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VÝVOZ POPELNIC

Bělá nad Radbuzou:
ostatní obce:

12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3.
13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3.
SETKÁNÍ SE STAROSTOU

Starosta města Ing. Libor Picka zve srdečně své spoluobčany k setkání,
ve středu, 14. února 2018,
od 13:00 do 16:00 hodin, na městský úřad, do své kanceláře.
Dotazy budou zodpovězeny, náměty a připomínky vítány.

--------------------------------------------------------------------------------------------

POKLADNA
Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení místního
poplatku ze psů pro rok 2018 je 31. 3. 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------

PLZEŇSKÁ KARTA
Od 1. 1. 2018 zlevňuje Plzeňský kraj jízdné ve veřejné dopravě. Slevy budou
poskytnuty držitelům PLZEŇSKÝCH KARET s aktivovaným slevovým profilem.
Plzeňskou kartu je možné pořídit v pokladně MÚ Bělá nad Radbuzou za 170,- Kč
s platností na 5 let. Bližší informace: www.plzenskakarta.cz, www.poved.cz
a v pokladně MÚ Bělá nad Radbuzou.
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Bratři a sestry
Víra je i za našich dnů darem, který je třeba znovu objevovat, opatrovat
a dosvědčovat, neboť Pán každému z nás umožňuje prožívat krásu a radost.
Víru máme předávat neporušenou a úplnou bez zředění či zkreslení, a to tak,
aby tato spolehlivá nauka, kterou je třeba svědomitě respektovat, byla prohloubena
a představena způsobem odpovídajícím potřebám naší doby.
Víra se nejsnáze a nejpřirozeněji předává ve vlastní rodině. Žitá víra starších se předává do života mladších nejlépe v době, kdy mladší jsou zcela závislí a lnou ke starším a tento čas je rozhodující. Ježíš Kristus je mezi námi přítomný „po všechny dny“ – i v našich časech! „Svou láskou přitahuje
k sobě lidi všech generací. I dnes je tedy třeba znovu objevit radost z víry i nadšení pro její předávání.“ Nemáme se bránit Duchu Svatému.
„Vím, komu jsem uvěřil“, říká sv. Pavel. Víra je totiž „osobní přilnutí člověka k Bohu; a zároveň je neodlučně svobodným souhlasem s pravdou, kterou Bůh zjevil“. Osobní důvěra v Pána a víra,
kterou vyznáváme v krédu, jsou od sebe neodlučitelné a mezi prožívanou vírou a jejím obsahem existuje hluboké pouto: víra svědků a vyznavačů je stejná jako víra apoštolů a učitelů církve.
Vyprošujme si milost víry v současných překážkách - tento čas je současně „časem milosti“
a může přispět k jednotě mezi nejrůznějšími skupinami a názory.
Víra dává stabilitu našemu životu a přerůstá v naději překračující tento život a svět. Jaký smysl
by mělo to, co dělám a co žiji bez víry? – V tomto smyslu věří i ti, kteří tvrdí, že nevěří – věří, že vše
má smysl, ale nevědí jaký a hledají a třeba jim pomáhat.
Buďme si jistí, že mezi vírou a skutečnou vědou není rozpor, protože obě směřují k pravdě.
Všichni jsme vyzýváni k obnovení daru víry, kéž si všichni uvědomíme, že jsme přijali zvěst
o spáse, kterou máme předložit všem.
Milí přátelé, děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili Tříkrálové sbírky a kteří jste přispěli. Kéž Vám to všem Pán Bůh odplatí.
P. Josef Prchal

Tříkrálová sbírka 2018 Bělá nad Radbuzou
10. 1. 2018 byly za dohledu vedoucího finančního odboru spočítány všechny pokladničky
farnosti Horšovský Týn. 11. 1. 2018 byly peníze s výčetkou odneseny do České spořitelny. Jedná
se o celkovou částku 92 388,- Kč, z toho vykoledováno v Bělé: 18 217,- Kč. Pokladnička 13
- 4 205,- Kč, pokladnička 14 - 5 265,- Kč, pokladnička 15 - 4 588,- Kč, pokladnička 16 - 4 159,- Kč.
Částky jsou potvrzené Českou spořitelnou.
V celkovém výtěžku TKS bude u farnosti Horšovský Týn uveden celkový obnos 92 388,- Kč.
Pro příští rok zjistíme možnost uvést Bělou samostatně.
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji vše dobré do dalších dnů.
Jana Tomášková
za organizátory sbírky
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem zachráněných životů bych rád poděkoval všem dárcům a členům hudebního uskupení
„spolek nadšených“. Celková částka pro nadaci Likvidace Lepry činí 1.562,- Kč (Vidice, růžencová
pobožnost – 168,- Kč; Mělnice, adventní koncert – 873,- Kč; Bělá nad Radbuzou, prohlídky betléma –
521,- Kč).
Děkuji
Ivan Jermář

PODĚKOVÁNÍ
Za rok 2017 je mou milou povinností a radostí poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli k provozu a „životu“ kostelů v Bělé nad Radbuzou, Mělnici a Újezdě Svatého Kříže.
Jménem svým i bělské farnosti mi dovolte, abych poděkovat paní Ing. Marcele Bartoníčkové,
bývalé knihovnici a redaktorce tohoto zpravodaje, za mnohaletou nezištnou spolupráci.
Děkuji
Ivan Jermář

Počet narozených dětí: 10
– z toho 5 chlapců (Martin, Matyáš, Josef, Michal, Tomáš) a 5 děvčat (Natálie Katelyn, Adéla, Sára,
Daniela, Anna)
Zemřelo 14 občanů – 10 mužů a 4 ženy
U Městského úřadu Bělá nad Radbuzou bylo uzavřeno celkem 13 manželství, z toho:
Kostel Panny Marie Sedmibolestné 1x
Kaple Panny Marie v Pleši 4x
Zahrada u rodinného domu 1x
Obřadní síň městského úřadu 3x
Park smíření v Železné 1x
Palouk pod kaštanem v Pleši 1x
Palouk po košatou višní v Pleši 1x
Barokní most v Bělé 1x
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem: 1.663, z toho Bělá 1.333

HALOVÝ ÚZEMNÍ PŘEBOR MLÁDEŽE
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

11. března 2018 – tělocvična základní školy
pořádá: MO ČRS Bělá nad Radbuzou a Město Bělá nad Radbuzou

JOSEFOVSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
17. března 2018 – kulturní dům
od 20:00 hodin, vstupné 130,- Kč, bohatá tombola

hrají: SYMPAŤÁCI, pořádá: SDH Bělá nad Radbuzou
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JAK JSME JEZDILI PLAVAT
V listopadu a prosinci
loňského roku pravidelně
každý pátek vyjížděly děti z
mateřské školy do plaveckého
bazénu v Domažlicích, kde si
užívaly vodních radovánek a
zároveň se učily prvním plaveckým krůčkům pod vedením instruktorky. Cílem bylo
seznámit se s vodou, odstranit
strach
a ukázat dětem, že bazén je
výborné místo ke hraní i sportování. Většina dětí již zkušenosti s vodou měla, ale pod
vedením instruktorky to bylo
úplně jiné než s rodiči. Za tuto akci bychom chtěli poděkovat našemu panu starostovi L. Pickovi, který nejen kurz domluvil, ale
také ulevil peněženkám rodičů, protože děti jezdily městským autobusem zdarma. Rodiče zaplatili
pouze cenu kurzu. Celá akce byla moc pěkná, pro děti přínosná a v letošním roce na podzim se bude
opakovat. Už se moc těšíme! Fotografie najdete na školních stránkách.
Alena Konopová
NA DOMAŽLICKU STARTUJE TŘETÍ ETAPA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Od ledna roku 2018 startuje 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku. Rozběhl se projekt Centra pro komunitní práci západní Čechy, který je pokračováním procesu komunitního
plánování zahájeného v regionu již v roce 2007.
Sociální služby tak opět vstoupí na dobu dvou let do popředí zájmu. Jsou to služby, které pomáhají
lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná o ztrátu bydlení, zadlužení, domácí násilí, pomoc
rodinám s péčí o seniora či postiženého člena rodiny, pomoc dětem a mladým lidem s jejich problémy
doma, ve škole nebo při hledání práce a v mnoha dalších situacích. Mezi tyto služby patří např. pečovatelská služba, domov pro seniory, azylový dům či dluhové poradenství.
Cílem projektu „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku“ je navázat na předešlé výstupy, zmapovat stávající problémy v sociální oblasti a po diskuzích se všemi zájemci, kterých se sociální problematika dotýká či které zajímá, určit priority v rozvoji sociálních služeb do budoucích let. Do projektu, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, se může zapojit každý, od zástupců obcí a měst, přes organizace poskytující služby a samotné uživatele služeb či jejich blízké, až po zájemce z řad veřejnosti.
Úvodní setkání, na kterém bude celý projekt představen, proběhne 7. března od 15.00 hod. v zasedací
místnosti Městského centra soc. rehabilitačních služeb Domažlice. Na setkání jsou srdečně zváni
všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o ni zajímají. V současné době se také rozbíhá mapování
sociálních služeb, které v regionu působí, a jsou zjišťovány problémy, se kterými se obce a občané
v regionu v sociální oblasti potýkají. Na podzim 2018 budou zahájena jednání o zjištěných problémech a jejich možných řešeních. Pokud řešíte nějakou problematickou sociální situaci, nebo byste
chtěli bližší informace o projektu či byste chtěli přispět svým názorem, neváhejte kontaktovat
Mgr. Ondřeje Raffela, koordinátora projektu, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, tel.:
775 764 418, mail.: ondrej.raffel@cpkp.cz, který Vám rád poskytne bližší informace.
Mgr. Ondřej Raffel, CpKP ZČ
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Návrh kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2018
1. 1.
1. 1.
5. 1.
leden, únor
3. 2.
9. 2.
17. 2.
19. - 23. 2.
24. 2.
11. 3.
16. 3.
17. 3.
25. 3.
31. 3.
duben
2. 4.
14. 4.
15. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.
květen

1. 5.
5. – 6. 5.
6. 5.
8. 5.
12. 5.
13. 5.
16. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
25. 5.
26. 5.
31. 5.
červen
2. 6.
2. - 3. 6.

Výstup k rozhledně na vrchu Ebene, 5. ročník
Novoroční pétanque, od 14:00 hodin, hřiště na návsi, Újezd Sv. Kříže
Bělský country večer - Mix Band
Lyžařský přejezd ČL a další lyžařské akce dle sněhových podmínek
Masopustní průvod, sraz masek ve 14:00 hodin u kuželny,
Újezd Sv. Kříže
Bělský country večer, účinkuje: Flastr
Valentýnská fotbalová zábava, hrají: Maťáci, od 20:00 hodin,
KD Bělá nad Radbuzou
Lyžování Prášily
Dětský maškarní karneval, od 14:30 hodin, KD Bělá nad Radbuzou
Soutěž mladých rybářů - Halový územní přebor mládeže
v rybolovné technice, tělocvična ZŠ Bělá nad Radbuzou
Bělský country večer, účinkuje: René Souček
Josefovská zábava, hrají: Sympaťáci, od 20:00 hodin,
KD Bělá nad Radbuzou
Velikonoční dílna, od 15:00 hodin, kuželna, Újezd Sv. Kříže
Velikonoční zábava s Mílou Šobrem, od 20:00 hodin, kuželna,
Újezd Sv. Kříže
Štafeta „Po stopách operace Cowboy“
Velikonoční vycházka
Bělská pětka
Vítání jara, koncert Pěveckého souboru Města Bělá nad Radbuzou,
od 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Bělá nad Radbuzou
Oslavy osvobození
Stavění májky, slet čarodějnic, lampiónový průvod, od 16:00 hodin, náves,
Újezd Sv. Kříže
Stavění máje, Bělá nad Radbuzou
Místní kolo soutěže Zlatá udice
Okresní kolo soutěže Zlatá udice
Den s řekou
Dětský den - rybolov udicí pro děti - na Běláku
Na Kocovy kameny na kole i pěšky
Pouť v Újezdě Svatého Kříže, Pouťový turnaj v kuželkách
Mše svatá, kostel Nalezení svatého Kříže, od 13:00 hodin, Újezd Sv. Kříže
Pietní akt na hřbitově v Bělé nad Radbuzou
Okrsková soutěž v požárním sportu, od 10:00 hodin,
Bělá nad Radbuzou
Živá hudba, Penzion Pleš
Květinový den – Český den proti rakovině, Bělá nad Radbuzou
Pěší přechod a cyklo přejezd Českého lesa
„Po pašeráckých stezkách“ – jízda historických vozidel
Pouť ke kapličce svatého Jana Nepomuckého, Mše svatá,
vystoupení Pěveckého souboru Města Bělá nad Radbuzou
Noc kostelů
Dětský den, od 15:00 hodin, u kuželny, Újezd Sv. Kříže
Kácení máje
O pohárek pana starosty, kuželky pro děti ZŠ Bělá nad Radbuzou
Dětský den v Bělé nad Radbuzou, od 14:30 hodin
Dvoudenní turistický výlet
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8. – 10. 6.
10. 6.
23. 6.
23. 6.
23. 6.

6. setkání Bělých „Není Bělá jako Bělá“ tentokrát v Bělé nad Radbuzou
Živá hudba, Penzion Pleš
Svatojánská noc, Mše svatá, od 20:00 hodin, Pleš
Pouť na Pleši - dřevořezba, milíř, Penzion Pleš
Vítání léta - Netradiční soutěže pro malé i velké, na vodě i na suchu
– V. ročník, od 14:00 hodin, rybník pana V. Haška, Újezd Sv. Kříže
5. 7.
7. ročník Memoriálu F. Šteffela a V. Žižky v malé kopané,
hřiště u Radbuzy, od 9:00 hodin
22. 7.
Živá hudba, Penzion Pleš
4. 8.
8. Country na starém mostě
18. 8.
Memoriál F. Kühna – soutěž v požárním sportu, od 13:00 hodin,
na střelnici, Újezd Sv. Kříže, od 19:00 hodin zábava pod stanem
19. 8.
Živá hudba, Penzion Pleš
24. 8. – 2. 9.
XXII. ročník Memoriálu Jana Hutkaye st. v kuželkách
25. 8.
Hasičská soutěž O pohár starosty města v Bělé nad Radbuzou
13. – 16. 9.
Bělská pouť, Bělská míle
16. 9.
Poutní Mše svatá, kostel Sedmibolestné Panny Marie, od 9:00 hodin
23. 9.
Živá hudba, Penzion Pleš
28. 9.
Výstup na šumavský vrchol
říjen
Bělský country večer, od 20:00 hodin, Kolkovna
13. 10.
Brigáda na Liščí Hoře
20. 10.
Rozloučení s létem na Liščí Hoře
21. 10.
Dušičková dílna, od 15:00 hodin, kuželna, Újezd Sv. Kříže
24. 10.
Ocenění dárců krve, obřadní síň MěÚ Bělá nad Radbuzou
28. 10.
Oslava 100. let založení Československé republiky
listopad
Bělský country večer, od 20:00 hodin, Kolkovna
10. 11.
Svatomartinské posezení s hudbou + Kulinářská soutěž
o Řád zlaté vařečky, od 19:00 hodin, kuželna, Újezd Sv. Kříže
17. 11.
Vycházka na Sycherák
25. 11.
Adventní dílna, od 15:00 hodin, kuželna, Újezd Sv. Kříže
prosinec
Bělský country večer, od 20:00 hodin, Kolkovna
Tradiční vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
Vánoční koncert v Újezdě Sv. Kříže
Basketbalový turnaj Memoriál Václava Kadeřávka
Turnaj manželských a nemanželských párů v kuželkách
2. 12.
Rozsvícení vánočního stromu + Mikulášská nadílka,
od 17:00 hodin, u prodejny ZKD Sušice, Újezd Sv. Kříže
6. 12.
Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
v Bělé nad Radbuzou
9. 12.
Poutní Mše svatá ke cti svaté Barbory, na faře od 14:00 hodin,
na Železné
22. 12.
Adventní koncert Pěveckého sboru Města Bělá nad Radbuzou,
v obřadní síni MěÚ, od 17:00 hodin
25. 12.
Božíhodový fotbálek, hřiště u ZŠ, od 10:00 hodin
26. 12.
Vycházka za Niklem
26. 12. nebo 27. 12. Oddílový přebor jednotlivců – „Vánoční turnaj“ v kuželkách
31. 12.
Fotbalový zápas ženatí vs. svobodní, hřiště u ZŠ, od 10:00 hodin
31. 12.
Silvestrovská vycházka na Bystřičák (z Bělé, z Kříže)
31. 12.
Společná oslava Silvestra a přivítání nového roku na mostě
1. 1. 2019
Výstup k rozhledně na vrchu Ebene 6. ročník
1. 1. 2019
Novoroční pétanque, od 14:00 hodin, hřiště na návsi, Újezd Sv. Kříže
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Adventní dílna v Újezdě Sv. Kříže

Vánoční koncert – obřadní síň MěÚ

Mikulášská nadílka v Bělé nad Radbuzou, vystoupení dětí z MŠ

Vánoční koncert v kostele – Roháči z Lokte
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Vycházka za Niklem

Jaroslava Zsemberiová na promoci
Virtuální Univerzity třetího věku,
16. ledna 2018, v aule ČZU v Praze
V letním semestru zahájilo studium 10 studentů.
Téma přednášek: KOUZELNÁ GEOMETRIE
Více informací o studiu poskytne:
Blanka Triščová, knihovna@belanr.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veletrh REGIONTOUR (18. – 21. 1. 2018)
je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovního ruchu
v regionech České republiky. Je nosným projektem na podporu
incomingu a domácího cestovního ruchu.
Na veletrhu
nechyběl ani
Svazek obcí
Domažlicka.
V rámci
expozice
Plzeňského kraje
se prezentovalo
i naše město
Bělá
nad Radbuzou.
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Masopust v Újezdě Sv. Kříže, 3. 2. 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLAHOPŘÁNÍ
Významný český šachový skladatel a mezinárodní rozhodčí FIDE, pan Vladislav Buňka,
30. 12. 2017 oslavil 80. narozeniny.
K tomuto životnímu jubileu a do dalších let mu přejeme pevné zdraví
a stálý zájem o kompoziční šach a nejen o něj.
redakce BRI
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INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 - 195,- Kč/ks.
Prodej: 4. března, 8. dubna, 5. května a 9. června 2018
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. 601576270, 728605840

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

Po
Út
St
Čt

Otevírací doba:
zavřeno
800 – 1700
Pá
800 – 1700
So
800 – 1700
Ne

800 – 2300
1000 – 1700
1300 – 1700

Přijďte si zpříjemnit sychravé dny do naší kavárny.
Možnost rezervace a pořádání rodinných akcí, večírků, oslav, třídních srazů.
K jídlu vám připravíme cokoliv, obložené talíře, řízečky…
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INZERCE

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat paní Evě Haškové za sponzorský dar
věnovaný dětem z cykloturistického oddílu Orlíci.
Martina Blažková
hospodář oddílu
Řešení šachových úloh:
1. Sg7 (2. Vd4#) Je5 2. Vf4#, 1..cxd3 2. Sf3#, 1..Dc3 2. Jxc3#, 1..Dd2 2. Jxd2#, 1..Da1 2. Jd2#, 1..Ve5

2. Dg4#, 1..Vd5 2. Ve3#, 1..Vxf2 2. Jxf2#, 1..Vd1 2. f3#, 1..Se5 2. Dxh7#. (1. Sh8? Jxh8!)
Řešení má forsírovaný průběh – bílý stále šachuje, až do matu. 1. Dd7+ Jd6 2. Jc3+ Kd4 3. Jf3+ Kd3 4. Jxe1+ Kd4
5. Jc2+ Kd3 6. Dh3+ Kxc2 7. Dxg2+ Sf2 8. Dxf2+ Kd3 9. Dd2#.
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