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SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v současné době město
Bělá nad Radbuzou
zajistilo bydlení třem
ukrajinským rodinám
ve třech městských
bytech. Bude zřízen
transparentní účet
u ČSOB, na který
bude možné přispívat
financemi pro následnou pomoc uprchlíkům.
Děkujeme všem
za doposud projevenou
nezištnou pomoc.
Ing. Libor Picka,
starosta města

ZASEDÁNÍ ZM
21. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
BĚLÁ N. RADBUZOU
SE USKUTEČNÍ
V PONDĚLÍ 21. 3. 2021,
OD 18:00 HODIN,
V OBŘADNÍ SÍNI MĚÚ
V BĚLÉ N. 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:
28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.
ostatní obce:
29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.
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POMÁHEJ UKRAJINĚ
Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde lidé mohou nabídnout svou pomoc
v souvislosti se situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině
www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby pomoci, které jsou následně kolegy z místních neziskových organizací a obcí zpracovávány a propojovány.
Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR, které sdružuje celkem 16 nevládních organizací zabývajících se dlouhodobě migrací a
integrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník,
kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Po ověření
se nabídka objeví v databázi nabídek. Nabízet je možné
tlumočení, dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální pomoc, ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity
lidem prchajícím před válkou, určitě se na platformě zaregistrujte. Nedostatek ubytovacích kapacit je
stále aktuální zejména v okrajových lokalitách Plzeňského kraje.
Pokud byste rádi pomohli finančně, můžete touto formou podpořit naši sbírku SOS Ukrajina: č. ú.
0093209320/0300.
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni v Plzeňském kraji

---------------------------------------------------------------------------------VZPOMÍNKA
Kdo v srdcích žije, neumírá...
Dne 1. 2. 2022 uplynulo 50 let, co nás opustila naše babička, paní
Barbora Denková a dne 8. 12. 2022 uplyne 50 let, co navždy odešel náš
dědeček, pan Emanuel Denk. Oba žili v Bělé nad Radbuzou.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vnučky Božka, Zdenka a Helka s rodinami

……………………………………………………………………….
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Vážení spoluobčané
Obyvatelé městyse Koloveč v referendu rozhodli, že nechtějí, aby na okraji městyse vyrostly dvě větrné elektrárny.
Větrné elektrárny plánovala postavit u městyse karlovarská firma meridian Nová
Energie s.r.o. Mělo jít o 150 metrů vysoké stožáry. Investor nabízel Kolovči finanční
kompenzace. Podle informací investorské firmy by výška tubusu elektrárny byla 150
metrů, délka listu 75 metrů a výkon 4,3 MW. Větrníky, by stály asi kilometr od obce.
Chtěli bychom vyjádřit svůj obdiv k zastupitelstvu Kolovče, za to že, i přes detailní informace o projektu větrných elektráren, chtělo znát i názor svých občanů, které reprezentuje. My jsme tyto informace k plánované výstavbě VE u obcí Čečín a Černá Hora
nikdy neobdrželi!
Dále bychom chtěli reagovat na stanoviska starosty Bělé nad Radbuzou Ing. Libora Picky, které učinil v tisku a to v Právu 18. 2. 2022 a Deníku dne 17. 2. 2022. Mimo jiné uvedl:
1) „Jednání s občany je na zasedání zastupitelstva emocionální„ Ano to se skutečně
stalo a to na zasedání zastupitelstva 27. 10. 2021. To se veřejnost poprvé dozvěděla o
pokročilých jednáních s investorem, které trvají od roku 2019!! Nelze se tedy divit, že
první reakcí občanů jsou emoce. Naopak na zasedání 31. 1. 2022 jsme již argumentovali zcela věcně a dokonce jsme měli pro každého zastupitele písemnou prezentaci o rizicích tohoto projektu.
2) „Nabídku firmy jsme uvítali, protože přemýšlíme o energetické soběstačnosti„
Zde jen konstatujeme, že vyrobený elektrický proud vstupuje do přenosové soustavy, a
jeho distribuce už není v moci výrobce, ani města Bělá nad Radbuzou. Ve smlouvě není
nic o snížení ceny elektrické energie nebo přímých dodávek pro občany Bělé nad
Radbuzou a okolí.
3) „Jako zastupitelé jsme dostali důvěru, abychom rozhodovali“ oponuje starosta.
To je sice pravda, ale rozhodování by nemělo být proti vůli občanů a ekonomickým zájmům města.
4) „O penězích nechci mluvit záměrně„ uvedl starosta. Proč? Je přeci legitimní, aby
město hledalo nové formy financování svojí činnosti. Pravdu máme my, když říkáme,
že slíbené finanční prostředky ve smlouvách za výstavbu VE, jsou „právnicky řečeno“
ve velké nejistotě a není zaručeno, že všechny finance, jak jsou uvedeny ve smlouvě,
město opravdu dostane.
Navíc stále argumentujeme faktem, že v Zadání nového územního plánu z roku
2016 je vyloučena výstavba VE na pozemcích Města Bělá nad Radbuzou. Toto vnímáme jako zásadní rozpor v jednání našeho zastupitelstva. Navíc finanční prostředky, které nabízí firma meridian Nová Energie s.r.o. městu Bělá nad Radbuzou za možnost výstavby VE na pozemcích města jsou opravdu skandálně nízké.
MUDr. Jiří Štuksa, Miroslav Cingroš
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OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY
OD 22. 3. DO 20. 4. 2022
V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
BĚLÁ NAD RADBUZOU, NÁMĚSTÍ 200
Pondělí, středa: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hodin
Pátek: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 13:30 hodin
-------------------------------------------------------------------

V SOBOTU 30. 4. 2022
V RÁMCI OSLAV OSVOBOZENÍ
V MĚSTSKÉ STODOLE
BĚLÁ NAD RADBUZOU, DLOUHÁ 66
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Policie České republiky
– KŘP Plzeňského kraje

PŘIBÝVÁ PODVODŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ
DOMAŽLICKO – Kriminalisté evidují podvodná jednání na internetu, podvody s nákupem kryptoměny. Apelují na veřejnost, aby lidé byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky.
Domažličtí kriminalisté zaznamenávají v těchto dnech nárůst týkající se přijatých
oznámení v souvislosti s podvody v online prostředí. Jedná se o prodej zboží přes internet, kdy prodávající kupujícího podvede, vyláká z něj peníze a poté s ním přestane komunikovat. Dalším případem jsou prodeje domácích mazlíčků po internetu, kdy jsou
kupující opět podvedeni. Nebo v neposlední řadě investice do kryptoměn. V souvislosti
s tím policisté apelují na občany, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky
zejména tím: nikomu po telefonu nesdělovat své osobní údaje, neposílat na neznámé
adresy a na neznámé internetové stránky kopie osobních dokladů, platebních karet nebo
jiných písemností s osobními údaji, nesdělovat nikomu přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a nepotvrzovat žádné notifikace v bankovních aplikacích po telefonickém rozhovoru nebo jiné komunikaci s neznámými osobami, nereagovat na hovory
z neznámých zahraničních telefonních čísel, nezasílat finanční prostředky platebními
službami (jako například Western Union, WorldRemit, PayPal) neznámým osobám, neinstalovat si do počítačů či mobilních telefonů aplikace pro vzdálenou podporu (AnyDesk, Teamviewer atd.) a aplikace pro přístup směnáren virtuálních měn, pokud těmto
aplikacím nerozumíte
Kriminalisté šetří případ, kdy žena reagovala na inzerát na internetovém portálu, kdy
prodávající nabízel k prodeji kočku. Neznámý prodejce ženu instruoval, aby si do mobilního telefonu nainstalovala aplikaci WorldRemit a prostřednictvím této aplikace měla proběhnout platba za kočku. Během týdně přišly ženě žádosti o stržení platby, které
autorizovala, a bylo jí tak strženo 85 tisíc korun. Kočku však žena nezískala.
V dalším případě prodával na inzertním internetovém portálu muž svoje lyže, které
již nepotřeboval. Na inzerát mu odpověděl neznámý muž, který uvedl, že je až
z druhého konce republiky a že si pro lyže pošle kurýra a že částku za lyže zaplatí předem na jeho platební kartu. Proto po prodávajícím požadoval číslo platební karty, platnost platební karty a také CVC kód ze zadní strany platební karty. Prodávající mu
všechny tyto údaje zaslal včetně zůstatku finanční hotovosti na svém bankovním účtu.
Záhy zjistil, že částka mu nebyla přičtena, ale naopak z jeho účtu neznámý pachatel zadal peněžní
transakci
34
tisíc
korun
putující
do
Singapuru.
V několika případech se lidé nechali zlákat vidinou zhodnocení svých úspor a chtěli
investovat do kryptoměn. Zaujali je reklamy na sociálních sítích nebo je oslovil kdosi
přes komunikační platformu v mobilním telefonu. Podle instrukcí si naistalovali došlý
software AnyDesk pro vzdálený přístup a nechali provést převod finančních prostředků
se záměrem nakoupení bitcoinů. Poškození tak přišli o více než 80 tisíc korun, aniž by
získali požadované bitcoiny.
por. Mgr. Dagmar Brožová
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INZERCE

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







 14,30 Bělá nad Radbuzou /náměstí/

Výdej objednané drůbeže 4. 4. 2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex stáří: 15-18týd. cena: 230,-Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA!
15-18týd.
140-260,-Kč
•
různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
• 10-15% snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok
Chovní kohoutci
15-18týd.
140-230,-Kč

Prodej 12. 5. 2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex,
Dominant Greenshell – NOVINKA! Kuřice Vlaška, kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty /kanadské
širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata, Perličky
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze,cz, www.prodej-drubeze.cz
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INZERCE

Po
Út
St
Čt

Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078

Otevírací doba:
zavřeno
900 – 1700
Pá
900 – 1700
So
00
00
9 – 17
Ne

900 – 2200
1000 – 1700
1300 – 1700

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VELIKONOCE

Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy

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

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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