Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2018/6 (č. 129)

29. listopadu 2018
Vážení spoluobčané,

již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky.
Vánoční doba začíná adventní dobou, která přímo vybízí k zamyšlení.
K zamyšlení nad tím, co slyšíme a vidíme v mediích, jež na nás útočí z televize,
z mobilu, či počítače. Všude je zdůrazňováno individuální,
izolované žití v našich domovech. Díky moderním mediím se tato myšlenka dostává
i k nám, na malé město a snaží se rozbít vzájemnou pospolitost zde žijících lidí,
sousedů a kamarádů. Pojďme se společně, zatím třeba jen teď na chvilku
postavit těmto snahám. Vánoční čas nám k tomu dává příležitost.
Dovolte mi pozvat Vás všechny na akce, které jsme pro vás připravili.
Pojďme společně poslouchat a společně se bavit.
Přeji těm nejmenším hodně dárků, úsměvů na tvářích vlastních, ale taky na tvářích rodičů.
Těm starším, chci popřát hodně dobrých kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout.
Všem dospělým přej klid dostatek rodinné pohody.
Těm starším přeji hlavně pevné zdraví a dostatek životního optimismu pramenícího
z životních zkušeností.
Do nového roku 2019 přeji nám všem vše nejlepší, hodně zdraví,
životního optimismu a dobré nálady.

Váš starosta
Ing. Libor Picka
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CVIČENÍ JÓGY
Bude se cvičit v pondělí od 19:00 hodin.
Na adrese: Bezděkovská 173, Bělá nad Radbuzou
Kontakt: tel. 603 171 819
e-mail: sustekp@seznam.cz

2

Adventní, vánoční, silvestrovské a novoroční pozvánky
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
neděle 2. prosince 2018 – 17:00 hodin – před prodejnou ZKD Sušice, v Újezdě Sv. Kříže
účinkují: dětí z MŠ Bělá nad Radbuzou
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
čtvrtek 6. prosince 2018 – 17:00 hodin – náměstí v Bělé nad Radbuzou
účinkují: dětí ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou, ZUŠ Horšovský Týn – Bělá nad Radbuzou,
příjezd Mikuláše s nadílkou
VÁNOČNÍ KONCERT
pátek 7. prosince 2018 – 20:00 hodin – kostel Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou
účinkují: THE GOSPEL FAMILY SK a ZDENĚK PLECH
TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM PLZEŇ, XII. ROČNÍK
středa 12. prosince 2018 – 17:00 hodin, náměstí v Bělé nad Radbuzou
BĚLSKÉ COUNTRY VEČERY – KAPELA PAUZA ZE STRAKONIC
pátek 14. prosince 2018 – 20:00 hodin – Klub P&P v Bělé nad Radbuzou
TURNAJ MANŽELSKÝCH A NEMANŽELSKÝCH PÁRŮ V KUŽELKÁCH
sobota 15. prosince 2018 – 13:00 hodin – kuželna, v Újezdě Sv. Kříže
MEMORIÁL V. KADEŘÁVKA, 15. ROČNÍK, VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ
čtvrtek 20. prosince 2018 – 13:00 hodin – tělocvična ZŠ Bělá nad Radbuzou
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ, SVAŘÁKU A KLOBÁSEK
pátek 21. prosince 2018 – 8:00 –15:30 hodin – za úřadem v Bělé nad Radbuzou
VÁNOČNÍ KONCERT
sobota 22. prosince 2018 – 17:00 hodin – obřadní síň MÚ v Bělé nad Radbuzou
účinkují: Žáci ZUŠ Bělá nad Radbuzou, Pěvecký sbor Města Bělá nad Radbuzou,
na kytaru zahraje a zazpívá Sláva Pivoňka
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
pondělí 24. prosince 2018 – 20:00 hodin – kostel Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou
BOŽÍHODOVÝ FOTBÁLEK
úterý 25. prosince 2018 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
VYCHÁZKA ZA NIKLEM
středa 26. prosince 2018 – 13:00 hodin – odchod z náměstí v Bělé nad Radbuzou
ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
středa 26. prosince 2018 – ANAKONDA BENDA – 20:00 hodin – kulturní dům Bělá nad Radbuzou
FOTBALOVÝ ZÁPAS ŽENATÍ VS. SVOBODNÍ
pondělí 31. prosince 2018 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA NA BYSTŘIČÁK
pondělí 31. prosince 2018 – 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
pondělí 31. prosince 2018 – 23:30 hodin – barokní most v Bělé nad Radbuzou
24:00 hodin – přípitek, ohňostroj
VÝSTUP NA ROZHLEDNU NA VRCHU EBENE – 6. ROČNÍK
úterý 1. ledna 2019 – 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
úterý 1. ledna 2019 – 14:00 hodin – náves v Újezdě Sv. Kříže
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VÝVOZ POPELNIC

Bělá nad Radbuzou: 3. 12., 17. 12., 31. 12.

ostatní obce: 4. 12., 18. 12.

Členové zastupitelstva: Petr Blažek, Ing. Kamila Císlerová, Jindřiška Cvachovcová, Josef David, Roman
Hubka, Mgr. Martina Kletečková, Alena Konopová, Petr Kreysa, Karel Kovář, Jiří Mach, Ing. Libor Picka,
Stanislav Pova, Ondřej Trišč, Zdeněk Vejskal DiS., Ladislav Votava
Členové rady: Ing. Libor Picka, Ing. Kamila Císlerová, Alena Konopová, Karel Kovář, Ondřej Trišč
Finanční výbor: předseda Zdeněk Vejskal DiS., členové: Petr Kreysa, Ladislav Votava
Kontrolní výbor: předsedkyně Jindřiška Cvachovcová, členové: Jiří Mach, Marie Kovářová

Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční
v pondělí 17. prosince 2018, od 18:00 hodin na kuželně v obci Újezd Svatého Kříže.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Starosta města Ing. Libor Picka zve srdečně své spoluobčany
k předvánočnímu setkání, v pondělí 17. prosince 2018,
od 13:00 do 16:00 hodin, na městský úřad, do své kanceláře.
Dotazy budou zodpovězeny a vítány jsou i vaše náměty a připomínky.

POKLADNA
Pokladna městského úřadu bude přijímat poslední platby v hotovosti
v letošním roce v pátek 21. prosince 2018.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Prodejní místo:
parkoviště za městským úřadem
Prodejní doba:
pátek 21. prosince 2018
8:00 – 15:30 hodin

Ceník:
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 nad 1,5 m
jedle kavkazská 1,3 – 2,3 m
smrk stříbrný 1,3 – 2,0 m

130,- Kč
150,- Kč
170,- Kč
180,- Kč
200,- Kč
280,- Kč
480,- Kč
300,- Kč

PRODEJ RYB
MO ČRS Bělá nad Radbuzou bude prodávat kapry na vánoční stůl
na sádkách ve Smolovské ulici

v neděli 23. prosince 2018 od 9:30 do 13:00 hodin.

ZIMNÍ ÚKLID KOMUNIKA CÍ
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.

STOLNÍ KALENDÁŘ MĚSTA BĚLÁ NAD RADBU ZOU NA ROK 2019
Letos v novém hávu, bude plný fotografií z akcí, které se konají v našem městě a spádových obcích,
nebudou chybět termíny konání významných akcí nejen v našem městě,
ale i ve spádových obcích a okolí. Kalendář bude v prodeji v pokladně Městského úřadu.
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UP O Z OR NĚ N Í
Při zaplacení paušálu za odpad za rok 2019
v období od 2. 1. 2019 do 31. 3. 2019
budou vydávány zdarma sady tašek pro domácnost
na tříděný odpad (plast, sklo, papír).
Sady budou vydávány do vyčerpání zásob

INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Připomínáme, že poplatník je povinen nahlásit správci poplatku (tj. na adrese Městský úřad Bělá nad
Radbuzou, Náměstí 200, pokladna) veškeré změny související s jeho poplatkovou povinností nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy došlo:
- k vzniku (narození, přistěhování, vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu,
ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba)
- k zániku (úmrtí, odstěhování, ukončení trvalého pobytu na území ČR, změna ve vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba)
a nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo:
- ke změně údajů uvedených v ohlášení (změna jména nebo příjmení, přestěhování v rámci Bělé nad Radbuzou
a spádových obcí)
Při nedodržení výše uvedeného se poplatník vystavuje pokutě za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád § 247a odst. 1 písmeno a).
Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti nebo za osoby omezené ve svéprávnosti, jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.
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Bílý kruh bezpečí pomáhá v Plzeňském kraji již 20 let
Plzeňská pobočka Bílého kruhu bezpečí, který funguje také ve většině dalších
krajů, byla založena v roce 1998. Cílem celé organizace bylo již od samého začátku
podpořit oběti kriminality ve zvládání nelehké situace způsobené trestnou činností a jejich provázení
v rámci trestního řízení. Pomoc organizace se vztahuje nejen na oběti, ale také na pozůstalé po obětech a svědky, kteří mohou být stejně tak silně traumatizováni.
Za dvacet let se mnohé změnilo – v Bílém kruhu bezpečí i v zákoně. Pomoc obětem se profesionalizovala. Kromě dobrovolníků z řad psychologů, sociálních pracovníků, advokátů, soudců, státních zástupců a studentů coby asistentů je zvlášť zranitelným obětem k dispozici také případová manažerka. Ta dlouhodoběji poskytuje psychosociální podporu a seznamuje klienta s jeho právy v rámci
trestního řízení, jakožto například s nárokem na peněžitou pomoc státu a čerpání finanční pomoci
z různých fondů. Z hlediska legislativy byl zásadní rok 2013, kdy vstoupil do praxe Zákon o obětech
trestných činů, jenž výrazně zlepšil postavení oběti v trestním řízení – do této doby byla totiž brána
pouze jako svědek. Navíc zákon přináší kategorii zvlášť zranitelné oběti (dětské oběti, oběti znásilnění
a obchodování s lidmi atd.).
Dnešní podoba pomoci obětem v Plzeňském kraji vypadá následovně. Ambulantně funguje poradna pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00. Od pondělí do
pátku je k dispozici případová manažerka na telefonu 773 551 311, která poskytuje individuální konzultace a krizovou pomoc, ale také vyjíždí do terénu. Celorepublikově je provozována nonstop bezplatná linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006. Další službou je bezplatná
psychoterapie pro zvlášť zranitelné oběti. V neposlední řadě se plzeňská pobočka věnuje prevenci
kriminality formou odborných přednášek a seminářů pro laickou i odbornou veřejnost. Na závěr pro
ilustraci několik čísel: v roce 2017 se na poradnu obrátilo celkem 952 klientů, z toho bylo 205 osobních konzultací, 562 telefonických konzultací a 185 písemných kontaktů.
Mgr. Simona Vlčková
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Vážení spoluobčané a čtenáři městského zpravodaje,
komunální volby jsou za námi a tak jsem požádala všechny nové i staronové zastupitele o jejich krátké představení v osobních medailoncích. Každý zastupitel měl navíc ještě možnost doplnit medailonek o vlastní fotografii, která zastupitele co nejlépe vystihuje.
Věřím, že i v následujícím čísle zpravodaje, se objeví zbývající medailonky, které nedorazily do uzávěrky tohoto čísla.

Blanka Triščová
ING. KAMILA CÍSLEROVÁ, 61 LET, UČITELKA
Co Vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? V Bělé nad Radbuzou již žiji
téměř 40 let. Od počátku svého působení jsem se snažila něco prospěšného pro
naše městečko udělat. Moje první zapojení do veřejného života bylo hned záhy,
v roce 1985, kdy jsem byla zvolena do funkce předsedkyně TJ Start Bělá nad
Radbuzou. V té době měla tělovýchova 150 členů a mým cílem bylo, aby se lidé scházeli, pobavili a odreagovali od všedních starostí. Tělovýchova v té době
byla součástí národní fronty a já jako předsedkyně jsem se musela zúčastňovat
zasedání národního výboru. Po revoluci jsem byla zvolena do zastupitelstva
města Bělá nad Radbuzou a pracovala jsem ve finanční komisi.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co je pro Vás prioritou?
Na jednáních zastupitelstva prosazuji normální uvažování, zdravý rozum a respekt a přání voličů. Mojí prioritou je, aby se mladým lidem u nás v Bělé líbilo
a zůstávali rádi ve své rodné obci.
Co byste rád/a v Bělé n. R. a spádových obcích v budoucnosti viděl/a nového? Velice ráda bych viděla a dožila se krásně opraveného zámečku, který je
již v majetku obce. Do této doby obec neměla žádné páky, aby tato budova,
která stojí v centru města a nepřispívá ke krásám Bělé. Jedna věc je opravená
budova, ale pak bych si přála, abychom společně našli plnohodnotné a smysluplné využití prostor této historické budovy.
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo? Ideální by bylo, kdyby se neobjevovaly pomluvy, nevraživost a ubližování za každou cenu. Aby u nás v Bělé žilo co nejméně licí, kteří jsou
zbabělí, zákeřní, neovládají férovou hru a nesmyslně zaměstnávají spoustu lidí. Tím nejvíce škodí obci, sousedům a spoluobčanům.
Co byste si přál/a, aby po Vás jednou zůstalo? Pohodové městečko, ve kterém by se lidem líbilo a nic jim
nechybělo ke spokojenosti.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: Žijeme v uspěchané době. Každý se za něčím pachtí, nic
nestíhá, na nic nemá čas. A přitom stačí tak málo. Odlišovat podstatné věci od druhořadých, trochu zpomalit
tempo a těšit se z nejobyčejnějších maličkostí. A budeme všichni šťastni!
JINDŘIŠKA CVACHOVCOVÁ, 62 LET, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Co Vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? Vždy
jsem byla součástí dění v Bělé a proto mám zájem o
všeobecné aktivity města i nadále a kde jinde než v zastupitelstvu je možné dění ovlivňovat.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co
je pro Vás prioritou? Jelikož jsem v kontaktu s velkým množstvím lidí, tak díky tomu mám dobrou zpětnou vazbu a přehled, co se v Bělé děje. Obecně budu
prosazovat rozumné zájmy a potřeby spoluobčanů.
Co byste rád/a v Bělé n. R. a spádových obcích
v budoucnosti viděl/a nového? V Bělé rozhodně
smysluplnou obnovu zámečku. Myslím, že to všichni.
Ve spádových obcích je těžké. Tam by to chtělo vyslechnout potřeby tamních občanů. Když tam nežijete, není snadné vymyslet efektivní změny.
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo? Určitě by se tam neměl objevovat nepořádek a černé skládky. Svým dosavadním počínáním město dělá vše pro to, aby Bělsko bylo čisté a
uklizené.
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Co byste si přál/a, aby po Vás jednou zůstalo? Ambice na pomník určitě nemám :-) Rozhodně bych ráda, aby
do budoucna naši nástupci pokračovali ve zvelebování Bělé a okolí a zhodnotili naše počínání za rozumné.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: Občas okolo slyším kritiku na to, či ono, a že je tohle špatně a tamto na nic. Že je něco dobře, považujeme za automatické. Zamysleme se sami nad sebou, co pro své
okolí můžeme udělat navíc sami bez toho, aby nám ostatní stavěli pomník. Prostě jen pro svůj vlastní dobrý pocit.
MARTINA KLETEČKOVÁ, 35 LET, UČITELKA ZŠ
Co vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? Zájem o dění v našem městě, možnost ho ovlivnit. Také na popud paní Aleny Konopové 
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co je pro vás prioritou? Prospěch občanů, čisté město s kulturním a sportovním využitím pro děti i dospělé.
Co byste ráda v Bělé n. R. a spádových obcích v budoucnosti viděla nového?
Úprava okolí školy, opravení komunikací, oprava chátrajících objektů, dětské
hřiště…
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo?
Nepořádek - na ulici, na úřadě, všude…
Co byste si přála, aby po vás jednou zůstalo? Zdravý syn, který se bude rád
vracet do svého rodného města a nebude se za něj stydět.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: Jako nově zvolená do zastupitelstva města moc děkuji za vaši důvěru a podporu ve volbách.
ALENA KONOPOVÁ, 61 LET, DŮCHODKYNĚ
Co Vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? Mám ráda místo,
kde žiji, a není mi lhostejné, co se kolem mě děje. Navíc jsem
ráda v centru dění.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva a co je pro
Vás prioritou? Prioritou jsou pro mě spokojení občané, proto
budu podporovat vše, co k našemu spokojenému životu povede.
Co byste ráda v Bělé n. R. a spádových obcích v budoucnosti
viděla nového? Ráda bych se dočkala toho, že v Bělé zmizí vyhořelá budova zámečku a celý areál bude rekonstruován. Ale to
je běh na dlouhou trať. V Újezdě bych ráda viděla třeba opravené cesty, zrekonstruovanou nebo novou hasičárnu a nový chodník kolem bytovky. V ostatních spádových obcích pak co nejvíce uspokojených požadavků tamních občanů.
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo? Objevit by se nemělo nic, co
by ztěžovalo a znepříjemňovalo život občanům nebo hyzdilo či ničilo přírodu v našem okolí.
Co byste si přála, aby po Vás jednou zůstalo? Konkrétně po mě, to nedokážu asi říct, ale chtěla bych, aby
generace po nás, tak jako my neseme odkaz našich rodičů, šla v našich stopách a starala se, jak nejlépe umí o
tento krásný kus mého rodného kraje.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: V prvé řadě děkuji všem, kteří mi dali důvěru ve volbách.
Velmi si toho vážím a doufám, že vás nezklamu. A vzkaz? Nezavírejte se doma a pojďte si společně užívat života v našem krásném městečku a přilehlých vesničkách, příležitostí je dost. A krásný pocit ze společných zážitků je k nezaplacení. Já konkrétně jsem tu s vámi moc ráda.
PETR KREYSA, 41 let, UČITEL ZUŠ
Co Vás vedlo k tomu, stát se zastupitelem? Podpora stávajícího vedení města. Možnost
zapojit se do veřejného dění a možnost ovlivnit a podpořit dobré věci a nápady.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co je pro Vás prioritou? Podpora
sportovního a kulturního vyžití. Bezpečné zajištění objektu zámku a případně jeho smysluplné využití. Zlepšení možností ubytování pro rozvoj turistiky a sportu v regionu.
Úprava chodníků a komunikací okolo nově opravené ZŠ.
Co byste rád v Bělé nad Radbuzou a spádových obcích v budoucnosti viděl nového?
V Bělé obchodní dům typu Lidl, nebo Penny.
Co by se v Bělé nad Radbuzou a spádových obcích objevit nemělo? Ubytovny pro cizince, černé skládky.
Co byste si přál, aby po vás jednou zůstalo?
Váš vzkaz pro občany Bělé a spádových obcí: Přineste dobré nápady, přání, potřeby
pro obec, město. Přijďte nám je říci.
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JIŘÍ MACH, 65 LET, DŮCHODCE
Co Vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? Kandidoval jsem proto, aby se směr politiky našeho města udržel v dobře rozjeté práci a pokusili jsme se oslovit mladší občany, aby se nebáli zapojit do dění města a to se vcelku podařilo.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co je pro Vás prioritou?
V jednání zastupitelstva budu prosazovat zájmy občanů a snažit se při schvalování
projektů udržet přijatelnou zadluženost města. Jelikož jsem byl zvolen do kontrolní
komise, očekávám od občanů, že se na nás budou obracet s jejich problémy a pokusím se je řešit.
Co byste rád/a v Bělé n. R. a spádových obcích v budoucnosti viděl/a nového?
Ve spádových obcích je to hlavně na zastupitelích dané obce, protože ti znají nejlépe místní problémy a podle
toho je určitě podpořím.
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo?
Co byste si přál/a, aby po Vás jednou zůstalo? Otázka, co bych si přál, aby po nás zůstalo - no jelikož už
jsem v zastupitelstvu přes 20 let, tak myslím, že nějaká práce je za námi vidět a myslím, že když už mě občané
znovu zvolili, že to dělám dobře a poctivě bez nějakých intrik, protože hlavně musíme hájit zájmy našich občanů k jejich spokojenosti a o to tady jde.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: Co bych vzkázal našim občanům, aby se nebáli chodit na
naše schůze zastupitelstva, kde mohou poukázat na jejich problémy a starosti a dostane se jim kvalifikované
odpovědi na jejich řešení. Nebo se mohou obracet přímo na naše členy kontrolního výboru, kde je ještě paní
Kovářová a paní Cvachovcová, a to platí samozřejmě i pro občany spádových obcí.
STANISLAV POVA, 41 LET, REVÍRNÍK U LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.
Co Vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? Získat nové zkušenosti a poznat zblízka práci na komunální úrovni.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co je pro Vás prioritou? Zkvalitnění života občanů
v našem městě, aby se mladší generace po ukončení studií vracela zpět.
Co byste rád/a v Bělé n. R. a spádových obcích v budoucnosti viděl/a nového? Přínosem obyvatel na Železné by byla rekonstrukce obecní komunikace.
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo? Nepořádek kolem kontejnerů
na tříděný odpad.
Co byste si přál/a, aby po Vás jednou zůstalo? Spokojenost občanů s prací zastupitelstva. Abych částečně
přispěl ke spokojenosti občanů v Bělé n. R. a spádových obcích.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: Především bych chtěl poděkovat těm občanům, kteří mi dali hlas. Všechny občany pak požádat o pochopení a trpělivost se zastupitelem na začátku jeho prvního volebního období.
ONDŘEJ TRIŠČ, 70 LET, DŮCHODCE
Co Vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? Mám rád místo, kde žiji a není mi lhostejná jeho budoucnost. Aktivně se i ve svém věku účastním různých akcí, které se
zde konají, včetně zajištění provozu střelnice. Jako zastupitel se tak mohu podílet na
podporování činnosti spolků, bez kterých si život tady neumím představit.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co je pro Vás prioritou? Budu
nadále podporovat spolkovou činnost ve městě i spádových obcích, a tím podporovat sportovní, kulturní a společenské dění. Rád podpořím všechny projekty, které
přispějí
ke
zlepšení
života
ve
městě
i
spádových
obcích.
Co byste rád/a v Bělé n. R. a spádových obcích v budoucnosti viděl/a nového?
Aby se ještě více občanů zapojilo aktivně do života ve městě i ve spádových obcích
a nezůstávali lhostejní k místu, kde žijí. V Újezdě Sv. Kříže bych rád jednou viděl
opravenou
nebo
nově
vybudovanou
požární
zbrojnici.
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo?
Černé skládky a stále se opakující nepořádek kolem kontejnerů, sousedské rozepře.
Co byste si přál/a, aby po Vás jednou zůstalo? Přál bych si zachování provozu střelnice v Újezdě, a to nejen
pro střelecký sport, ale i pro pořádání tradičních akcí, jako jsou: hasičský memoriál, akce pro děti ze ZŠ, apod.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: Děkuji všem, kteří mě ve volbách podpořili. Přeji Všem
klidné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce. Těším se na setkávání na akcích města i při řešení problémů.
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LADISLAV VOTAVA, 44 LET, MECHANIK
Co Vás vedlo k tomu stát se zastupitelem? Rozhodl jsem se kandidovat do zastupitelstva z důvodu aktivní spolupráce při vedení chodu našeho města.
Co budete prosazovat na jednání zastupitelstva, co je pro Vás prioritou? Jedna z priorit je oprava vyhořelého zámečku v centru města a podpora všech sportovních aktivit.
Co byste rád/a v Bělé n. R. a spádových obcích v budoucnosti viděl/a nového?
Lepší nákupní možnosti pro obyvatele Bělé i spádových obcí.
Co by se podle Vás v Bělé n. R. a spádových obcích naopak objevit nemělo?
Nerad bych v Bělé a spádových obcích viděl problémy týkající se zněčistění volných prostranství, černé skládky apod.
Co byste si přál/a, aby po Vás jednou zůstalo? Přál bych si, abychom jednou
předali naše město dalším generacím jako fungující a atraktivní místo k životu.
Váš vzkaz občanům Bělé n. R. a spádových obcí: Vážení spoluobčané, chtěl
bych Vám tímto poděkovat za zvolení do zastupitelstva a přeji Vám krásné prožití
blížících se vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2019.

VÁNOCE JSOU SVÁTKY
LÁSKY A RODINY...
Bůh nás stvořil jednoho
pro druhého
Děvčátko vstoupilo do místnosti, na jejíchž dveřích byl nápis: Zhotovujeme klíče.
Děvčátko se zeptalo: „Vy zhotovujete klíče?”
A po kladné odpovědi pokračovalo: „Prosím,
udělejte mi klíček ke štěstí.” „Velmi rád,” řekl
starší pán a dodal: „Ale musíš mi přinést vzorek.” Dívčinka se zamyslela, pozdravila a odešla.
Pro klíč ke štěstí je nezbytné vypracovat vzorkovnici. Každý vidí svoje štěstí v něčem jiném. Podle jakých kritérií můžeme dělit
lidi? První skupinu tvoří ti, kteří vidí pouze sebe, o jiných nedokážou povídat nic dobrého.
Vůči sobě tak u mnohých vzbuzují nenávist.
Pro druhou skupinu lidí jsou všichni nic, nula,
vzduch. Žádná nouze okolí pro ně neexistuje.
Při setkání je mnozí lidé litují. Třetí skupinou
jsou ti, o nichž se hovoří jako o člověku s velkým „Č”. Umí si najít čas pro druhé, věnovat
jim pozornost, nečekají vždy a za vše „děkuji.”
Jsou vyhledávaní a cítíme se s nimi dobře.
Půlnoční Mše sv. bude v Bělé nad Radbuzou
ve 20:00 hodin.
Všechny vánoční Mše začínají
v 9:00 hodin.
Srdečně Vás na ně zvu.
Hezké prožití Vánočních svátků, naplněných
láskou a porozuměním Vám přeje
Váš farář
P. Mgr. František Salášek, adm.
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INZERCE

11

INZERCE

Prodejna

KVĚTINKA

nabízí

stříbrné řetízky, přívěsky a náušnice za příznivé ceny.
Nejen v sychravých dnech pomohou BYLINKOVÉ ČAJE a TINKTURY Dr. Popova.
Vše vhodné jako vánoční dárek

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

Nabízíme dárkové balíčky se včelí kosmetikou, nové příchutě medoviny…
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA: 23. 12. - 25. 12. zavřeno 26. 12. 13:00 - 17:00
28. 12. 10:00 - 23:00
29. 12. 10:00 - 17:00
31. 12. - 7. 1. 2019 zavřeno

27. 12. 10:00 - 17:00
30. 12. 13:00 - 17:00

Prodám majiteli zbrojního průkazu
automatickou samonabíjecí pistoli A.T.C.
ráže 6,35 včetně 50 nábojů.
Tel. č.: 728 948 421
Řešení šachových úloh:
1. Vf4 (2. Vf5#) Sd4, Sc7

2. Vf5+ Se5 3. Vxe5#, 1.. Db2
2. Vcc4+ Ke5 3. Vce4#, 1… Dxc6+
2. Sxc6+ Kc5 3. Vc4#.
1. Je7 (2. Jg8#, 2. Jfg6#, ATD)

exf4 2. Db2+ e5 3. Db6+ Jd6
4. Dxd6#, 1…gxf4 2. Dg2 Sg7+
3. Kxe8 ČERNÝ JAKKOLI 4. Jg8#,
1.. Sg7+ 2. Kxe8 exf4 3. Db2+ e5
4. Db6#, 2… gxf4 3. Dg2 Č. J. 4. Jg8#.
---------------------------------------------------------------------------

Městská knihovna
bude ve dnech
27. 12. 2018
až 3. 1. 2019
uzavřena.
Přejeme veselé Vánoce,
spoustu krásných knížek
pod stromečkem
a šťastný nový rok 2019.
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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