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7. února 2017

...a máte to zadarmo!!!
Při zaslechnutí tohoto zprofanovaného sloganu si většina z nás uvědomí, že ve
skutečnosti nic zadarmo není. Můžou však existovat výjimky a mezi ně se zařadila
i nová služba, kterou svým občanům a přátelům poskytuje Město Bělá nad
Radbuzou.
Zdá se to být maličkost, ale koho by nepotěšilo, že si v klidu svého domova
zjistí, zda lékař, lékárna, obchod, služba atd. zrovna v tuto chvíli, kdy ho potřebuji,
nemá náhodou zavřeno. Někdy se stane, že toto důležité upozornění nevysílá
městský rozhlas. A vydat se v letošní mrazivé zimě na zbytečnou cestu, to asi
nikoho neláká. Přitom se stačí podívat do svého mobilu, do mailové pošty…
Jak že to vlastně funguje? Můžete si vybrat, jaký typ zpráv chcete dostávat – třeba jenom nepřítomnost
lékařů, odstávky vody nebo elektřiny, ale také pozvánky na kulturní a společenské akce a další. Můžete si
zvolit, jestli chcete dostávat upozornění SMS zprávou, e-mailem, mobilní aplikací…

Vyberte si jednu z těchto možností:
 Zastavte se na městském úřadě nebo v knihovně. Zde vám rádi poradí a pomohou s přihlášením.
 Vyplňte ústřižek na 7. straně tohoto zpravodaje. Vyplněný jej odevzdejte v knihovně nebo na městském
úřadě.
 Přihlaste se přes internet. Přejděte na adresu www.belanr.hlasenirozhlasu.cz, klikněte na tlačítko
Odebírat hlášení a zaregistrujte se.
 Nainstalujte si aplikaci. Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete na Google Play, po nainstalování
vyhledejte „Bělá nad Radbuzou“.
 Přihlaste se přes Facebook. Zde vyhledejte Město Bělá nad Radbuzou a přidejte si tuto stránku
k oblíbeným.
 Pošlete SMS
- ve tvaru BELANR na číslo 774 724 136 (informace budete dostávat formou SMS)
- ve tvaru BELANR +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136 (informace dostanete formou SMS
a zároveň na Váš e-mail)
- chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do SMS (např. BELANR 1 3 5)
Všechny takto zveřejněné informace a oznámení lze zjistit také prostřednictvím internetových stránek
města Bělá nad Radbuzou. Na www.sumavanet.cz/bela je odkaz na službu Hlášení rozhlasu.
Vážení čtenáři bělského zpravodaje,
dnes dostáváte do ruky první číslo s novou grafikou titulní strany. Pokud si archivujete starší vydání
našeho občasníku, víte, že jeho podoba se postupně mění. Snad se ale nezmění to, že ve zpravodaji
pokaždé najdete užitečné nebo zajímavé informace.
Vaše redakce

1

Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční

v pondělí 6. března 2017 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Se starostou města ing. Liborem Pickou se můžete setkat a sdělit mu své dotazy nebo připomínky

v pondělí 6. března 2017 od 14:00 do 16:00 hodin na městském úřadě v kanceláři starosty.

POPLATKY ZE PSŮ
Poplatek platí podle Vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 2/2004 každý majitel psa, který má trvalý pobyt
nebo sídlo v územním obvodu Města Bělá nad Radbuzou. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Majitel psa
je povinen ohlásit na městském úřadě (v pokladně) do 15 dnů dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí
držení psa staršího.
Rovněž je třeba na MÚ ohlásit, pokud už psa nemáte!

Poplatky zůstávají ve stejné výši jako loni, termín pro zaplacení je do 31. března 2017.
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 zůstává ve stejné výši jako loni – 500 Kč, termín pro zaplacení je do 30. června 2017.

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Pokud platíte poplatky z účtu, je nutno zadat splatnost minimálně 3 dny před určeným datem, rovněž složenku je třeba poslat 3 dny předem, aby se platba mohla včas zaúčtovat – jinak budete vedeni jako neplatiči, a
sankce je v tomto případě 100 %. V případě platby za odpad převodem z účtu uvádějte ve zprávě pro příjemce
jména a příjmení osob, za které platíte, aby bylo možno platby správně zaúčtovat.
Poplatky za psy a za odpad nemusíte hradit najednou, můžete si platby rozdělit a platit postupně do termínu
daného vyhláškou města.
Bezhotovostní platby: převodem na účet č. 158 488 288/0300 poplatky za odpad – variabilní symbol: 1337
poplatky za psy – variabilní symbol: 1341

Na poplatky nejsou rozesílány složenky!

BĚLÁ NA INTERNETU
Na chodbě v prvním patře městského úřadu si mohou návštěvníci prohlédnout nové letecké fotografie
z okolí Bělé. Firma, která je vytvořila, má svou prezentaci na stránkách města www.sumavanet.cz/bela, pod
odkazem „Letecké snímky“ v nabídce vlevo. Zde jsou náhledy více než 30 leteckých snímků z let 2008 – 2016.
Město Bělá nad Radbuzou má od prosince svůj profil na sociální síti Facebook. Naši příznivci tady najdou
aktuality z úřadu, z města a okolí, pozvánky nebo hlášení městského rozhlasu.

Poděkování
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úklidu, výzdobě a „provozu“
kostelů v Bělé nad Radbuzou, Mělnici a Újezdě Svatého Kříže. Velkorysým dárcům, z jejichž prostředků byl
letos bělský kostel obohacen o nový slavnostní ornát (roucho), obraz Božího milosrdenství a velkou sošku
Jezulátka.
A nejen mé poděkování patří všem Těm, kteří v době adventní a vánoční přispěli na sbírku pro nadaci
Likvidace Lepry. Během adventního koncertu v mělnickém kostele sv. Jiljí se vybralo 1.844,- Kč a spolu se
sbírkou v Bělé je celková částka 2.658,- Kč. Zachránili jste někomu život.
Děkuji Ivan Jermář, kostelník
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Návrh kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2017
1. 1.
1. 1.
15. 1.
20. 1.
21. 1.
29. 1.
4. 2.
18. 2.
únor
3. 3.
5. 3.
11.3.

březen
18. 3.
8. 4.
17. 4.
23. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.
6. – 7. 5.
8. 5.
10. 5.
20. 5.

31. 5.
červen
9. 6.
17. – 18. 6.
24. 6.
červenec
5. 8.
18. – 27. 8.
19. 8.
19. 8.
26. 8.
14. – 17. 9.
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Výstup na Ebene
Pétanque v Újezdě Svatého Kříže
Lyžařský přejezd Českého lesa
Bělské country večery
Na lyžích na Sycherák
Na lyžích na Rybníky
Ortel
Valentýnská fotbalová zábava
Masopustní průvod v Újezdě Svatého Kříže
Bělské country večery
„Sborovna“ – Divadelní soubor Komedyjanti z Tachova
Územní kolo dětských halových závodů v rybolovné technice
Dětský maškarní ples
Oslava MDŽ v klubu důchodců
Den pro ženy v Újezdě Svatého Kříže
Bělské country večery
Josefovská taneční zábava
Velikonoční dílna v Újezdě Svatého Kříže
Bělská pětka
Velikonoční zábava v Újezdě Svatého Kříže
Velikonoční vycházka
Rybářské závody v Újezdě Svatého Kříže
Vítání jara – koncert Pěveckého sboru Města Bělá nad Radbuzou
Štafeta „Po stopách Operace Cowboy“
Oslavy osvobození
Stavění máje v Bělé
Stavění máje, slet čarodějnic, lampionový průvod v Újezdě Svatého Kříže
Pouť v Újezdě Svatého Kříže
Pouťový turnaj v kuželkách
Pietní akt na hřbitově v Bělé
Květinový den
Vítání léta – Českým lesem pěšky i na kole – zakončení na Liščí Hoře
Soutěž mladých rybářů Zlatá udice – místní kolo
Den s řekou
Dětské rybářské závody na rybníku v Bělé
Dětský den v Újezdě Svatého Kříže
Dětský den v Bělé nad Radbuzou
Kácení máje
O pohárek pana starosty – kuželky pro děti ZŠ Bělá nad Radbuzou
Noc kostelů
5. Setkání Bělých v Bělé pod Bezdězem
Cyklo – Krušné hory
Pouť na Pleši
Vítání léta – 1. letní den v Újezdě Svatého Kříže
Memoriál V. Žižky a F. Šteffela
Country na mostě
Memoriál Jana Hutkaye XX. v kuželkách
Oslava 40. výročí otevření kuželny v Újezdě Svatého Kříže
Hasičská soutěž Memoriál Františka Kühna v Újezdě Svatého Kříže
Hasičská soutěž O pohár starosty v Bělé nad Radbuzou
Bělská pouť
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28. 9.
říjen
21. 10.
25. 10.
27. 10.
listopad
17. 11.

6. 12.
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17. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.
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31. 12.
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ne
po
út
st
ne
ne
ne
po
po

Výstup na Šumavský vrchol
Bělské country večery
Rozloučení s létem na Liščí Hoře – pěšky i na kole
Dušičková dílna v Újezdě Svatého Kříže
Ocenění dárců krve
Oslava 28. října
Bělské country večery
Svatomartinské posezení s hudbou v Újezdě Svatého Kříže
Vycházka na Sycherák
Adventní dílna v Újezdě Svatého Kříže
Poutní mše ke cti sv. Barbory na Železné
Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka v Újezdě Svatého Kříže
Mikulášská nadílka
Vánoční zpívání koled
Turnaj v šipkách v Újezdě Svatého Kříže
Vánoční koncert v Bělé nad Radbuzou
Bělské country večery
Basketbalový turnaj – Memoriál Václava Kadeřávka
Turnaj manželských a nemanželských párů v kuželkách
Adventní koncert – Pěvecký sbor Města Bělá nad Radbuzou
Božíhodový fotbálek
Vycházka s Niklem
Memoriál Standy Pivoňky – přebory oddílu kuželek
Fotbalový zápas ženatí x svobodní
Silvestrovská vycházka na Bystřičák
Společná oslava Silvestra a přivítání Nového roku
Pétanque v Újezdě Svatého Kříže
Výstup na Ebene

Milé sestry, milí bratři, pěkně Vás všechny zdravím a přeji Vám i vyprošuji, ať je „radost
z Hospodina vaše síla“! (prorok Nehemiáš 8,10)
Duchovní motto naší diecéze pro rok 2017 je vzato ze závěru žalmu 139: „Bože zkoumej mě,
ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po
cestě věčnosti mě veď.“ Jsem přesvědčen, že toto motto obsahuje něco naprosto zásadního pro
duchovní život každého z nás jednotlivě, pro duchovní život našich rodin, farností či společenství ale i celé
diecéze. Odráží se v něm tolik potřebná připravenost nechat Boha nahlédnout do našeho nitra a ptát se Ho, co
máme dělat. A toto modlitební zvolání v sobě obsahuje i ochotu skutečně se Hospodinem nechat vést. Jen
velmi málo či vůbec se neptáme, co Bůh vlastně po nás chce? Co možná on vidí úplně jinak, než my právě teď?
I jako poctiví katolíci žijeme mnohdy v klamném přesvědčení, že my moc dobře víme, co je správně a co se
Bohu líbí. Celé své úsilí pak směřujeme pouze k naplňování toho, o čem jsme až tvrdohlavě přesvědčeni, že to
tak Bůh přece musí chtít.
Modleme se, abychom se stále nově a upřímně otevírali otázce: „Pane, kudy mě, či nás, chceš vést? Která je
podle Tvé vůle, a nikoliv podle vůle mé, cesta věčnosti?“ Když se Bohu svěříme do rukou, on nás povede po
dobrých cestách. Vůbec se nemusíme bát, že by nás vedl stezkami, které budou jen nějak obecně dobré a
správné, ale nám osobně přinesou bolest a utrpení. Jak hluboko je v nás zakotven tento strach, že pustit si Boha
více k tělu znamená riskovat své vlastní štěstí. Jak často ale v hloubi svého srdce pochybujeme o tom, že Bůh
používá znalost našeho myšlení a našich tužeb skutečně vždy jen v náš prospěch, jen pro naše opravdové štěstí
a pro naši spásu.
Přeji a vyprošuji ještě jednou nám všem Boží blízkost, moc děkuji za všechnu lidskou podporu i za Vaše
modlitby a kéž skutečně „radost z Hospodina je naše síla“!
Váš biskup +Tomáš
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Počet trvale hlášených obyvatel k 31. prosinci 2016:
dospělí

děti do 18 let

muži

ženy

muži

ženy

1355

580

544

124

107

Bystřice

13

6

6

Čečín

11

4

7

Černá Hora

7

2

2

1

2

Doubravka

15

7

5

2

1

Nový Dvůr

2

2

Pleš

0

Bělá nad Radbuzou

Smolov

1

79

35

31

6

7

177

82

67

13

15

Železná

22

7

9

3

3

celkem

1681

725

671

149

136

Újezd Svatého Kříže

-

narodilo se 12 dětí (5 chlapců, 7 děvčat)
zemřelo 19 občanů (8 mužů, 11 žen)
bylo uzavřeno 5 manželství (3 na Železné v Parku smíření, 1 v oboře Srdíčko, 1 na Pleši)
bylo oceněno 13 dlouhodobých dárců krve
na odběrovém místě v bělské základní škole bylo provedeno 148 odběrů krve
zásahová jednotka bělských hasičů zasahovala celkem u 60 událostí, z toho bylo 9 požárů, 13 dopravních
nehod a 38 technických pomocí (čerpání vody ze sklepů, úklid padlých stromů apod.).

Odpadové hospodářství
V obvodu Města Bělá nad Radbuzou bylo za rok 2016 vyvezeno z popelnic a kontejnerů mimo jiného
odpadu 330,75 tun směsného komunálního odpadu, 4,15 tuny cihel, 25,25 tun plastů, 0,93 tuny obalů Tetrapak,
21,5 tun papíru, 16,58 tun barevného skla a 11,83 tun bílého skla.
Celkové náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činily v minulém roce 2 257 394 Kč. Příjmy byly ve výši 1 190 613 Kč, rozdíl 1 066 781
Kč byl uhrazen z rozpočtu města.

Výstavba a rekonstrukce
Někdo by mohl říci, že se u nás v minulém roce „nic moc nepostavilo“, někdo to mohl vidět tak, že se
pořád někde něco kopalo... Město hospodařilo s rozpočtem ve výši 55 613 000 korun, na investice bylo z těchto
peněz vynaloženo 15 531 816 Kč. Podíl investic činil 27,93 %, což je poměrně velká částka a naznačuje spíš
druhý pohled na uplynulé období.
Mezi investiční akce v roce 2016 patřila například rekonstrukce Pavlovické ulice, rekonstrukce chodníku
v Čečínské ulici, rekonstrukce kuželny v Újezdě Svatého Kříže, výměna oken a dveří na Náměstí 131. V bytových domech došlo k oplechování komínů, na bytovce Na Výsluní 17 byla opravena střecha. Novou střechu a
nový kotel dostala budova v Čečínské 12, kde sídlí lékařské ordinace a zdravotnická záchranná služba.

A co nás čeká?
Asi není mezi námi nikdo, koho by netrápil osud zámečku v centru města. Už jen proto, že chátrající objekt
může kdykoliv ohrozit kolemjdoucí chodce nebo projíždějící auta. Z rozhodnutí Městského úřadu Domažlice,
úseku památkové péče, bude v dohledné době zahájeno alespoň zajištění jižního štítu. Další osud vlastnictví a
tím i život této památky je však stále nejistý...

5

POZVÁNKY
V ALENTÝNSKÁ

FOTBALOVÁ ZÁBAVA

sobota 18. února 2017 – kulturní dům
od 20:00 hodin – s velmi bohatou tombolou – hrají Maťáci
předprodej od 13. února na městském úřadě

S BOROVNA

Hořkodrsná komedie z prostředí sborovny učňovské školy
pátek 3. března 2017 – kulturní dům
od 19:30 hodin – vstupné 30 Kč

D ĚTSKÉ

HALOVÉ ZÁVODY

v rybolovné technice – územní kolo
neděle 5. března 2017 – tělocvična základní školy
pořádá MO ČRS Bělá nad Radbuzou

D ĚTSKÝ

MAŠKARNÍ KARNEVAL

neděle 11. března 2017 – kulturní dům
od 14:00 hodin

J OSEFOVSKÁ

TANEČNÍ ZÁBAVA

sobota 18. března 2017 – kulturní dům
od 20:00 hodin – vstupné 100 Kč
hraje Dexon‘s music – bohatá tombola

„Domažlický dějepis“,
webový portál zabývající se historií
okresu Domažlice,

hledá jakékoli
historické informace
z Bělé nad Radbuzou a okolí.
Přivítáme i informace
o místních rodácích,
jako byl například Jan Smudek.
Kontakt:
info@domazlicky-dejepis.cz,
www.domazlicky-dejepis.cz,
mobil: 737 727 891
případně 722 208 792.

Černý hrozí nepříjemným 1..Sc4+ a napadá bílou věž. Proto: ?
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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

Přijďte si zpříjemnit sychravé dny do naší kavárny.
Možnost rezervace a pořádání rodinných akcí, večírků, oslav, třídních srazů.
K jídlu vám připravíme cokoliv, obložené talíře, řízečky…

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: 8. března, 18. dubna, 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

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

H&H KRMIVA
otevírací doba
Po – Pá 08.00 – 16.00
So 08.00 – 11.00
Ne – zavřeno

Přenechám dobře zavedenou prodejnu s KRMIVEM v Bělé n./R., za odstupné
(cena zboží + EET kasa + váha). Bližší informace na tel.: 724 495 389
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STAVEBNINY Zpč. STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou nabízí:


písek, štěrkodrtě, kačírek, betony, cement, vápenný hydrát, vápenaté hnojivo, pytlované stavební
směsi, skelné vaty, polystyreny, sítě do betonu, lepenky, kanalizační materiál, OSB desky,
sádrokartony, dlažby, cihly, cihelné bloky, překlady, příčkovky, šrouby, vruty, silikony, tmely,
pěny, lepidla, větrací mřížky, stavební kolečka, nářadí, lopaty, násady, lžíce, vodováhy, štětce,
špachtle atd.



půjčovnu stavebního nářadí (vibrační deska, pěch, bourací kladivo aj.)



NOVĚ prodej pracovních oděvů a obuvi zn. ČERVA, EMERTON, PANDA a ADLER!
K odběru stavebního materiálu na hrubou stavbu domu od nás dostanete výraznou
SLEVU na materiál, poradenství a pracovní oděv ZDARMA!
K nákupu zboží v naší prodejně nad 5000,- Kč dostanete DÁREK!
Rozvoz materiálu po Bělé nad Radbuzou je ZDARMA již od hodnoty nákupu 1000,- Kč!
Při množstevním odběru je poskytována individuální SLEVA!

Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 15.30 hodin (zimní čas), 7.00 – 16.30 hodin (letní čas)
SO: 8.00 – 12.00 hodin
Tel. 606 795 940, 379 495 015, e-mail: bela@stavex-zpc.cz, web: www.stavex-zpc.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Přijmeme
pomocného kuchaře, kuchařku
do bistra ČS Free1 GAS Rozvadov - dálnice
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, mzda 26.000,- Kč hrubého, benefity – stravenky
100 Kč za směnu plně hrazené zaměstnavatelem, příspěvek na dopravu 1000 Kč, sleva
na PHM. Požadujeme znalost přípravy pokrmů, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost,
finanční a trestní bezúhonnost.
Nástup možný ihned.
Podrobnější informace na tel.: 777 575 343, nebo mail: visner@f1gas.cz

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

Výlety za krajany DO RUMUNSKA
29. 4. – 6. 5. 2017

Za ČECHY do Banátu

Svatá Helena, Gernik, Bígr, Eibenthal, termál B. Herculane, Oršova.... PŘIHLÁŠKY max. do 31. 3. 2017!

2. – 9. 9. 2017

Za SLOVÁKY do Bihoru a Salaje

Gemelčička, Čerpotok, Bodonoš, Varzaľ, Nová Huta, Šarany a další.

PŘIHLÁŠKY max. do 13. 8. 2017!

V ceně 8 950,- Kč: Doprava autobusem. Ubytování a polopenze. Pojištění. Průvodce. Kopie map.
Nahlédnutí do matrik. Péče jako o vlastní… 

O další informace, přihlášky na výlety, doplňující dotazy, způsob platby, nástupní místa (v jižních
i západních Čechách!) a o vše další, co vám přijde na mysl pište na zeman.ozzy@seznam.cz, nebo
pište a volejte na tel. číslo 602468377.
JAROSLAV ZEMAN, DiS - CK KUDRNA

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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