Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou
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PODROBNÝ POUŤOVÝ PROGRAM NALEZNETE UVNITŘ ZPRAVODAJE
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
slunce svoji pouť po obloze neustále zkracuje, jeřabiny červenají, naši čápi se naučili létat
a to znamená jediné. Měsíc září je, tu a s ním
doba, kdy naši prvňáčci otevřou klíčem školu,
kam se jistě všichni těší. Pro učitele, kuchařky,
uklízečky a rodiče začíná období starostí, o to
nejcennější, co máme, a tím jsou naše děti.
Všichni společně oceníme nové chodníky,
schodiště a přístup do školní jídelny. Jen co
obalíme knihy, nakoupíme cvičky, dostaneme
možná i první jedničku, či kytičku, je v prostoru
tvrze a náměstí tradiční bělská pouť.
V letošním roce se již podruhé sejdeme
v nové stodole a přilehlém areálu. Je připraven zajímavý program, jehož přesný rozvrh najdete také
v tomto zpravodaji. Za mě bych zmínil páteční koncert Druhé trávy s Robertem Křesťanem, v sobotu
Vašo Patejdla, člena legendární skupiny Elán. Velice se těším i na program pro děti, který bude nejen
tradiční nedělní pohádka, ale i vystoupení dravců a sov. Svoji sílu a obratnost si můžeme vyzkoušet na
lezecké stěně. Vše společně zakončíme v neděli, tradiční dechovkou, a pro ty, jež se nemohou rozloučit, zahraje skupina Benga Band.
Dovolte mi poděkovat, že vás mohu po dvacáté osmé oslovit s pozvánkou na naše tradiční společné oslavy pouti k Panně Marii Sedmibolestné. Pojďme se tedy společně potkávat, povídat si, užívat
příjemné atmosféry, jež nás alespoň na chvilku vytrhne ze starostí všedního dne.
Přeji nám všem příjemné babí léto.
váš starosta
Ing. Libor Picka

TVRZ BUDE OPRAVENA
Pře čtyřmi roky jsme získali areál bývalého statku do majetku. Dnes mohu říci, že naše úsilí o
jeho opravu je korunováno zaslouženým úspěchem. Loni jsme otevřeli stodolu, která si jistě svoji oblibu našla. Vaše účast na akcích tam pořádaných je toho důkazem. Společně s opravou stodoly probíhaly projekční a statické práce na získání stavebního povolení na opravu budovy bývalé tvrze. Celá tato etapa byla o to složitější, že se jedná o památkově chráněný objekt. V únoru byla podána žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj do programu vybudování zázemí pro sociální služby. V budově bude
umístěno zázemí pro naše pečovatelky a jejich klienty, stejně tak jako denní stacionář pro seniory.
Kromě těchto aktivit tam najdou své místo i maminky s dětmi v mateřském klubu. Tvořivé dílny klubu Uličník vystřídá finanční či psychologické poradenství diecézní charity nebo plzeňského Ledovce,
domažlického Ucha a dalších služeb, za kterými musí jejich uživatelé jezdit.
Město obdrželo dotaci ve výši 54 mil. Kč z celkových nákladů 65 mil. Kč. Celá akce musí být
dokončena do 31. 12. 2023.
Na objekt stájí je připravována dokumentace pro stavební povolení pro jeho přestavbu na mini
pivovar, pěstitelskou pálenici, jednoduché levné ubytování, zázemí pro cyklisty a rychlé občerstvení.
Úprava veřejného prostoru bude probíhat současně s úpravou objektu tvrze.
Ing. Libor Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou
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TROCHU ČÍSEL NA ZÁVĚR ANEB CO SE POVEDLO
Níže uvedená čísla hovoří o množství investic drobnějších či větších, a když k tomu přičteme
roční třímiliónové investice do obecních bytů, tak se myslím nemáme za co stydět. Nešlo by to bez
rozumného a vizionářského zastupitelstva, šikovných a obětavých pracovníků úřadu a hlavně bez vás
občanů našeho města.
Uplynulé roky byla plavba rozbouřeným mořem, nebylo vždy jednoduché najít ten správný
směr. Stalo se, že jsme najeli i na mělčinu či našli špatnou zátoku, ale vždy jsme společně napnuli
veškeré síly a plnou parou dopluly do klidného přístavu.
Děkuji, že jsem mohl být na té lodi vaším kapitánem.

STAVBY A INVESTICE 2018 – 2022
2022
˃ Oprava CAS hasiči Újezd Sv.Kříže 1.566.102,- Kč
˃ Dětské hřiště Smolovská ul. 433.080,- Kč
˃ Sekačka Walker 587.178,- Kč

Dotace 700.000,-

2021
˃ Výsadba ovocného sadu
331.978,- Kč
Dotace 248.400,- Kč
˃ Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu 22.862.958,- Kč Dotace 13.393.792,- Kč
˃ 10 BJ Bělá nad Radbuzou (dům s peč.sl.) 23.310.782,- Kč Dotace 6.000.000,- Kč
˃ Modernizace střelnice Újezd Sv. Kříže + pušky 1.060.528,- Kč Dotace 700.000,- Kč
˃ Rodinný domek Smolovská čp.95
1.200.000,- Kč
˃ Oddělený sběr odpadů
727.512,- Kč Dotace 538.805,- Kč
˃ Oprava místní komunikace Bystřice 1.098.326,- Kč Dotace 300.000,- Kč
˃ Výstavba Panevropské cyklostezky 589.000,- Kč Dotace 200.000,- Kč
˃ Vozidlo Renault Arkana 672.840,- Kč

2020
˃ Malé vodní nádrže Čečín
6.184.444,- Kč
Dotace 3.992.000,- Kč
˃ Technika a technolog. pro lesní hosp. (Řezací a štípací automat) 553.273,- Kč Dotace 228.625,- Kč
˃ Vybudování plynové kotelny ZŠ a MŠ
2.832.443,- Kč
˃ Pracovní plošina (leasing)
2.057.000,- Kč

2019
˃ Oprava místní komunikace Mlýnská ulice 3.508.476,- Kč Dotace 1.846.196,- Kč
˃ Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ
36.126.387,- Kč Dotace 12.114.383,- Kč
˃ Oprava místní komunikace v Újezdě Sv.Kříže 1.040.304,- Kč Dotace 370.000,- Kč
˃ Výstavba Panevropské cyklostezky 468.000,- Kč Dotace 300.000,- Kč
˃ Ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ordinaci 392.040,- Kč Dotace 196.020,- Kč
˃ Lesnická technika (Malotraktor, vyvážecí vlek, půdní fréza) 2.280.850,- Kč Dotace 942.500,- Kč
˃ Chodníky Pavlovická ulice 5.101.773,- Kč
Dotace 2.613.999,- Kč
˃ Kanalizace Lesní ulice
878.229,- Kč
˃ Vybavení kabin na fotbalovém hřišti 572.132,- Kč
˃ Autobus Renault 752.992,- Kč
˃ Vozidlo pro lesní hospodářství Alaskan 537.190,- Kč
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2018
˃ Dopravní automobil pro evakuaci osob hasiči
1.905.355,- Kč
Dotace 1.810.087,- Kč
˃ Výměna vrat hasičské zbrojnice
666.110,- Kč Dotace 581.172,- Kč
˃ Oprava místní komunikace Luční a Dlouhá ulice 865.150,- Kč
Dotace 300.000,˃ Výstavba kanalizace v Mlýnské ulici
1.263.032,- Kč
Dotace 596.000,- Kč
˃ Výstavba Panevropské cyklostezky 480.000,- Kč Dotace 384.000,- Kč
˃ Lesní turistická infrastruktura (Odpočívadlo)
399.179,- Kč
Dotace 201.586,- Kč
˃ Oprava hřbitovní kaple
302.488,- Kč Dotace 211.000,- Kč
˃ Pořízení elektromobilu
699.000,- Kč
Dotace 220.000,- Kč
˃ Pořízení elektrotříkolky
59.835,- Kč
Dotace 20.000,- Kč
˃ Vysokozdvižný vozík Desta 120.000,- Kč

ROK

PŘÍJMY

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ

VÝŠE MAJETKU

2018

74.822.769,-

70.571.435,-

- 4.251.334,-

520.772.023,-

2019

91.147.395,-

87.779.066,-

- 3.368.329,-

529.695.885,-

2020

77.617.190,-

75.151.174,-

-2.466.016,-

553.467.962,-

2021

88.652.595,-

101.803.505,-

13.150.910,-

588.772.345,-

Ing. Libor Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou

CO JE PŘIPRAVENO, POTVRZENO
A PŘEDFINANCOVÁNO DO KONCE ROKU
Většina těchto akci měla být buď již hotova, nebo rozpracována, ale současná doba s nedostatkem materiálů, pracovníků či neustálého zdražováni posunuje termíny dokončení.
Opět budu velice stručný:
Výstavba dětského hřiště ve Smolovské ulici 433 000,- Kč
Vybudování skate parku v prostoru před fotbalovým hřištěm 730 000,- Kč
Rekonstrukce hřiště v Újezdě Svatého Kříže 1 200 000,- Kč (dotace Plzeňský kraj)
Rekonstrukce výtahů Za Pivovarem č. 78 a č. 79 - 2 000 000,- Kč
Rekonstrukce kotelny a výstavba fotovoltaických panelů na střeše bytovek v Újezdě Svatého Kříže
1 200 000,- (Zelená úsporám pro veřejné budovy)
Úprava a dokončení návsi v Čečíně 997 000,- Kč (dotace Plzeňský kraj 300 000,- Kč)
Ing. Libor Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou
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NAŠI HASIČI
Děkujeme našim hasičům za vzornou reprezentaci města při hašení náročného požáru v oblasti
Česko-saského Švýcarska. Jako poděkování město hasičům pořídilo lehké zásahové přilby včetně svítilen. Tento doplněk se v náročných podmínkách ukázal jako nezbytný a to nejen při dohašování ohnisek požáru, ale své uplatnění najde i při technických zásazích, kterých má naše jednotka většinu. Tato
helma je nepoměrně lehčí než klasická zásahová a přitom svého majitele bezpečně ochrání. Samozřejmostí je i doplnění poničeného materiálu, oblečení a obutí. Jak je v tomto zpravodaji zvykem ještě
trochu čísel na závěr.
Investice do JPO II za rok 2020 1.359 532,- Kč
2021 1.293 408,- Kč
do 06/2022
671.879,-Kč
Ještě jednou poděkování za vaši činnost pro nás všechny.
Ing. Libor Picka, starosta města Bělá nad Radbuzou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU SE USKUTEČNÍ
V PONDĚLÍ 5. 9. 2022,
OD 18:00 HODIN, V OBŘADNÍ SÍNI MĚÚ V BĚLÉ NAD RADBUZOU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou:
12. 9., 26. 9.
ostatní obce:
13. 9., 27. 9.

-------------------------------------------------------------------------------------------CVIČENÍ PRO SENIORY
Město Bělá n. R. ve spolupráci s paní Annou Šimáčkovou
nabízí opět možnost cvičení pro seniory.
Cvičení se bude konat každé pondělí, v klubu Domu
s pečovatelskou službou v Bělé n. R.
PRVNÍ CVIČENÍ V PONDĚLÍ 19. září 2022
První skupina od 14:00 h. a poté druhá skupina od 15:10 h.
Cvičení je zdarma.
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PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané,
rád bych poděkoval hasičům z výjezdové jednotky, kteří neváhali ani minutu, odjet od rodin a
partnerek, pomoci s hašením velkého požáru do Českého Švýcarska. Jednotka vyjela 5. 8. 2022 a vrátila se 10. 8. 2022. Na tento odřad jelo družstvo o počtu 1+3 a technika TATRA 815 a CAS 32. Střídání družstev proběhlo v neděli 7. 8. 2022. Byl to opravdu náročný zásah a chlapi to zvládli na jedničku. To je pro každého velitele radost vidět, jak si jeho jednotka dokáže poradit v každé, i když mnohdy nelehké, situaci. Poděkování patří také Městu a celému zastupitelstvu, za podporu výstrojí i výzbrojí. Díky nim patříme mezi nejlépe vybavené jednotky JPO II v Plzeňském kraji.
V neposlední řadě si zaslouží poděkování naše rodiny, které nás podporují a vždy na nás čekají, až se vrátíme v pořádku domů. A to je pro nás moc důležité. Chlapcům přeji, aby se vždy vrátili
domů v pořádku.
Michal Lukášek, velitel jednotky

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,
chtěli bychom Vám touto cestou z celého srdce poděkovat za neuvěřitelnou podporu a solidaritu, kterou jste nám vyjádřili finančními příspěvky, určenými pro naši vážně nemocnou dceru, vnučku,
Nikolku Šmrhovou.
Zároveň bychom chtěli vyjádřit velký dík také Vám všem, kteří při nás stojí a podporují nás
nejen finančně, materiálně, ale i dobrým slovem.
Děkujeme Městu Bělá nad Radbuzou, místním spolkům a organizacím i jednotlivcům – našim
drahým spoluobčanům, přátelům a kamarádům.
Vážíme si Vás všech, kteří jste dokázali otevřít své srdce a pomoci naší Nikolce.
Monika Šmrhová (Mokrá) - maminka,
Drahuš a Honza Mokrých – babička a dědeček
a celá naše rodina

---------------------------------------------------------------------------------VÝZVA – PODZIMNÍ VÝSTAVA
Pro plánovanou podzimní výstavu hub,
regionálních výpěstků a podzimních dekorací
hledáme nadšence, kteří by měli zájem o vystavení
svých výpěstků, výrobků či dekorací s podzimní
tématikou, v městské stodole, v sobotu 29. 10. 2022.
Zapojit se mohou také třídní kolektivy MŠ a ZŠ.
V případě zájmu kontaktujte Blanku Triščovou,
e-mail: knihovna@belanr.cz, tel.: 775 679 395
Těšíme se na Váš zájem.
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POUŤOVÉ TIPY
Čtvrtek bude tradičně patřit atletice a varhannímu koncertu, nebude chybět ani
ohňostroj. V pátečním programu si rozhodně nenechte ujít vystoupení ROBERTA
KŘESŤANA A DRUHÉ TRÁVY a poté ANONYMMU. K zakoupení bude
zbrusu nový nástěnný kalendář města a k vidění obrazy několika vystavovatelů.
V bohatém sobotním programu oceníme bělské osobnosti roku, nebude chybět fotbalové utkání a městskou stodolu zaplní hity O5 A RADEČEK, nestárnoucího VAŠO
PATEJDLA, ZASTODESET a stálice rockového nebe ALKEHOLU. Novinkou
budou ukázky sov a dravců. Pouťovou zábavu s JUPITER BANDEM jistě velmi
příjemně okoření vystoupení PETRA KOLÁŘE. Pro děti je na neděli připraveno
DIVADLO Z BEDNY s tvořivou dílnou. Tradičně se uskuteční i poutní mše svatá.
Pro příznivce dechovky zahraje DOUBRAVANKA. Pro sportovní vyžití budou
po celé nedělní odpoledne k dispozici lezecké stěny a dráhy. Rockové pecky na závěr
zahraje BENGA BAND. Po celou dobu bude možné ochutnat vína a burčák.
Těšíme se na viděnou

-------------------------------------------------------------------------------------------Hledáte inspiraci kam na výlet nebo kam vyrazit s dětmi?

Přijďte na letošní Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP!
Objevíte nové turistické cíle, načerpáte informace z historie, ochutnáte regionální pochutiny
nebo poznáte nová řemesla. Čekají na vás skvělí hosté:
Lukáš Hejlík, herec, který je známý svým blogem a projektem Gastromapa
Tereza Bebarová, moderátorka pořadu Peče celé Česko
K tomu všemu pro vás bude připravena spousta map, brožur a katalogů, tak se přidejte k události a
pozvěte i svoje přátele!
Program najdete na www.itep-plzen.cz
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ SE KONAJÍ
VE DNECH:
pátek 23. září 2022, od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 24. září, od 8:00 do 14:00 hodin
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 a 2
v Bělé nad Radbuzou je obřadní síň v budově Městského úřadu
Bělá nad Radbuzou, náměstí 200
Zastupitelstvo města
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Bělá nad Radbuzou

Kandidátní listina
číslo

název

Počet kandidátů
abs.

v%

1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

15

20,00

2

Komunistická strana Čech a Moravy

15

20,00

3

Pro naše občany

15

20,00

4

Sdružení nezávislých kandidátů VIZE 2026

15

20,00

5

Hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a KDU-ČSL

15

20,00

14

15

16

17

18

19

20
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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

Ne - zavřeno

Otevírací doba září:
Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078

Út
St
Čt

900 – 1900
900 – 1900
900 – 1900

OTEVÍRACÍ DOBA – BĚLSKÁ POUŤ
pátek 16. 9.: 9:00 – 22:00 hodin
sobota 17. 9.: 10:00 – 19:00 hodin
neděle 18. 9.: 10:00 – 19:00 hodin
Přijímáme objednávky na pouťové koláče
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Pá
So
Ne

900 – 2200
1000 – 1900
1300 – 1900

INZERCE


Autopojištění ALLIANZ
Víte o tom, že Nový občanský zákoník zvyšuje nároky poškozených?

Povinné ručení vás hlavně chrání, když vozidlem způsobíte škodu na zdraví nebo na majetku. Zabezpečí vás před neočekávanými výdaji spojenými s finančními nároky poškozeného. Autopojištění od
Allianz toho umí mnohem více. Pomůže vám i při řešení následků bouřky a krupobití nebo při střetu
se zvířetem. Přesvědčte se sami o jeho výhodách.
VÝHODY
-

24/7 právní rada na telefonu zdarma
rozšířená asistenční služba – odtah vozidla při poruše či nehodě až 150 km
rozšířené úrazové pojištěné celé posádky
pojištění skel bez limitu
poškození vozidla zvířetem - např. zničení elektroinstalace hlodavci
střet vozidla se zvířetem (srna, divoké prase ale i kočka nebo pes)
slevy za věrnost - za životní pojištění, privátní majetek a penzijní připojištění (až 21%)

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

Ing. Veronika Dubcová
Tel.: 776 777 301
Email: veronika.dubcova@iallianz.cz

Allianz pojišťovna - již 21 let v Bělé nad Radbuzou

23

INZERCE

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: 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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