí vlády o zákazu konání
společných akcí. Byla to velká škoda, neboť program byl nádherný. Stejně tak jsme museli zrušit i oslavy osvobození. Stavění májky jako symbolu života proběhlo pouze komorní formou, stejně jako její kácení. Country na mostě potkal stejný osud jako všechny
předchozí akce, tedy zrušení. Na konci měsíce června rozhodlo zastupitelstvo i o zrušení
konání tradiční Bělské poutě. Současná situace ukazuje, že to bylo rozhodnutí správné.
Opravdu si nedovedu představit, jak se budeme společně bavit a mít při tom na ústech
roušky či dodržovat rozestupy. Zároveň se nebudou konat žádné akce v prostorách, jež
jsou v majetku obce. Vážení spoluobčané, žádám vás o pochopení a odpovědné chování
jako doposud. Věřím, že si vše vynahradíme v příštím roce, kdy oslavíme společně 900
let od první zmínky o našem městě v kronice Kosmově.

STODOLA MÍSTO STANU
V průběhu měsíce srpna začne rekonstrukce stodoly v areálu bývalého statku. Po
necelém roce se nám podařilo sehnat finanční prostředky z ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši 13 mil. Kč a doplnit prostředky z města 7 mil. Kč. Samozřejmě tomu
předcházelo získání stavebního povolení a všech vyjádření. Můžeme tedy konstatovat, že
pokud se nestane nic mimořádného, oslavy výročí města a pouť v roce 2021 oslavíme
v nových prostorech.

TVRZ, JAK DÁL?

V těchto dnech nabylo právní moci stavební povolení na statické zajištění a výstavbu zastřešení tvrze. Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt a město ho vlastní
teprve rok, považuji to za veliký úspěch. Je podložen dobrou prací projektantů a statika,
kterým se podařilo zapracovat připomínky památkářů do projektu. Získání stavebního
povolení je jednou z podmínek žádosti o dotaci. Ta byla podána. Celkové náklady na statiku celé budovy, kdy dojde k vybudování dvou zpevňujících železobetonových stropů a
střechy z pálené krytiny, jsou odhadovány na 15 mil. Kč. Pokud se vše podaří, práce započnou na jaře příštího roku.

JE DOBA ELEKTRONICKÁ

Vedle bankomatu se během července objevil nový
informační kiosek. V rámci projektu „Klikni a vykroč“
získalo město nový prostředek k informování občanů i
návštěvníků města. Zařízení umožňuje v hlavní nabídce
otevřít úřední desku, interaktivní mapu, stránky města
s přehledem turistických cílů nebo fotogalerii. Vše je
přehledně srovnáno a dotyková obrazovka reaguje na
jednotlivé požadavky velice svižně. Pokud budete při
ovládání potřebovat pomoci, jsou pracovníci úřadu připraveni vás navigovat. Deska bude v provozu nepřetržitě. Během měsíce srpna bude odstraněna ta stará z boku městského úřadu. Požadavky spolků, jež zde doposud měly svoje vývěsky, nahlaste paní knihovnici. Budeme je poté řešit v rámci nové úřední desky.
Celý informační kiosek je samozřejmě elektronicky střežen. Věřím, že jeho nerozbitnost
a odolnost nebude nikdo zkoušet, neboť jeho hodnota je 0,5 mil. Kč.
Přeji nám všem mnoho šťastných kroků a hezké léto.

Ing. Libor Picka, starosta města
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VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou: 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9.
ostatní obce: 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Po čerpání dovolené a úklidu se začíná vařit od 3. 8. 2020.

U NÁS VE ŠKOLCE
V naší mateřské škole uskutečňujeme v průběhu školního roku různé sportovní, kulturní a projektové aktivity pro děti. Tyto aktivity plánujeme několik měsíců předem. Na jednu
sportovní aktivitu nás nasměroval náš pan starosta Libor Picka, bruslení v Tachově pro děti
předškolního věku. Po zajištění organizace celé sportovní aktivity rodiče zaplatili pouze poplatek do Školního sportovního klubu ZŠ Bělá nad Radbuzou a děti 5x během školního roku
jezdily do Tachova městským autobusem. Sportovní vybavení jsme dětem mohli zapůjčit přímo na zimním stadionu, kdy rodiče opět zaplatili jen minimální cenu kurzu.
Dětem se na ledu věnovalo několik trenérů. Udržet se na ledu nebylo na začátku nic jednoduchého, natož mít v ruce hokejku a hrát „hokej“, ale na konci kurzu to všechny děti zvládaly.
Tímto děkujeme panu starostovi za nápad na sportovní aktivitu pro děti, trenérům za pevné
nervy a rodičům, kteří jezdili s dětmi pomáhat s organizací na stadionu – mamince p. Balínové, manželům Haškovým a Píškovým.
Kulturní aktivity - divadelní představení jsou u nás ve školce už několik let. Pravidelně
k nám jezdí divadlo „Z BEDNY“ z Karlových Varů s pohádkami na různá témata. Nově jsme
přizvali divadlo „LETADLO“ z Plzně. Toto divadlo hraje dětem představení na pokračování
„Čtvero roční období“ a představení „PRŮZKUMNÍCI“.
Projektové aktivity v naší školce jsou finančně podporovány už dva školní roky 20182019 a 2019-2020 ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a EU. Díky této podpoře děti jezdí za poznáním „učení prožitkem“ na vybraná místa. Už jsme byli v Černošíně za divadlem „Z BEDNY“ na představení v přírodě a zároveň se podívat do muzea hraček. V lese
s panem myslivcem krmit zvířátka, objevovat tajemství života v lese a krmit jelena Artura
s laněmi v soukromé oboře. Před vánocemi společně s učni v Horšovském Týně péct a zdobit
vánoční perníčky. S panem porybným ze sádek na Pivoni poznávat vodní svět a pak se učit na
rybníku v Horoušanech chytat ryby opravdovým prutem. Poslední projektovým dnem byla
návštěva města Poběžovice. Říkáte si co je v Poběžovicích tak zajímavého pro děti ze školky.
Skvělá paní Eliška Váňová z obchůdku „KVĚTINKA“. Společně jsme naplánovali prohlídku,
poznávání rostlin a pracovní vyžití dětí – děti si zasadily svou květinu do květináče a odnesly
domů. V infocentru na nás čekala paní s vyprávěním o zámku v Poběžovicích a čtením pověsti
o zámecké paní v trávě v parku u zámku. A nakonec jsme se prošli velkým nádherným parkem s pohybovým vyžitím na hřišti uprostřed parku. Dále se uskutečnilo 9 projektových dnů
v mateřské škole za účasti různých odborníků z praxe.
Mateřská škola má k dispozici 10 tabletů pro děti, které využíváme v řízené činnosti
nebo k dalšímu vzdělávání, které jsou také zakoupené za podpory MŠMT a EU. Fotografie
z našich úspěšných aktivit najdete na stránkách MŠ.
Hájková Marta
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OZNÁMENÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ
DNE 31. 8. 2020 SE USKUTEČNÍ V 16.00 HODIN
TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ MŠ.
PROGRAM:
1. SEZNÁMENÍ S DOKUMENTY MŠ
2. ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD
3. ČASOVÝ REŽIM DNE V MŠ
4. PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY PRO DĚTI
5. DISKUZE

3D tisk a výroba štítů
Společnost Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. se již od roku 1996 v Boru u Tachova
specializuje na výrobu pružin pro automobilový průmysl a montovaných a svařovaných sestav
pro elektromobily. V současné době zaměstnává více než 450 kmenových a 140 agenturních
zaměstnanců. V rámci technické odbornosti podporuje TPS odborné vzdělávání žáků na SPŠ v
Tachově a spolupracuje se SŠ v Boru. Tým konstruktérů společnosti Technické pružiny
SCHERDEL vyslyšel výzvu na pomoc lidem bojujícím v první linii s pandemií nového koronaviru a v březnu začal ve volných chvílích tisknout ochranné štíty na firemní 3D tiskárně dle
návodu firmy Prusa Research. 3D tisk a výroba jednoho štítu u nás trvá 4-5 hodin. Naši zaměstnanci darovali 15 kusů také Městskému úřadu v Bělé nad Radbuzou. Dle informace od
pana starosty Ing. Libora Picky byly tyto štíty rozděleny mezi sociální pracovnice a zásahovou
jednotku hasičů.

------------------------------------------------------------------------PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
V sobotu 29. 2. 2020 se uskutečnila valentýnská taneční fotbalová
zábava. K příjemně prožitému večeru přispěla také bohatá tombola.
Touto cestou děkujeme všem, kteří do tomboly přispěli.
fotbalový oddíl TJ START Bělá nad Radbuzou
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PATNÁCT LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ LES
Tisková zpráva
Chráněná krajinná oblast Český les je po Brdech druhou nejmladší CHKO v České republice.
Vznikla přesně před patnácti lety, 1. srpna roku 2005.
Péči o přírodu tohoto jedinečného území zajištuje
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa
CHKO Český les. „V Českém lese zaniklo po druhé
světové válce více než šedesát vesnic, odešli i lidé,
kteří tu hospodařili. Mnohá místa začala zarůstat,
vzácným rostlinám a živočichům se přestávalo dařit.
Po vzniku chráněné krajinné oblasti se proto mimo jiné soustředíme na péči o ta nejcennější
území. Louky se pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, někde se obnovila pastva. Snažíme se
ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit. Mimo jiné jsme vytvořili několik naučných stezek, iniciovali vznik Domu přírody, pořádáme řadu exkurzí i akce pro školy,“ vypočítává Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les. Český les byl v uplynulých 15 letech podroben intenzivní průzkumné činnosti. Bylo tu provedeno přes sto inventarizačních průzkumů. Dvakrát tu proběhly mezinárodní projekty na sledování rysí populace v
Evropě (Translynx 2013–2015, 3Lynx 2017–2020). Díky nim byl například doložen pravidelný výskyt vzácné kočky divoké a v roce 2018 i návrat vlka obecného. Jedním z významných
druhů Českého lesa je bobr evropský. V uplynulých letech mu proto byla věnována zvláštní
pozornost. Počet bobrů je v posledních 10 letech stabilní a na území CHKO se nachází kolem
třiceti bobřích teritorií. Nejcennější částí přírody Českého lesa jsou chráněny jako přírodní
památky a rezervace. Ve Správě CHKO Český les jsou aktuálně tři národní přírodní rezervace
(NPR), pět národních přírodních památek (NPP), 9 přírodních památek (PP) a 17 přírodních
rezervací (PR). Z toho šest památek a jedna rezervace byly nově vyhlášeny již za dobu její
existence – PR Smrčí (11. 8. 2009), PP Chodovské skály (11. 8. 2009), PP Kolowratův rybník
(12. 4. 2011), PP Šelmberk (13. 12. 2011), PP Na Kolmu (29. 2. 2012), PP Louky u Prostředního Žďáru (13. 3. 2013), PP Niva Bílého potoka (10. 10. 2018) a v nadcházejících měsících
bude vyhlášena nová přírodní rezervace Stráně u Hamerského potoka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a společnost Kolowratovy lesy a. s. uzavřely v roce 2016 dohodu o šetrnějším hospodaření v lesích na území CHKO Český les. Obdobnou dohodu uzavřela AOPK ČR v
roce 2018 s městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o. „Součástí této
dohody je i převedení téměř 140 hektarů v NPR Čerchovské hvozdy, PR Smrčí a v 1. zóně
CHKO do tzv. samovolného vývoje, kdy jsou lesy ponechány přírodním procesům bez zásahu
člověka,“ říká Miroslav Žižka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO
Český les. „A od listopadu 2018 jsou na základě dohody s Lesy ČR nově ponechány samovolnému přírodnímu vývoji také dvě bezzásahové oblasti PR Pleš a PR Starý Hirštejn,“ doplňuje Miroslav Žižka. Postupně se také rozšiřuje síť přírodovědně cenných lokalit, pro které
AOPK ČR, Správa CHKO zajišťuje pravidelnou péči, například kosení, vyřezávání náletů či
obnovu přirozené skladby zdejších lesů. Zásadní je i péče o vodní režim v krajině. Ve spolupráci s vlastníky a hospodáři se obnovují zaniklé tůně. Například v roce 2016 proběhla obnova
čtyř tůní na Hoře Svatého Václava. Zároveň byly v okolí obce vysázeny nové aleje původních
dřevin podél historických polních cest. V roce 2018 byl zahájen ambiciózní projekt „Obnovní
management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech“. Má zastavit zarůstání tohoto
území lesem a zároveň obnovit historické podmáčené louky, kde má domov řada vzácných
rostlin a živočichů, například vrba borůvkovitá a jeřábek lesní. Zdrojem financí je evropský
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Operační program Životní prostředí. Na území CHKO Český les je evidováno 132 památných
stromů rostoucích na 22 lokalitách. Jedná se o 12 skupin památných stromů a 10 samostatných
exemplářů. Většina byla vyhlášena až po vzniku CHKO, posledním z nich je "Smrk na Karlově Huti". AOPK ČR se také věnuje práci s veřejností. Od roku 2006 vydává ve spolupráci s
Českým svazem ochránců přírody a za finančního přispění Plzeňského kraje regionální časopis Český les: příroda a historie. Spolupodílí se i na vydávání i jiných tiskovin, např. průvodců
k naučným stezkám, kalendáře akcí „Pojďte s námi do přírody“, průvodce Americkou zahradou nebo pohlednic z Českého lesa. Každoročně pořádá nespočet akcí pro širokou veřejnost:
exkurze s odborníky, vycházky na zajímavé lokality, exkurze pro školy, Den Českého lesa a
Setkání příznivců Českého lesa. Ve spolupráci s partnery vybudovala AOPK ČR, Správa
CHKO pět naučných stezek – Podkovák (2009), Vodní svět (2010), Capartické louky (2011),
Chodovské skály (2014) a Sklářství v okolí Lesné (2015). V roce 2016 byl otevřen Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Toto návštěvnické středisko je vstupní branou do
Českého lesa. Expozice se zaměřuje na proměny krajiny v čase a vzájemnou interakci člověka
a přírody. Dům přírody zajišťuje řadu doprovodných aktivit, exkurzí a programů pro školy.
AOPK ČR je také zapojena do přeshraničního projektu „Přeshraniční koncepce pro poznávání
a ochranu přírody Českého lesa a Horní Falce“, jehož cílem je vytvořit dlouhodobou koncepci
udržitelného rozvoje cestovního ruchu, který by neohrozil zdejší jedinečnou přírodu.
Kontakt: Lucie Koryťáková Nováková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO
Český les, email: lucie.korytakova.novakova@nature.cz, tel.: 728 496 075, Karolína Šůlová,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

VZPOMÍNKA
Já půjdu tam,
kam všechna pokolení odešla.
A lesy budou stále v slunci snít,
a vody dřímat v lesku bílých hvězd.
J. Zeyer
Pan Zdeněk Zach se narodil v Praze, žil v Bělé nad Radbuzou
a dlouhá léta přispíval šachovými úlohami do našeho bělského zpravodaje.
Zesnul náhle, v měsíci květnu. Bylo mu 76 let.

Ve vydavatelství NAVA vyšla nová kniha…

ČÍTANKA Z ČESKÉHO LESA
A JEHO PODHŮŘÍ
Čítanka z Českého lesa a jeho podhůří přináší v pětadvaceti kapitolách příběhy, pověsti i historicky podložené události z
různých lokalit tohoto poněkud opomíjeného území v západních
Čechách. Marie Špačková, která v jedné z obcí Českého lesa žije,
tuto oblast velice dobře zná, všechna popisovaná místa navštívila,
a tak je jistě průvodcem nad jiné povolaným. „Příběhy jsou inspirovány jednak reálnými epizodami z historie místa a také osobními
prožitky. Čítanka tak zůstává čítankou. Nejsou v ní však pohádky a
ani jiné smyšlenky. Čítanka z Českého lesa je zároveň i poděkováním nejen vědcům a amatérským badatelům, ale i všem ostatním, kteří mají tento kraj rádi a
kteří by byli jistě uvítali, aby jeho pověsti, historie a příběhy přešly do podvědomí zdejších
obyvatel a všech, kteří si Český les oblíbili,“ uvádí autorka knihy. Kniha je v prodeji i
v našem informačním centru, cena: 350,- Kč.
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POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ
Myslíme na všechno
Kromě standardních rizik (požár, vytopení,…) hradíme i méně
obvyklé škody. Ať se jedná o poškození zateplené fasády,
krádež kola z automobilu či zatečení dešťové vody do střechy.
A mnoho dalšího….. nyní pro Vás máme slevu až 56 % !!!!
Víme, co Vám opravdu pomůže:
• plnění převážně v nových cenách
• vedlejší stavby pojištěné automaticky včetně garáže, hřbitovní stavby
• škody na elektronice nebo kolech neomezené dílčím limitem
• úhrada náhradního ubytování a uskladnění věcí po škodě
• pojištění rozbití skla a sanitární keramiky z jakékoli příčiny
• regresní náhrada nákladů na léčení zdravotní pojišťovně
• škody způsobené na pronajatém domě, bytě
• škody nebo újmy způsobené psy a dalšími hospodářskými zvířaty
• právní poradenství např. sousedský spor, reklamace zboží a služeb atd.
Pomůžeme Vám i s opravou:
Prasklo Vám potrubí, máte problém s rozvody elektřiny
nebo s rozbitým oknem? Zabouchly se Vám dveře a potřebujete zámečníka?
Stačí zavolat na NON-STOP linku +420 241 170000 služba HOME Assistance je tu pro Vás
až do výše 8000 Kč ročně. Technická pohotovostní služba zahrnuje tyto profese: instalatér, topenář,
plynař, zámečník, elektrikář, sklenář,pokrývač,plynař. Dále také Servis domácích elektrospotřebičů.
Zajistíme pro Vás i financování rekonstrukce nebo koupě nemovitosti.
- Nejširší krytí na trhu - uhradíme Vám víc druhů škod, než jakákoli jiná pojišťovna.

Milan Kop – výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s.
Lesní 88,345 26 Bělá nad Radbuzou
mob.777 057 800
e-mail : milan.kop@iallianz.cz
Allianz pojišťovna - již 20 let v Bělé nad Radbuzou
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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.

Nově otevřena zásilkovna.
Otevírací doba:

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

Ne - zavřeno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Otevírací doba:
Po
Út
St
Čt

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

v srpnu otevřeno 900 – 1900
900 – 1900
Pá
900 – 2300
00
00
9 – 19
So
1000 – 1900
00
00
9 – 19
Ne
1300 – 1900

Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy a točené zmrzliny.
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PRODEJ ZVĚŘINY ZE DVORA
Nabízíme prodej zvěřiny ze dvora.
Zvěřina se prodává v kůži, řádně ošetřená,
omytá a vychlazená.
Vše veterinárně ošetřeno s dokladem
o původu zvěře. Možno objednávat na tel.:
777 220 912 Martin Hašek
Veškerá zvěřina je čerstvá.
Ulovená podle objednávky. Zvěřinu je možné vyzvednou
přímo v Újezdě Svatého Kříže nebo vám bude přivezena
chladícím vozem až k vám domů.
Ceny:
Prase divoké 39,-/kg
Danče 69,-/kg
Telko 69,-/kg
Srnčí 110,-/kg

TRADIČNÍ TURISTICKÁ HRA
„ČESKÝ LES S MOBILEM
V KAPSE“

Letos poprvé i s cíli na Tachovsku!
🚴🚶 Vydejte se na místa, o kterých
jste možná neměli ani tušení 👀
📲📱 Kódy k načtení jsou umístěny
viditelně, letáčky s informacemi
a seznamem cílů naleznete ve všech
zainteresovaných infocentrech.
Putujte a objevujte zajímavosti
a krásy Českého lesa 🌳🚶 👣🚴🌲
Máme jich tu víc než dost.
Více informací:
www.svazekdomazlicko.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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