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Vážení spoluobčané,
tak jako po noci přichází den, po létu podzim, tak na jeho začátku pouť. Léto bylo teplé, užili jsme si koupání, slunění,
bohaté úrody na zahradách, děti nádherných prázdnin, a my
ostatní třeba krásných teplých večerů a posezení s přáteli.
Pojďme se ještě jednou potkat, než nás nevlídná zima
zažene do našich domovů. Oslavy svátku Panny Marie Sedmibolestné, již je zasvěcen náš kostel, nám připomínají, že je třeba napéct koláče, naklepat řízky, ale hlavně pozvat přátele,
známé a vyrazit na náměstí, hřiště a za úřad, na program, jež
je pro Vás připraven. Osobně bych vás chtěl pozval na pouťovou zábavu, jež bude letos kromě všech ostatních tradic,
v duchu let šedesátých až devadesátých. Tak oprašte zvonové
kalhoty, květiny do vlasů nebo třeba „mrkváče“ či ,,džísky“.
Budu se na Vás těšit a společně se svým týmem se budeme snažit si to společně s Vámi naplno užít.
Přeji všem krásné podzimní dny.
Ing. Libor Picka, starosta města

Vážení občané,
jistě jste zaregistrovali, že budova školy a školky
se oblékla do nového šatu. Došlo k výměně oken i všech
prosklených výplní v tělocvičně i ve spojovacích krčcích, na nichž jsou nyní navíc namalovány piktogramy
ze života žáků. Naše škola i školka je jednou z mála, jež
bude mít řízenou rekuperaci, která výrazně zlepšuje
klima ve třídách a zajišťuje tak lepší učební prostředí
pro žáky i učitelé. Celá akce netrvala ani celý rok a stála celkem necelých 33 miliónů korun. Zde mi dovolte
poděkovat opravdu všem zaměstnancům školy, kteří veškeré komplikace spojené s opravou školy zvládli za provozu na jedničku. Na to, jak se nám to povedlo, se přijďte podívat 3. 9. 2018,
v čase od 14:00 do 16:00 hodin.
Srdečně Vás společně s ředitelem školy a zhotovitelem stavby zveme a těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. Libor Picka, starosta města
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NABÍDKA MĚSTA
Vážení spoluobčané,
Město Bělá nad Radbuzou vlastní
některé kompenzační pomůcky, jako
jsou chodítka, invalidní vozíky či sprchovací židličky. Vše je použité, ale ve
výborném stavu. Je možno si je vypůjčit.
Informace vám rád podám osobně nebo
na mém tel. čísle 602 372 495.
Ing. Libor Picka, starosta města

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PRO RODIČE DĚTÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
NOVÉ TEL. ČÍSLO
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
379 766 313
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Memoriál Františka Kühna
18. 8. 2018, Újezd Sv. Kříže

Den Českého lesa, kde nechyběla prezentace města Bělá n. R., 25. 8. 2018, Křížová Huť

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019
NABÍDKA STUDIA V KONZULTAČNÍM
STŘEDISKU BĚLÁ NAD RADBUZOU

Téma přednášek:
UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII
Více informací o studiu poskytne:
Blanka Triščová, 733 139 277, knihovna@belanr.cz
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Služby, které pomáhají lidem v tíživých situacích - pozvánka na veřejná setkání
Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci a potřebujete pomoc? Máte pocit, že na Domažlicku chybí
služba, která by pomáhala lidem v tíživých životních situacích, ať již seniorům, rodinám či samoživitelům s dětmi nebo lidem na okraji společnosti? Máte nápady či podněty pro zlepšení těchto služeb?
Přijďte na setkání „u kulatého stolu“, které se koná 26. 9. 2018 v zasedací místnosti Městského centra
sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, Prokopa Velikého 689, Domažlice! Na setkání
budeme společně diskutovat nad chybějícími službami a nad tím, jaké služby bychom si pro občany
Domažlicka v budoucnu přáli. Setkání je určeno zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, spolkům a dalším institucím a občanům z řad široké veřejnosti. Od 13.00 hodin bude řešena problematika seniorů a osob se zdravotním postižením, od
15.00 hodin bude pozornost zaměřena na osoby ohrožené sociálním vyloučením a na děti, mládež a
rodiny s dětmi.
Zářijová setkání budou první z řady setkání, která budou pořádána až do léta roku 2019. Na dalších
setkáních budeme společně hledat možnosti, jak chybějící služby v regionu zajistit. Účast na setkání
není nijak závazná, zájemci mohou přijít na libovolné setkání dle jejich času a zájmu. Bližší informace
o jednotlivých setkáních je možné získat na webové stránce města Domažlice, v sekci Městský úřad,
Sociální služby, Komunitní plánování sociálních služeb, Aktuálně, kde budou uveřejněny pozvánky
na setkání, nebo také u Mgr. Ondřeje Raffela z Centra pro komunitní práci západní Čechy, e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz, tel. č.: 775 764 418. Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte a obraťte se na uvedené kontakty.
INZERCE
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INZERCE
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INZERCE

Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078
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Otevírací doba září 2018:
zavřeno (kromě 3. září)
800 – 1900
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OTEVÍRACÍ DOBA – BĚLSKÁ POUŤ
pátek 14. 9.: 8:00 – 23:00 hod.
sobota 15. 9.: 10:00 – 19:00 hod., od 13:00 hod. zahraje dech. kapela „BĚLSKÝ SMETENEC“
neděle 16. září: 10:00 – 19:00 hodin
Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy a točené zmrzliny.
Řešení šachových úloh:
1. Dh7 (HR. Dxd3) fxe3 2. Dxd3 e2 3. Vxe2+ Ka1 4. Dd1#, 3…Kc1 4. Dc2#, 1…dxc2 2. Dxc2+ Ka1 3. Jd1

ČERNÝ JAKKOLI 4. Db2#.

1. Dg4 (2. Dd7#) exd4 2. Dxd4+ Kc7 3. Dd7+ Kb8 4. Ja6+ Ka8 5. Dc8+ Ka7 6. Db8#
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