Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2022/3 (č. 143)

26. července 2022

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
dovolte mi oslovit Vás v tento krásný letní čas dovolených a snad i volnějšího pracovního
tempa. Na konci měsíce června zasedalo městské zastupitelstvo, které kromě jiných bodů projednalo i
závěrečný účet a hospodářský výsledek za rok 2021. Tento rok byl mimořádný v objemu rozpočtu,
který činil 101.803.804,69 Kč na straně výdajů a na straně příjmů 88.652.594,96 Kč. Rozdíl ve financování byl kryt ziskem minulých let a bankovním úvěrem. Tento byl použit na dofinancování dvou
velkých staveb: domu s pečovatelskou službou a rekonstrukci stodoly na multifunkční zařízení.
Město celkově v hlavní činnosti vykázalo zisk ve výši 6.923.090,97 Kč. Celkový majetek města činil 594.000.000,- Kč. Město dobu covidovou opravdu proinvestovalo. S pomocí dotací, vlastního
hospodaření a projektové připravenosti ji využilo k investicím, jež by se dnes daly realizovat jen velmi
těžko. Za to patří dík všem občanům města a jeho zaměstnancům. Ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Bělá nad Radbuzou za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a to bez výhrad. Město má také investiční úvěry ve výši 33.000.000,- Kč, jež jsou pravidelně spláceny. Tolik suchá řeč čísel.
Vy si, pokud můžete, nalejte něco, co máte rádi a vystavte svoji tvář slunci, užívejte letní pohody a nádherného prostředí našeho města a jeho okolí. To je něco, na co můžeme být právem hrdi.
Krásné dny plné radosti Vám přeje Váš starosta.
Ing. Libor Picka
starosta města Bělá nad Radbuzou
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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:
1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9.
ostatní obce:
2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9.

---------------------------------------------------------------------------------MATEŘSKÁ ŠKOLA
Foto: z výletu na Bystřičák

---------------------------------------------------------------------------------ZÁKLADNÍ ŠKOLA

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2022/2023 začíná v pondělí 5. 9. 2022.
Ve čtvrtek a pátek 1. a 2. 9. 2022 vyhlašuji dle §24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů ŘEDITELSKÉ VOLNO.
ZŠ včetně ŠD nebude v provozu.
V provozu zůstane MŠ a ŠJ pro mateřskou školu a cizí strávníky.
Ing. Zdeněk Nagy, ředitel ZŠ
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HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
PODPOŘTE HLASOVÁNÍM NOMINACI BĚLSKÉ MĚSTSKÉ STODOLY
V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021
REVITALIZACE A REKONSTRUKCE BROWNFIELDU – AREÁL HOSPODÁŘSKÉHO
DVORA, TVRZ BĚLÁ NAD RADBUZOU. Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021
získává za záchranu chátrajícího objektu stodoly, která je součástí bývalého hospodářského dvora.
Kompletní využití velké části objektu nabízí prostor pro volnočasové aktivity společenského, sportovního a kulturního charakteru s kapacitou 500 účastníků. Rekonstrukce zachovává v exteriéru původní
hmotu a ráz objektu, interiér sálového typu je zásadně definován kvalitně provedenou dřevěnou krovovou konstrukcí. Pokud se stavba líbí i Vám, neváhejte a hlasujte na internetu do 22. 8. 2022 na:
https://www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/hlasovani-verejnosti/
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JARNÍ CENA SSK ÚJEZD SV. KŘÍŽE
Dne 16. 4. 2022 se uskutečnila na střelnici v Újezdě Sv. Kříže tradiční Jarní cena ve sportovní
a libovolné malorážce 60 ran vleže. Doba covidová nám již pomalu končí, a tak bylo možné
uskutečnit tento závod v obvyklém termínu a bez omezení.
V minulém roce naše střelnice prošla velkou rekonstrukcí, kdy zásluhou města Bělá nad
Radbuzou a za přispění Plzeňského kraje, došlo ke srovnání střeliště a bylo osazeno elektronické
zařízení SETA, které dodala firma Euroshooting s.r.o. - p. Miroslav Varga. Toto zařízení zaznamenává
průlet střely na desetiny bodu, stejně jako se tak děje na největších národních a mezinárodních soutěží.
Toto zařízení je instalováno v Západočeském kraji pouze ve vojenském areálu Lobzy – Dukla Plzeň.
Také náš klub obdržel dvě nové malorážky, které využívají dorostenci našeho klubu.
Soutěž začala za chladnějšího počasí, přesto se dostavilo 24 střelců, aby poměřili své síly
po zimní přestávce. Závod byl vypsán ve dvou kategoriích „Muži a ženy“ a „Dorost“. V první
kategorii – dospělácké – se účastnilo 11 střelců z pěti klubů. V této kategorii se nejlépe vedlo
domácímu střelci Josefu Frantovi, který tak vyhrál s nástřelem 616,9 bodů (587b). Na druhém místě
se umístil klatovský střelec Milan Ryneš s nástřelem 608,9 bodů (583b) a na třetím místě se umístil
opět střelec z klatovského klubu Petr Gerberg s nástřelem 605,5 bodů (576b).
Kategorie dorostu měla 13 střelců z řad chlapců a dívek. V této kategorii jsou výsledky již
tradičně velmi vyrovnané a rozhodují i ty nejmenší chyby. Zde ovládla závod také domácí střelkyně
Aneta Hřebíková a se skvělým výkonem 609,5 bodů (582b) ukázala, že jí nová puška vyhovuje.
Druhé místo obsadila klatovská střelkyně Barbora Čiperová s nástřelem 606,5 bodů (580b). Téměř
celý závod se tyto dvě střelkyně o
první místo přetahovaly, ale poslední
položku zvládla Aneta Hřebíková
bez ztráty bodu a tak si své prvenství
pojistila. Na třetím místě se umístil
Vojtěch Suk z klubu SSK Staré Sedlo
s nástřelem 604,5 bodů (576b). I zde
to bylo velmi těsné a o jeho umístění
rozhodla 1 desetina bodu.
Aby se závody mohly
uskutečnit, je zapotřebí nejen střelců,
ale i sponzorů, kteří nám do soutěže
poskytli hodnotné ceny, ale hlavně
lidí, kteří nám každoročně pomáhají
se zajištěním chodu soutěže.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nás podpořili a pomáhali nám
se zajištěním závodu:
Město Bělá nad Radbuzou
starosta Ing. Libor Picka
Blanka Triščová
Tondach – Wienerberger s.r.o.
Západočeský Stavex, spol. s r.o.
Lékárna Radbuza
Pneuservis Jan Kovář
Vlkovi
Potraviny MINIMARKET Hostouň
MINI SHOP Zdeněk Pikal Hostouň
Medová kavárna Bělá nad Radbuzou
Pila – Dřevostavby Pavel Cingroš
Josef Franta, SSK Újezd Sv. Kříže
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INZERCE

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 červenec, srpen:
900 – 1900
900 – 1900
Pá
900 – 2200
00
00
9 – 19
So
1000 – 1900
00
00
9 – 19
Ne
1300 – 1900

TOČENÁ ZMRZLINA

Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 220 - 269,- Kč/ks

Prodej: 11. 8., 20. 9. a 18. 10. 2022
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BĚLSKÁ POUŤ 15. – 18. 9. 2022
MĚSTSKÁ STODOLA
program najdete v příštím čísle Zpravodaje
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Jiskří to u vás?
Odešla vám televize, pračka nebo jiný elektrospotřebič po úderu blesku?
Větru ani dešti neporučíte.
Ulítla vám střecha nebo se rozbouřila malá říčka u vašeho domu? Ani to nás nezastaví a pomůžeme
vám!

Naše nové, moderní a oceňované pojištění majetku MůjDomov od Allianz nabízí navíc mimo jiné tato rizika:
- V pojištění skel – rozšířeno o sanitární keramiku (toaleta, umyvadlo apod.)
- Právní poradenství při řešení problémů souvisejících s běžným občanským životem (sousedské
spory, spory s dodavateli energií, spory o vlastnictví)
- Připojištěné věci na zahradě (zahradní nábytek, grily, trampolíny apod.)
- Rozšířené asistenční služby v urgentních situacích (zajistíme instalatéra, topenáře, zámečníka
apod.) nově 4 x 5.000,- Kč v pojistném roce

Zajistíme pro Vás i financování rekonstrukce nebo koupě nemovitosti.
Milan Kop – výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s.
Lesní 88, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Tel.: 777 057 800
E-mail: milan.kop@iallianz.cz

Allianz pojišťovna - již 21 let v Bělé nad Radbuzou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZÁVĚRKA NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE: 28. 8. 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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