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Areál tvrze ožil Bělskou poutí…
Vážení čtenáři, občané a přátelé,
listí ze stromu již opadalo skoro
všechno, zima je připravena převzít
svoji vládu, ale přesto bych se rád
vrátil k Bělské pouti. Letošní pouť,
bezpochyby velká kulturní událost, se
konala v jiných než obvyklých prostorech. Nikoliv na náměstí, ale
v prostorách k tomu do budoucna určených, tedy v areálu bělské tvrze.
Město tyto prostory definitivně získalo v září loňského roku.
Pokusím se svou účast a setkávání s vámi shrnout do několika bodů a na závěr vás
požádat o pomoc či návrhy, jak dál a lépe. Podle účastníků poutě bylo převážně kladně
hodnoceno místo a prostor okolo jednotlivých atrakcí a jejich rozložení. Nevýhodou byl
z velké části nezpevněný povrch a malý počet toalet. Kladně byl však hodnocen prostor
mezi stanem a pódiem, i když i tam by se měla zlepšit přístupnost ke stánkům
s občerstvením. Další zvětšení vzdálenosti by jistě nebylo na škodu. Zde však narážíme
na nedělní vystoupení dechovek, kterým toto zvětšení tak úplně nevyhovuje. Město vyřeší tuto věc koupí lavic k sezení pro návštěvníky a tím umožní jejich přiblížení k pódiu.
Dostáváme se k programu. Pro někoho byl úžasný, pro někoho naprosto nepřijatelný. Jsem přesvědčen, že si každý mohl najít to své a pobavit se. Pokud vás mohu požádat, napište mi, jaké skupiny či program by pro vás byl přijatelný. Moje mailová adresa je: starosta@belanr.cz a telefon: 602 372 495. Vše, co dostanu, zveřejním a pokusíme
se zakomponovat do programu či organizace. Pište prosím do poloviny prosince, už teď
se na návrhy těším.
PS: Všem těm občanům, které jsme neuspokojili, bych poradil, přijďte se podívat
a uvidíte spoustu příjemně naladěných lidí. Můžu to potvrdit, já tam s nimi byl.
Váš starosta
Ing. Libor Picka
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VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou: 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
ostatní obce: 19. 11., 3. 12., 17. 12., 31. 12.

KALENDÁŘ MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU
NA ROK 2020
Opět pro Vás chystáme kalendář plný fotografií z kulturních, sportovních
a společenských akcí, s termíny konání významných akcí
nejen v našem městě, ale i ve spádových obcích a okolí.
Kalendář bude v prodeji v pokladně Městského úřadu.

NABÍDKA PRO OBČANY - ČIPOVÁNÍ PSŮ – MVDr. Jan Vojta
2. 12. 2019 bude probíhat u hasičárny v Bělé nad Radbuzou
čipování psů, v čase od 14.00 do 16.00 hodin. Cena 450,- Kč.
Agresivní psy je nutné opatřit náhubkem. Očkovací průkaz s sebou,
pokud nebude, bude vystaven za poplatek nový.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Starosta města Ing. Libor Picka zve srdečně své spoluobčany
k setkání, v pondělí 9. prosince 2019,
od 13:00 do 16:00 hodin, na městský úřad, do své kanceláře.
Dotazy budou zodpovězeny a vítány jsou i vaše náměty
a připomínky.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU
Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční
v pondělí 9. prosince 2019, od 18:00 hodin na kuželně
v obci Újezd Svatého Kříže.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Prodejní místo: parkoviště za městským úřadem
Prodejní doba: pátek 20. prosince 2019, 8:00 – 15:30 hodin
V prodeji bude plný sortiment z vlastních plantáží: jedle, smrky,
borovice, stříbrné smrky, kavkazské jedle a jedle obrovské

POKLADNA
Pokladna městského úřadu bude přijímat poslední platby
v hotovosti v letošním roce v pátek 20. prosince 2019.
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Zákon č. 302/2017 Sb. (veterinární zákon) říká:
Od 1. 1. 2020 bude muset být každý pes označený mikročipem.
Patnáctimístný kód čipu musí majitel zapsat do očkovacího průkazu psa. Pokud pes nebude mít čip, bude na něj zákon hledět, jako
kdyby nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve skutečnosti byl.
● Vztahuje se to na všechny psy?
Výjimku mají pouze ti, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
● Kde můžu nechat psa očipovat?
U veterináře.
● Kolik čip stojí?
Pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 120,- až 650,- Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Dražší čipy obvykle zahrnují i registraci v některé ze soukromých databází.
● Jaká je cena za registraci do databáze?
V Česku je zhruba 10 databází. Za registraci většinou vybírají jednorázový poplatek
kolem 200,- Kč. Některé firmy ji nabízejí zdarma, ale většinou jsou propojené s dovozci nebo výrobci čipů a registrace je u nich zahrnuta v ceně čipu. Registrace je dobrovolná.
● Jaká hrozí pokuta za neoznačení psa čipem?
Až 20 tisíc Kč.
● Proč to stát zavádí?
Ministerstvo zemědělství a veterinární správa mimo jiné argumentují tím, že se ztracený pes díky evidenci snáze dostane k majiteli. Dále zmiňují, že většina evropských zemí už mikročipy zavedené má. Navíc, pokud chce chovatel vycestovat do zahraničí,
musí nejen jeho pes, ale i kočka nebo fretka mít čip.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psa zaregistrovat
v některém z registrů. Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku
k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
Vzhledem k velkému množství druhů čipů a také množství databází, kde je psa možné
registrovat, je nejlepší volbou nechat si poradit veterinářem, u kterého jste svého psa
nechali čipovat.
Všichni majitelé psů, kteří využili možnosti nechat svého psa
očipovat přímo v Bělé nad Radbuzou MVDr. Janem Vojtou,
mohou provést registraci svého psa zdarma v registru
https://www.backhome.cz
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ÚČTENKY A JÍZDENKY
DO PAPÍROVÉHO ODPADU NEPATŘÍ!!!
Překontrolovat si účtenku po pár týdnech už často není možné, písmenka a čísla z papíru pomalu ale jistě mizí. Vlastně
ani není přesné mluvit o papíru, účtenky se zpravidla netisknou na běžný papír. Účtenkovému materiálu se říká termopapír nebo chcete-li tepelný
papír. Ve skutečnosti se na něj nic netiskne. Na běžné papíry se nanáší inkoust, ale u
termopapírů to funguje jinak, dá se říct, že už v sobě inkoust obsahují. Termopapír je
složený ze čtyř základních vrstev, přičemž skutečný papír je v něm obsažen naprosto
minimálně. Působením tepla se vyvolá chemická reakce, která má za následek, že z původně bílé barvy termopapír přejde na něco mezi černou, modrou a fialovou, záleží na
použitém barvivu.

PAPÍR PLNÝ CHEMIE
Hlavní roli hraje chemické složení termopapíru. Pevné látky
uvnitř materiálu jsou ve formě drobných krystalků, a když je
vystavíme teplu, tak roztají, smísí se a navzájem zreagují.
Výsledem je změna barvy. Problém termopapíru spočívá v
tom, že jedna z chemických látek v něm obsažených, je poměrně kontroverzní bisfenol A, který známe například z některých plastů. Bisfenol A se bohužel svou chemickou strukturou podobá lidským hormonům, například estrogenu, může
je simulovat, a tím narušovat jejich přirozenou funkci. Z tohoto popisu jasně vyplývá, že účtenka rozhodně do papírového odpadu nepatří. Ovšem
ani do plastu. Nejlepší je vyhodit ji do směsi, protože například v papírovém odpadu by
mohla kontaminovat recykláty a pak se nám chemické látky obsažené v účtence dostanou zpět ve formě toaletního papíru nebo ubrousků.

PODĚKOVÁNÍ
Od června 2019 jsem začal pracovat v ženské
ambulanci v Bělé nad Radbuzou. V ordinaci byl
starý ultrazvukový přístroj, který nesplňoval žádné
parametry k dobrému vyšetření.
Velmi vstřícným přístupem Zastupitelstva a pana
starosty Ing. Libora Picky byla využita možnost
získání dotace Plzeňského kraje do zdravotnictví
a následně byl Městem Bělá n. R. zakoupen přístroj
nový, který výrazně zlepší i pohodlí žen, neboť
za vyšetřením nebudou muset ve většině případů
cestovat do vzdálených Domažlic. Ještě jednou velmi
děkuji za konstruktivní a rychlé jednání.
MUDr. Zdeněk Kovář
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Děti ze čtvrté a páté třídy pravidelně navštěvují dopravní hřiště v Domažlicích, nejinak
tomu bylo i v úterý 15. října, kdy jsme nachystaní čekali na odjezd. Když jsme vystoupili
z autobusu, odložili jsme si věci do učebny a pak jsme se všichni setkali venku před budovou.
S panem instruktorem jsme si obešli hřiště a vysvětlil nám pravidla silničního provozu. Na
chvilku jsme se šli dovnitř ohřát a nasvačit. Nabrali jsme sil a vyběhli znovu ven, kde nás paní
učitelka Nagy a paní učitelka Picková rozdělily do dvou skupin. První skupina jezdila na kolech. Vzali jsme si helmy a půjčená kola a vyrazili jsme. Druhá skupina dělala chodce. Pan instruktor, paní učitelky i paní asistentka Keřlíková stáli na křižovatkách a radili nám, jak správně jezdit. Po nějakém čase se chodci vystřídali s cyklisty a pokračovalo se.
Dopoledne velice rychle uteklo a museli jsme se vrátit do školy na oběd. Moc se nám
tam líbilo, na obědě jsme si pochutnali a na dopravním hřišti si to užili, prostě super den.
žáci 5. třídy, Kalous S., Kubal J.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BĚLSKÝ COUNTRY VEČER
v pátek 22. 11. 2019, od 20:00 hodin
účinkuje: Standa Červenka
Kolkovna – klub P&P, Bělá nad Radbuzou
Vstupné: 50,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------6

PRIJĎTE NAHLÉDNOUT DO BUDOVY BÝVALÉ ROTY
NA ŽELEZNÉ…
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VYDEJTE SE S NÁMI NA PROCHÁZKU…
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VYUŽIJTE MOŽNOST AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU…
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INZERCE
Otevírací doba:
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zavřeno
Út
800 – 1700
Pá
800 – 2300
00
00
St
8 – 17
So
1000 – 1700
00
00
Čt
8 – 17
Ne
1300 – 1700
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
DO KONCE LISTOPADU.

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

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

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Peču 10 druhů cukroví,
z másla a domácích vajíček.
OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
PŘIJÍMÁM DO 23. 11. 2019.
Dana Vlková, tel.: 720 953 688
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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INZERCE

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…
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 19 let v Bělé nad Radbuzou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedlářství / Brašnářství - Lucie Kozlová
Výroba a opravy kožených výrobků
Bystřice 48, Bělá nad Radbuzou
Tel.: 723 482 779
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

INZERCE

Řešení šachových úloh:
1. Dd2 (2. Dd5#) Vd4 2. De2+ Se4 3. Vxe6+ Kf5 4. Dd5+ Jg5 5. g4#
B) 1. Dd2 (2. Dd5#) Vd4 2. De2+ Se4 3. Vxe6+ Kf5 4. Dh5+ Jg5 5. Vf6+ Ke5 6. Dxg5+ Sf5 7. Dxf5#
1. Kd6(2. Dxe5#) Sxe2 2. Dxe5+ Kd3 3. Dxe2+ Kc2 4. D4+! Kb3 5. Dc2+ Ka3 6. Da2#, 4… Kc3
5. Df3+ Kxd4 6. Vd2#, 5.. Je3 6. Dxe3#
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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