Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2017/7 (č. 123)

20. listopadu 2017

Ing. Libor Picka
starosta města
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VÝVOZ POPELNIC

Bělá nad Radbuzou: 4. 12., 18. 12.

ostatní obce: 5. 12., 19. 12.

Město Bělá nad Radbuzou žádá tímto plátce – Vychopňovou Ilonu, aby se ozvala na tel. č.: 379 432 017
ohledně zaslané platby za odpad, kterou nelze bez bližšího určení správně přiřadit. Předem děkujeme.

Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční
v pondělí 11. prosince 2017 od 18:00 hodin na kuželně v obci Újezd Svatého Kříže.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Starosta města Ing. Libor Picka zve srdečně své spoluobčany
k předvánočnímu setkání, v pondělí 11. prosince 2017,
od 13:00 do 16:00 hodin, na městský úřad, do své kanceláře.
Dotazy budou zodpovězeny a vítány jsou i vaše náměty a připomínky.

POKLADNA
Pokladna městského úřadu bude přijímat poslední platby v hotovosti
v letošním roce ve čtvrtek 21. prosince 2017.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Prodejní místo:
parkoviště za městským úřadem
Prodejní doba:
čtvrtek 21. prosince 2017
8:00 – 15:30 hodin

Ceník:
smrk ztepilý do 1,5 m
smrk ztepilý od 1,5 do 2,5 m
smrk ztepilý nad 2,5 m
borovice lesní do 1,5 m
borovice lesní nad 1,5 m
jedle kavkazská 1,3 – 2,3 m
smrk pichlavý 1,3 – 2,0 m

110,- Kč
130,- Kč
150,- Kč
180,- Kč
200,- Kč
450,- Kč
300,- Kč

PRODEJ RYB
MO ČRS Bělá nad Radbuzou bude prodávat kapry na vánoční stůl
na sádkách ve Smolovské ulici

v sobotu 23. prosince 2017 od 10:00 do 13:00 hodin.

ZIMNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ
Žádáme občany, aby v zimním období parkovali tak, aby automobily nepřekážely při úklidu sněhu a
posypu místních komunikací a chodníků. V případě neprůjezdnosti ulic a chodníků se může stát, že
nebudou uklizeny vůbec z důvodu nebezpečí poškození vozidel.

STOLNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2018
Prezentuje města a obce na Domažlicku a Tachovsku (včetně Bělé nad Radbuzou) a termíny konání významných akcí v regionu – je v prodeji v pokladně Městského úřadu za 70,-- Kč.
UP O Z OR NĚ N Í
Při zaplacení paušálu za odpad za rok 2018
v období od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018
budou vydávány zdarma sady tašek pro domácnost
na tříděný odpad (plast, sklo, papír).
Sady budou vydávány do vyčerpání zásob
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PLÁN ODBĚRŮ NA ROK 2018
Bělá nad Radbuzou: 6. 2., 15. 5., 7. 8., 6. 11.
Odběry jsou ve všech odběrových střediscích od 14.00 do 16.30 hodin.
K odběru potřebujete kartičku Vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci
dárce krve.
Odměňování dárců krve na podzim v roce 2018:
24. 10. 2018 na radnici Městského úřadu Bělá n. Radbuzou
Dárcovství krve
Krev hraje v našem životě nezastupitelnou roli. Ne nadarmo se říká, že je nositelkou života.
Každý člověk ve svém životě spotřebuje průměrně 4 krevní transfuze a 12 preparátů, které se z krve
vyrábí. Krev roznáší ke tkáním kyslík a odvádí oxid uhličitý, roznáší ke tkáním živiny a odvádí zplodiny látkové výměny, podílí se na obranyschopnosti organizmu a udržování tělesné teploty. Její oběh
v těle zajišťuje srdce jako pumpa a soustava cév, rozdělených do malého krevního oběhu, který vede
přes plíce, kde se krev okysličuje a předává oxid uhličitý a do velkého krevního oběhu, který zajišťuje
cirkulaci okysličené krve po celém těle.Průměrný člověk má 4 – 5 litrů krve. Teprve akutní ztráta 1/3
objemu krve znamená vážné ohrožení života. Krev se skládá z červených krvinek, bílých krvinek,
krevních destiček a plazmy.
Kdo se může stát dárcem krve?
osoba starší 18 let do věku 65 let při váze minimálně 50 kg, která netrpí žádnou vážnější alergií
osoba, která neprodělala zánět jater, nebo jiné jaterní onemocnění, neměla
toxolazmozu, netrpí onemocněním srdce a cév, netrpí vážným kožním onemocněním, neprodělala malárii ani jinou tropickou nemoc
neprodělala pohlavní nemoc – kapavka, syfylis, neprodělala TBC, netrpí
vředovou chorobou žaludku ani onemocněním žlučníku či slinivky
neměla tyfus, paratyfus, netrpí zvýšenou krvácivostí, netrpí revmatickým
onemocněním, epilepsií, roztroušenou sklerózou
neprodělala transplantaci orgánů
není alkoholik
není HIV pozitivní ani nepatří do rizikové skupiny (promiskuitní život, nitrožilní narkoman,
homosexuál)
v letech 1980 – 1996 nebyla déle než ½ roku v Anglii či Francii
dále musí být právě zdravá, v posledním půl roce bez kontaktu s infekční chorobou, v posledním půl roce neprodělala operaci, v posledním měsíci neužívala antibiotika, v posledním týdnu nebyl
trhán zub, u žen právě bez menses, od posledního porodu uplynulo nejméně půl roku, v posledních
hodinách nejíst tučné jídlo
Vhodnost dárce se posuzuje vždy individuálně na základě lékařského vyšetření a výsledků laboratorních testů.
Co udělat, abych se stal dárcem krve?
přijít na odběrové místo
vyplnit dotazník
udělit informovaný souhlas
absolvovat základní vyšetření a vyšetření lékařem
nechodit na odběr nalačno, dostatečně pít
po odběru odpočinek a občerstvení
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve:
Krůpěj krve za první odběr
Bronzová medaile Prof. Dr. Janského za 10 odběrů
Stříbrná medaile Prof. Dr. Janského za 20 odběrů
Zlatá medaile Prof. Dr. Janského za 40 odběrů
Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů
Zlatý kříž ČČK 2. třídy za 120 odběrů
Zlatý kříž ČČK 1. třídy za 160 odběrů
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UPOZORNĚNÍ
Mateřská škola v Bělé nad Radbuzou
bude uzavřena od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
Těšíme se na vás ve středu 3. ledna 2018 
------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Dodatečně bychom chtěli poděkovat všem rodičům,
kteří nám vyšli ochotně vstříc a nechali si děti doma
v době, kdy se v budově MŠ vyměňovala okna.
Velmi si vašeho přístupu vážíme – zaměstnanci MŠ.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Hlavní sponzoři tomboly při pouťové taneční zábavě,
kterým patří naše poděkování:
KEL montážní technika, Lékárna, Kovobel Domažlice,
Spedzado Jiří Svoboda Plzeň, Josef Šleis, Pavel Sándor,
Rekreační středisko Rybník, Hofmann Ceramic CZ, ZEAS Puclice,
RLA Stallion Plzeň, Krmiva Eva Hašková,
Nakladatelství Českého lesa Zdeněk Procházka, ORI Praha,
Západočeský Stavex, BETECH Technické plasty,
Klub P+P Mikuláš Pustovojt, Restaurace Radbuza,
Allianz Milan Kop, EVE kadeřnictví Zuzana Machová,
EKO farma Uher Rybník, Pavel Pajer Rozvadov, Karel Kovář,
Petr Blažek. Růžena Bílá, ZKD potraviny, Klatovská s.r.o.,
Český rybářský svaz, Masáže Růžena Andrlová,
Arnošt Dvořák, Obora Srdíčko Železná,
Restaurant Praha Železná, AQUA ZOO Eva Uškrtová,
Vladimír Voltr Smolov

Městská knihovna
v Bělé nad Radbuzou bude ve dnech
27. 12. 2017 až 1. 1. 2018 uzavřena.
Přejeme veselé Vánoce
a šťastný nový rok!
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Každý rok se lidé ptají, kdy začíná advent. Advent má čtyři neděle a jeho začátek
se vypočítá podle poslední neděle před Narozením Páně, neděle před 25. prosincem.
Letos je čtvrtá neděle adventní 24. prosince, takže první adventní neděle letos připadá
na 3. 12. 2017. A ten den začíná Advent. Poslední neděli před Adventem je slavnost
Ježíše Krista, Krále nebe a země. Letos je to 26. listopadu. Ačkoliv Ježíš tolika lidem pomohl, udělali z něho zločince a ukřižovali. I Pilát, pohanský Říman, cítil, že je to nespravedlivé a snažil se ho propustit. Připomeňme si několik vět z Evangelia sv. Jana: Pilát vešel do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?" Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to
o mně řekli jiní?" Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?" Ježíš řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji
služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud." Pilát mu řekl: "Jsi
tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem
přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."
Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou vinu
nenalézám. Je zvykem, že vám o velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále." Na to se dali do křiku: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl
vzbouřenec. Odkud je ta neochota přijmout pravdu, jednat pravdivě, zastat se nevinných? Ještě není
v oblibě Kristovo Království?
P. Josef Prchal

ADVENTNÍ KONCERT
PŘI SVÍČKÁCH
první neděle adventní
3. prosince 2017
od 16:00 hodin
kostel sv. Jiljí, Mělnice
gotický chrámový prostor
již tradičně rozezní
„Spolek nadšených“

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
v Bělé nad Radbuzou
24. prosince 2017 Štědrý den
9:00 hodin - Čtvrtá neděle adventní
23:00 hodin - Půlnoční Mše svatá
25. prosince 2107 Hod Boží vánoční
9:00 hodin - Mše svatá
o Narození Páně
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VYCHÁZKA ZA NIKLEM
v úterý 26. prosince 2017, odchod ve 13:00 hodin
z náměstí v Bělé nad Radbuzou, délka trasy: 10km

10

POŠTA Bělá nad Radbuzou - nové telefonní číslo: 954 234 526
Nepřišel vám dopis nebo balíček?
Listovní zásilky, balíky a výplatní doklady k poukázaným peněžním částkám
lze dodat pouze adresátům, kteří mají domovní schránky označené jménem
a příjmením adresáta, nebo alespoň příjmením shodným s příjmením adresáta,
případně názvem adresáta. Pokud v bytě nebo rodinném domě bydlí adresáti
s různým příjmením, je nutno schránku označit jménem a příjmením všech adresátů.
Další podmínkou bezproblémového doručení zásilky je přesná adresa
– odesílateli je třeba vždy oznámit také změnu jména nebo adresy.
Dodržování uvedených zásad je nezbytné, má-li dodávání zásilek probíhat řádně
a k vaší spokojenosti. V opačném případě bude zásilka nebo
poštovní poukázka vrácena zpět odesílateli.

POZVÁNKY NA ROK 2018
Valentýnská zábava

Josefovská zábava

v sobotu
17. února 2018

v sobotu
17. března 2018
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13. listopadu 2017 přijel do mateřské školy svatý Martin na bílém koni, doprovodila ho sněhová královna
(oba ze stáje Prela Svržno)

Řád zlaté vařečky
získal tentokrát
na Svatomartinském posezení
v obci Újezd Sv. Kříže Stefan
s vynikajícím Srnčím ragú
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Silný vítr poškodil střechu vagónu na Liščí hoře, nadšení brigádníci však obratem vagón opravili
INZERCE

Prodejna

KVĚTINKA

nabízí

stříbrné řetízky, přívěsky a náušnice za příznivé ceny.
Nejen v sychravých dnech pomohou BYLINKOVÉ ČAJE a TINKTURY Dr. Popova.
Vše vhodné jako vánoční dárek

13

Adventní, vánoční, silvestrovské a novoroční pozvánky
VÁNOČNÍ DÍLNA
neděle 26. listopadu 2017 – 15:00 hodin – na kuželně v Újezdě Sv. Kříže
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
neděle 3. prosince 2017 – 17:00 hodin – před prodejnou ZKD Sušice v Újezdě Sv. Kříže
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
středa 6. prosince 2017 – 17:00 hodin – náměstí v Bělé nad Radbuzou
účinkují: dětí ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou, ZUŠ Horšovský Týn – Bělá nad Radbuzou,
příjezd Mikuláše s nadílkou
BĚLSKÉ COUNTRY VEČERY – PAVLÍNA JÍŠOVÁ + ADÉLA JONÁŠOVÁ
pátek 8. prosince 2017 – 20:00 hodin – Klub P&P v Bělé nad Radbuzou
POUŤ KE CTI SVATÉ BARBORY
neděle 10. prosince 2017 – 14:00 hodin – kaple na faře v Železné
TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM PLZEŇ, XI. ROČNÍK
středa 13. prosince 2017 – 17:00 hodin, náměstí v Bělé nad Radbuzou
TURNAJ MANŽELSKÝCH A NEMANŽELSKÝCH PÁRŮ V KUŽELKÁCH
sobota 16. prosince 2017 – 13:00 hodin – kuželna, v Újezdě Sv. Kříže
VÁNOČNÍ KONCERT
neděle 17. prosince 2017 – 17:00 hodin – obřadní síň MÚ v Bělé nad Radbuzou
účinkují: Žáci ZUŠ Bělá nad Radbuzou, Pěvecký sbor Města Bělá nad Radbuzou,
na kytaru zahraje a zazpívá Sláva Pivoňka
VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 19. prosince 2017 – účinkují: ROHÁČI – 18:00 hodin – kostel Panny Marie Sedmibolestné v Bělé
nad Radbuzou
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ, SVAŘÁKU A KLOBÁSEK
čtvrtek 21. prosince 2017 – 8:00 –15:30 hodin – za úřadem v Bělé nad Radbuzou
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
neděle 24. prosince 2017 – 23:00 hodin – kostel Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou
BOŽÍHODOVÝ FOTBÁLEK
pondělí 25. prosince 2017 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
VYCHÁZKA ZA NIKLEM
úterý 26. prosince 2017 – 13:00 hodin – odchod z náměstí v Bělé nad Radbuzou
ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
úterý 26. prosince 2017 – VÍLA ANÁLKA – 20:00 hodin – kulturní dům Bělá nad Radbuzou
FOTBALOVÝ ZÁPAS ŽENATÍ VS. SVOBODNÍ
neděle 31. prosince 2017 – 10:00 hodin – hřiště u ZŠ Bělá nad Radbuzou
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA NA BYSTŘIČÁK
neděle 31. prosince 2017 – odchod v Bělé nad Radbuzou z barokního mostu ve 13:00 hodin,
v Újezdě Svatého Kříže od kuželny ve 12:30 hodin
SPOLEČNÁ OSLAVA SILVESTRA A PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
neděle 31. prosince 2017 – 23:30 hodin – barokní most v Bělé nad Radbuzou
24:00 hodin – přípitek, ohňostroj
VÝSTUP NA ROZHLEDNU NA VRCHU EBENE – 5. ROČNÍK
pondělí 1. ledna 2018 – odjezd auty na Pleš ve 12:30 hodin z náměstí v Bělé nad Radbuzou
NOVOROČNÍ PÉTANQUE
pondělí 1. ledna 2018 – 14:00 hodin – náves v Újezdě Sv. Kříže
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Řešení šachové úlohy:
A) 1. Jd3 (HR. 2. Dxc5+) b3+ 2. axb3#
B) 1. Dd7 (TEMPO) b3+ 2. axb3+ Kb4 3. Da4#
C) 1. Df3 (HR. Jb3) Kb5 2. Db7+ Ka5 3. Jb3+ Ka4 4. Da6#, 2…Kc4 3. Jd3 b3+ 4. Dxb3#
D) 1. Jxb4 (TEMPO) Kxb4 2. Db6+ Ka4 3. Dxc5 d3+ 4. Kc3 d2 5. Db4#
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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