Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou

Bělští radní
informují
2018/2 (č. 125)

24. dubna 2018

Město Bělá nad Radbuzou Vás srdečně zve na
u příležitosti oslav konce 2. světové války
a osvobození našich měst americkou armádou

v pondělí 30. dubna 2018
ZA ÚČASTI:
PŘÍSLUŠNÍKŮ AMERICKÉ ARMÁDY, 2. KAVALERIE STRYKER,
ČLENŮ MILITARY CAR CLUBU PLZEŇ S BOJOVÝMI VOZIDLY
A ARMÁDY ČR - 13. DĚLOSTŘELECKÉHO PLUKU JINCE
A 21. ZÁKLADNY TAKTICKÉHO LETECTVA ČÁSLAV
více uvnitř Zpravodaje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Město Bělá nad Radbuzou

Město Hostouň

2nd Stryker Cavalry Regiment

u příležitosti oslav konce 2. světové války
a osvobození našich měst americkou armádou

v pondělí 30. dubna 2018
ZA ÚČASTI:
PŘÍSLUŠNÍKŮ AMERICKÉ ARMÁDY, 2. KAVALERIE STRYKER,
ČLENŮ MILITARY CAR CLUBU PLZEŇ S BOJOVÝMI VOZIDLY
A ARMÁDY ČR - 13. DĚLOSTŘELECKÉHO PLUKU JINCE
A 21. ZÁKLADNY TAKTICKÉHO LETECTVA ČÁSLAV

PROGRAM:

14:00 – MĚSTO HOSTOUŇ

16:00 – RŮŽOV
17:00 – MĚSTO BĚLÁ NAD RADBUZOU
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SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Starosta města Ing. Libor Picka zve srdečně své spoluobčany k setkání,
ve středu, 9. května 2018, od 13:00 do 16:00 hodin,
na městský úřad, do své kanceláře.
Dotazy budou zodpovězeny, náměty a připomínky vítány.

Dne 14. května 2018 (pondělí) se uskuteční vakcinace psů proti vzteklině. Rozpis vakcinace:
15:30 – 17:00 Bělá nad Radbuzou – u hasičárny
17:10 – 17:30 Smolov – zastávka autobusu
17:40 – 17:50 Železná – zastávka autobusu
18:00 – 18:15 Čečín – zastávka autobusu
18:30 – 18:40 Bystřice – zastávka autobusu
18:50 – 19:15 Újezd Svatého Kříže – u obchodu
19:20 – 19:30 Doubravka – náves
Cena: 130,- Kč, kombinovaná: 300,- Kč
Povinností každého majitele psa je zajistit imunitu jeho zvířete proti této velmi nebezpečné nákaze přenosné ze zvířete na člověka. U psů vakcinovaných pouze monovalentní vakcínou trvá imunita 2 roky a proto
je možné provést revakcinaci každý druhý rok. U psů vakcinovaných polyvalentní vakcínou proti vzteklině,
leptospiróze a psinkovému komplexu je nutná revakcinace každým rokem.
Při této akci je možné též zakoupit preparáty na odčervení zvířat a ošetření proti ektoparazitům (blechy,
klíšťata apod.). Případné dotazy zodpoví MVDr. Jan Vojta, na tel.: 602 433 316, Blížejov 19.

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

Upozornění pro občany
Termín pro zaplacení paušálu za odpad za rok 2018
je 30. 6. 2018. Číslo účtu: 158488288/0300, var. symbol: 1340
------------------------------------------------------------ -------------------------------

Chovejte se zodpovědně a třiďte i hliníkové nápojové plechovky
Věděli jste, že hliník je možné recyklovat téměř donekonečna? Jednou vrácenou hliníkovou
plechovkou mohu ušetřit energii odpovídající 100 wattové žárovce svítící téměř čtyři hodiny.
Hliníkové plechovky zmáčkněte kvůli úspoře místa.
K hliníkovým plechovkám nemohu přidat masové konzervy, konzervy od jídla,
víčka od jogurtů, zátky od piva.
Jak poznám hliníkovou plechovku?

Mám dobrý pocit, že šetřím přírodu a energii.
VÝVOZ POPELNIC

Bělá nad Radbuzou:
ostatní obce:

7. 5.
8. 5.

21. 5.
22. 5.
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4. 6.
5. 6.

18. 6.
19. 6.

Vážení spoluobčané,
pár slov k situaci na naší prodejně. Práce ve službách není snadná, s porovnáním práce
v továrně, je náročná časově. V továrně mají 14 dní celozávodní dovolenou, to si v prodejně nemůžeme
dovolit, není-li na prodejně dostatek pracovníků. Vánoční svátky jsme rády, když máme dva dny volna.
V továrně až 14 dní. Chtěla bych upozornit, že všichni zaměstnanci mají hmotnou zodpovědnost,
což znamená, že veškeré odcizené zboží z prodejny musíme zaplatit my sami, nikoliv podnik. Chtěla bych
poděkovat zákazníkům, kteří pochopili, že situace není lehká a dál jsou nám věrni.
S pozdravem Zdeňka Poláčková,
vedoucí prodejny ZKD Sušice v Bělé nad Radbuzou

Bratři a sestry
Doba velikonoční trvá až do Seslání Ducha svatého (letos 4. 6. 2018)
Přinášíme Vám velikonoční pozdrav emeritního biskupa Františka
Milé sestry a milí bratři, přátelé!
Kristus vstal z mrtvých, Christos voskres! Tento velikonoční pozdrav východních křesťanů
hlásá tu nejdůležitější událost našich dějin, která se dotýká každého člověka, neboť nám otevírá tajemství naší
vlastní budoucnosti.
Všichni víme, že jednou umřeme a každý člověk si aspoň někdy klade otázku, co bude potom. Přijdou
chvíle - například při smrti někoho z našich blízkých, nebo když nás potká velmi vážná nemoc - kdy se nám
tato otázka zvlášť naléhavě objeví. Ano, moji milí, jde o život, o život po smrti! A jak velmi výstižně o tomto
životě po smrti napsal papež Benedikt XVI., "život v pravém slova smyslu nemohu mít sám v sobě či sám
od sebe - život je vztah. A život ve své úplnosti je vztahem k tomu, který je pramenem života.
Pokud jsme ve vztahu k tomu, který neumírá, který je sám život a sama láska, jsme v životě. Pak "žijeme"
(Encyklika Spe salvi, čl. 27).
Zde se tedy jasně ukazuje, jak získat tento život, který můžeme mít už teď, před tělesnou smrtí, a který
má tuto tělesnou smrt přečkat, aby se tak stal životem na věky. Je třeba mít vztah k tomu, který je život sám,
k Bohu, a k našemu Bratru a Pánu Ježíši Kristu, kterého Bůh Otec, jako prvního ze všech lidí, nechal projít
smrtí do nového, věčného života, když ho vzkřísil z mrtvých. Ježíš sám to řekl jasně: "Já jsem vzkříšení a život
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žit. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky" (Jan 11, 25-26).
To tedy znamená, budeme-li prožívat svůj pozemský život ve víře v Ježíše Krista a v lásce k němu, budeme mít
v sobě život, který přečká naši tělesnou smrt. Do tohoto života se vstupuje křtem. O velikonoční vigilii bylo
v naší diecézi pokřtěno asi několik desítek nových křesťanů a všichni dříve pokřtění současně obnovovali
své odhodlání žít podle svého křtu. Přeji vám a vyprošuji od Boha, abyste dokázali takto žít, abyste svůj celý
pozemský život prožívali v této velikonoční naději.
biskup +František

P. Josef Prchal

Nové prostory Klubu Uličník
Klub Uličník pro děti a mládež působí v Bělé nad Radbuzou již třetím rokem. Terénní sociální službu
doposud poskytoval jen v mobilním klubu, tedy v prostoru skříňové nástavby na dodávce, která pravidelně
do lokality dojíždí. Od dubna bude sociální službu poskytovat i v zázemí malé místnosti na adrese Náměstí
č. p. 136 v prostorách bývalé pojišťovny. Touto cestou do Klubu srdečně zveme děti a mládež ve věku 6-20 let!
Mohou zde trávit smysluplně svůj volný čas, popovídat si s pracovníky Klubu o tom, co se jim daří či naopak,
co je trápí, můžou zde získat informace a odpovědi na otázky spojené nejen s dospíváním. K dispozici je i stolní fotbálek, PC s internetem a různé deskové hry. Sociální služba je v Klubu poskytována zdarma, a to každou
středu od 12 do 17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
V rámci projektu ULIČNÍK PRO POBĚŽOVICKO – Klub pro děti a mládež, který je financován z OP
Zaměstnanost, cílíme zejména na mladé lidi ve věku 15-20 let a pořádáme pro ně víkendové preventivněvzdělávací akce či nízkoprahové workcampy, zprostředkováváme tréninkové brigády a to vše s cílem podporovat kompetence a dovednosti potřebné pro budoucí trvalé uplatnění na volném pracovním trhu. Zřizovatelem
Klubu uličník pro děti a mládež je Diakonie Západ, více se informací se tak můžete dozvědět na webových
stránkách www.diakoniezapad.cz nebo přímo od koordinátorky Klubu – Elišky Kolářové, DiS., na e-mailu:
ulicnik.zapad@diakonie.cz nebo na tel. 730 841 342.
Zpracoval: Ondřej Nebehaj, DiS.
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Halové závody RT Bělá nad Radbuzou
Dne 11. 3. 2018 se uskutečnil halový přebor v rybolovné technice, který pořádala MO ČRS
Bělá nad Radbuzou pod záštitou Českého rybářského svazu a města Bělá nad Radbuzou.
Závody se konaly v tělocvičně základní školy Bělá nad Radbuzou, jichž se zúčastnilo 34 závodníků
ze 6 – ti rybářských kroužků západočeského územního svazu. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to ARO
a SKISCH.
Mladí rybáři soutěžili s velkou vervou a elánem. Odměnou jim za to byla věcná cena pro každého
závodníka, samozřejmě nejlepší závodníci ve své kategorii odcházeli navíc s medailemi a družstva s poháry.
Místní družstvo mladých rybářů se umístilo na 5. místě z osmi zúčastněných týmů.
Poděkování patří jak pořadatelům, tak i sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce
(MO ČRS Bělá n. R, Západočeský rybářský územní svaz Plzeň, Město Bělá n. R., Pavel Výboh
z fa. AQUANTIC Plzeň).
P. Píšek MO ČRS Bělá n. R.

PODĚKOVÁNÍ
SDH Bělá nad Radbuzou děkuje všem sponzorům, kteří přispěli
do tomboly na Josefovskou zábavu v roce 2018.
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Plzeň slaví jubileum republiky
celoročně
100. výročí vzniku samostatného
československého státu si v Plzni připomeneme cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla BLIK BLIK, výstava Sto
let republiky očima pěti plzeňských generací,
Historický víkend ve stylu první republiky,
100. výročí narození slavných Plzeňanů - herce
Miroslava Horníčka a fotografa Viléma Heckela nebo opera Prodaná nevěsta pod širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu
velkolepými dvoudenními oslavami
s tradičním vzpomínkovým aktem u Památníku
T. G. Masaryka, lampionovým Průvodem
světel centrem města nebo slavnostním setkáním na náměstí Republiky, které vyvrcholí
společným zpěvem hymny a ohňostrojem
v národních barvách. Mimořádně bude při této
příležitosti vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova
„Kde domov můj“ se stala hlavním mottem projektu.
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu

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

Slavnosti svobody Plzeň, 3. – 6. května 2018
Události odehrávající se na začátku května roku 1945 si jako každý
rok Plzeň připomene Slavnostmi svobody, tradiční akcí s bohatým vojenskohistorickým a kulturním programem. Oslavy osvobození americkou armádou
se uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy vyvrcholí vzpomínkovým
setkáním u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou letech vrací jeho
původní podoba. Hlavnímu programu bude předcházet 1. května
v lochotínském amfiteátru koncert slavné kapely The Australian Pink Floyd
Show s nesmrtelnou hudbou legendární kapely Pink Floyd v doprovodu
nejmodernějších světelných efektů a animací.
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských historických vozidel s 200 kusy techniky, projede zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků letos mimořádně v sobotu 5. května.
Ve vzduchu ji přeletem doprovodí nejen současné vojenské letouny, ale i nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo britského
královského letectva za druhé světové války Spitfire a Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k výcviku nových pilotů
USAAF v Texasu. Čelo konvoje včetně džípů s válečnými veterány bude pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na náměstí
Republiky, kde budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a setkat se s americkým a belgickými veterány.
K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku za obchodním centrem Plzeň Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády. K vidění tady bude i polní letiště
s dvoumístným průzkumným letadlem Piper L4H a tábor RAF, britského královského letectva, jehož 100. výročí založení
si letos připomínáme a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků. Královské letectvo a navíc ženské
pomocné letecké sbory (WAAF) připomene také kemp v prostoru U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde je pravidelně při oslavách v rámci projektu Plzeň 1945 představován život v táboře 2. pěší divize a taky civilistů. Camp Raiders
s expozicí americké pěchoty bude mít své stanoviště před kulturním domem Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého muzea Patton Memorial Pilsen se svými více než tisíci exponáty a fotografiemi vztahujícími se k americké armádě
a událostem 2. světové války.
Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který Plzeň přenese zpět do radosti z konce války
a osvobození. Hlavní program na náměstí Republiky zahájí v pátek 4. května nejlepší big band všech dob s více než
80letou historií, legendární americký The Count Basie Orchestra, o jehož kvalitách vypovídá celkem 18 cen Grammy.
Folkové sobotní odpoledne bude hostit Nezmary a Big Band Klatovy, Cop, Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední době
oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude patřit Hrádeckému Big Bandu, kapele St. Johnny Blues a Mydy Rabycad.
V Křižíkových sadech oživí vojenské ležení folklor, swing, scénky s komentářem či ukázky módy a na pódiu amfiteátru
za obchodním centrem Plzeň Plaza se představí folkoví a country muzikanti.
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých památníků, speciální akce, mezi nimi
3. května Plzeňské rozhovory II na téma 100 let česko-amerických vztahů s podtitulem Co nás spojuje, a výstavy. Například venkovní expozice ve Smetanových sadech s názvem Muži generála Pierce připomene 75. výročí založení 16. obrněné divize, která v roce 1945 vstoupila do Plzně jako první jednotka americké armády.

Více informací o programu najdete na www.slavnostisvobody.cz
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Jubilejní XX. ročník BĚLSKÉ PĚTKY
V sobotu, 14. dubna 2018, proběhl na fotbalovém hřišti již XX. ročník běžeckého závodu v přespolním
běhu Bělská pětka. Zúčastnilo se jej bezmála 400 závodníků (ve 14-ti kategoriích). Nechyběli ani zástupci Bělé,
ať už v dětských kategoriích nebo mezi dospělými. Počásí přálo a návštěvníci s radostí povzbuzovali všechny
malé i velké závodníky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recitační soutěž
Ve středu 18. 4. 2018 se konala recitační soutěž první
až třetí třídy. Šikovných a odvážných dětí, které
se nezalekly náročných recitačních textů ani početného publika složeného z jejich spolužáků, bylo 15. Soutěž byla rozdělena na tři kategorie podle ročníku. Porota složená
ze zástupců dětí z každé třídy si vyslechla přednes básní, které si žáci pečlivě v minulých dnech připravili. Absolutním vítězem, s nejvyšším možným počtem bodů od poroty, se stal
žák první třídy Jakub Groll.
Výsledky v jednotlivých kategoriích:
I. kategorie:
(1. třída)
1.
místo – Jakub Groll
2.
místo – Petra Kolečkářová
3.
místo – Matěj Beneš
II. kategorie
(2. třída)
1.
místo – Eliška Balková
2.
místo – Emma Smolíková
3.
místo – Martina Volfíková
III. kategorie
(3. třída)
1.
místo – Tomáš Beneš
2.
místo – Petra Nádeníková
3.
místo – Tomáš Daniš
Všem žákům děkujeme za pečlivou přípravu recitace,
vítězům blahopřejeme a věříme v jejich další úspěchy.
Základní škola Bělá nad Radbuzou
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Pelíšek a jeho 1. narozeniny
Bude to již rok, co v Poběžovicích přímo na náměstí funguje Rodinné a komunitní Montessori centrum Pelíšek.
Centrum, které se snaží nabídnout vyžití pro širokou škálu obyvatel – od čerstvě narozených dětí po aktivní seniory. Pelíšek totiž nabízí Montessori připravené prostředí pro děti po ukončení šestinedělí, pravidelné odpolední aktivity cílené pro
děti od 18 měsíců po školní věk a i večerní zdravotní cvičení či besedy na zajímavá témata. Pomalu si Pelíšek získává své
fanoušky nejen v Poběžovicích, ale i v okolních obcích či měst. Tento úspěch je třeba oslavit, a proto je na 20. 5. 2018 připravena malá narozeninová oslava pro všechny, kteří by tento den rádi strávili nevšedně.
Program: od 15:00 hodin otevřené centrum, pokusy pro děti z oblasti vědy a techniky + zahájení rodinného dobrodružného pěšího výletu po okolí Poběžovic, v 17:30 přípitek, vyhlášení výsledků fotografické soutěže a odměnění všech
zúčastněných pěšího výletu. Vstupné, jako téměř vždy, nechá Pelíšek na Vás. Občerstvení samozřejmě nesmí chybět.
Zároveň je také od 20. 4 vyhlášena fotografická soutěž s názvem "Naše Montessori" – úkolem je vyfotit dítě při
práci s pomůckou (doma či v Pelíšku) a zaslat ji do Pelíšku přes FB či na montepobezovice@seznam.cz. Fotografie budou
zveřejňovány pouze s písemným souhlasem majitele a hlavní cenou bude velká stavebnice Duplo. O výhercích rozhodne
los.
Pelíšek bude pracovat i o letních prázdninách. Pro děti přichystal dvě velké akce: příměstský tábor pro děti od 6
do 13 let a Přípravný týden pro budoucí prvňáčky. Oba tyto programy budou probíhat v srpnu. Pro bližší informace nás
neváhejte kontaktovat.
FB: Rodinné a komunitní Montessori centrum Pelíšek, https://centrumpelisek-cz.webnode.cz/
Těšíme se na Vás!
Za Pelíšek Eva Vondrašová

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Milí spoluobčané Bělé nad Radbuzou a klienti Allianz
pojišťovny, v roce 2018 slaví Allianz pojišťovna 25 let v České
republice. V sobotu 24.2.2018 se uskutečnila konference obchodní služby v Praze – Fórum Karlín, kde naše plzeňské ředitelství obsadilo 1. místo jako nejúspěšnější ředitelství za rok
2017 z celé České republiky.Touto cestou Vám chceme poděkovat,protože právě Vy jste nedílnou součástí tohoto úspěchu
a ceníme si Vaší důvěry. Jsme pyšní na to, že jsme z Bělé, tak
proto vlajka našeho města byla součástí konference.
Více informací je na
www.pojistenibela.cz
Milan Kop & Team

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MÁTE ZÁJEM O STŘELECKÝ SPORT?
Nadějný střelec Tadeáš Vlk z Doubravky
představuje svoji sbírku trofejí. Jedná
se poháry a medaile, které získal v nedávné
době ve sportovní střelbě vzduchovou
pistolí dětí do 12 let. První místo obsadil
v Hostouni a dvakrát v Karlových Varech. Druhé místo pak
v Plzni a třetí místo v Klatovech. Tadeáš trénuje
ve střeleckém kroužku v Hostouni.
V případě vašeho zájmu o střelecký sport dětí
a mládeže nebo v případě
vašeho vážného zájmu
o podporu tohoto
sportu (ať už ve formě
materiální nebo
finanční) neváhejte
kontaktovat vedoucího
střeleckého kroužku
v Hostouni, pana Bočana,
na tel. čísle: 732 249 187.
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Vážení zákazníci,
jménem společnosti ZKD Sušice, která ve vašem městě provozuje prodejnu potravin COOP
TUTY, se velice omlouvám za omezený provoz prodejny.
Celorepubliková chřipková epidemie nás bohužel v prodejně v Bělé nad Radbuzou citelně poznamenala. Na prodejně zůstala jediná zaměstnankyně. Byli jsme nuceni omezit na přechodnou dobu prodejní dobu, pracovníky na zajištění alespoň částečného provozu dovážíme až
z naší centrály v Sušici.
Poděkování patří všem, kteří se na této mimořádné akci podíleli a především vám, našim zákazníkům. Velmi si vážíme přízně, kterou nám zachováváte.
Děkuji a všem přeji pevné zdraví.
Lucie Křížová
vedoucí oddělení prodejen
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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

Od května bude prodloužená pracovní doba do 19:00 hodin. Zmrzlina se už točí, přijďte ochutnat.
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…

Řešení šachových úloh:
1. Df1+ Kb4 2. De1+ Kc4 3. Dc3#, 1..Kd4 2. Dd3+ Ke5 3. Dd6#, 1..De2 2. Dxe2+ Kb4, Kd4 3. De4#.
1. Ke3 (HR. 2. Jf2+) f2 2. Jxf2+ Jxf2 3. Kxf2 g3+ 4. Kf3 gxh2 5. Dxg2#. (1. Je3? Jf2! A MAT AŽ 6. TAHEM).

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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