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SETKÁNÍ
SE STAROSTOU
Starosta města
Ing. Libor Picka
zve srdečně
své spoluobčany
k setkání,
v pondělí
9. března 2020,
od 13:00
do 16:00 hodin,
na městský úřad,
do své kanceláře.
Dotazy budou
zodpovězeny
a vítány jsou i vaše
náměty
a připomínky.

starosta@belanr.cz
www.belanr.cz
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VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou: 24. 2., 9. 3., 23. 3.
ostatní obce: 25. 2., 10. 3., 24. 3.

POPLATKY ZA PSY
Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení místního
poplatku za psy pro rok 2020 je 31. 3. 2020
držitelé psa, mající trvalý pobyt v rodinném domě:
1. pes 500,- Kč, druhý a další 1000,- Kč
v bytovém domě: 1. pes 1300,- Kč, druhý a další 2000,- Kč
poplatník nad 65 let: 1 pes 200,- Kč, druhý a další 300,- Kč
osvobozeni od poplatku: držitelé psa vlastnící průkaz ZTP, ZTP/P

POPLATKY ZA ODPAD
výše poplatku je 700,- Kč na osobu
termín splatnosti: 30. 6. 2020
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
převodem na účet č. 158488288/0300
poplatky za odpad – variabilní symbol: 1340
poplatky za psy – variabilní symbol: 1341
Ke změně v sazbách za místní poplatky u psů i za odpad došlo
od 1. 1. 2020 viz Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2019 a 2/2019.

BĚLSKÁ POUŤ 2020 – PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Děkuji všem třem občanům,
kteří využili možnosti vyjádřit se k programu tradiční bělské poutě
a nebáli se zaslat mi své připomínky a náměty.
Do letošního programu tak budou zapracovány.
Ostatní dramaturgii pak zajistí městský úřad.
Dovolte mi v této souvislosti uvést známý citát:

„Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“
Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof
Ing. Libor Picka
starosta města
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ROZZÁŘENÉ DĚTSKÉ OČI
V letošním školním roce mnoho lidí finančně podpořilo mateřskou školu. Díky
této podpoře se brzy rozzáří oči našich dětí. Koupili jsme velké manipulační panely
(v hodnotě 9.500,- Kč) ve tvarech dopravních prostředků – loď, autobus, letadlo, vlak
se čtyřmi vagóny a strom pro připomenutí přírody. Tyto panely zavěsíme na naši prostornou chodbu, aby si s nimi mohly kdykoli děti hrát. Při manipulaci se rozvíjí jemná
motorika, myšlení, paměť. Upevňuje se prosociální chování dětí a rozvíjí se řeč při komunikaci s kamarádem.
Finančně nás podpořili: p. M. Konopík, p. A. Benda, p. V. Horvát, pí. M. Konopíková, p. I. Jermář, p. P. Hájek, Hoang Minh Chung /železářství/, Thanh Nguyen
Cao /večerka/, Anh Duc Nguyen /koloniál/, Tran Van Lieu /galanterie/, p. M. Kop
Allianz pojišťovna a tichý společník MŠ. Dále nám Myslivecké sdružení Bílovice koupilo bezdotykový lékařský teploměr Thermoval. Tímto chceme všem poděkovat.
Kolektiv MŠ

UPOZORNĚNÍ
24. 2. – 6. 3. 2020
bude uzavřena lékárna v Bělé nad Radbuzou
z důvodu dovolené

Víte, jak třídit Tetrapak?
Nápojový karton, například obal od džusu či trvanlivého mléka
je složen ze 3 - 6 vrstev, kdy každá vrstva plní konkrétní funkci.
• 70 až 85 % tvoří karton
• polyethylen (20 %) – je nepropustný pro vodu i mikroorganismy
• hliník (5 %) - chrání obsah před světlem, kyslíkem a bakteriemi
Nápojové kartony se podle použití dělí na dva druhy. Prvním z nich jsou obaly
aseptické, které obsahují hliníkovou fólii, používané například
pro uchování trvanlivých výrobků bez použití konzervantů. Druhým typem jsou obaly
neaseptické, bez hliníkové fólie, které slouží pro pasterované nápoje a potraviny.
Aby mohl být nápojový karton recyklován, je potřeba jej umístit do nádob tomu
určených. Pokud není v obci samostatný speciální kontejner, vyhazuje se nápojový
karton do kontejneru označeného oranžovou samolepkou.
V naší obci se tetrapak třídí do žlutých kontejnerů na plast. Před vyhozením byste měli obsah krabice vypláchnout, aby se uvnitř nevytvářely
plísně. Obalový materiál je až v 85 % procentech složen z papíru, jednotlivé vrstvy se ale musí od sebe oddělit. Ve většině
případů se při recyklaci zpětně získávají papírová vlákna.
Stále častěji se však ve třídírnách a recyklačních stanicích
používají speciální linky, které umí zajistit úplnou recyklaci
včetně hliníkové a polyetylenové vrstvy.
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Vícevrstevné nápojové obaly, jak se správně "tetrapakovým" obalům říká (nevyrábí je jen firma Tetra Pak) se dají recyklovat, a to dvěma způsoby:
* V papírnách – většinu tohoto obalu tvoří papír, takže je možné ho zpracovávat stejně
jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě
páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.
* Na speciální lince – nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které
je možné použít např. jako stavební izolace.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Připomínáme, že
- oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanalizace
- oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních
vod
- oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv
Zdarma můžete oleje a tuky odevzdat na sběrném dvoře v Bělé nad Radbuzou.
Upozornění:
Použité potravinářské oleje a tuky musí být předávány v pevných obalech,
např. PET lahvích, nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka
či jiných nápojů) - předejdete tak vylití oleje do nádob určených pro likvidaci
těchto olejů a tuků.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ DĚTÍ ZŠ
Milí rodiče,
z důvodu normování a přípravy pokrmů Vás tímto žádám o dodržování následujícího a to s účinností od 10. 2. 2020:
Je možné dětem odhlásit oběd (z jakéhokoliv důvodu – preventivní prohlídky
u lékařů, rodinné důvody, apod.):
NEJPOZDĚJI DO 11:00 HOD. PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DNE
V případě náhlého onemocnění je možné oběd omluvit do 7:30 hod. Při dlouhodobé nemoci odhlašujte oběd dětem přímo u vedoucí ŠJ, nikoliv u učitelů.
Odhlášky je možné vyřídit na tel. čísle 379 766 311 a nebo na: jidelnazs@belanr.cz
Děkuji za pochopení.
Ing. Veronika Dubcová
Vedoucí školní jídelny
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TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU ve spolupráci s MĚSTEM BĚLÁ NAD RADBUZOU
a AC Domažlice za podpory ČESKÉ UNIE SPORTU pořádají
XXII. ročník veřejného běžeckého závodu

14. 3. 2020
od 14:00 hodin
na fotbalovém
hřišti
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JOSEFOVSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
21. března 2020, kulturní dům Bělá nad Radbuzou
od 20:00 hodin, bohatá tombola

hraje: TRIANGL MUSIC, pořádá: SDH Bělá nad Radbuzou
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VÝZVA PRO OBČANY
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ks.

Prodej: 4. 3., 23. 4. a 1. 6. 2020
Bělá n. Radbuzou - u hasičů – 16.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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INZERCE

Vážení spoluobčané, naši klienti,
jsem hrdý na svůj region. Jsem hrdý na moje město Bělá nad Radbuzou. Jsem hrdý na naše
klienty, bez kterých by to určitě nikdy nebylo. V sobotu, 8. 2. 2020, na konferenci kmenové
obchodní služby Allianz pojišťovny byl region Plzeň vyhlášen jako ten nejlepší za rok 2019.
Ano, hrdě jsme měli s sebou vlajku našeho města a tím jsme tam nesli mnoho z Vás.
Děkujeme všem, kteří mají v nás důvěru. A já? Ano, letos v roce 2020, začínám 20 rok
v Allianz... 20 rok s Vámi ...
Milan Kop, hrdý ,,pojišťovák" z Bělé

VÝROBA DŘEVĚNÝCH DOPLŇKŮ
DO ZAHRADY
Hmyzí domky, ptačí budky, úly pro čmeláky,
budky pro netopýry...
www.hmyzidomky.webnode.cz
email: zahradadoubravka@seznam.cz
tel.: 720 464 763 Milan Vlk

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.

Nově otevřena zásilkovna.
Otevírací doba:

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

Ne - zavřeno

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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej 6. 4. 2020, 14.30 Bělá nad Radbuzou /náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce,
vysoká užitkovost/, Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/,
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158,
po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz
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INZERCE
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INZERCE

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

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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