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V pondělí 6. března schválilo zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou rozpočet na letošní rok. Příjmy rozpočtu tvoří z větší části daňové příjmy ze státního rozpočtu. Nedaňové příjmy jsou hlavně příjmy z prodeje dřeva z městských lesů a nájemné z bytového hospodářství. Z výdajů přinášíme výběr některých položek.
K největším částkám ve výdajích patří 1,885 milionu korun na nákup strojů v lesním hospodářství. Současná technika, kterou naši pracovníci při práci v lese používají, již dosluhuje, a je potřeba ji vyměnit. Město má
zažádáno o dotace, které by měly pokrýt nákup nových strojů z 50 %.
Na silnicích se počítá se stavbou v západní části Bělé – připojení Luční ulice a dvou částí ulic ze Smolovské. Rozsah prací bude záviset na tom, zda město dostane dotaci. V centru města budou vybudovány nové
chodníky od kruhového objezdu směrem ke škole. Jeden po
pravé straně k odbočce na sídliště Na Výsluní, další od odbočky ke škole po levé straně k vjezdu na školní hřiště na
konci Bělé. Tím bude dokončen bezpečný přístup ke škole a
ke sportovišti. I tady však záleží na přidělení dotace (měla
by pokrýt 85 % nákladů).
Pro zajištění veřejné dopravy město přispěje na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji (106 140 Kč) a na provoz
cyklobusu ČSAD autobusy Plzeň (65 000 Kč).
Významnou částku – více než 1,8 milionu korun – vyna- Tudy povede nový chodník ke školnímu hřišti.
loží město na vybudování kanalizace v Mlýnské ulici.
V Lesní ulici budou přivedeny inženýrské sítě k pozemkům, na kterých se počítá s výstavbou rodinných domů.
Investicí do vodních staveb bude v Čečíně oprava rybníka a výstavba dvou nových rybníků.
V rozpočtu se nezapomnělo ani na podporu sportovních a zájmových organizací. Letos bude za 600 tisíc
korun upravena dráha školního hřiště, které slouží už 10 let nejen škole, ale všem sportovním nadšencům ve
sportovních oddílech i mimo ně. Další peníze vynakládá město na činnost oddílů a klubů, dopravu na zápasy,
na výlety a kulturní aktivity – letos je to 688 tisíc korun. V této částce jsou zahrnuty příspěvky pro TJ Start Bělá
nad Radbuzou, TJ Sokol Újezd Svatého Kříže, Sportovně střelecký klub Újezd Sv. Kříže, KČT Bělá, TOM Orlíci Bělá, Český rybářský svaz Bělá, Klub českého pohraničí, Klub důchodců, SDH Újezd Sv. Kříže.
Mezi služby, které město pomáhá zajišťovat, patří zdravotnictví. Kromě pravidelného příspěvku na provoz
ordinací a zdravotnické záchranné služby letos město zaplatí výměnu oken a ohřívače vody v budově
v Čečínské 12. Lékárna dostane novou střechu, příští rok se počítá také s novou fasádou.
Výdaje do bytového fondu půjdou v tomto roce mimo jiné do rekonstrukce vstupu v bytovém domě Smolovská 217 (160 000 Kč) a do výměny vodoměrů (400 000 Kč). Vodoměry ve většině bytů dosluhují, budou
vyměněny za vodoměry s dálkovým odečtem, bez nutnosti vstupu do bytů. Celkem je plánováno na opravy
a údržbu bytového a nebytového fondu 1 milion 300 tisíc korun.
Nezanedbatelnou položkou rozpočtu je požární ochrana. Zajištění běžné činnosti sborů v Bělé a v Újezdě
Svatého Kříže – oděv a obuv, materiál, voda, elektřina, pohonné hmoty, školení, opravy a údržba, pohotovost a
další položky – budou letos ve výši 1 067 000 korun.
Příjmy v rozpočtu jsou ve výši 54 353 900 Kč, výdaje 54 723 390 Kč. Pro srovnání – v roce 2007 činily příjmy rozpočtu 35 667 130 Kč, v roce 1997 to bylo 12 310 500 Kč. (text a foto red.)
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U Kolky zahrála 24. února na bělském country večeru plzeňská skupina Straw Hat.

Ženy oslavily svůj svátek – Mezinárodní den žen –
v klubu důchodců 3. března.

S divadelním představením „Sborovna“ vystoupil
divadelní soubor Komedyjanti z Tachova 3. března
v kulturním domě.

Masopustní průvod téměř 40 masek prošel 4. března celým Újezdem Svatého Kříže a svou cestu zakončil večer posezením na kuželně.

Halové rybářské závody 5. března – rozcvičování
před závodem.

Dětský maškarní karneval 11. března si užili děti,
rodiče i prarodiče.

Rybářské závody
Bělští rybáři ve spolupráci s městem a školou uspořádali v neděli 5. března halový územní přebor mládeže
v rybolovné technice. Ráno se do tělocvičny sjelo 31 dětí z plzeňského kraje, aby se utkaly ve dvou disciplínách – Skisch a Aremberk (v nich mají za úkol závažím na speciální udici zasáhnout určené cíle různým
způsobem z různých vzdáleností).
Naše mladé rybáře zde reprezentovali Jakub Beneš, Jan Burian a Adam Holík, kteří s „posilou“ Emanuelem
Svobodou z Horšovského Týna obsadili 6. místo v soutěži družstev. (red.)
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POPLATKY ZE PSŮ
Poplatek platí podle Vyhlášky města Bělá nad Radbuzou č. 2/2004 každý majitel psa, který má trvalý pobyt
nebo sídlo v územním obvodu Města Bělá nad Radbuzou. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Majitel psa
je povinen ohlásit na městském úřadě (v pokladně) do 15 dnů dovršení stáří psa tří měsíců, nebo započetí držení psa staršího.
Rovněž je třeba na MÚ ohlásit, pokud už psa nemáte!

Poplatky zůstávají ve stejné výši jako loni, termín pro zaplacení je do 31. března 2017.
V letošním roce bude provedena fyzická kontrola počtu psů v domácnostech.

POPLATKY ZA ODPAD
Poplatek je – 500 Kč, termín pro zaplacení je do 30. června 2017.
Pokud popelnice doslouží, je třeba zakoupit novou!

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
pondělí 13:00 – 17:00

čtvrtek 13:00 – 17:00

sobota 8:00 – 12:00

Plán kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2017
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Výstup na Ebene
Pétanque v Újezdě Svatého Kříže
Lyžařský přejezd Českého lesa
Bělské country večery
Na lyžích na Sycherák
Na lyžích na Rybníky
Ortel
Valentýnská fotbalová zábava
Bělské country večery
„Sborovna“ – Divadelní soubor Komedyjanti z Tachova
Masopustní průvod v Újezdě Svatého Kříže
Územní kolo dětských halových závodů v rybolovné technice
Dětský maškarní ples
Bělské country večery – Míša Leicht
Josefovská taneční zábava
Rybářské závody v Újezdě Svatého Kříže
Bělská pětka
Velikonoční dílna v Újezdě Svatého Kříže
Velikonoční zábava v Újezdě Svatého Kříže
Velikonoční vycházka
Divadelní představení – divadelní soubor Hostouň
Vítání jara – koncert Pěveckého sboru Města Bělá nad Radbuzou
Štafeta „Po stopách Operace Cowboy“
Oslavy osvobození
Stavění máje v Bělé
Stavění máje, slet čarodějnic, lampionový průvod v Újezdě Svatého Kříže
Pouť v Újezdě Svatého Kříže
Pouťový turnaj v kuželkách
Pietní akt na hřbitově v Bělé
Květinový den
Den pro ženy v Újezdě Svatého Kříže
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Den s řekou
Vítání léta – Českým lesem pěšky i na kole – zakončení na Liščí Hoře
Soutěž mladých rybářů Zlatá udice – místní kolo
Dětský den v Újezdě Svatého Kříže
Dětský den v Bělé nad Radbuzou
Kácení máje
O pohárek pana starosty – kuželky pro děti ZŠ Bělá nad Radbuzou
Dětské rybářské závody na rybníku v Bělé
Noc kostelů
5. Setkání Bělých v Bělé pod Bezdězem
Cyklo – Krušné hory
Pouť na Pleši
Vítání léta – 1. letní den v Újezdě Svatého Kříže
Memoriál V. Žižky a F. Šteffela
Country na mostě
Memoriál Jana Hutkaye XXI. v kuželkách
Oslava 40. výročí otevření kuželny v Újezdě Svatého Kříže
Hasičská soutěž Memoriál Františka Kühna v Újezdě Svatého Kříže
Hasičská soutěž O pohár starosty v Bělé nad Radbuzou
Bělská pouť
Drakiáda v Újezdě Svatého Kříže
Výstup na Šumavský vrchol
Divadelní představení – divadelní spolek Poběžovice
Bělské country večery
Rozloučení s létem na Liščí Hoře – pěšky i na kole
Dušičková dílna v Újezdě Svatého Kříže
Ocenění dárců krve
Oslava 28. října
Bělské country večery
Svatomartinské posezení s hudbou v Újezdě Svatého Kříže
Vycházka na Sycherák
Adventní dílna v Újezdě Svatého Kříže
Poutní mše ke cti sv. Barbory na Železné
Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka v Újezdě Svatého Kříže
Mikulášská nadílka
Vánoční zpívání koled
Turnaj v šipkách v Újezdě Svatého Kříže
Vánoční koncert v Bělé nad Radbuzou
Bělské country večery
Basketbalový turnaj – Memoriál Václava Kadeřávka
Turnaj manželských a nemanželských párů v kuželkách
Adventní koncert – Pěvecký sbor Města Bělá nad Radbuzou
Božíhodový fotbálek
Vycházka s Niklem
Memoriál Standy Pivoňky – přebory oddílu kuželek
Fotbalový zápas ženatí x svobodní
Silvestrovská vycházka na Bystřičák
Společná oslava Silvestra a přivítání Nového roku
Pétanque v Újezdě Svatého Kříže
Výstup na Ebene

4

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Bělé nad Radbuzou oznamuje, že

se koná ve staré budově školy (číslo dveří 25) – 1. třída (vchod přes MŠ, možno i přes ZŠ)

v pátek 21. dubna 2017 od 13.00 do 16.30 hodin
- děti narozené 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011, dle § 36, odst. 3
- i děti narozené v termínu 1. 9. - 31. 12. 2011 (s doporučením školského poradenského zařízení)
Nutno vzít s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, u cizinců povolení k pobytu, pas.

Informace k zápisu do Mateřské školy v Bělé nad Radbuzou

Zápis se bude konat ve středu 10. května od 8.00 do 16.00 hodin
Od září 2017 je povinná předškolní docházka pro děti narozené 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012.
K zápisu přijdou povinně děti, které mají trvalé bydliště v Bělé nad Radbuzou a spádových obcích, cizinci
s pobytem delším než 90 dnů a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky pro školní rok 2017/18.
Dětí, které již navštěvují naši MŠ, se zápis netýká.
Rodiče mohou požádat o individuální vzdělávání dítěte doma. Podmínky jim budou sděleny při zápisu.
Při přijetí ostatních dětí mají přednost děti od 4 let věku.
V případě, že bude v MŠ dostatek volných míst, může být přijato i dítě mladší 3 let za určitých podmínek,
nejdříve však od 2,5 let věku.
K zápisu se dostaví oba rodiče s dítětem, případně přinese jeden rodič zplnomocnění od druhého rodiče.
V případě neúplné rodiny je třeba předložit rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Není-li a není ani
možno získat zplnomocnění od druhého rodiče, je třeba požádat soud o předběžné opatření ve věci svěření do
péče. Bez těchto dokladů nelze dítě do MŠ přijmout.
Pro přijetí dítěte je nutné, aby bylo řádně očkováno. Neplatí pro děti, kterých se týká povinná předškolní
docházka.
Potřebné vzory dokumentů lze najít na www.belanr.cz/skola/index.php – Mateřská škola – dokumenty.
Při zápisu předloží rodiče:
1. Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte, nebo vyplní v MŠ, podepsanou oběma rodiči.
2. Svůj občanský průkaz (cizinci – pas).
3. Rodný list dítěte.
4. Dle potřeby zplnomocnění nebo rozhodnutí soudu o svěření do péče.

Benecko 29. 1. – 4. 2. 2017
Už tradičně se podařilo uspořádat náš lyžařský
výcvikový kurz v Krkonoších. V neděli 29. 1. 2017
po poledni přivítala chata Šúsovka nové obyvatele –
bělských 10 šesťáků s 2 žáky 7. třídy a 24 gymnazistů z Domažlic. Sněhu všude plno, prostě bílá nádhera. Na rozcvičení jsme pěšky vyšli k rozhledně Žalý
seznámit se trochu s okolím a podmínkami.
Ráno nastalo rozdělení dětí do 4 skupin: 2 družstva sjezdařů (páni učitelé F. Novák a Z. Nagy),
snowboardisté (pan učitel J. Stýskal) a běžkaři (paní
učitelka M. Kadeřávková).
Účastníci všech úrovní se hodně snažili, byl vidět
velký pokrok i u naprostých začátečníků. Zvládli
jsme i drobné zdravotní potíže a nezvyklou únavu.
Večerní čas zpestřily přednášky o bezpečném pobytu
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na horách, mazání lyží, beseda s pracovníky NP Krkonoše, filmy, kvíz o znalostech krkonošské přírody.
Středeční odpočinkové odpoledne jsme věnovali návštěvě zámku a muzea v Jilemnici.
Zhoršené počasí v pátek odpoledne už nemohlo
výborné prožitky zkazit, po večerním zhodnocení
kurzu a rozdání diplomů následovala rušná diskotéka,
páni učitelé se ukázali jako super DJ.
S pobytem na chatě jsme byli všichni velmi spokojeni, děti byly hodné, bez problémů. Velké uznání
si zaslouží paní kuchařky, neboť jídlo bylo výborné,
bylo ho dost a zacházení vlídné.
Sobotní ráno po pořádném úklidu chaty znamenalo odjezd domů. Všechny děti jsme v pořádku předali natěšeným rodičům na bělském náměstí.
Marie Kadeřávková, Zdeněk Nagy, učitelé (foto ZŠ)

V únoru roku 2015 byla v Bělé nainstalována zařízení pro monitorování silničního provozu. Bylo to
v projektu Plzeňského kraje Klidné příhraničí, do nějž bylo vybráno 42 obcí v okresech Klatovy, Domažlice a
Tachov. Kraj ve spolupráci s Policií ČR vytipoval lokality, kde dochází k nehodám a nebo opakovanému porušování pravidel bezpečnosti silničního provozu. V Bělé byla nainstalována tři tato zařízení – v Dlouhé ulici u
čp. 92 ve směru z Německa, v Nádražní ulici u čp. 142 ve směru od Horšovského Týna, a na náměstí naproti
městskému úřadu ve směru na Železnou.
Zařízení mají kameru pro snímání obrazu a umí zaznamenávat a na displeji zobrazovat okamžitou rychlost,
ale také registrační značku vozidla (v případě, že vozidlo jede vyšší než povolenou rychlostí). Ze statistik vyplývá, že v případě zobrazení rychlosti na ukazateli dojde ke zpomalení rychle jedoucího vozidla ve 40 % případů. Pokud je na ukazateli zobrazena i registrační značka vozidla, dochází ke zpomalení již u 70 % vozidel.
Rozmístěná zařízení tedy fungují především na poli prevence. Zařízení umí dále rozpoznat směr jízdy vozidla a
typ vozidla (tj. jednostopé vozidlo, osobní automobil, malý nákladní automobil, velký nákladní automobil).
Na webovém portále doprava.plzensky-kraj.cz jsou k dispozici záznamy z dopravy v regionu, snímky z kamer
(v upraveném rozlišení), denní, měsíční a roční statistiky atd. Najdete zde i aktuální informace z dopravy (uzavírky, omezení, nehody apod.) a také mobilní aplikaci, kterou si můžete stáhnout. (red.)

Úlohu č. 1 řešíme přímo z diagramu!
Omlouváme se autorovi úloh i čtenářům a zveřejňujeme správné zadání a řešení z minulého čísla.
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POZVÁNKY
B ĚLSKÁ PĚTKA – 19. ročník
sobota 8. dubna 2017 – fotbalové hřiště
od 14:00 hodin – kategorie nejmladšího žactva
od 15:00 hodin – mistrovské kategorie

V ELIKONOČNÍ DÍLNA
neděle 9. dubna 2017 – pod pergolou u kuželny
od 15:00 hodin – velikonoční tvoření pro malé i velké

V ELIKONOČNÍ ZÁBAVA
neděle 16. dubna 2017 – na kuželně
od 20:00 hodin – hraje Míla Šobr

V ELIKONOČNÍ VYCHÁZKA
pondělí 17. dubna 2017 – sraz na náměstí
ve 13:00 hodin odjezd auty na Václav
dále pěšky na stadlernské skály a návrat přes Ebene
délka trasy asi 10 km

V ÍTÁNÍ JARA
neděle 23. dubna 2017 – obřadní síň MÚ
od 15:00 hodin – bělský Pěvecký sbor
a děti ZUŠ Horšovský Týn – Bělá nad Radbuzou

Milý dobrodruhu, sportovče
a milovníku outdoorových
aktivit,
jezdíš rád na kole? Chceš během 24
hodin ukázat, že znáš svůj kraj
opravdu dobře? Máš v termínu od
21. do 23. dubna 2017 v kalendáři
volno? Pokud ano, neváhej, sežeň
si dva parťáky a přihlas se na šestý
ročník cyklo-outdoorové akce pro
tříčlenné týmy STŘEDOKROS 2017
v Bělé nad Radbuzou.
Čeká Tě cyklojízda zpestřená venkovními aktivitami, které prověří nejen Tvoje fyzické a psychické
schopnosti, ale především týmového
ducha. Přihlásit se můžeš do
1.
dubna
2017
na
webu
www.stredokros.eu. Tam také najdeš veškeré důležité informace.
Startovné je 900 Kč/tým (v ceně je
ubytování v prostorách ZŠ v Bělé
nad Radbuzou, sobotní večeře a
něco na zakousnutí v neděli ráno).
V případě vlastního ubytování a
stravování je startovné symbolických 150 Kč/tým. Maximální počet
týmů je 25, takže neváhej a přihlas
se co nejdříve. Těšíme se na Tebe!

Milé sestry a milí bratři!
Zmrtvýchvstání našeho Pána je největší událostí lidských dějin. Dotýká se každého z nás, protože každý člověk má díky tomuto zmrtvýchvstání jistotu o překonání vlastní smrti, kterou sice
musíme všichni prožít, ale nezůstaneme v ní. Nebude pro nás konečným stavem. Ne však proto, že
bychom se převtělili a žili další pozemské životy, jak se dnes stále víc lidí domnívá, ale proto, že podle vzoru
Kristova zmrtvýchvstání a jeho působením bude naše duše opět spojena s naším tělem, oživeným a proměněným. Ježíš sám o tom říká, že „přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili
dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení“ (Jan 5,28-29). Říká ovšem také: „to je vůle
mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věř v něho, mě život věčný a já jej vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,40)
a dále: "kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den" (Jan 6,54). Je-li skutečnost Kristova zmrtvýchvstání pro nás tak životně důležitá, pak je třeba, abychom měli naprostou jistotu o
tom, že se skutečně stala, že Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých. Velikonoční doba je vhodná k tomu, abychom si znovu prošli všechny důkazy, jež se toho týkají. Především je třeba říci, že Kristovo zmrtvýchvstání je
událost, která přesahuje naše dějiny v tom smyslu, že Ježíš svým zmrtvýchvstáním i jako člověk vystoupil z našeho prostoru a času a vstoupil do nového, budoucího, ve kterém nás očekává. Tento budoucí, proměněný vesmír však není součástí dějin tohoto světa. Aspoň zatím ne. Nicméně samotná událost zmrtvýchvstání zanechala
v tomto našem světě poznatelné a ověřitelné stopy, z nichž se dá jasně dokázat, že jde o reálnou skutečnost a
nikoliv o pouhou fikci. Dokazují to nejen všechna evangelia a listy Apoštolů, kteří se stali svědky
Zmrtvýchvstalého, a za toto svědectví také položili své životy. Ale dochovala se nám i vzácná relikvie, Turínské plátno, na němž je Ježíšova tvář.
P. Josef Prchal
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PETR KASL s.r.o.
se sídlem: Bernartice 41, 348 02 Stráž
přijme brigádníky
a zaměstnance na hlavní pracovní poměr
(kompletace hraček)
bližší informace na telefonu: 731 030 059
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

Přijímáme objednávky na Velikonoce – beránky, zajíčky, dorty, zákusky…
Velikonoční pondělí otevřeno 13:00 – 17:00
Pokud nám bude počasí přát, můžete se v brzké době těšit na točenou zmrzlinu.

Masáže

Zahradnictví Doubravka
Prodej bylin a bonsají.
Také dřevěných doplňků
do zahrady, jako jsou ptačí
budky a hmyzí domky.
Otevřeno od konce března
v odpoledních hodinách.

Sportovní a rekondiční
Prvky Tradiční čínské medicíny
Baňková masáž
Moxování, Kvaša
Tuina
Měření energie orgánů
Masérna: Bezděkovská 173, Bělá nad Radbuzou
KONTAKTY, OBJEDNÁVKY:
Petr Šůstek
Tel: 603 17 18 19, E-mail:sustekp@seznam.cz

M. Vlk, telefon 720 464 763
www.hmyzidomky.webnode.cz
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Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219,
Bělá nad Radbuzou nabízí:





zemní a výkopové práce, terénní úpravy pozemků, základy rodinných domů a průmyslových objektů, vedení kanalizace a vodovodů, tvorbu plání, svahování plochy, výkopy pro bazény a jezírka,
čištění vodních toků a rybníků, výstavbu rybníků, hutnění zemin a stavbu komunikací
demolice, odstraňování staveb, odvoz sutí, vyřízení demoličního povolení
úpravu krajiny, odvodnění a meliorace, mulčování porostu, těžbu náletových dřevin, rekultivaci
skládek



nákladní silniční dopravu, podvalníkovou přepravu do 30 tun, přepravu stavebního materiálu



prodej stavebního materiálu, pracovních oděvů,
půjčovnu stavebního nářadí a párty stanu 12x6 m



opravy a servis nákladních vozidel, stavebních
strojů a zemědělské techniky



jeřábnické práce autojeřábem, hydraulickou rukou a vyprošťovací práce tankem VT-55 A

Provozní doba: PO – PÁ: 7.00 – 15.30 hodin (zimní čas), 7.00 – 16.30 hodin (letní čas)
SO: 8.00 – 12.00 hodin, telefon: 379 495 015
Mobil: 606 795 940, 602 405 486, e-mail: bela@stavex-zpc.cz, web: www.stavex-zpc.cz
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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, lojové koule).
Veškeré zboží si u nás můžete objednat a po domluvě Vám je přivezeme domů.
Za H&H Krmiva p. Hašková. Tel.: 724 495 389

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

Zároveň oznamuji, že případnému zájemci přenechám prodejnu za cenu skladových zásob.

Dagmar Samková, BCST
kraniosakrální biodynamika * masáže * práce Somatic Experiencing ®
Kontakt: tel. 724 318 701, www.bcst.cz
Prodám řadovou garáž u řeky. Tel: 603 17 18 19.

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

Řešení šachových úloh:  1.Jb4+ Ka5 2.Jd5+ Ka6 3.Jxc7#.
 1.0-0-0 (velká rošáda) b2+ 2.Kb1 b3 3.Vd5 Kb4 4.Kxb2 Ka4 5.Kc3 b2 6.Sd1+ Ka3 7.Va5#.
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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