2016/4 (číslo 112)

18. května 2016
Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO RYBÁŘE I NERYBÁŘE
sobota 28. května 2016 – od 9 do 12 hodin na rybníku Bělák ve Smolovské ulici
pro bezpečnost dětí nutný dohled rodičů – vlastní rybářské náčiní

DĚTSKÝ DEN V ÚJEZDĚ SVATÉHO KŘÍŽE
sobota 28. května 2016 – od 15:00 hodin u kuželny
soutěže a hry pro malé i velké, táborák, lukostřelba, střelba ze vzduchovky
výhodou pro malé i velké kostým s pohádkovou tématikou

DĚTSKÝ DEN V BĚLÉ NAD RADBUZOU
neděle 29. května 2016 – od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti
ve sportovním duchu – tradiční i netradiční disciplíny

KÁCENÍ MÁJE
úterý 31. května 2016 – od 17:00 hodin
zábava a občerstvení ve stanu u hasičské zbrojnice

O POHÁREK PANA STAROSTY – KUŽELKY PRO DĚTI
středa 1. června 2016 – od 8:00 hodin v kuželně v Újezdě Svatého Kříže

OSLAVA 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
sobota 4. června 2016 u rybníka ve Smolovské ulici
14:00 – slavnostní zahájení
14:15 – nahození prutů do vody – chytání pro všechny, rybáře i nerybáře – chyť a pusť
15:30 – ukázka rybolovné techniky dětí z kroužku mladých rybářů z Bělé a z Hostouně
16:00 – veřejná soutěž v rybolovné technice – hod kapkou na cíl – pro všechny – o ceny
Po celou dobu oslav hrají Dolejšáci, občerstvení zajištěno

NOC KOSTELŮ
pátek 10. června 2016
Mělnice, kostel sv. Jiljí
19:00 - 21:00 – komentovaná prohlídka kostela
21:00 - 21:15 – čas ke ztišení
Bělá nad Radbuzou, kostel Panny Marie Sedmibolestné
22:00 - 22:30 – komentovaná prohlídka kostela
22:30 - 23:00 – varhany tiché i hlasité
23:00 – Te Deum
"Kostel je místo, kde se setkává člověk s Bohem, ale i člověk s člověkem."
Těšíme se na Vaši návštěvu
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POUŤ NA PLEŠI
sobota 25. června 2016
12:00 – doprovodný program
výstava veteránů
jízda parního motocyklu

17:00 – mše svatá a vysvěcení kapličky v prostoru bývalého kostela na Pleši

VÍTÁNÍ LÉTA
ANEB PRVNÍ LETNÍ DEN V ÚJEZDĚ SVATÉHO KŘÍŽE
neděle 26. června 2016 – od 15:00 hodin rybník v parku
netradiční vodní a suchozemské disciplíny pro čtyřčlenná družstva bez věkového omezení
táborák u kuželny, aktivity pro děti
Podmínka účasti: jednotlivé týmy musí nastoupit v „jednotných“ oděvech s vodní tématikou
(piráti, vodníci, plavci, mořské panny atd.) Neoriginálnější týmy budou odměněny!!!
Soutěžní týmy se mohou hlásit na e-mail: blanka.triscova@seznam.cz,
nebo formou sms na tel. 775 679 395.

MEMORIÁL VÁCLAVA ŽIŽKY A FRANTIŠKA ŠTEFFELA
úterý 5. července 2016 na fotbalovém hřišti
turnaj v malé kopané
9:00 – prezentace družstev
10:00 – zahájení turnaje

VÝSTAVA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH PRACÍ
na téma

„Moje představa o zámku v Újezdě Svatého Kříže“
do 31. května 2016
Obrázky jsou vystaveny v kulturním domě (pondělí - pátek 8:00 - 16:30),
modely v městské knihovně (pondělí 12:00-16:00, středa 13:00-17:00, čtvrtek 13:00-16:00)

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se do akce zapojili: Klára Dančová, Štěpánka Polívková, Pavel
Pivoňka, Václav Čech, Tomáš Daniš, Sebastien Kalous, Jakub Kubal, Anežka Chlebanová, Kateřina
Pekhartová, Linda Nguyenová, Anna Kučerová, Tomáš Hepner, Adriana Tomková, Filip Nguyen, Jakub Smolík, Kristýna Kotrcová, Helena Dančová, Monika Volfíková, Ester Gažiová, Tadeáš Ryba,
Tomáš Kučera, Adam Kuneš, Martin Forst, Lukáš Holík, Renata Nová, Dan Rudenko, Natálie Šuníková, Veronika Nováková, Ilona Turková, Klára Černá, Petra Smolíková, Jakub Beneš, David Pivoňka, Jan Burian, Radka Bočanová, Václav Kindl, Nikol Coufalová, Filip Černý, Terezie Tomková, Michal Kalous, Radek Holínka, Viktorie Balková, Dan Chromý, Filip Mach, Ludmila Tomšů, Daniel
Černý, Petr Mořkovský, Lukáš Schrinner, Jaroslava Zvonařová, Jakub Kondrys, Adam Holík, Patrik
Kühn, Michaela Kvítková, Lucie Nguyenová, Jakub Psůtka, Kristofer Gaži, Sabina Rubešová, Lucie
Vorlíčková, Jiří Bořil, Marek Nový, Štěpán Královec, Barbora Zahradníková, Nikola Křepelová, Tereza Ptáčková, Petr Balín, David Vošický, Anna Petrová, Eva Černá, Markéta Poláčková, Přemysl
Voráč, Kateřina Dlouhá, Nikola Šuníková, Radka Janissová, Petr Orzechovski, Lada Klečková a mateřská škola.
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Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční

v pondělí 6. června 2016 od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Se starostou města ing. Liborem Pickou se můžete setkat a sdělit mu své dotazy nebo připomínky

v pondělí 6. června 2016 od 13:00 do 15:00 hodin na městském úřadě v kanceláři starosty.

POPLATKY ZA ODPAD - termín pro zaplacení je do 30. června 2016.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelky mají nové telefonní číslo (mobil): 734 105 074.

ŽENSKÁ ORDINACE
V pondělí 20. června 2016 nebude přítomna lékařka, bude pouze možnost vydání receptů.

SPOLU, MÍSTO PROTI SOBĚ, aneb žáci z Bělé v Německu
V rámci projektu Jupiter, který si klade za cíl rozvíjet spolupráci mezi žáky a posílit protidrogovou prevenci, se v dubnu 2016 žáci naší školy společně se žáky ze školy Vohenstrauss zúčastnili týdenního pobytu ve
městě Waldmünchen. První den se všichni zapojili do týmových her a snažili se dávat pozor i při výkladu teorie
o drogách, násilí a šikaně. Výklad byl sice v němčině, ale díky dvěma překladatelům byl srozumitelný úplně
všem. Ve středu žáci vyrazili na Čerchov, místo GPS navigace si museli vystačit s mapou a kompasem. Výšlap
byl sice namáhavý, ale i tak zajímavý a všichni se vrátili moc spokojení. Čtvrtek patřil lanovému centru. Všichni se postupně vystřídali v nízkém a vysokém lanovém centru, kde ve výšce zdolávali překážky z lan a klád.
I přes počáteční strach se to ukázalo jako skvělá zábava. Pátek byl dnem, na který se těšili nejméně. Loučení je
totiž vždycky nejtěžší. Domů si žáci odvezli spoustu užitečných informací a vzpomínek. A snad také umění lépe mezi sebou komunikovat. „S německými žáky jsme si celý týden dobře rozuměli a stali se z nás přátelé, se
kterými se zase rádi uvidíme,“ říkali mnozí. Přesně podle hesla celé akce – SPOLU, MÍSTO PROTI SOBĚ.
(text a foto ZŠ)
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Milé sestry a milí bratři, velmi rád se na Vás obracím na začátku naší společné cesty Božího lidu
plzeňské diecéze.
Jako hlavní myšlenku pro tyto první dny a týdny, ale také jako program pro celou svoji biskupskou
službu jsem si vybral několik vět z prvního spisu, kterým se papež František na nás katolické křesťany obrátil.
Píše v něm:
"Biskup musí ve své diecézní církvi vždy podporovat misijní společenství a usilovat o ideál prvních křesťanských společenství, v nichž věřící měli jedno srdce a jednu duši. Proto je někdy vpředu, aby povzbuzoval
naději lidu, jindy je svou prostou a milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech a v určitých okolnostech bude
muset kráčet za lidem jednak proto, aby pomohl těm, kteří zaostali, a také proto, že samotné stádo má schopnost rozpoznávat nové cesty." (Evangelii gaudium II)
Moc Vás prosím, abyste mi svými modlitbami, svým prostým přátelstvím i svojí radou a upřímnou kritikou
pomáhali rozlišovat jedno "někdy", o kterém František píše, od druhého či od třetího. Abych v síle Ducha
dokázal být ve správnou chvíli Vaším statečným a rozhodným pastýřem či naopak vnímal pravdivě okamžiky,
kdy mám být "pouze" jedním z Vás, bez schovávání se za tituly a slavnostní oblečení, či abych uměl s pravdivostí a pokorou přijmout Vaši oprávněnou kritiku tam, kde se mýlím... Milí, na tuto společnou cestu se osobně
moc těším a věřím, že je to cesta správným směrem, tedy k osobnímu setkání s Kristem pro každého z nás i pro
celé naše společenství. Ať nám Hospodin na této cestě požehná a Matka Boží nás chrání!
Tomáš Holub, biskup plzeňský

Úloha předvádí pomocný mat – duplex, v kterém
začíná černý a pomůže bílému dát mat, naopak
v druhém řešení začíná bílý a pomůže černému,
aby mu dal mat.

INZERCE
H&H KRMIVA
otevírací doba:
Po – Pá 08.00 - 16.00
So
08.00 - 11.00
Ne
zavřeno

U nás najdete velký výběr zboží pro domácí mazlíčky, pro pejsky
i kočičky, papoušky, andulky a drobné hlodavce.
V nabídce máme krmení a směsi pro hospodářská zvířata,
pšenice, oves i ječmen.
Veškeré boží si u nás můžete objednat
a po domluvě vám ho přivezeme domů.

Všem zákazníkům, dle možností, rádi vyhovíme. Za H&H Krmiva p. Hašková.
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Cestovní doklady pro děti
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a
dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce
2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto
jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát
si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a
dále v části „Státy a území - informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

INZERCE
Otevírací doba od května – letní provoz:
Po zavřeno
Pá 8 00 – 23 00
00
00
Út 8 – 19
So 10 00 – 19 00
St 8 00 – 19 00
Ne 13 00 – 19 00
00
00
Čt 8 – 19

Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078
- možnost pořádání menších rodinných oslav, třídních srazů
- příjímáme objednávky na dorty, zákusky, chlebíčky a jiné…

točená zmrzlina každý den

Dagmar Samková, BCST
kraniosakrální biodynamika * masáže * práce Somatic Experiencing ®
Kontakt: tel. 724318701, www.bcst.cz
Řešení šachových úloh:
 1.0-0 (tempo) a2 2.Vxa2 h3 3.Va3+ Kh4 4.Vf5 h2+ 5.Kh1! (5.Kxh2 g3+ a mat až 8. tahem) g3 6.Va4+ Kh3
7.Vh5# (0-0 je malá rošáda).
 1.Va7 Ka3 2.Va6 b4#; 1.Ka3 b5 2.axb5 Kxb5#.
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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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