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Je to tady!
POUŤOVÁ OCHUTNÁVKA
Páteční program zahájí vystoupení skupiny
COUNTRY BEAT. Toto hudební seskupení vzniklo
s cílem věnovat se pouze skladbám moderního amerického country, bezpodmínečně se soustředit na detaily písní a podat tak českému posluchači pravou
atmosféru Ameriky a její country muziky.
Hlavní hvězdou sobotního programu bude
určitě SEBASTIAN. Jeho hit Toulavá se stal nejstreamovanějším českým singlem roku 2015. Toulavá nasbírala na YouTube už více než 20 miliónů
zhlédnutí a patří v tomhle ohledu k nejlepším českým klipům historie. Následovaly hity Záchranný
bod, Až na to přijde, Hvězdy, dočkal se nominace
na Slavíka, stal se Zpěvákem roku podle posluchačů Evropy 2. V březnu 2017 vydal první desku a
absolvoval první samostatné turné.
Nebudou chybět ani stálice české hudební scény: DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, DOA
ROCK nebo vytrvalý zástupce reggae v Čechách, skupina ŠVIHADLO. Pouťovou zábavu s JENNY.CZ
PARTY BANDEM jistě příjemně okoření slovenský
tenorový operní a muzikálový zpěvák MARIAN
VOJTKO a dívčí smyčcové trio INFLAGRANTI,
hrající melodie z klasiky, rocku a popu v úpravách pro
elektrické smyčce.
V neděli odpoledne vás pobaví uniformované hudební seskupení „Josef Švejk & C. a k.
ŠRAML“ a roztančí vás CRYSTAL BAND pod vedením Zdeňka Peroutky. Během celé poutě se můžete těšit opět na degustaci a prodej vína i burčáku z Vinařství rodu Pazderků Mikulov.

Podrobný program již brzy! Těšíme se na viděnou.
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Upozornění na ukládání komunálního odpadu
Každý občan má povinnost ukládat odpady vyprodukované svou domácností na vyhrazená místa. Měl by tedy vlastnit nádobu na ukládání komunálního odpadu v odpovídající velikosti nebo
prokázat, kam odpad ukládá. Pro ukládání tříděného odpadu jsou v našem městě rozmístěny patřičné
barevně odlišené nádoby a navíc je zde k dispozici také sběrný dvůr, kde je možné odpad odevzdat.
Komunální odpad není možné ukládat do nádob, které jsou v soukromém vlastnictví či pronájmu jiných osob nebo subjektů.
Černé plastové kontejnery umístěné na sídlišti Za Pivovarem slouží jako rezerva, tzn. že
každý nejdříve naplní svoji nádobu na odpad a v případě většího množství komunálního odpadu
tento uloží do kontejnerů.
Černé plastové kontejnery umístěné u bytového domu Smolovská 217 (kasárna), slouží
pro ukládání odpadu pouze pro nájemníky tohoto domu s platnou nájemní smlouvou.
Vejkoobjemové kontejnery v obcích Doubravka a Bystřice slouží pro ukládání komunálního odpadu pro místní obyvatele a chataře. A i zde platí, že objemný odpad patří do sběrného
dvora! Nikoliv do těchto kontejnerů.
Žádáme Vás tedy o dodržování těchto pokynů.

VÝVOZ POPELNIC

Bělá nad Radbuzou:
ostatní obce:

13. 8.
14. 8.

27. 8.
28. 8.

10. 9.
11. 9.

24. 9.
25. 9.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Starosta města Ing. Libor Picka zve srdečně své spoluobčany k setkání,
ve středu, 15. 8. 2018, od 13:00 do 15:00 hodin, na MěÚ, do své kanceláře.
Dotazy budou zodpovězeny, náměty a připomínky vítány.
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Bratři a sestry
Milí Přátelé, přejeme Vám všem krásné prázdniny a příjemnou dovolenou!
Navštivte také některá poutní místa u nás nebo v zahraničí. Nejznámější u nás je asi
Svatá Hora, kde se stalo mnoho zázraků. Jeden z nich byl kdysi popsán takto: Tříletý
chlapeček snědl jablko s červem a ztratil celou čelist. Žádný zákrok chirurgů ho nedokázal ochránit před dalším nebezpečím, ba dokonce svými léky jen zhoršovali nemoc, takže už rty mu
začaly hnít. Ztrýznění rodiče, zbaveni veškeré pomoci, obrátili své oči k svatohorské Panně Marii a
vyprošovali pro ubožáčka buď nečekané uzdravení nebo smrt. Když udělali slib, chlapeček klidně
usnul a po třech hodinách se probudil se slovy: "Pane Otče, hle rty a čelist už je uzdravena, pojďme na
Svatou Horu k Marii, neboť ta nejblahoslavenější Matka mně pomohla." (Z knihy Jezuité na Svaté Hoře) Dnes se o Svatou Horu starají Redemptoristé. Zvláště překrásná bývá Korunovační pouť u příležitosti korunovace milostrné sošky Panny Marie. Oslavy korunovace jsou nejvýznamnějším dnem tohoto poutního místa. Konají se každý rok, vždy třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého, tedy v
červnu. Na Svatou Horu se v tento den sjíždějí věřící ze širokého okolí. V sobotu večer je vigilie neboli taková předslavnost. Po mši následuje světelný průvod. Věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se
svícemi ambity, projdou Březnickou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět
ke Korunovačnímu oltáři. V neděli se pak koná hlavní mše svatá, po níž následuje průvod, uprostřed
něhož je na nosítkách čtyřmi nosiči nesena milostná soška Panny Marie. Procesí jde za zpěvu mariánských písní stejnou cestou jako při světelném průvodu. Kněží jsou zpravidla oděni do vzácných pluviálů, bohatě zdobených vyšívaných plášťů, nosiči oblékají drahocenné pláště dalmatiky.
Druhá nejdůležitější svatohorská slavnost, Nanebevzetí Panny Marie, která má stejný průběh
jako korunovace, se koná v neděli po Nanebevzetí Panny Marie - letos 19. a 20. srpna.
P. Josef Prchal

PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – SRPEN 2018
1. – 31. 8. 2018 bude MŠ v Bělé nad Radbuzou otevřena
od 6:30 do 15:00 hodin. Nový školní rok začíná 3. září 2018.
Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
– děti s registračními čísly 1 – 12 byly přijaty.

PODĚKOVÁNÍ
Děti z mateřské školy děkují podnikatelům:
THANH NGUYEN CAO (Miloš), NGUYEN ANH DUC (koloniál),
HOANG MINH GHUNG (železářství), TRAN VAN LIEU (večerka)
a paní Bučanové za krásnou variabilní dřevěnou stavebnici Woody Click,
se kterou si mohou hrát v naší školce
jen díky jejich finančnímu daru v celkové částce 5.000,- Kč.
děti ze školky

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE v Bělé nad Radbuzou - ordinační hodiny v srpnu:

6. 8. 2018 a 20. 8. 2018 – možnost vyřídit pouze recepty a žádanky
13. 8. 2018 a 27. 8. 2018 – přítomen lékař, v čase: 8:00 – 12:00 hodin
Městu Bělá nad Radbuzou byly poskytnuty finanční prostředky z Dotačního programu
vodohospodářské infrastruktury 2018. Název akce: „Kanalizace v Mlýnské ulici – Bělá nad
Radbuzou“ Účelem dotace je výstavba kanalizace v Mlýnské ulici v Bělé nad Radbuzou. Konkrétně
se jedná o splaškovou kanalizaci k č. p. 273 a k č. p. 267, na
kterou bude napojeno celkem 53 obyvatel. V rámci výstavby
kanalizace k č. p. 267 bude do tohoto místa zavedena i pitná
voda, vodovod však není součástí tohoto projektu.
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PODĚKOVÁNÍ
TJ SOKOL ÚJEZD SV. KŘÍŽE Z. S. DĚKUJE ZA SPONZORSKÉ DARY DO VEŘEJNÉ
KUŽELKÁŘSKÉ SOUTĚŽE V RÁMCI KŘÍŽSKÉ POUTI TĚMTO SPONZORŮM:
Alians Milan Kop, Aotoservis P.M., Květinka, Krmiva a Krmné směsi,
Město Bělá nad Radbuzou, Pilařská výroba Cingroš, Pneuservis Jan Kovář,
Stavex Stavebniny Bělá nad Radbuzou.
Jaroslav Získal, předseda TJ Sokol Újezd sv. Kříže

PODĚKOVÁNÍ A OMLUVA
DĚTSKÝ DEN V BĚLÉ NAD RADBUZOU
Děkujeme za hojnou účast na dětském dni a zároveň se chceme omluvit všem 20-ti dětem,
na které se nedostal balíček. Bohužel není v našich silách odhadnout počet dětí, které se přijdou
s námi pobavit. Každý rok počty balíčků navyšujeme, ale dětí je stále víc.
Příští rok snad budou spokojené všechny děti.
Ještě jednou děkujeme sponzorům:
Město Bělá nad Radbuzou, Hofmann Ceramic - p. Luděk Kuneš, Stavex, Club P & P,
Coop Tuty, Smíšené zboží – Miloš Hoang, Travel Free Shop Železná.
Zároveň děkuji všem dobrovolníkům za nezištnou pomoc.
Monika Šteffelová

ÚSPĚŠNÝ SPORTOVEC
Aleš Holík s poháry za první místa v Lize mladších žáků. Jeden z Karlovarského a druhý z Ústeckého
kraje. Mladším žákům klubu HC Tachov se sezóna 2017 2018 podařila na výbornou a v obou soutěžích vyhráli, na
což jsme moc hrdi a děkujeme jim za to.
Tomáš Holík
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MALÝ ZÁCHRANÁŘ 2018
Dne
10.
5.
se
konala
v Domažlicích soutěž Malý záchranář.
Akce jsme se zúčastnili i my, žáci 5. třídy, s paní učitelkou Alenou Nagy. Každá
škola, která soutěžila, vybrala čtyři děti,
které ji reprezentovaly. Za družstvo Bělé
bojovali Monika Volfíková, Kristýna Kotrcová, Jakub Phan a velitel Adam Kuneš.
V domažlické hasičské zbrojnici tedy
soutěžilo deset týmů v sedmi různých
disciplínách, ve kterých šlo buď o body,

nebo o čas. Na různých stanovištích jsme hledali nebezpečné předměty, balili evakuační zavazadlo,
zkoušeli základy první pomoci, volali na tísňovou linku, poznávali varovné signály, stříkali proudnicí
na cíl a vyplňovali znalostní testy. Ve volném čase jsme si stihli prohlédnout hasičskou techniku včetně přistavených aut, prozkoumat garáže a vyzkoušet stříkání s proudnicí. První dva nejlépe umístěné
týmy postupovaly do krajského kola. Konkurence v soutěži byla veliká, my jsme si za svoji snahu vysloužili sedmé místo a všichni dostali krásné dárky. Dopoledne se nám moc líbilo a děkujeme Hasičskému záchrannému sboru v Domažlicích za pěkně připravenou soutěž Malý záchranář 2018.
Monika Volfíková, Adam Kuneš a žáci 5. třídy ZŠ
KVĚTINOVÝ DEN V BĚLÉ NAD RADBUZOU
ZAJISTILY DNE 16. 5. 2018
TYTO DVOJICE DOBROVOLNÍKŮ:
7.30 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

Mach, Zunová
Zdanovcová, Schmocková
Holínková, Polomská
Burdová, Triščová
Bahenská, Vejskalová
Sudová, Rozhonová
Kučerová, Buchelová
Cvachovcová, Srkalová
DĚKUJEME!
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Liga proti rakovině Praha s radostí sděluje, že letošní 22. ročník veřejné sbírky Český den proti
rakovině, který proběhl ve středu 16. května, překonal loňský rekordní výsledek. K 13. červnu se na
sbírkovém účtu shromáždilo 19 041 300,64 Kč. V uvedené částce nejsou započteny příspěvky
z dárcovských SMS.
NABÍZÍME PODROBNĚJI DALŠÍ INFORMACE KE SBÍRCE V ČÍSLECH:
účast více než 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách
980 000 nabízených kytiček s vínově červenou stužkou
980 000 letáčků s informacemi o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku
7300 pokladních vaků
2630 balíčků s materiálem ke sbírce zdarma rozvezených firmou Geis
1200 měst a vesnic v celé České republice, kde se konala sbírka
1 100 spolupracujících subjektů (225 středních škol, 286 základních škol, 58 sdružení onkologických pacientů (kolektivních členů Ligy), 69 skautských oddílů, 63 pionýrských skupin, 130 místních
organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 36 místních knihoven, 23 základních organizací
ČSŽ, 22 oblastních spolků ČČK, 78 jednotlivců, 126
ostatních (obce, firmy, MŠ) a další
15 000 sušenek Mysli na zdraví pro dobrovolníky, poskytnutých zdarma firmou Emco
INFORMAČNÍ KAMPAŇ
Liga proti rakovině Praha sbírku tradičně nepojímá jako pouhý výběr finančních prostředků na
podporu svých cílů, ale také jako hromadnou preventivní akci. Proto také dostává každý dárce od dobrovolníků ke kytičce letáček, ve kterém se letos Liga zaměřila na rakovinu tlustého střeva a konečníku
s cílem upozornit na možnosti skríningu, který umožňuje vyhledávat nejen časná stádia rakoviny, ale
dokonce i přednádorové stavy.
PODĚKOVÁNÍ
Jako poděkování za spolupráci a podporu uspořádala LPR Praha pro zástupce dobrovolníků,
příznivce a podporovatele sbírky tradiční Děkovný koncert, na kterém vystoupila přední česká pěvkyně Eva Urbanová a Moravské klavírní trio. Hosté koncertu se z úst předsedkyně Ligy MUDr. Michaely Fridrichové jako první dozvěděli, že částka na sbírkovém kontě přesáhla hranici 19 miliónů. Paní
předsedkyně zároveň ujistila přítomné obecenstvo, že Liga vnímá rekordní výsledek nejen jako projev
velké důvěry v činnost této neziskové organizace, ale i jako zlepšující se obraz občanské společnosti.
Liga proti rakovině Praha DĚKUJE všem dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, organizacím a
firmám za podporu v boji proti rakovině.
ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU SBÍRKY
Vybrané peníze za prodej kytiček, za zaslané DMS a dary na účet slouží k financování tří základních dlouhodobých programů:
- Nádorová prevence
- Podpora kvality života onkologických pacientů
- Podpora onkologického výzkumu, dotace na přístrojové vybavení onkologických pracovišť
Sbírkový účet 65 000 65/0300 je otevřen do 31. 11. 2018, přispívat lze také prostřednictvím
dárcovských SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90, Liga podle zvolené částky obdrží 29, 59,
případně 89 Kč. (Více na www.darcovskasms.cz)
O podrobném rozdělení výtěžku sbírky bude Liga informovat v lednu 2019.
AKTUÁLNÍ PROJEKT
Jedním z hlavních cílů Ligy proti rakovině je šíření informací o prevenci nádorových onemocnění. Proto se aktuálně zapojila do kampaně Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Informace léčí, která prostřednictvím webových stránek www.informace-leci.cz přináší pacientům, ale i
jejich blízkým, relevantní informace o prevenci, možnostech léčby, vlastní diagnóze. Nedílnou součástí jsou také zkušenosti pacientů. Jedním z faktorů, které ovlivňují průběh léčby a její úspěšnost, je
spolupráce s pacientem, jeho obeznámenost s diagnózou i průběhem léčby a jeho zodpovědný přístup.
Liga věří, že nová platforma umožní pacientovi v těžké životní situaci lépe porozumět svému onemocnění, své aktivní roli v průběhu léčení a dostane se mu odpovědi na mnohé otázky.
KONTAKTY: Liga proti rakovině Praha - tel.: 224 919 732, lpr@lpr.cz, www.lpr.cz
Informace o sbírce - tel.: 607 990 261, jitka.bajgarova@arcadia.cz, www.cdpr.cz
Tisková zpráva, Praha, 13. června 2018
8

PODĚKOVÁNÍ VŠEM HASIČŮM
Poděkování vyjadřuje také senátor za Českolipsko Jiří Vosecký a jeho asistent Petr Hejma.
Vážení a milí kolegové hasiči, plni nepopsatelných dojmů, pýchy, národní a hasičské hrdosti a dojetí,
vám chceme s odstupem několika hodin od Hasičské fontány Praha 2018 poděkovat a složit maximální poklonu
za váš heroický výkon, kterým jste se zapsali do dějin nejen české, evropské, ale i světové historie. Když Jiří
Havner, hasič ze Skalice u České Lípy a otec myšlenky uspořádat hasičskou fontánu právě na Vltavě přišel s
tímto nápadem, setkal se na jedné straně s velikým nadšením a podporou, na straně druhé pak musel spolu se
svými kolegy z organizačního týmu čelit celé řadě situací a momentů, které naopak spíše nahrávaly pochybovačům. Dohody, které platily rok, najednou platnosti pozbývaly, věci, které se zdály jako jasné, se ztrácely v
mlhách nejistoty, ale tím, co platilo vždy a za všech okolností, byla neuvěřitelná podpora, zájem a připravenost
právě vás hasičů, která náš organizační tým naplňovala jistotou, že se vše nakonec v dobré obrátí a že sobota 2.
června 2018 bude v české hasičské historii přelomovým dnem. Dnem, kdy se více než 1.000 hasičů, bez ohledu
na to, jestli jsou dobrovolní, jestli jsou organizováni v té, či které hasičské jednotě, či sdružení, jestli jsou profesionální, jsou z Čech, Moravy, nebo Slezska, postaví jako jeden obrovský a nepřehlédnutelný šik na břehu nejsymboličtější řeky Vltavy, té řeky, která před několika lety přinesla hlavnímu městu, a nejen jemu, dny zkázy v
podobě drastické záplavy, při které právě zde hasiči zachraňovali životy a majetky svých spoluobčanů. V sobotu jste všichni jako jeden muž opět stanuli na vltavském nábřeží, ovšem při zcela jiné příležitosti a my věříme,
že jste byli jako my pyšní na název svého hasičského sboru, který hrdě nosíte na zádech. Skládáme vám hold za
to, s jakou odpovědností a zároveň, promiňte, „chlapskou“ radostí a jiskřením v očích jste příkladně a bez sebemenšího problému, či omezení Pražanů a návštěvníků hlavního města, dovezli svá čerpadla, hadice a proudnice na Rašínovo a Hořejší nábřeží, abyste je během několika desítek minut připravili na jejich největší historický a monumentální výkon. Věřte, že bylo úchvatné sledovat to červené hasičské mravenčení na obou březích
a také na obou mostech a věřte prosím, že bylo o to úchvatnější být svědky vaší generální zkoušky, kdy bylo již
od prvních taktů a pohybů proudnic nadevše jasné, že tato událost se prostě zdaří! Děkujeme vám za to, s jakou
disciplinovaností a opatrností jste se pohybovali nejen na samotných náplavkách, ale také při pěších přesunech
centrem Prahy, za jejichž zvládnutí vás obdivujeme, neboť jste během dvou dnů museli absolvovat neuvěřitelné
kvantum kilometrů. A co říci k samotné sobotě 2. června 2018, kdy jste se ve 22.00 hodin za podpory nádherného osvětlení a ozvučení najednou stali hudebníky, tanečníky a ve své podstatě umělci zároveň? Nejsou slova,
která by ten nádherný zážitek, jež jste na Vltavě doslova vykouzlili, popsala lépe než desítky tisíc zhlédnutí na
veřejných informačních sítích, tisíce povzbuzujících a děkovných vzkazů a blahopřání, která k vám doléhala
doslova ze všech koutů České republiky. Vy všichni jste svým obrovským dílem přispěli k tomu, že slovo
HASIČ není pouze slovem a označením profese, ale je symbolem člověka, který jeden den hasí rozsáhlý lesní
požár, snáší nemocnou babičku z osmého patra domu do sanitky, o hodinu později již jako jeden z prvních pomáhá při dopravní nehodě a druhý den se rozloučí polibkem se svou manželkou, pohladí své děti po vlasech a
odjede do hlavního města své České republiky, aby vzal do ruky proudnici, postavil se vedle kolegy hasiče, kterého dost pravděpodobně vidí poprvé a naposledy, a spolu s ním se poklonil 100 letům československé státnosti. Vy jste to dokázali a jste tak od soboty 2. června 2018 součástí
historie. Přejeme vám, abyste ve své hasičské práci a poslání zažívali co nejméně těch „ostrých“ zásahů a naopak co nejvíce takto
pozitivních a příjemných okamžiků s ostatními kamarády hasiči.
S poděkováním a úctou, senátor za Českolipsko Jiří
Vosecký, Jiří Havner, Plk. Boleslav Lang a David Sobotka za zapsaný spolek Hasičské Fontány a generální partner Hasičské fontány Praha 2018, Generální ředitelství HZS ČR

I BĚLŠTÍ
HASIČI
BYLI
U TOHO…
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DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ DEN
3. 6. 2018 proběhl dětský den v Bělé nad Radbuzou
a jeho součástí bylo také
chytání ryb na udici od
8.oo do 11.oo hodin.
Účastnit
se
mohly
všechny děti do osmnácti let (i nerybáři). MO
ČRS pro děti připravila
sladké občerstvení a nápoje. Akce se zúčastnilo celkem 37 dětských rybářů i nerybářů. Někteří účastníci měli i pěkné úlovky.
Dorostenec Adam Holík ulovil kapra 52 cm a tříletá Adélka Kotlanová za pomoci svého otce ulovila
kapra 37 cm. Dětem i rodičům se akce líbila.
Jiří Babka, jednatel MO

BĚLSKÉ ATLETICKÉ HRY 2018
Úterý 5. 6. bylo pro bělské děti z prvních až čtvrtých tříd
svátkem sportu. ZŠ Bělá n/R pořádala atletický den, kterého se
zúčastnily partnerské školy z Moosbachu, Eslarnu a Tännesbergu.
Počasí vyšlo nádherně a závodníci tak mohly předvést ty nejlepší
výkony. Soutěžilo
se o medaile ve
skoku
dalekém,
hodu míčkem a běhu na 60 m. Dále byly pro děti připraveny doplňkové stanoviště s různým sportovním
vyžitím, o tento doplňkový program se kompletně postarali žáci 9. třídy z Bělé. Celkovým výsledkům se přiřadily body a spolu s královskou disciplínou smíšených
štafet se rozhodovalo o celkovém vítězi. Škola
s nejvyšším ziskem bodů obdržela pohár vítěze. Závodů se zúčastnilo 195 dětí ze čtyř škol, což bylo organizačně náročné, ale perfektní prací hlavních rozhodčích na stanovištích se harmonogram stíhal přesně.
Konečné umístění škol: 1. Bělá nad Radbuzou, 2. Tännesberg, 3. Moosbach, 4. Eslarn.

Poděkování patří všem kolegům z 1. stupně za přípravu dětí a rozhodcovskou činnost na
jednotlivých stanovištích a především „tělocvikáři“ panu učiteli Zděňku Nagymu za skvělý nápad a organizaci. Radost dětí z příjemně prožitého dne stála určitě za to (viz foto).
Miroslav Nový, ředitel ZŠ
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Bavte se ITEPem 2018! Ani propagace Bělé nebude chybět…
Přijďte si užít zábavu, načerpat nové turistické informace, informace
z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety a to na 14. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v halách TJ Lokomotiva v Plzni, který se koná ve
dnech od 20. – 22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci i trochu adrenalinu,
pohodu, odreagovat se, pro nové možnosti, kam vyrazit, kde jste ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí, o
čem jste neměli tušení, co Vás dostane a budete chtít být u toho. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa, od infocenter, měst a obcí, muzeí,
turistických cílů a dalších. Nenechte si ujít vyprávění z cest a autogramiády známých osobností a
sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, vyzkoušejte jízdu na kole s 3D brýlemi,
usaďte se u divadelních představení, žasněte pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmanií. Ochutnejte výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny,
moravská, rakouská a italská vína, německá a česká piva. Přijďte na ITEP 2018!

INZERCE
Ludmila Bendová
Čečínská 146
Bělá nad Radbuzou
tel. 736 676 078

Po
Út
St
Čt

Otevírací doba srpen:
800 – 1900
800 – 1900
Pá
800 – 2300
00
00
8 – 19
So
1000 – 1900
00
00
8 – 19
Ne
1300 – 1900

ZMRZLINA SE POŘÁD TOČÍ, PŘIJĎTE OCHUTNAT.
Přijďte si zpříjemnit dny do naší kavárny. Možnost rezervace a pořádání rodinných akcí,
večírků, oslav, třídních srazů. K jídlu vám připravíme cokoliv, obložené talíře, řízečky…
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INZERCE
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INZERCE
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INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 195,- Kč/ks.

Prodej: 4. srpna, 8. září, 7. října a 10. listopadu 2018
Bělá n. Radbuzou – u hasičů - 16.10 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9.00 -16.00 hod.,
tel.: 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 14,30 Bělá nad Radbuzou /náměstí/

Prodej 15. 8. 2018
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/,
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
kohoutci, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/,
brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-15h!
gallusextra@centrum.cz

Řešení šachových úloh:
1. Sg4+ Jxg4+ 2. Kg1+ Jh2 3. Dxh2#, 1…Sxg4 2. Kg1+ Sh3 3. Dxh3#, 1…Vxg4 2. Kg1+ Vh4 3. Dxh4#,

2…Kg5 3. Dxh6#.
1. Df1 (2. Dxc4#) Kb4 (1..Jxc2? 2. Dxc4+ A MAT JIŽ 5. TAHEM) 2. De1+ c3 3. De7+ Ka4 4. Da7+ Kb4

5. Da5+ Kc4 6. Dc5#.
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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