Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2017/4 (č. 120)

20. června 2017
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Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční

ve středu 28. června 2017 od 18:00 hodin na kuželně v Újezdě sv. Kříže.

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 ve výši 500 Kč, termín pro zaplacení je do 30. června 2017.
KALKULACE PRONÁJMU VOZIDEL VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
Kalkulace pronájmu vozidel ve vlastnictví Města Bělá nad Radbuzou, která jsou v užívání technických služeb, dle níže uvedeného návrhu, schváleného Radou města:
1. pronájem kontejnerového nosiče GAZ a nákladního vozidla MULTICAR ve výši 500,- Kč/1 hodinu,
včetně řidiče či obsluhy, účtováno po každé započaté ¼ hodině
2. pronájem samostatného kontejneru ve výši 100,- Kč za každý započatý den
3. pronájem traktoru ZETOR se štěpkovačem JENSEN a traktoru SAME s drtičem CARAVAGGI, ve výši
700,- Kč/1 hodinu, včetně řidiče či obsluhy, účtováno po každé započaté ¼ hodině
4. další pracovník ve výši 200,- Kč/1 hodinu, účtováno po každé započaté ¼ hodině

DOVOZ VODY NA ZAHRÁDKY
Město Bělá nad Radbuzou nabízí občanům možnost dovozu vody na zahrádky. Cena dovozu je stanovena
takto: 1 dovoz pro jednu zahrádku – 500,- Kč. V případě zájmu se můžete hlásit v pokladně Městského úřadu.

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 červenci a v srpnu:

pondělí 10. 7. 2017
čtvrtek 27. 7. 2017

pondělí 7. 8. 2017
pondělí 21. 8. 2017
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
3. – 7. 7. a 17. – 28. 7. 2017 se nevaří.
Oznámení o výsledku přijímacího řízení v Mateřské škole Bělá nad Radbuzou
pro školní rok 2017/18:
Všechny děti přihlášené k předškolnímu vzdělávání v roce 2017/18 /reg. čísla 1 – 19/ byly přijaty.

Oznámení o prázdninovém provozu v MŠ Bělá nad Radbuzou:

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OD 1. 7. do 31. 7. UZAVŘENA.
V nutných případech si mohou rodiče domluvit docházku dítěte v MŠ Hostouň.
Od 1. 8. do 31. 8. bude provoz v MŠ Bělá nad Radbuzou omezen od 6:30 do 15:00 hodin.

ČERVENÁ TA JEDINÁ PRO VAŠE ELEKTRO
Mobilní červený kontejner je umístěn na sídlišti Na Výsluní v Bělé nad Radbuzou. Využít ho mohou
i obyvatelé z přilehlých obcí v lokalitě Bělá nad Radbuzou a nemusí tak hledat sběrný dvůr.
Co patří do červených kontejnerů?
 mobilní telefony, vysílačky, navigace
 přehrávače mp3, diskmany, rádia
 notebooky, klávesnice, myši
 baterie a nabíječky
 kalkulačky, budíky
 elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti
 menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.)
 fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky
 žehličky, ruční vysavače
Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale
mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky
jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší
a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují
přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Do červeného kontejneru nepatří:
 televizory
 počítačové monitory
 zářivky a úsporné žárovky
FAKTA – Jak pomůžete recyklování vysloužilého elektrozařízení?
Díky zpětnému odběru dojde:
 k úspoře elektrické energie
 ke snížení produkce skleníkových plynů
 k úspoře energetických surovin
Podpořte svoji obec, vytřiďte doma staré elektro a vhoďte ho do červeného kontejneru.
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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.

Ve dnech 9. až 11. 6. 2017 se 28 zástupců našeho města zúčstnilo tradičního setkání obcí s názvem Bělá
„Není Bělá jako Bělá“ v Bělé pod Bezdězem. Celý program setkání se nesl v retro duchu. Nechyběly ani retro
hry, ve kterých jsme obsadili krásné 4. místo. Měli jsme také možnost prohlédnout si např. výstavu
„Romantická archeologie Bělska“ a nenechali jsme si ujít ani možnost nedělního ranního výstupu na hrad
Bezděz. (text red., foto D. Abrahamová)
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SRPNOVÉ POZVÁNKY
7. COUNTRY
NA STARÉM MOSTĚ
sobota 5. srpna 2017
barokní most přes Radbuzu
Bělá nad Radbuzou
Festival folkové, country,
trampské a spřízněné hudby
Program:

JP …a přátelé,
Vojta Kiďák Tomáško,
Nezmaři, Brzdaři,
Veget, Pilouni

Příležitost k rekreaci a odpočinku, zapomenout na starosti, podívat se na dosud neznámá místa, navštívit nějaký hrad nebo zámek nebo nějakou katedrálu a kostel a mnoho dalšího... Snad přijde vhod několik řádků o tom, jak se zachovat na posvátných místech.
Chrámový prostor jako dům Boží má svou důstojnost. S touto důstojností je neslučitelné např. cumlání lízátek nebo žvýkání žvýkaček. Důstojnost toho prostoru vyžaduje přiměřený oděv –
slušné olečení. Chlapci a muži sejmou před vstupem do kostela klobouky a čepice. Dívky a ženy pokrývky ponechávají na hlavě.
Znamení kříže, při kterém se vyslovuje „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“, je základní úkon
modlitby. Tím začínáme a končíme každou modlitbu. Znamení kříže je pro křesťana požehnáním. Při
vstupu do kostela se namočí špičky prstů v kropence se svěcenou vodou a pak se dělá znamení kříže.
Připomínáme si tím svůj křest, který nás uvedl do společenství církve. Toto gesto se opakuje při
opouštění kostela. Připomínáme si, že jsme křesťany i mimo kostel, ve světě.
Rychlá chůze a běhání je v kostele nevhodné. Přítomnost na posvátném místě má ovlivnit každý pohyb. Pokleknutím směrem ke svatostánku dáváme najevo, že chápeme chrám jako zvláštní místo přítomnosti Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti a tuto víru vyznáváme.
V kostele vždy platí příkaz mlčení. Je to nejen pozornost a ohleduplnost k ostatním, kteří se zde soustředěně modlí, ale především je to základní projev úcty k přítomnému Bohu.
Při každém i krátkém pobytu v chrámě by měl návštěvník setrvat alespoň v krátké vlastní modlitbě
nebo se pomodlit Otče náš a Zdrávas Maria.
Všechny tyto projevy mají být vnějším projevem vnitřní úcty a pokory a vyrůstají z živé víry. Proto i
výchova dětí k správnému chování v chrámě musí začít předáváním víry, vštěpováním vnitřního přesvědčení, že kostel je v první řadě místem, kde skutečně přebývá náš Pán, kde se s ním můžeme setkat, klanět se mu a rozmlouvat s ním. Vhodné způsoby nejsou jen soukromou záležitostí, ale výrazem
kulturního stavu společnosti a současně nás disponují k zaujetí odpovídajících vnitřních postojů a vydávání přesvědčivého svědectví.
P. Josef Prchal
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Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti,
co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a
zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta
2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro
bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti.
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např.
plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout
tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří,
tak i pořízení nového zdroje vytápění
nebo fotovoltaických kolektorů. V létě
2016 se podařilo dojednat vyšší míru
podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale
také na velké panelové domy, dodává
náměstek Semorád. Jako nejaktivnější
v předkládání žádostí se zatím jeví
vlastníci
bytových
domů
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil.
Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Poděkování
TJ Sokol Újezd Sv. Kříže z.s. touto cestou děkuje všem dárcům cen do pouťové soutěže na kuželně v Újezdě Sv. Kříže: Autoservis Mořkovský, H+H krmiva, Květinka, Pilařská výroba, Pneuservis
Kovář, Stavex a. s. a dárci z řad kuželkářů TJ.
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Svátek čtenáře – žáci 1. třídy ZŠ

Dětský den v Újezdě sv. Kříže

Svátek čtenáře – sladká odměna pro malé čtenáře

Dětský rybářský den v Bělé nad Radbuzou

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

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).

Veškeré zboží si u nás můžete objednat a po domluvě Vám je přivezeme domů. Tel.: 724 495 389
Zároveň oznamuji, že případnému zájemci přenechám prodejnu za cenu skladových zásob.
Za H&H Krmiva p. Hašková.

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

Po
Út
St
Čt

Otevírací doba červenec a srpen:
800 – 1900
800 – 1900
Pá
800 – 2300
00
00
8 – 19
So
1000 – 1900
00
00
8 – 19
Ne
1300 – 1900

Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy
a točené zmrzliny.
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej 28. 7. 2017 – 14:30 Bělá nad Radbuzou /náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Brojlerová kuřata

stáří:

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

cena:

120-180,- Kč
120-180,- Kč
120-180,- Kč
120-180,- Kč
80-90,- Kč
20,- Kč

Další prodej: 27. 9. 2017
!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

Hledáme zaměstnance, popř. manželský pár, na práce spojené s pronájmem chalupy.
Jedná se o práce spojené s předáním chalupy hostům a jejím převzetím, a to včetně vyprání a výměny ložního prádla,
vždy 1 x týdně v sobotu, obyčejně od května do září.
Lze se domluvit i na sekání trávy a realizaci údržbářských prací za zvláštní odměnu.
Samostatná práce v krásném prostředí přinášející příležitost k pěknému přivýdělku.
Chalupa se nachází na polosamotě cca 8 km od obce Bělá nad Radbuzou.
E-mail: chalupazvonicka@gmail.com Bližší informace na tel.: 736 688 936, pan Antoš.
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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

Řešení šachových úloh:
1.Jc1 (hrozí 2.Jd3, 3.Vxe5#) c2 2.Kg4 d3 3.exd3#, 1..d3 2.Jxd3 c2 3.Vxe5#.
1.Sh4+ Kxh4 2.De1+ Kg5 3.Dxe5+ Kh4 4.Dxf4+ Kh3 5.Dg3#.
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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