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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
tak nám ten rok utekl a máme před sebou poslední dny roku a s nimi i mé zamyšlení
nad tím, co jsme společně udělali. Záměrně používám slovo společně, protože v této prapodivné době by to ani jinak nešlo. Za dodržení všech předepsaných podmínek jsme dokončili
výstavbu 10. bytových jednotek DPS, opravu městské stodoly, opravu komunikace na Bystřici, modernizaci střelnici v Újezdě Svatého Kříže,
vydali jsme dvě knížky a mnoho dalších větších či
menších investičních akcí. Největší radost jsem
měl, když jsem většinu z vás viděl spokojené a potěšené při oslavách devítisetletého výročí města.
Viděl jsem ve vašich tvářích jistou hrdost na to, co
jsme vytvořili ze zanedbaného areálu za necelé tři
roky od jeho koupě.
Děkuji všem, kteří nám tento rok pomohli
zvládnout svým odpovědným chováním. Zvláště
pak našim hasičům a pracovníkům městského úřadu
za organizování testování či očkování. Jsem optimistou, možná přijdou ještě další vlny, pokud budeme držet pohromadě, tak je zvládneme a bude zase dobře.
Přeji vám klidné a pohodové Vánoce.
Pokud budou se sněhem, tak si užívejte společně
s vašimi nejmenšími zimních radovánek. Nezapomeňte ani na ty, jež už tu s námi nemohou být, a
pošlete jim nahoru pozdrav. Těším se na naše společné setkávání v tomto vánočním čase, pokud nám
to opatření dovolí. Jsem moc rád, že mohu dělat to,
co mě naplňuje, a vás to snad těší. Být vašim starostou je pro mě velká čest a zároveň i odpovědnost.
Přeji vám šťastný a vyrovnaný nový rok.
Ing. Libor Picka,
starosta města v srdci Českého lesa
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Vážení občané,
kontejnery na použitý textil nezmizely, ale byly přemístěny do sběrného dvora. Snad
vás tato drobná komplikace, jež byla vyvolána stavem, kdy si někteří naši spoluobčané pletli
tato zařízení s volným bazarem použitého zboží, neodradí od sběru šatstva pro potřebné. Kontejnery byly při tomto ,,nákupu“ ničeny a byl okolo nich zanecháván nepořádek.
Děkuji za pochopení.
Ing. Libor Picka, starosta

Vážení spoluobčané,
přijměte moji prosbu, aby v tomto vánočním čase, kdy vzniká nepoměrně více odpadu,
jste důsledně třídili a upravovali skládáním či sešlápnutím separovaný odpad a poté jej vkládali do kontejnerů a nenechávali ho volně položený vedle těchto nádob. Věřte, že odpad nemá
nožičky a do sběrného dvora sám nedojde. Musí ho za vás naložit a odvézt pracovníci technických služeb. Město posílilo na sídlišti Za Pivovarem odpadové nádoby o čtyři velkoobjemové kontejnery a i nadále je budeme nasazovat v co největším počtu místo ubývajících popelnic.
Termíny svozu popelnic, vývozu separovaného sběru a otevírací doba sběrného dvora
jsou zveřejněny v tomto zpravodaji, na úřední desce města a webových stránkách.
Ještě jedno důležité upozornění. Do konce roku musí být zaplacen poplatek za
svoz odpadu. Otevírací doba úřadu je zveřejněna v tomto zpravodaji nebo na úřední
desce či webových stránkách města. Po tomto datu bude na základě platné vyhlášky poplatek zvýšen třikrát.
Děkuji za vaši snahu a ochotu.
Ing. Libor Picka, starosta

POKLADNA
POKLADNA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BUDE BEZ OMEZENÍ V PROVOZU
DO 22. 12. 2021. MEZI SVÁTKY BUDE OTEVŘENA 27. A 29. 12. 2021.
POSLEDNÍ PLATBY V HOTOVOSTI V LETOŠNÍM ROCE
BUDOU MOŽNÉ USKUTEČNIT VE STŘEDU 29. 12. 2021.

---------------------------------------------------------------------------------UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ
Zkontrolujte si prosím, zda máte uhrazeny všechny místní poplatky
(za psy a za odpady) a také všechny ostatní závazky
(nájemné, pronájmy nebytových prostor a pozemků).
Vaše platby si můžete ověřit osobně v pokladně městského úřadu
nebo na tel. čísle: 379 432 017.
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY - číslo účtu 158488288/0300
Variabilní symbol 1340 – komunální odpad
Variabilní symbol 1341 – poplatky za psy
Variabilní symbol 9999 – nájem
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VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou:
20. 12., 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3.
ostatní obce:
21. 12., 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3.
SEPARACE ODPADU
PAPÍR
7. 1. 2022 Bělá nad Radbuzou + spádové obce
21. 1. 2022 Bělá nad Radbuzou + Újezd Sv. Kříže
4. 2. 2022 Bělá nad Radbuzou + spádové obce
18. 2. 2022 Bělá nad Radbuzou + Újezd Sv. Kříže
4. 3. 2022 Bělá nad Radbuzou + spádové obce

SKLO
12. 1. 2022 sklo bílé
26. 1. 2022 sklo
9. 2. 2022 sklo bílé
23. 2. 2022 sklo
9. 3. 2022 sklo bílé

PLAST
5. 1. 2022 Bělá nad Radbuzou + Újezd Sv. Kříže
12. 1. 2022 Bělá nad Radbuzou + spádové obce
19. 1. 2022 Bělá nad Radbuzou + Újezd Sv. Kříže
26. 1. 2022 Bělá nad Radbuzou + spádové obce
2. 2. 2022 Bělá nad Radbuzou + Újezd Sv. Kříže

ZIMNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
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.
3

PRODEJ NOVÉHO STOLNÍHO KALENDÁŘE NA ROK 2022
Nabízíme nový stolní týdenní kalendář města Bělá nad Radbuzou,
s přehledem významných akcí města, s kontakty městského úřadu
a s fotografiemi zajímavostí z Bělé i okolí.
Prodejní cena kalendáře je 130,- Kč.
Prodejní místo:
pokladna městského úřadu
Kalendář si můžete zarezervovat
na tel. čísle: 379 432 017,
nebo na e-mailu:
pokladna@belanr.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
A DOPLŇKOVÝ PRODEJ VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ
A DROBNÝCH DEKORACÍ

Prodejní místo:
MĚSTSKÁ STODOLA v Bělé nad Radbuzou
Prodejní doba: 21. prosince 2021, 8:00 – 15:30 hodin
V prodeji bude plný sortiment z vlastních plantáží:
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 kavkazská 1,3 – 2,3 m
smrk stříbrný 1,3 – 2,0 m

150,- Kč
200,- Kč
220,- Kč
220,- Kč
250,- Kč
480,- Kč
350,- Kč

V PRODEJI BUDE TAKÉ JMELÍ

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
kdy: 23. prosince 2021
v době od 9:30 do 12:00 hodin
kde: sádky ČRS MO Bělá nad Radbuzou
cena za 1 kg 90,- Kč
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MIKULÁŠSKÁ SOUTĚŽ
O NETRADIČNÍ NADÍLKU
Milé děti, milí rodiče, do Mikulášské soutěže o netradiční
Mikulášskou nadílku se můžete zapojit společně.
Stačí zaslat na e-mailovou adresu: knihovna@belanr.cz
váš tip, kolik je celkem zavěšeno ozdobných koulí,
červených i stříbrných, na vánočním stromu
v Bělé nad Radbuzou, a k tomu přiložit jednu vaši
fotografii, pořízenou přímo u rozsvíceného vánočního
stromu, nejpozději do 6. ledna 2022.
MIKULÁŠ PAK VYLOSUJE ZE SPRÁVNÝCH
ODPOVĚDÍ VÝHERCE. PŘÍPADNĚ SE VÝHERNÍM
E-MAILEM STANE TEN, JEŽ BUDE OBSAHOVAT TIP,
KTERÝ SE CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽÍ CELKOVÉMU
POČTU OZDOB NA VÁNOČNÍM STROMU.
NETRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PAK BUDE PŘEDÁNA OSOBNĚ MIKULÁŠEM
A JEHO ANDĚLSKÝM A PEKELNÝM DOPROVODEM.
INFORMACI KDY A KDE ZAŠLEME VÝHERCI E-MAILEM.

Účastí v soutěži poskytujete svůj souhlas se zveřejněním fotografií v rámci propagace města.

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
od 23. do 31. 12. 2021
BUDE MŠ
UZAVŘENA
TĚŠÍME SE NA VÁS
3. 1. 2022.
Rozsvícení vánočního stromečku v MŠ
Mikuláš s čerty a anděly v MŠ
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna
bude od 23. do 31. 1. 2021
uzavřena z důvodu
vánočních prázdnin.
Budeme se na Vás opět těšit
3. 1. 2022.
Vážení spoluobčané,
naši milí strávníci,
přejeme Vám všem
krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku hlavně pevné zdraví.
Kolektiv školní jídelny

Děkujeme dobrovolníkům, kteří s prodejem kytiček pomáhali.
Jmenovitě: paní Mattesové, panu Machovi, paní Nové, paní Sudové,
paní Cvachovcové, paní Pivoňkové, paní Burdové, paní Triščové,
paní Kučerové, paní Kamicové, paní Kociánové,
paní Holé a paní Novákové.
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NÁŠ KAMARÁD "BĚLÍK"
Environmentální výchova vede děti i u nás v Bělé nad Radbuzou k sledování svého okolí, pochopení vztahů mezi člověkem a přírodou a vlivu člověka na životní prostředí. V tomto duchu začaly
děti ze školní družiny při zdejší ZŠ a MŠ v lednu 2020 spolupracovat se Zoologickou a botanickou
zahradou města Plzeň, která organizuje v rámci ochrany životního prostředí již 15 let sběr potravinářských hliníkových obalů. Nejpilnější sběrači mají privilegium si pokřtít v zoo vybrané zvíře a být jeho kmotrem.
V akci „sbíráme hliník“, kdy výtěžek ze
sběru jde na podporu zvířátek a projektů zoo, společně se svými rodiči dosud nasbíraly neuvěřitelných 514 kg hliníkového odpadu. Každé podzimní
prázdniny jezdí děti za zvířátky plzeňské zoo a za
odměnu byly také na setkání s ošetřovateli lvů a
žiraf, včetně komentovaného krmení.
Čtrnáctého září 2021 byl pro malé ekology
ze školní družiny významným den s další odměnou: Do Plzně děti doprovodil ředitel školy Ing.
Zdeněk Nagy a starosta naší obce, krajský zastupitel, předseda Euroregionu Šumava a místopředseda Místní akční skupiny Český les Ing. Libor Picka.
Za zoologickou a botanickou zahradu dětem poděkoval její ředitel Ing. Jiří Trávníček. Ocenil, že se
škola zapojila do sběru potravinářského hliníku a předal dětem oprávnění, pokřtít si jednoho ze dvou
dospělých dikobrazů srstnatonosých a stát se mu kmotry.

Dikobraz srstnatonosý je na seznamu chovaných zvířat v plzeňské zoo téměř bez přestávky od
šedesátých let minulého století. Zajímavý hlodavec obývá rozlehlá území od Přední Asie po Himaláje
a Cejlon. Umí se velmi urputně bránit a zranění jím způsobená ostny, jsou bolestivá a dlouho se hojí.
Ve školní anketě vybraly
jméno „BĚLÍK“
Při slavnostech 900 let od
první zmínky o Bělé v Kosmově kronice české město
Bělá nad Radbuzou ocenilo a
podpořilo tuto aktivitu školy,
dětí a jejich rodičů a společně
se ZŠ a MŠ se stalo patronem
dikobraza a zavázalo se i k
pravidelnému
finančnímu
příspěvku.
Stánek při bělské výroční oslavě prezentoval Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně
Helena Smolíková, vychovatelka ŠD
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CHYBÍ VÁM JEŠTĚ NĚCO MALÉHO POD STROMEČEK?
Navštivte pokladnu městského úřadu, kde je možné
zakoupit si publikace, stolní kalendář, puzzle,
zimní pohlednici a mnohé další s motivem města.
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USKUTEČNĚNÍ TRADIČNÍCH VÁNOČNÍCH, SILVESTROVSKÝCH
A NOVOROČNÍCH AKCÍ SE BUDE ODVÍJET OD AKTUÁLNÍCH NAŘÍZENÍ
BOŽÍHODOVÝ FOTBÁLEK
25. prosince 2021 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
VYCHÁZKA ZA NIKLEM
26. prosince 2021 – 13:00 hodin – odchod z náměstí
v Bělé nad Radbuzou
FOTBALOVÝ ZÁPAS ŽENATÍ VS. SVOBODNÍ
31. prosince 2021 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA NA BYSTŘIČÁK
31. prosince 2021 – odchod v Bělé nad Radbuzou
z barokního mostu ve 13:00 hodin,
v Újezdu Svatého Kříže od kuželny ve 12:30 hodin
SPOLEČNÁ OSLAVA SILVESTRA A PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
31. prosince 2021 – 23:30 hodin – barokní most v Bělé nad Radbuzou
VÝSTUP NA ROZHLEDNU NA VRCHU EBENE – 9. ROČNÍK
1. ledna 2022 – 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
1. ledna 2022 – od 14:00 hodin – náves v Újezdě Sv. Kříže
TĚŠÍME SE S VÁMI NA VIDĚNOU I V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE,
PŘI KONÁNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
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FOTO OHLÉDNUTÍ – BRIGÁDY NA LIŠČÍ HOŘE
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INZERCE

Milí spoluobčané a klienti Allianz pojišťovny,
rád bych vám touto cestou poděkoval za přízeň a důvěru, kterou jste mi zachovali
opět i v letošním roce.
Letošní rok je pro mě výjimečný tím, že je to 20 let, co jsem vaším partnerem při zvládání nečekaných životních situací.
A proto mi dovolte vám popřát mnoho šťastných kilometrů bez nehod a pohodový
návrat domů k vašim rodinám, co nejméně pojistných událostí ve vašich domovech
a pevné zdraví.
Přejeme vám též prožití krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc,
v novém roce 2022 hodně radostných dnů a mnoho optimismu a tolerance.
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok přeje za Allianz pojišťovnu
Výhradní reprezentant Milan Kop a jeho team
Lesní 88, 345 26 Bělá nad Radbuzou
Mob.: 777 057 800
E-mail.: milan.kop@iallianz.cz
„Pojišťovák je ten,
který ve smutných chvílích
jako jediný přináší dobré zprávy.“
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INZERCE

Prodejna KVĚTINKA
nabízí
stříbrné řetízky,
přívěsky a náušnice
za příznivé ceny.
Vše vhodné jako
vánoční dárek
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

Otevírací doba:
zavřeno
900 – 1700
Pá
900 – 1700
So
900 – 1700
Ne

Ne - zavřeno

900 – 2300
1000 – 1700
1300 – 1700

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:

20. - 27. 12. 2021 - ZAVŘENO
31. 12. 2021 – ZAVŘENO

28. – 30. 12. 2021 10:00 - 17:00 hodin
1. – 16. 1. 2022 – ZAVŘENO

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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