Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2022/2 (č. 142)

25. dubna 2022

Uvnitř čísla najdete:
program vzpomínkové slavnosti u příležitosti oslav konce 2. světové války
a osvobození našeho města americkou armádou,
program pouťových oslav v Újezdu Sv. Kříže a další

VÝZVA
MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
PŘIJME DO SVÝCH ŘAD NOVÉ ČLENY.
PODMÍNKOU ČLENSTVÍ NENÍ INVALIDITA.
VSTUP DO SVAZU NENÍ OMEZEN ANI VĚKEM.
HLÁSIT SE MŮŽETE U PANÍ HOLÍNKOVÉ,
NA TEL. ČÍSLE: 737 481 514
-------------------------------------------------------------------------

KOUZELNÝ STRÁŽCE NIKL
Zbrusu novou fotonálepku
s povídáním
o lesním duchovi Niklovi
si můžete zakoupit
v pokladně městského úřadu
a v sezóně pak i v informačním
centru na námětí.
Cena: 15,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pietní akt k uctění obětí 2. světové války
proběhne na hřbitově v Bělé nad Radbuzou
v sobotu 7. května 2022 v 10:00 hodin
------------------------------------------------------------------------------------------------1
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DŮLEŽITÉ ÚDAJE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
ČÍSLO ÚČTU: 158 488 288 KÓD BANKY: 0300
Variabilní symbol KOMUNÁLNÍ ODPAD: 1345
Variabilní symbol POPLATKY ZA PSY: 1341
Variabilní symbol NÁJEM: 9999
Do poznámky pro příjemce napište Vaše příjmení.
Pokladna: 379 432 017, pokladna@belanr.cz

VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou:
25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.
ostatní obce:
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.

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

----------------------------------------------------------------------------------
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NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dlouhá léta měla Mateřská škola v Bělé nad Radbuzou statut „Dvojtřídní Mateřská škola“ s omezeným počtem dětí, ale s organizační úpravou při činnosti na tři třídy. Na podzim
2021 jsme využili možnosti a od 1. 10. 2021 změnili statut mateřské školy na „Trojtřídní Mateřskou školu v Bělé nad Radbuzou“ s možností navýšit kapacitu školy a upravit organizaci
školy ve prospěch dětí i rodičů.
První pololetí školního roku bylo takové, jaké bylo. Pro děti byly připravené aktivity,
které jsme nemohli uskutečnit. Pro radost dětí jsme přeci jenom připravili rozsvícení vánočního stromečku na školní zahradě, který si společně s rodiči ozdobily. Ukázaly svým rodičům
jaké básničky, písničky a tanečky se naučily. Bylo to moc krásné v předvánoční čas. Druhé
pololetí začalo už zvesela. Do školky přijela paní Kateřina Cirkovská s výchovně-naučným
programem „Bezpečný pes“. Paní Kateřina s sebou přivezla pejska a o něm si s dětmi povídala. Popsala části těla psa. Ukázala, jak na nás pejsek mluví svým tělem. Připomněla,
jak se máme chovat ke svému pejskovi a hlavně jak k cizímu. Na konci si děti mohly pejska
pohladit, ten kdo dostal odvahu. Také k nám přijeli herci ze dvou divadel a poslechová
místnost se vždy rozezněla dětským smíchem. Měli jsme krásný karneval. Poděkování rodičům, že dětem připravili krásné masky. A konec března a začátek dubna si užívaly děti
ze Sluníčkové třídy. Jezdily plavat do bazénu v Domažlicích. Tato sportovní aktivita byla

uskutečněná za finanční podpory Školního sportovního klubu v Bělé nad Radbuzou a tak děti
do bazénu jezdily na 10 výukových hodin pouze za poplatek 100,- Kč. Fotografie najdete
na stránkách mateřské školky.
Čekají nás ještě další aktivity. Jako první bude společná akce s rodiči a dětmi – „Jarní
úklid školní zahrady s opékáním buřtů“. Už se na všechny těšíme.

Marta Hájková
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……………………………………………………………………….
VZPOMÍNKA
Tento den, 9. 2. 2014, se neměl stát,
nemusela bych teď na Tě vzpomínat.
Dne 5. 5. 2020 utichlo srdce,
zůstal jen žal. Jen ten, kdo ztratil někoho
blízkého, ví, co právě teď prožívám.
Těžko jsme se s Tebou loučili.

manželka Anna, děti s rodinami
Kovaříkovi, Božkovi, Pitákovi
a kamarádi hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů
Bělá nad Radbuzou

……………………………………………………………………….
PODĚKOVÁNÍ
Sbor dobrovolných hasičů Bělá nad Radbuzou
děkuje touto cestou za přízeň všem sponzorům
a hostům tradiční Josefovské taneční zábavy
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ŽLUTÉ KYTIČKY 11. 5. 2022 TAKÉ V ULICÍCH
BĚLÉ NAD RADBUZOU
Veřejná sbírka Český den proti rakovině se po dvou letech vrací do tradičního květnového termínu – proběhne ve středu 11. května.
Při letošní sbírce dárci dostanou ke kytičce s fialovou stužkou i informační letáček
o prevenci nádorových onemocnění reprodukčních orgánů, konkrétně děložního čípku a varlat. Cílem informační kampaně, která se ke sbírce váže, je upozornit na možnosti prevence.
U rakoviny děložního čípku se jedná o účinné očkování proti HPV viru, který je původcem až
99 % onemocnění. Rakovinu varlat mohou muži odhalit při samovyšetřování ještě v raném
stadiu a nastoupit tak včasnou léčbu.
Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet kytičky a
letáčky. Minimální příspěvek za jednu kytičku činí 20 Kč. Pokud lidé „svého“ dobrovolníka
nepotkají, mohou podpořit aktivity Ligy proti rakovině i na dálku. Stačí odeslat dárcovskou
SMS ve tvaru: DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Poté dárce obdrží kód, díky němuž si může stáhnout e-kytičku a umístit si ji na sociální sítě.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli Ligy – snížení úmrtnosti na rakovinu v České
republice. Finance budou rozděleny podle dlouhodobých pilířových programů:
 nádorová prevence
 zlepšování kvality života onkologicky nemocných
 podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť
Liga proti rakovině Praha pracuje již více než 30 let ve prospěch zdraví občanů celé ČR.

www.lpr.cz, www.cdpr.cz
Studenti konzultačního střediska v Bělé nad Radbuzou úspěšně ukončili letní semestr
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU na téma: POZORUHODNÝ SVĚT HUB.
Gratulujeme a na podzim se těšíme při dalším semestru na viděnou.
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---------------------------------------------------------------------------Fotbalový oddíl TJ Start Bělá nad Radbuzou srdečně zve
na DISCO zábavu ve stylu 80. - 90. let,
28. 5. 2022, od 19:00 hodin
Součástí večera bude koncert kapely ILLEGÁLNÍ BOBR, jejíž zpěvák
Ivan Fudor je hostující člen kapely Děda Mládek Illegal Band…
takže se můžete těšit na spoustu hitů této známé české kapely.
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STEZKA ČESKEM – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA NA START A Z CÍLE ÚSEKŮ 8 A 9

Město Bělá nad Radbuzou zajistí dopravu
městským autobusem pro účastníky akce takto:
Odjezd autobusu z Bělé nad Radbuzou od městského úřadu
v 7:30 hodin, trasa autobusu:
Bělá nad Radbuzou – Capartice – Rybník
(mohou využít účastníci úseku 8 i 9, vystoupí v místě svého startu)
Návrat autobusu zpět do Bělé nad Radbuzou,
trasa autobusu:
Rybník – Železná – Bělá nad Radbuzou
v 15:00 hodin odjezd z obce Rybník, od bowlingu
v 16:00 hodin odjezd ze Železné
(mohou využít účastníci úseku 8 i 9, nastoupí v místě svého cíle)

POZVÁNKY Z OKOLÍ
Divadelní soubor Kozina při městu Hostouň
uvede komedii Josefa Berana

NEJLEPŠÍ JSOU STUDENÝ
Premiéra:
6. 5. 2022, od 20:00 hodin, kulturní dům Hostouň
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INZERCE

Volné pracovní místo - OSTRAHA OBJEKTU
BBS OCHRANA MAJETKU s.r.o., GROUP BBS s.r.o.
Práce není nijak náročná, a proto je vhodná jako přivýdělek pro osoby s částečným i plným
invalidním důchodem. Jedná se o zkrácený úvazek 20 h/týden. Nástup je možný ihned.
Mzda od 120 Kč/hod. Certifikát strážného výhodou, ale ne podmínkou.
Kde? Travel FREE Shop - Železná
Požadujeme:
• Čistý trestný rejstřík
• Spolehlivost, dochvilnost
Náplň práce:
• Pouze noční směny
• 11-hodinové směny
• Pravidelné pochůzky
• Evidence
V případě zájmu pište na e-mail nabor@bbs.eu, nebo volejte na bezplatnou linku
800 205 206.

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

Po
Út
St
Čt

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

Ne - zavřeno

Otevírací doba od května:
zavřeno
900 – 1900
Pá
900 – 2200
00
00
9 – 19
So
1000 – 1900
900 – 1900
Ne
1300 – 1900

TOČENÁ ZMRZLINA

Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy
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INZERCE

OCENĚNÍ
Mikuláš prostřednictvím starosty města,
Ing. Libora Picky,
odměnil úspěšné účastníky
netradiční Mikulášské soutěže
v počítání ozdobných koulí na vánočním
stromu v Bělé nad Radbuzou.
Zvítězila Sofinka Bendová.
Gratulujeme a děkujeme všem za účast.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turistická hra „ČESKÝ LES S MOBILEM V KAPSE“
se opět blíží, téma pro rok 2022 - „NA KAMENI KÁMEN“

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