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VÝVOZ POPELNIC
Bělá nad Radbuzou: 28. 8., 11. 9., 25. 9.

ostatní obce: 29. 8., 12. 9., 26. 9.

DOVOZ VODY NA ZAHRÁDKY
Město Bělá nad Radbuzou nabízí občanům možnost dovozu vody na zahrádky. Cena dovozu je stanovena
takto: 1 dovoz pro jednu zahrádku – 500,- Kč. V případě zájmu se můžete hlásit v pokladně Městského úřadu.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
pondělí 13:00 – 17:00

čtvrtek 13:00 – 17:00

sobota 8:00 – 12:00

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE Bělá nad Radbuzou

ordinační hodiny v srpnu:
21. 8. 2017 - pouze recepty a žádanky
28. 8. 2017 - lékař 8:00 – 12:00 hodin
Plus pro Uličníka
Klub Uličník pro děti a mládež, zřizovaný Diakonií Západ
působí v malých lokalitách v západočeském příhraničí již
třetím rokem. Zájem o nízkoprahový klub je stále vysoký
a mobilní klub se dostal již do podvědomí i široké veřejnosti. V rámci projektu Plus pro Uličníka, který byl realizován od července 2016 do června 2017 za finanční podpory ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, se podařilo realizovat na místních ZŠ preventivní programy zaměřené na dospívání mladistvých, tmelení kolektivu a asertivní chování. Díky preventivním
vstupům do tříd jsme oslovili nové lidi, kteří naší službu začali využívat. Cílem našich vstupů do tříd
bylo naučit děti a mládež předcházet náročným životním situacím a případně je konstruktivně řešit.
Klientela Klubu Uličník je různorodá, přichází do něj děti a mladí lidé s různými zakázkami. Nejčastěji řešíme mezilidské vztahy, vztahy mezi vrstevníky a v rodině. Dále také zvládání jejich obtížných i
každodenních životních situací a úspěšné plnění školních povinností.
Tým pracovníků se mohl rozrůst o dalšího člena posádky a rozšířit své služby o podporu formou krizové intervence. Proto chceme touto cestou poděkovat dlouhodobému sbírkovému projektu Pomozte
dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti za jejich finanční podporu. S koncem projektu Plus pro Uličníka však naše působení v lokalitách nekončí, nově od dubna
2017 je služba zajišťována díky podpoře z Evropského sociálního fondu v rámci projektu ULIČNÍK
PRO POBĚŽOVICKO – klub pro děti a mládež, kterým cílíme zejména na mladé lidi ve věku 15-20
let a na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Mobilní klub jezdí do lokalit Poběžovice, Bělá nad
Radbuzou, Drahotín a Mutěnín, kde jej mohou děti a mládež zastihnout v pravidelných časech od
12:00 do 17:00 hodin vždy na stálém místě, provoz je i během prázdninových dnů zachován. Pro děti
a mládež je vždy připraven na každý měsíc tematický preventivní program, který má děti naučit něco
nového,
posílit
jejich
sebevědomí,
získat
nové
zkušenosti
a znalosti. Nezahálíme ani ve sportovních a volnočasových aktivitách, které děti baví a rádi se jich
účastní. Zveme tak další děti a mladé lidi, aby si přišli Uličníka prohlédnout a zažít s námi něco nového a zábavného.
Vypracovala: Eliška Kolářová, DiS.
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Blahoslavený Hroznata

rytíř, potomek starého českého šlechtického rodu.
Možná další český svatý. Od roku 1993 patron Plzeňské diecéze. Kanonizační proces
byl zahájen v roce 2004. Narodil se někdy před rokem 1170. Jako dítě několikrát unikl
smrtelnému nebezpečí díky přímluvě blahoslavené Panny Marie. Když dospěl, oženil
se, ale manželka i novorozené dítě mu zemřely. Velmi to s ním otřáslo, a tak se upnul
ke své jediné jistotě - k Panně Marii. Chtěl se účastnit na křížové výpravě, ale vrátil zpět do Čech. Založil a nechal postavit ženský premonstrátský klášter v Chotěšově. V té době asi značně přehodnotil
svůj život a své plány, protože se po dostavbě kláštera vrátil k papeži a přímo od něj přijal premonstrátský hábit. V Římě zahájil svůj noviciát a řeholní sliby složil v Teplé. Byl velmi bohatý a všechno
věnoval klášteru. Měl rozsáhlé majetky v severozápadních Čechách, hlavně na Českolipsku, a klášter
vzkvétal především díky němu. Opat ho jmenoval svým zástupcem a pověřil jej správou veškerého
klášterního majetku. Hroznata hospodařil velmi dobře a to se stalo trnem v oku okolí. Závist světem
vládla odedávna. I když měl klášter papežskou ochranu, pořádaly na něj nájezdy loupeživí rytíři. Hroznata veškeré tlaky zvládal bravurně a tvrdě, ale měl soustavně nepřátele. Ve starobylé zprávě se píše:
Jednou byl Hroznata pověřen opatem, aby navštívil tepelské statky v Hroznětíně. Vybral si mezi mnichy společníka a vydal se na cestu. Po cestě však byla dvojice zajata loupeživým rytířem, který byl
zapřísáhlým nepřítelem kláštera. Rytíř odvedl zajatce na svůj hrad Kinsberg u Chebu (dnes Starý
Hrozňatov) a vymáhal za Hroznatu od kláštera vysoké výkupné. Tepelští mniši by byli tuto velkou
částku shromáždili, Hroznata však nedovolil opatovi kláštera výkupné zaplatit. Loupživý rytíř ho za to
krutě trestal. Krutému mučení Hroznata 14. července 1217 podlehl. Jeho spoluvězeň začal horečnatě
pomýšlet na útěk. Jedné noci se žalářní kobka zaplnila jasným světlem a před vězněm stál v bílém
rouchu Hroznata. Pokynul rukou a z vězně spadly okovy. Dveře žaláře se otevřely a mnich se mohl
bez překážek vrátit do kláštera. Hroznatovo tělo pak bylo převezeno do Teplé a pohřbeno v klášterním
kostele. Loupeživý rytíř byl den ode dne trudnomyslnější, zcela jej opustila radost ze života. Nakonec
beze stopy zmizel a nikdo o něm již neslyšel.
Letos tedy připadá významné výročí - o prázdninách máme příležitost podívat se do Teplé.
P. Josef Prchal

POŠTA
Bělá
nad Radbuzou
Změna
otevírací doby
(z provozních
důvodů)
31. 8. 2017
otevřeno
do 15:00 hodin
1. 9. 2017
otevřeno
do 15:00 hodin
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Je to tady! POUŤOVÁ
OCHUTNÁVKA
V pátečním programu nebude chybět vystoupení hudební skupiny LENKA & K. BAND. Sobotní
program bude plný hvězd i stálic českého hudebního
nebe. Těšit se tak můžete na MICHALA HRŮZU

nebo kapelu ČESKÉ SRDCE, nebude chybět
ani zahraniční host, německá kapela
MÖTORBLÖCK (revival známé kapely
MOTÖRHEAD). Pouťovou zábavu s JENNY.CZ PARTY BANDEM jistě příjemně okoření vystoupení DANA NEKONEČNÉHO. Pro příznivce dechové hudby je na neděli připravené vystoupení
SKALANKY. V neděli se také uskuteční setkání modelářů, k vidění budou funkční modely letadel,
vrtulníků a lodiček. Podrobný program již brzy! Těšíme se na viděnou.

V sobotu, 5. srpna 2017,
ožil barokní most přes řeku Radbuzu folkovou, country, trampskou a
spřízněnou hudbou.
Přes 300 návštěvníků mělo
možnost si za krásného slunečného
počasí zazpívat své oblíbené písně
např. s Nezmary, Vojtou Kiďákem Tomáškem, Pilouny a dalšími báječnými muzikanty.
Foto H. Volfíková a redakce.
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INZERCE

Po
Út
St
Čt

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

Otevírací doba srpen:
800 – 1900
800 – 1900
Pá
800 – 2300
800 – 1900
So
1000 – 1900
00
00
8 – 19
Ne
1300 – 1900

Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy
a točené zmrzliny.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149,- až 180,- Kč/ks.
Prodej: 19. srpna, 16. září a 14. října 2017
Bělá n. Radbuzou - u hasičů – 16.10 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
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INZERCE

Prodáme byt v Třemešné pod Přimdou, 3+1, 75m2, možnost dokoupení zahrady 600m2
a garáže. Tel. 602 449 199, 605 171 867. Zdeněk Kocour, Dolní Kamenice 43, 345 62 Holýšov.

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.sumavanet.cz/bela
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