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Areál tvrze ožívá…

Vážení spoluobčané, návštěvníci, přátelé a všichni,
kteří máte dobrou náladu a chuť se bavit.
Léto skončilo, to je jasné jak z kalendáře, tak i z pohledu na přírodu, jež se pomalu
zbarvuje do všech odstínů žluté. Mohu vám slíbit, že příští léto opět přijde
a bude třeba ještě teplejší nebo vlhčí, ale bude.
Stejně tak mohu s jistotou potvrdit, že i tradiční ,,Bělská pouť“ přichází s podzimem,
stejně jako sklizeň ovoce a pití burčáku. Když už jsem u toho burčáku,
bude opět na pouti, společně s ochutnávkou vín od Pazderků.
Co však nebude tradiční – místo konání. Letos se celý program odehraje v areálu
bývalé tvrze a jsem přesvědčen, že prostorem budete stejně nadšeni jako organizátoři
a všichni ti, kteří celou akci připravili.
Poslední odstavec této pozvánky na pouť a radosti podzimu, věnuji pouťové zábavě.
Ta se ponese v duchu žluté, slunce a jižních rytmů. Čeká nás bubenická show,
kterou určitě nepřeslechnete. My vás rádi uvidíme v barvách slunce a rytmu samby.
Podrobný program je součástí Zpravodaje.
Nezapomeňte, začínáme společně ve čtvrtek ohňostrojem na školním hřišti. Já tam budu.
Dobrou náladu a pozitivní myšlenky vám přeje a na setkání s vámi se těší váš starosta.
Ing. Libor Picka
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SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Věděli jste, že
- oleje a tuky z fritovacích hrnců
patří do děleného sběru odpadu,
nikoliv do kanalizace
- oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod
- oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv
Zdarma můžete oleje a tuky odevzdat na sběrném dvoře
v Bělé nad Radbuzou.
Upozornění:
Použité potravinářské oleje a tuky musí být předávány v pevných obalech,
např. PET lahvích, nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka
či jiných nápojů) - předejdete tak vylití oleje do nádob určených pro likvidaci
těchto olejů a tuků.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEN ČESKÉHO LESA NA ZLATÉM POTOCE
Téma: LIDÉ A STROMY
sobota 7. 9. 2019. od 11:00 do 17:00 hodin
Stará Knížecí Huť
Více informací: www.ceskyles.ochranaprirody.cz
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JAK NA PŮJČKY A JAK ŘEŠIT DLUHY?
S potřebou půjčit si finance se v životě setká řada z nás, ať již na zajištění bydlení či např. na
nákup automobilu či vybavení domácnosti. Zadluženost a neschopnost půjčky splácet se v dnešní době týká i seniorů, dětí či mladistvých. Podle Exekutorské komory ČR byl k 1. 2. 2019 celkový počet
pravomocných exekucí přes 4 a půl milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly celkem více než
820 tisíc osob. Průměrný počet exekucí na osobu byl v roce 2018 cca 5,7 a více než 10 exekucí naráz
mělo přes 133 tisíc lidí.
Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je především neúměrné navyšování původních dluhů,
ke kterému docházelo zejména kvůli vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či
díky nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů. V široké nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat a v případě potíží se splácením již vzniklého dluhu zase zjistit, kam je možné se
bez obav obrátit.
Shrnuli jsme pro Vás jednotlivá doporučení, která Vám situaci mohou usnadnit.
Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor? Vyhledejte si Index odpovědného úvěrování, který
srovnává jednotlivé legální poskytovatele z řad bank i nebankovních společností, které mají povolení
České národní banky. Poslední Index byl vydaný v červnu 2019 a zaměřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kreditních karet a kontokorentních úvěrů. Index Vám pomůže s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srovnává podmínky, za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hodnotí celkem 17 kritérií
ve třech různých oblastech – kolik lidí za půjčku zaplatí a co je bude stát případné zpoždění se splácením, rozsah a přehlednost poskytovaných informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí půjčky.
Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanční situaci? Neváhejte se obrátit na odborníky
ve svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete ověřené dluhové poradny, které nabízejí kvalitní
bezplatné služby. A pokud se do nejbližší poradny nemůžete dostat osobně, existuje Help linka, na
kterou se může obrátit každý, kdo potřebuje poradit s dluhy, a to od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 774 392 950. Na lince je k dispozici dluhový poradce.
Máte exekuci? Ověřte si, jestli není vedena protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy.
Na www.dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat, která u nezákonných exekucí, kde nebyl rozhodce vybrán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení exekuce. K využití aplikace je potřeba
připravit si několik informací – jméno původního věřitele v úvěrové smlouvě, rok podpisu smlouvy,
datum vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých případech ještě jméno rozhodce. Aplikace je
k dispozici zdarma.
Index, mapu i řadu dalších informací najdete na www.jakprezitdluhy.cz.
Člověk v tísni, o.p.s.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
(vzdělávání seniorů v regionech)

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020
NABÍDKA STUDIA V KONZULTAČNÍM
STŘEDISKU BĚLÁ NAD RADBUZOU
Téma přednášek:
KŘESŤANSKÁ IKONOGRAFIE
A HAGIOGRAFIE
Zahájení studia – říjen 2019. Více informací o studiu a přihlášky poskytne:
Blanka Triščová, 733 139 277, knihovna@belanr.cz
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Rozloučení s létem na Liščí Hoře - pěšky i na kole
se uskuteční v sobotu, 12. 10. 2019.
Více informací v dalším čísle Zpravodaje.
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Memoriál Františka Kühna
24. 8. 2019, Újezd Sv. Kříže

O pohár starosty města
31. 8. 2019, Bělá nad Radbuzou

INZERCE
Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078
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OTEVÍRACÍ DOBA – BĚLSKÁ POUŤ
pátek 13. 9.: 8:00 – 23:00 hodin
sobota 14. 9.: 10:00 – 19:00 hodin
neděle 15. 9.: 10:00 – 19:00 hodin
Zveme Vás na příjemné posezení u dobré kávy a točené zmrzliny.
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Gynekologická ordinace
Bělá nad Radbuzou
Ordinační hodiny září 2019
MUDr. Zdeněk Kovář
Pondělí 9. 9. lékař 8:00 – 14:00
Pondělí 16. 9. pouze recepty a žádanky
Pondělí 23. 9. lékař 8:00 - 14:00
Pondělí 30. 9. lékař 8:00 – 14:00
Akutní případy budou ošetřeny
na gynekologické ambulanci
Domažlické nemocnice, tel.: 379 710 163
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INZERCE
TURISTICKÁ HRA
2019
Objevujte,
poznávejte,
načítejte kódy
a vyhrajte...
www.svazekdomazlicko.cz
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