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Během oslav budete moci ochutnat i limitovaný jogurt s příchutí lipového květu a medu.
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USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO
se uskuteční ve čtvrtek, 1. 11. 2018,
od 18:00 hodin
v kulturním domě v Bělé nad Radbuzou
Ve dnech 1. - 11. listopadu 2018 bude probíhat již 4. ročník sbírky pro další natáčení příběhů válečných veteránů pro portál
Paměť národa. Symbolem Dne veteránů se
stal květ vlčího máku, jehož zakoupením a
připnutím si lidé připomínají hrdinství vojáků a jejich obětí.
I naše město se do sbírky zapojilo.
Místem sbírky se stane Městská knihovna,
kde bude umístěna sbírková kasička, do
které můžete přispět a získat tak vlčí mák, symbol Dne veteránů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PRO RODIČE DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
NOVÉ TEL. ČÍSLO
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 379 766 313
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Hospic svatého Lazara
Byl založen před 20 lety (v dubnu 1998) jako v té době teprve třetí hospic v ČR. Nejde o dům
s pečovatelskou službou, léčebnu dlouhodobě nemocných ani domov pro seniory. Hospic je specializované zdravotnicko-sociální zařízení, doprovázející umírající v závěru jejich života a poskytující
podporu také jejich rodinám a blízkým.
V současné době je Hospic svatého Lazara pro celý Plzeňský kraj jediným lůžkovým zařízením (existují ještě domácí neboli mobilní hospice), poskytujícím hospicovou a paliativní (tj. na léčbu
bolesti zaměřenou) péči. Tým, složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, ergoterapeutky, sociální pracovnice, v případě vyžádání i psychoterapeutky a duchovního zde doprovodí za rok okolo
300 lidí v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Cílem hospicové a paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich
rodin – zajišťuje se ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, pacienti mají garanci, že
v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a za všech okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost.
Hospic svatého Lazara nespadá pod město Plzeň ani Charitu. Jako u
většiny ostatních hospiců v ČR jde o nezávislou nestátní neziskovou organizaci (zapsaný spolek), která musí z důvodu legislativního vakua k zajištění svého fungování spoléhat na přízeň dárců z řad jednotlivců, firem, obcí a
nadací, pomoc dobrovolníků.
Téma umírání je často tabu. Zároveň mnoho lidí o hospicích nemá
ani základní povědomí, a tak se o možnosti využití naší péče někdy nedozví
ti, pro které je především určena. Chtěli bychom se pokusit to obojí změnit,
informovat co nejširší veřejnost o existenci a smyslu hospicové a paliativní
péče, být dostupní všem nevyléčitelně nemocným v Plzeňském kraji a jejich rodinám. Budeme moc rádi, pokud nás navštívíte a budete sledovat na
Facebooku www.facebook.com/hsl.cz nebo si otevřete naše webové stránky
www.hsl.cz, kde se dozvíte další podrobnosti o tom, co již 20 let děláme.
NAŠE MĚSTO JE PŘIPRAVENO
NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI díky těmto projektům:
PROJEKT:
PROJEKT CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006701
JSDH BĚLÁ NAD RADBUZOU – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL
je spolufinancován Evropskou unií.
Cíl projektu:
MODERNIZACE TECHNIKY JEDNOTKY SDH BĚLÁ
NAD RADBUZOU Z DŮVODU LEPŠÍ PŘIPRAVENOSTI
JEDNOTKY PRO RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ POSKYTNUTÍ
POMOCI OBYVATELSTVU ZASAŽENÉMU MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ.
PROJEKT:
PROJEKT CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006729
JSDH BĚLÁ NAD RADBUZOU – VÝMĚNA VJEZDOVÝCH VRAT HASIČSKÉ ZBROJNICE
je spolufinancován Evropskou unií.
Cíl projektu:
ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF
A ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU VŮČI ÚČINKŮM MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI.
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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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Přijímáme objednávky na vánoční cukroví.

Nezapomeňte na své blízké
a uctěte památku zesnulých,
blíží se DUŠIČKY…
PAMÁTKA ZESNULÝCH
2. listopadu
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