Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2017/3 (č. 119)

11. dubna 2017

Město Bělá nad Radbuzou Vás srdečně zve na

VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
A OSVOBOZENÍ NAŠEHO MĚSTA AMERICKOU ARMÁDOU

v neděli 30. dubna 2017
za účasti příslušníků americké armády, 2. Kavalerie Stryker,
a členů Military Car Clubu Plzeň s bojovými vozidly
Program:
16:00 – Růžov – slavnostní akt v místě střetu
17:00 – Bělá nad Radbuzou – slavnostní akt u Památníku padlým
stavění májky
18:30 – country hudba ve stanu za úřadem – skupina Taxmeni

Štafetový běh

„PO STOPÁCH OPERACE KOVBOJ“
IV. ročník – 28. duben 2017
jako připomínka legendární vojenské akce 2. jízdní průzkumné skupiny US Army,
která se uskutečnila na konci 2. světové války k záchraně stáda vzácných lipicánských koní

Trasa: Eslarn – Železná – Bělá nad Radbuzou – Hostouň
Start ve 14:00 v Eslarnu,
předávka v Bělé u hasičského cvičiště asi v 15:00, cíl v Hostouni
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Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční

v pondělí 3. května 2017 od 15:00 hodin v zasedací síni městského úřadu.

POPLATKY ZA ODPAD
Poplatek platí podle vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 3/2006 každá fyzická osoba, která má v obvodu
Města Bělá nad Radbuzou trvalý pobyt, nebo která má v obvodu Města Bělá nad Radbuzou ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatník je povinen podle této vyhlášky ohlásit na MÚ vznik a zánik poplatkové povinnosti (změna trvalého
bydliště, koupě nebo prodej rekreačního objektu), a to nejpozději do 30 dnů, kdy tato změna nastala.

Poplatek je výši 500 Kč, termín pro zaplacení je do 30. června 2017.
VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou: 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6.
ostatní obce: 25. 4., 9. 5., 22. 5., 6. 6., 20. 6.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
pondělí 13:00 – 17:00

čtvrtek 13:00 – 17:00

sobota 8:00 – 12:00

HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
Město Bělá nad Radbuzou zajišťuje službu, kterou můžete dostávat hlášení městského rozhlasu SMS zprávou nebo e-mailem. Přihlásit se můžete kdykoliv, není zde žádné časové omezení. Stejně tak kdykoliv můžete
požádat o změnu hlášení, pokud chcete zprávy přidat nebo ubrat.
Můžete si vybrat, jaký typ zpráv chcete dostávat – třeba jenom nepřítomnost lékařů, odstávky vody nebo
elektřiny, ale také pozvánky na kulturní a sportovní akce a další. Můžete si zvolit, jestli chcete dostávat upozornění SMS zprávou, e-mailem, mobilní aplikací. Nebo sledujte Město Bělá nad Radbuzou na Facebooku, kde
najdete i další aktuality a obrázky z akcí.
Pokud si nevíte rady, zastavte se na městském úřadě nebo v knihovně. Zde vám rádi poradí a pomohou
s přihlášením.

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE
Bělá nad Radbuzou
ordinační hodiny v květnu:

1. května – zavřeno (státní svátek)
8. května – zavřeno (státní svátek)
15. května – 8:00 – 12:00
22. května – zavřeno (dovolená)
29. května – 8:00 – 12:00

Černý hrozí nepříjemným 1..Cs4+ a napadá
bílou věž. Proto: ?
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Bělá nad Radbuzou na základě provedené kontroly
upozorňuje všechny obyvatele na

PŘÍSNÝ ZÁKAZ PARKOVÁNÍ
jakýchkoli motorových vozidel a dalších motorových zařízení
ve všech prostorách bytových domů ve vlastnictví města
z důvodů požární bezpečnosti, zápachu a udržování pořádku.

Vakcinace psů proti vzteklině se uskuteční v pondělí 15. května 2017 v následujících časech:
15:30 – 17:00
17:10 – 17:30
17:40 – 17:50
18:00 – 18:15
18:30 – 18:40
18:50 – 19:15
19:20 – 19:40

Bělá nad Radbuzou – u hasičárny
Smolov – zastávka
Železná – zastávka
Čečín – zastávka
Bystřice – zastávka
Újezd Svatého Kříže – u obchodu
Doubravka – náves

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ukládá majitelům psů povinnost mít psy v imunitě proti vzteklině
nejpozději od 6. měsíce stáří. Vzhledem k dobré nákazové situaci je ale v současnosti zrušena povinnost každoročního přeočkování psů proti vzteklině. Lze proto využít možnost termínu další vakcinace dle výrobce vakcíny. Jinak řečeno: při použití monovalentní vakcíny proti vzteklině (např. výrobce Bioveta) je zajištěna imunita
na dva roky, takže další vakcinace může být provedena až v tomto termínu. Ale při použití polyvalentní vakcíny, tzn. vakcíny, která zajišťuje imunitu i proti dalším nákazám (např. psinka, hepatitida, leptospiróza a jiné), je
třeba očkovat psa každý rok tak, jak to určuje vakcinační schéma výrobce vakcíny.
Pokud požadujete podrobnější informace, rád vám je poskytnu na tel. čísle 602 433 316.
MVDr. Jan Vojta, Blížejov 19

V sobotu 8. dubna proběhl na fotbalovém hřišti 19. ročník běžeckého závodu v přespolním běhu Bělská
pětka. Zúčastnilo se jej rekordních 400 závodníků z mnoha atletických oddílů Plzeňského a Karlovarského
kraje.
Bělou reprezentovalo 60 borců, kteří startovali hlavně v dětských kategoriích. V kategorii předškolní dívky
obsadila Emma Smolíková 4. místo, v kategorii předškolní hoši byl 3. Matěj Beneš a 4. Marek Smolík, mezi
ženami doběhla 3. Pavlína Kamicová a mezi muži do 40 let 2. Petr Kamic. Pochvalu samozřejmě zaslouží
všichni, kdo se závodů zúčastnili. (text a foto red.)

Předškolní dívky na stupních vítězů.

Předškolní hoši v cíli závodu.

3

POZVÁNKY
S TAVĚNÍ MÁJKY
neděle 30. dubna 2017 – odpoledne
na návsi v Újezdě Svatého Kříže

S LET ČARODĚJNIC
neděle 30. dubna 2017 – v podvečer
na návsi pod májkou v Újezdě Svatého Kříže
těšíme se na vás, milé kolegyně – košťata s sebou!

L AMPIÓNOVÝ PRŮVOD
neděle 30. dubna 2017 – po setmění
na návsi pod májkou v Újezdě Svatého Kříže
lampióny vezměte s sebou

STAVĚNÍ MÁJKY
neděle 30. dubna 2017 – odpoledne
na návsi ve Smolově

POUŤ V ÚJEZDĚ SVATÉHO KŘÍŽE
sobota 6. května 2017
neděle 7. května 2017

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
pondělí 8. května 2017 – v 10:00 hodin
na hřbitově v Bělé nad Radbuzou

KVĚTINOVÝ DEN
středa 10. května 2017
sbírka na podporu boje proti rakovině

DEN S ŘEKOU

středa 10. května 2017 – v 15:00 hodin
sraz za úřadem

O KRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
sobota 13. května 2017 – od 10:00 hodin
hasičské cvičiště

Poděkování
Pořadatelé halových rybářských závodů v rybolovné technice, které se konaly v neděli 5. března 2017
v tělocvičně základní školy, děkují sponzorům: MO ČRS Bělá nad Radbuzou, Saenger Plzeň,
Aquantic Plzeň, Železářství Bělá nad Radbuzou a Město Bělá nad Radbuzou.
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Milé sestry a milí bratři!
V posledních letech minulého století se hlavně díky svatému papeži Janu Pavlu II. v celé církvi
začala prohlubovat zvláštní úcta k Božímu milosrdenství, a to v důsledku života a šíření této
úcty polskou sestrou, Faustýnou Kowalskou. Celá církev si začíná uvědomovat, že je to pro její
budoucnost i budoucnost celého světa životné důležité, abychom prostřednictvím této úcty pochopili i význam a nutnost uvádět ji do praktického života. Svatému otci Františkovi velmi záleží na tom, abychom si co nejvíc osvojili postoj milosrdenství, ke kterému nás vyzývá Ježíš: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec" (Lukáš 6,36). Ježíš ta slova dává do souvislosti s láskou k nepřátelům: „Milujte své nepřátele,
prokazujte jim dobrodiní...“ Milosrdenství a láska k nepřátelům spolu souvisí, nelze je v evangeliu a tedy ani v
našem životě oddělit. Tím se křesťanství zásadně liší od jiných náboženství, které tento prvek neobsahují nebo
ho obsahují jen pro své příslušníky. Na jedné straně je to sice záležitost jedna z nejtěžších, ale současně nejvíce
osvobozujících. Ježíš říká „Jeden je Váš Otec, vy všichni jste bratři. Lidstvo najde jednotu jen ve víře, že Bůh
je náš Otec, vždyť se modlíme „Otče náš...“ Milosrdenství není jen nějaká vedlejší, okrajová nebo dodatečná
záležitost! Proč je to tak důležité? Můžeme se domnívat, že to papež velmi pravděpodobně zdůrazňuje i v souvislosti s tím, jak se v současné době šíří pronásledování křesťanů ve světě. V roce 2016 bylo kvůli víře zabito
96 000 křesťanů. Otázkou je, jak na to vše odpovědět v souladu s naukou církve a evangelia, tedy milosrdně.
Podle Sv. Augustýna máme nenávidět hřích (v jiných ale i v nás) a milovat hříšníka. Pokud na to zapomeneme
a necháme se řídit jen svými pudy, tedy „akce a reakce“, nebudeme na takovou situaci připraveni a můžeme lehce sejít ze správné cesty a začít se pudově mstít. Protože však máme být milosrdní, jako je milosrdný Otec a
jako je milosrdný jeho Syn, Ježíš Kristus, a protože Otec a Syn jsou jedno... máme mít před sebou konkrétní
obraz Syna, který je projevem milosrdenství Otcova vůči hříšnému a nevděčnému lidstvu. Podobně i my máme
na nevděčnost odpovídat milosrdenstvím.

P. Josef Prchal

INZERCE
Zahradnictví Doubravka
Prodej bylin a bonsají.
Také dřevěných doplňků do zahrady,
jako jsou ptačí budky a hmyzí domky.
Otevřeno od konce března
v odpoledních hodinách.
M. Vlk, telefon 720 464 763
www.hmyzidomky.webnode.cz
H&H KRMIVA
otevírací doba
Po – Pá 08.00 – 16.00
So 08.00 – 11.00
Ne – zavřeno

Restaurace Radbuza
přijme na HPP nebo na brigádu
samostatného kuchaře
a servírku / číšníka.
Informace na provozovně
nebo na telefonním čísle
608 453 179.

U nás najdete velký výběr zboží pro domácí zvířata – pejsky,
kočičky, papoušky, andulky, drobné hlodavce atd.
V nabídce máme také
KRMNÉ SMĚSI PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
– pšenici, oves, ječmen a šrot.
Též prodáváme krmivo pro venkovní ptactvo
(slunečnici, lojové koule).

Veškeré zboží si u nás můžete objednat a po domluvě Vám je přivezeme domů.
Za H&H Krmiva p. Hašková. Tel.: 724 495 389
Zároveň oznamuji, že případnému zájemci přenechám prodejnu za cenu skladových zásob.
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INZERCE
Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078

Po
Út
St
Čt

Otevírací doba:
zavřeno
800 – 1700
Pá
800 – 1700
So
00
00
8 – 17
Ne

800 – 2300
1000 – 1700
1300 – 1700

Od května prodloužená pracovní doba do 1900, pátek do 2300.

Zmrzlina se točí každý den – přijďte ochutnat!

Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219,
Bělá nad Radbuzou nabízí:


servis nákladních vozidel, stavebních strojů a zemědělské techniky, přípravu vozů na STK,
zajištění STK, výměna filtrů a olejů, doplnění provozních kapalin



opravy nákladních vozidel, stavebních strojů a zemědělské techniky, opravy přívěsů, opravy
návěsů, opravy převodovek, repase převodovek, generální opravy motorů, opravy vysokozdvižných vozíků



nákladní silniční dopravu vnitrostátní i mezinárodní



podvalníkovou přepravu do 30 tun



přepravu veškerého stavebního materiálu



prodej stavebního materiálu, pracovních oděvů, pracovní obuvi, půjčovnu stavebního nářadí a půjčovnu párty
stanu o velikosti 12 x 6 metrů




zemní a výkopové práce, demolice, úpravu krajiny
jeřábnické práce autojeřábem, hydraulickou rukou a vyprošťovací práce tankem VT-55 A

Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 16.30 hodin
SO: 8.00 – 12.00 hodin, telefon: 379 495 015
Mobil: 606 795 940, 602 405 486, e-mail: bela@stavex-zpc.cz, web: www.stavex-zpc.cz

Firma Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. se sídlem v Boru – Vysočanech hledá
zájemce o místo:


Seřizovač výrobních zařízení



Kontrolor kvality



Údržbář – elektromechanik



Konstruktér



Kovodělník / ce



Manipulant v expedici

Zaměstnancům nabízíme:









Uplatnění v dceřiné společnosti rodinného podniku SCHERDEL, který působí
na trhu již 126 let
Příspěvek na dopravu
Vánoční a věrnostní prémie
Firemní kurz německého jazyka
Možnost profesního růstu
Závodní stravování
Po 1. roce smlouva na dobu neurčitou

Bližší informace o uvedených pozicích naleznete na webových stránkách Úřadu práce Tachov.
V případě Vašeho zájmu vyplňte náš firemní dotazník (k dispozici na recepci společnosti) nebo zašlete svůj životopis na e-mail:
job.bor@tps.scherdel.com, případně kontaktujte personální oddělení, Ing. Jaroslava Melgerová – č. tel. 374 702 199.
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INZERCE

ALLIANZ FINANCE
Pořizujete nemovitost, chystáte se vzít půjčku na cokoliv?
Splácíte úvěr nejen na bydlení? Blíží se fixace Vaší stávající hypotéky?
Allianz Hypotéka a Allianz Půjčka je tu pro Vás…
Chcete ušetřit náklady? Zajistíme Vám nejlepší podmínky na trhu.
Výhody:
- zprostředkování financování a refinancování za výhodných podmínek
- financování až 120 % LTV
- financování jakéhokoliv investičního záměru klienta
- úvěry pro fyzické i právnické osoby
- kvalitní zajištění (životní / neživotní pojištění)
- minimální či nulové poplatky
- sleva na úrokové sazbě
- hypotéky bez dokladování příjmu
- nabídka na jednom místě
Naši bankovní specialisté Vám zpracují nabídky a tu nejvýhodnější pro Vás si zvolíte. Vše vyřídíme jednoduše a bezplatně!!!
Tip: Allianz Hypotéka…úrok 1,69% s fixací až na 7 let!!
Jak to funguje? Zavolejte mi, sepíšeme jednoduchý formulář, poté Vás okamžitě kontaktuje náš bankovní specialista, který vše zařídí…

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 17 let v Bělé
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INZERCE

Přijmeme
obsluhu čerpací stanice a bistra
Free1 GAS Rozvadov – dálnice
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, mzda 23.500 Kč hrubého za 15 směn měsíčně, benefity – stravenky 100 Kč za směnu plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na dopravu
1000 Kč, sleva na PHM. Požadujeme samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost, základy NJ (domluvit se), finanční a trestní bezúhonnost.
Nástup možný ihned.
Podrobnější informace na tel.: 777 575 343, nebo mail: visner@f1gas.cz
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 19. května a 21. června 2017
Bělá n. Radbuzou – u hasičů – 16.10 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod, tel. 601576270, 728605840

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej 29. 5. 2017 - 14,30 Bělá nad Radbuzou /náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Brojlerová kuřata
Perličky

stáří:

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-7 dní
1-6týd.

cena:

120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč
80-90,-Kč
80-90,-Kč
120-130,-Kč
150-160,-Kč
260-300,-Kč
60-80,-Kč
60-80,-Kč
20,-Kč
90-140,-Kč

Další prodeje: 28. 7., 27. 9.
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-18h! gallusextra@centrum.cz
Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz

Řešení šachové úlohy: 1.Jf3+ Kd3 2.Db1+ Ke2 3.Dc2+ Sd2 4.Jg1+ Ke1 5.Db1+ Sc1 6.Dxc1# [logická mereditka (mereditka = úloha s minimálně 8 a maximálně 12 kameny)]
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.sumavanet.cz/bela
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