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„Jít, či nejít“ …toť otázka hodna shakespearovského dramatu.
Září, je tradičně ve znamení přicházejícího podzimu, se všemi jeho vrtochy a babím létem, jež je pojmenováno podle pavoučích vláken, vypouštěných
mláďaty běžníka květomilného. Možná si po přečtení těchto řádků říkáte, že tento úvodník patří spíše do hodin přírodopisu, právě začínajícího školního roku.
Stejně tak, jako se tato vlákna spojují, aby s kapkami rosy ve svitu vycházejícího slunka vytvořily nádherný a téměř dokonalý přírodní útvar, tak i město připravilo pro vás
spojením všech žánrů program, který bude pro vás zajímavý a stejně tak lesklý a třpytivý, jako jsou
vlákna babího léta za ranního kuropění.
Přimlouvám se, abyste na mou otázku v úvodu tohoto pozvání odpověděli: „JÍT“. Stát se tak
součástí toho, čemu se již po staletí říká pouť. Každý rok se snažíme k tradiční nabídce přidat něco, co
můžeme vnímat nejen sluchem a očima, ale i chutí. Letošní účast vinařství Pazderka s degustací vín a
burčáku je toho jasným dokladem. Předpokládám, že každý si v programu těchto slavností najde to
své a přijde společně s přáteli mezi nás.
Přeji Vám, jménem svým i všech organizátorů, krásné zážitky při společné konzumaci umění,
dobrého jídla a pití, ale také zbožnosti.
Ing. Libor Picka, starosta města

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé školy,
Město, společně ze základní školou, zahajuje rekonstrukci a obnovu
obou školních budov. Hodnota díla činí 30 milionů korun.
Celá akce bude probíhat do září příštího roku. Při této rekonstrukci
dojde k zateplení obvodového pláště, výměně oken, odvodnění
a doplnění nevyhovujících oken tělocvičny a spojovacích krčků.
Celá škola i školka bude mít centrální řízení topení a oběhu vzduchu,
čímž společně se stavebními úpravami dojde ke snížení energetické náročnosti budov.
Celá akce bude připravena tak, aby zásahy do školního provozu byly co nejmenší.
Žádám vás tedy po dobu oprav o toleranci a trpělivost při pohybu v okolí školy.
Děkuji za pochopení.
Ing. Libor Picka, starosta města
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VÝVOZ POPELNIC

Bělá nad Radbuzou: 11. 9., 25. 9.

ostatní obce: 12. 9., 26. 9.

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

Oznámení o změně provozní doby v Mateřské škole Bělá nad Radbuzou.
Od 4. 9. 2017 bude provoz v MŠ od 6:30 do 16:30 hodin.
100 LET OD FATIMSKEHO ZÁZRAKU
13. října roku 1917 se na poli známém jako Cova dá Iria
ve Fatimě shromáždilo na sedmdesát tisíc lidí čekajících,
zda dojde ke slibovanému zázraku. To samo o sobě je
ohromující. Nikdy v dějinách vizionář tři měsíce dopředu
nepředpověděl, že dojde k veřejnému zázraku přesně na tom a tom místě v tu a tu dobu. Nikdy předtím se nesešel tak početný dav, aby se stal
svědkem předpovídaného zázraku. Přesně to se onoho dne stalo. Zprávu
o tom psaly i liberální noviny. Lucii dos Santos a příbuzným, Františkovi a Hyjacintě, se od května
zjevovala třináctého dne každého měsíce "Paní". S každým zjevením rostl i přihlížející dav, ale rostly
také pochyby o pravdomluvnosti těchto svědků, stejně jako výsměch a pronásledování, jemuž museli
oni i jejich rodiny čelit v době, kdy se Portugalsko nacházelo pod protikřesťanskou, protikatolickou
zednářskou vládou. A pak, 13. července 1917, jim Paní ukázala něco, co je hluboce zasáhlo a provždy
změnilo. Lucie ve svých vzpomínkách uvádí, že Paní jim ukázala peklo: "Panna Maria nám ukázala
velké ohnivé moře; bylo to, jak se zdálo, v hlubinách země. Viděli jsme v tom ohni ďábly a duše jako
průhledné černé nebo hnědé rozžhavené uhlíky v lidské podobě. Pohybovaly se v ohni, hnané plameny, které z nich šlehaly a vytvářely oblaky kouře. Padaly na všechny strany jako jiskry při obrovském
požáru, bez tíže a rovnováhy, s bolestným sténáním a se zoufalými výkřiky, které vzbuzovaly hrůzu a
naháněly strach. Ďáblové měli příšernou a odpornou podobu, byli jako ohavná, neznámá zvířata, ale
průhlední a černí, Toto vidění trvalo pouze okamžik. Budiž dík naší Nebeské Matce, jež nám předtím
slíbila, že nás uvede do nebe. Jinak bychom asi zemřeli strachem a hrůzou." Poté co Paní dětem ukázala osud zavržených, což je považováno za první část fatimského tajemství, svěřila jim i druhou část,
jak to zaznamenala sestra Lucie ve svých denících: "Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých
hříšníků. Aby je Bůh zachránil, chce ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka se chýlí ke konci. Jestliže však
nepřestanou urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou
neznámým světlem, vězte, že to je velké znamení, kterým Bůh dá najevo, že potrestá svět za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a Svatého otce. Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat
o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci, Jestliže lidé mé přání splní, Rusko se obrátí a bude mír. Jestliže ne, bude Rusko šířit své bludy po
světě a vyvolá tak války a pronásledování Církve. Dobří budou mučeni a Svatý otec bude muset mnoho trpět, různé národy budou zničeny. Ale nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír. V Portugalsku zůstane dogma víry
navždy zachováno... Toto neříkejte nikomu. Františkovi to však můžete říct."
P. Josef Prchal
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KULTURNÍ POZVÁNKA
hra Jaroslava Koloděje „POSTEL PRO ANDĚLA“
režie: Věra Táborská

30. září 2017, od 20:00 hodin, kulturní dům Bělá nad Radbuzou
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Memoriál Františka Kühna – Újezd Sv. Kříže

O pohár starosty města – Bělá n. Radbuzou

Vysvěcení kapličky – Bělá n. Radbuzou

INZERCE
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INZERCE
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INZERCE
Otevírací doba září 2017:
Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078
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Řešení šachové úlohy:
1.b5+Kxb5 2.Jd4+Ka6 3.Dxc7 Sb7+! 4.Kb8! Ka5 5.Dc3+Ka6 6.Dc4+b5, Ka5 7.D(x)b5#.
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