Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou
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informují
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7. prosince 2020

VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v tomto posvátném čase adventu, kdy očekáváme příchod nejkrásnějších
svátků v roce, bych jménem svým i celého zastupitelstva, chtěl pozdravit
všechny trvale bydlící občany města a všech jeho částí.
Přeji Vám radostné a duchaplné vánoční svátky a do nového roku přeji
hodně zdraví Vám, i vašim rodinám.
Požehnané svátky přeji i naší mládeži a dětem, našim rodákům i všem občanům,
jež nemohou prožít svátky u nás v Bělé nad Radbuzou.
Zvláště pozdravuji naše nemocné a osamělé občany. Nemocným pak přeji rychlé
uzdravení a hodně sil. Těm, kteří jsou sami, přeji, aby nikdy u Vás nebylo ticho, ticho léčí, ale i zabíjí.
Nám všem přeji pevné zdraví, mnoho sil a optimismu do příštího roku,
roku, kdy společně oslavíme 900 let od první zmínky o našem městě.
Nechť se tyto vánoční svátky a celý budoucí rok, stanou svátky lidskosti,
tolerance a porozumění.
Ing. Libor Picka, Váš starosta

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Prodejní místo: parkoviště za městským úřadem

Prodejní doba: 22. prosince 2020, 8:00 – 15:30 hodin
V prodeji bude plný sortiment z vlastních plantáží:
smrk ztepilý do 1,5 m
smrk ztepilý od 1,5 do 2,5 m
smrk ztepilý nad 2,5 m
borovice lesní do 1,5 m
borovice lesní nad 1,5 m
jedle bělokorá, obrovská
jedle kavkazská 1,3 – 2,3 m
smrk pichlavý, stříbrný 1,3 – 2,0 m

130,- Kč
150,- Kč
170,- Kč
180,- Kč
200,- Kč
250,- Kč
480,- Kč
300,- Kč
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V PRODEJI BUDE TAKÉ JMELÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU
Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční
ve středu 9. prosince 2020, od 16:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Bělé nad Radbuzou.

POKLADNA
Pokladna městského úřadu bude přijímat poslední platby
v hotovosti v letošním roce v úterý 22. prosince 2020.

VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou: 14. 12., 28. 12., 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3.
ostatní obce: 15. 12., 29. 12., 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3.

ZIMNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
Žádáme občany, aby v zimním období parkovali tak, aby automobily nepřekážely
při úklidu sněhu a posypu místních komunikací a chodníků.
V případě neprůjezdnosti ulic a chodníků se může stát,
že nebudou uklizeny vůbec z důvodu nebezpečí poškození vozidel.

POŘÍZENÍ MOBILNÍ SAMOCHODNÉ MONTÁŽNÍ
VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY
Za účelem snížení nákladů na dodavatelské služby souvisejících s údržbou veřejné zeleně a majetku Města Bělá nad Radbuzou a rozšíření hospodářské činnosti byla pořízena mobilní samochodná montážní vysokozdvižná plošina LEGUAN L190 od finského výrobce LEGUAN LIFTS OY včetně speciálního přepravního přívěsu VEZEKO, který je možné táhnout i
za větším osobním automobilem. Plošina bude provozována Městem Bělá nad Radbuzou a obsluhována řádně
proškolenými techniky z řad pracovníků technických služeb. Práce montážní plošinou bude nabízena jako další
služba občanům města, případně dalším osobám.
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ
Zkontrolujte si prosím, zda máte uhrazeny všechny místní poplatky
(za psy a za odpady) a také všechny ostatní závazky
(nájemné, pronájmy nebytových prostor a pozemků).
Vaše platby si můžete ověřit osobně v pokladně městského úřadu
nebo na tel. čísle: 379 432 017.

PRODEJ NOVÉHO STOLNÍHO KALENDÁŘE 2021
Nabízíme nový stolní kalendář města Bělá nad Radbuzou,
s přehledem významných akcí města, s fotografiemi Bělé i spádových obcí,
zaniklých sídel a přírodních zajímavostí našeho okolí. Prodejní cena
kalendáře je 100,- Kč, prodejní místo: pokladna městského úřadu.
Kalendář si můžete zarezervovat na tel. čísle: 379 432 017,
na e-mailu: pokladna@belanr.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
kdy: 23. prosince 2020
v době od 9:30 do 13:00 hodin
kde: sádky ČRS MO Bělá nad Radbuzou
cena za 1 kg 80,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím zpravodaje bych rád poděkoval za sponzorský dar
od pana Kopa a paní Dubcové, kteří věnovali dva kancelářské stoly do ZŠ.

Ing. Zdeněk Nagy, ředitel ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola bude uzavřena
od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
Otevřena bude opět 4. 1. 2021.

Výlet se starostou do obory Srdíčko
na Železné a návštěva sv. Martina
na bílém koni

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vážení spoluobčané, naši milí strávníci, přejeme Vám všem krásné
a pohodové Vánoce strávené s Vašimi nejbližšími a hlavně pevné zdraví.
Do nového roku přejeme jen to nejlepší.

Školní jídelna bude od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021
uzavřena z důvodu vánočních prázdnin.
Budeme se na Vás opět těšit 4. 1. 2021.
Kolektiv školní jídelny
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PŘIPOJTE SE VIRTUÁLNĚ A SLEDUJTE ŽIVÝ PŘENOS
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USKUTEČNĚNÍ TRADIČNÍCH ADVENTNÍCH,
VÁNOČNÍCH, SILVESTROVSKÝCH
A NOVOROČNÍCH AKCÍ SE BUDE ODVÍJET
OD AKTUÁLNĚ PLATNÝCH NAŘÍZENÍ
BOŽÍHODOVÝ FOTBÁLEK
25. prosince 2020 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
VYCHÁZKA ZA NIKLEM
26. prosince 2020 – 13:00 hodin – odchod z náměstí
v Bělé nad Radbuzou
FOTBALOVÝ ZÁPAS ŽENATÍ VS. SVOBODNÍ
31. prosince 2020 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA NA BYSTŘIČÁK
31. prosince 2020 – odchod v Bělé nad Radbuzou
z barokního mostu ve 13:00 hodin,
v Újezdě Svatého Kříže od kuželny ve 12:30 hodin
SPOLEČNÁ OSLAVA SILVESTRA A PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
31. prosince 2020 – 23:30 hodin – barokní most v Bělé nad Radbuzou
VÝSTUP NA ROZHLEDNU NA VRCHU EBENE – 8. ROČNÍK
1. ledna 2021 – odjezd auty na Pleš ve 12:30 hodin
z náměstí v Bělé nad Radbuzou,
dále pěšky nebo na běžkách, 3 km k rozhledně na horu Ebene
NOVOROČNÍ PÉTANQUE
1. ledna 2021 – od 14:00 hodin – náves v Újezdě Sv. Kříže
NOVOROČNÍ KONCERT – IL BOHEMO
Účinkují: špičkoví sólisté Národního divadla v Praze
– Zdeněk Plech, Pavel Švingr a Igor Loškár
a spolu s nimi jazzová diva Barbora Řeháčková
Zazní: popopera, standardy, muzikálové hity, slavné operní árie
Moderuje: Petr Salava
3. ledna 2021 - Bělá nad Radbuzou

Aktualizované informace vztahující se k těmto akcím budou
průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města
www.belanr.cz, na facebookovém profilu města, na vývěskách,
na informačním panelu a hlášením rozhlasu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se s Vámi na viděnou
v případě možného konání akcí.
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ZE SPORTU - STŘELECKÁ SOUTĚŽ
Dne 3. 10. 2020 se uskutečnila na střelnici v Újezdě Sv. Kříže „Netradiční Jarní cena“,
která byla z důvodu koronavirové pandemie odložena z jarních měsíců. Vzhledem k malému
počtu soutěží v letošní zkrácené sezóně jsme tak měli i rekordní účast zájemců a na palebnou
čáru si ulehlo celkem 29 střelců. Jednalo se o letošní poslední podnik a pomyslné zakončení
letošní střelecké sezóny ve sportovní a libovolné malorážce. Již od rána panovalo pěkné počasí i dobrá nálada závodníků. To se také projevilo na výsledcích, které byly velmi vyrovnané a
o pozice nejvyšší rozhodovaly jen body. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích „Muži a ženy“ a „Dorost“. Kategorie „Muži a ženy“ ovládl pňovanský střelec Jiří Hauer s nástřelem 588
bodů, který si tímto výsledkem kromě prvního místa odvezl i speciální cenu za nejvyšší nástřel v závodu. Na druhém místě se umístila jediná žena v této kategorii, a to Michaela Vondrášková z SSKP Sokolov s nástřelem 586 bodů. Třetí místo obsadil další střelec z SK Pňovany Pavel Hauer s nástřelem 585 bodů. Z domácích střelců se nejlépe umístil Josef Franta a to
na čtvrtém místě s nástřelem 584 bodů. V početné kategorii „Dorost“ byly výsledky již více
rozdílné. Zde se domácímu týmu zadařilo a první místo obsadila naše závodnice Aneta Hřebíková s velmi pěkným výsledkem a jejím osobním maximem 584 bodů. Jedná se o její první
sezónu v této disciplíně a věříme, že se bude i nadále pod vedením našich trenérů zlepšovat.
Druhé místo obsadil již zkušený střelec Matěj Ludvík z SSK Staré Sedlo s nástřelem 579 bodů. Třetí místo obsadila ze stejného klubu nadějná Amálie Pintová s nástřelem 574 bodů. Pro
klub SSK Staré Sedlo se de facto jedná také o domácí podnik, protože u nás na střelnici pravidelně trénují. Díky zapojení se jednoho z rodičů domácích mladých střelců (paní Vlkové) a
štědrým sponzorským darům, které nám firmy z Bělé nad Radbuzou a okolí poskytly, jsme
mohli ocenit nejen první 3 střelce ale i další závodníky v jednotlivých kategoriích.
Josef Franta, SSK Újezd Sv. Kříže

Tímto bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nás podpořili
a pomáhali se zajištěním závodu:

Město Bělá nad Radbuzou – starosta Ing. Libor Picka, AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les,
Blanka Triščová, Tondach – Wienerberger s.r.o., Západočeský Stavex, spol. s r.o.,
Medová kavárna Bělá nad Radbuzou, Pila – Dřevostavby Pavel Cingroš,
Karel Kovář Bělá nad Radbuzou, Lékárna Radbuza, MINI SHOP Zdeněk Pikal Hostouň,
Krmiva Markéta Štěchová Bělá nad Radbuzou, Kadeřnický salon EVE Bělá nad Radbuzou
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Radost v srdíčku,
klid na duši,
úsměv na tváři
a lásky až po uši.
Splnění tajných
snů a nekonečno
krásných dnů.
Veselé Vánoce
a pohodový
nový rok 2021
Vám ze srdce
přeje
kolektiv
Městského
úřadu
Bělá nad Radbuzou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INZERCE

--------------------------------------------------

Prodejna

KVĚTINKA
nabízí
stříbrné řetízky,
přívěsky a náušnice
za příznivé ceny.
Vše vhodné jako
vánoční dárek

----------------------------------------------------8

NZERCE

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.

Zásilkovna otevřena
Otevírací doba:

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

Ne - zavřeno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po
Út
St
Čt

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

Otevírací doba:
zavřeno
900 – 1700
Pá
00
00
9 – 17
So
900 – 1700
Ne

900 – 2300
1000 – 1700
1300 – 1700

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:

21. - 26. 12. - ZAVŘENO
31. 12. – ZAVŘENO

27. 12. 13:00 - 17:00
28. – 30. 12. 10:00 - 17:00
Celý leden 2021 – ZAVŘENO

Vážení spoluobčané Bělé
a klienti Allianz pojišťovny,
rok se s rokem sešel a máme tady
opět vánoční čas.
Rok 2020 nebyl úplně nejjednodušší pro každého z nás.

Dovolte nám popřát klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, naději na lepší zítřky a ten
správný vstup do nového roku 2021. Šťastné a Veselé Vánoce Vám přeje Milan Kop a jeho team.
Je mi ctí se s Vámi podělit o ocenění,
které za tento rok Allianz pojišťovna získala a to,
čtyři hlavní ceny jako nejlepší pojišťovna
v životním pojištění, autopojištění,
majetkovém pojištění a podnikatelském pojištění.
Děkujeme Vám.

A kdybyste nevěděli, komu svěřit svůj majetek, auto, život nebo fabriku,
jsme tu pro Vás i v těch těžkých časech.
Allianz pojišťovna a.s. zastoupení v Bělé již 20 let
Vedoucí teamu: Milan Kop
Tel.: 777 057 800
E-mail: milan.kop@iallianz.cz

Výhradní reprezentant: Ing. Veronika Dubcová
Tel.: 776 777 301
E-mail: veronika.dubcova@iallianz.cz
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INZERCE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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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