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Oční ambulance má nové vybavení

V kuchyni nemocnice
se vaří moderně

Noclehárnu využívají 
stovky lidí ročně

V lednu letošního roku přibyly 
do oční ambulance Hornické ne-
mocnice s poliklinikou dva nové 
přístroje - digitální automatický fo-
kometr a halogenový oftalmoskop. 
Oba přístroje byly pořízeny pro 
zvýšení komfortu klientů i lékařů 
oční ambulance.
Fokometr dokáže automaticky ur-
čit dioptrickou hodnotu vloženého 
brýlového skla, a to i skel bifokál-
ních nebo multifokálních. Při vy-
šetření slouží lékaři či optomet-
ristovi k určení dosavadní brýlové 
korekce a určení přibližné refrakce. 
Znamená to, že lékař, nebo optik 
vloží brýle do přístroje a ten mu 
ukáže s naprostou přesností, kolik 
je na nich dioptrií a jaké mají za-
křivení. Tím se zvýší kvalita posky-
tované péče a zároveň se tím celé 
vyšetření zpřesní, urychlí a zjedno-
duší. Halogenový oftalmoskop je 

Hornická nemocnice s poliklini-
kou vybavila stravovací provoz 
novým konvektomatem a gastro-
nádobami do konvektomatu. Per-
sonál stravovacího provozu bude 
díky konvektomatu vařit moderně 
a chutně. Konvektomat je profesi-
onální kuchyňské zařízení, které 
mimo jiné kombinuje vlastnosti 
horkovzdušné a parní trouby. Tím 
pádem může produkovat jak suché, 
tak vlhké teplo nebo jejich kombi-
naci, a to při různých teplotách. 
Výhodou konvektomatu je napří-
klad úspora masa. V porovnání  
s přípravou masa v tradičních trou-
bách jsou váhové ztráty při vaření 
v konvektomatu až o polovinu niž-
ší. Vařením v páře jsou zachovány 
všechny výživné hodnoty, váha  
a barva pokrmu. Uspoří se také při 
používání tuků, k tepelné úpravě v 
konvektomatu není zapotřebí té-
měř žádný tuk. Přístroj šetří i práci 
a čas.
Personál stravovacího provozu 
změnu uvítal, byl proškolen a těší 
se na první zkušenosti s vařením v 
novém. 

HNsP

Téměř patnáct stovek lidí loni vy-
užilo služeb noclehárny v Důlní 
ulici. Zajímavostí je, že je noclehár-
na lidmi bez přístřeší nebo v nouzi 
více využívána přes léto a podzim, 
než v zimě.
Noclehárna se nachází v obytném 
domě města Bíliny. Je určena oso-
bám starším 18 let s trvalým poby-
tem na území města Bíliny. Zájem-
ce o noclehárnu se musí prokázat 
platným dokladem totožnosti. Loni 
možnosti ubytování využilo 1 472 

lidí, z nich bylo 175 žen. Nejví-
ce lidí v noclehárně přespávalo  
v říjnu, listopadu, srpnu a dubnu.  
Naopak nejméně lidí v noclehár-
ně spalo v únoru, lednu, prosinci  
a březnu.
Noclehárna je otevřená od 19 do 
20.30 hodin, odchod z noclehárny 
je v 7 hodin ráno. Cena za noc je 
od 1. dubna do 30. září 40 korun 
za noc, v období od 1. října do 31. 
března je 50 korun za noc. 

(pn)

lékařskou pomůckou, která slouží 
k podrobnému vyšetření sítnice a 
očního pozadí. Jeho předností je 
především to, že je přenosný a má 
ostrý i prostorový obraz. Tento typ 
oftalmoskopu je momentálně je-
den z nejlepších na trhu.
Hornická nemocnice s poliklinikou 
i dále pracuje na tom, aby se tam 
klienti cítili dobře a měli tu nejlep-
ší péči, a proto vybavuje ordinace 
moderními přístroji. Sleduje peč-
livě nové trendy ve zdravotnictví 
a trvá na kontinuálním vzdělávání 
všeho personálu.
Nové vybavení si na poliklinice 
prohlédla i místostarostka Veroni-
ka Horová. “Je naším cílem vyba-
vovat ambulance novými moder-
ními přístroji, aby byla pacientům 
poskytnuta péče na vysoké úrovni. 
Tyto nové přístroje tuto myšlenku 
podporují,” doplnila.                HNsPMístostarostka zkouší nový přístroj                                                                                     Foto: HNsP

Nový konvektomat                       Foto: HNsP

V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE JSOU KLIENTŮM NABÍZENY NÁSLEDUJÍCÍ 
MOŽNOSTI BYDLENÍ V BÍLINĚ:

- Ubytovna u p. Plase
Bílina, ul. Seifertova 11/20, tel. 728 187 574

- Ubytovna u p. Šámala
Bílina, ul. Teplická 908

V případě potřeby poradentství se můžete obrátit na OSVaZ, který sídlí 
na adrese Žižkovo náměstí 58/3, Bílina, první patro budovy, kanceláře 
číslo 205, 206 a 208.

Úřední hodiny: Po, St: 07:00 hod. - 12:00 hod.; 12:30 hod. – 18:00 hod.

Sociální pracovníci tel.: 417 810 917, 417 810 926, 417 810 929, 
417 810 937, 417 810 954

POZVÁNKA
Hornická nemocnice s poliklinikou zve k vyšetření pigmentových névů digitálním dermatoskopem. 

Vyšetření se bude konat v autokaru Oborové zdravotní pojišťovny na Mírovém náměstí 
7. února od 9 do 12 hodin.
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Bílina i letos 
ušetřila miliony

Město loni hospodařilo s přebyt-
kem 52,1 milionu korun. Loň-
ské příjmy činily 346,7 milionu 
korun, výdaje 267,8 milionu. 
“Plánované výdaje v loňském 
roce měly dosáhnout výše 300 
milionů korun. Bohužel, u řady 
plánovaných investičních akcí 
došlo ke zdržení přípravy pro-
jektové dokumentace či k pro-
blémům se zahájením staveb-
ních prací. Tyto akce byly proto 
přesunuty do roku 2017, kdy 
budou realizovány. Další úspory 
vznikly díky zlepšenému pro-
cesu hospodaření s majetkem 
města. Přebytek hospodaření 
využijeme na uhrazení letošních 
velkých investičních akcí, který-
mi jsou revitalizace Mírového 
náměstí, rekonstrukce objektu 
Černého koně, rekonstrukce 
ulice 5. května a zahájení rekon-
strukce interiérů plavecké haly,” 
uvedla místostarostka Zuzana 
Bařtipánová.
Přebytek hospodaření byl za 
rok 2015 ve výši 52 milionů,  
v roce 2014 zhruba 7 milionů  
a v roce 2013 byl výsledek hos-
podaření v šestnáctimilionovém 
schodku.                                  (pn)

Poraďte se 
s advokátem

V únoru budou 
lidé moci využít 
služeb bezplatné 
právní poradny 22. 
února od 15 do 17 
hodin v kanceláři 
číslo 207 v budově 
městského úřadu  
v Seifertově ulici. 

Jedná se o krátké informativní 
porady v délce zhruba patnácti 
minut, jejichž účelem je poskyt-
nutí základních informací ohled-
ně jednotlivých případů tak,  
aby daná osoba získala přehled 
o svých právech, povinnostech 
a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní porady nemo-
hou v žádném případě nahra-
dit poskytnutí právních služeb 
jednotlivými advokáty v plné 
šíři, neboť jejich účelem není 
vyřešení konkrétního právního 
případu, ale seznámení žadatele 
s jeho situací a případnými mož-
nostmi, které mu právo nabízí  
k řešení jeho postavení. Bezplat-
né právní porady tedy nemohou 
zahrnovat podrobné studování 
spisů, zpracování podrobných 
právních rozborů nebo sepi-
sování listin, například žalob, 
smluv a podobně.                    (red)

KRÁTCEMěsto podporuje sport i volný čas

SčVK se postarají o únik vody

Sport je důležitou součástí lidské 
činnosti, která přispívá k udržení 
kvalitního života a zdraví. Má ob-
rovský potenciál sdružovat a oslo-
vovat občany bez ohledu na věk  
či společenské postavení. Přispívá 
též k výchově občanů, vytváří po-
zitivní postoje, jakými jsou respekt, 
solidarita a smysl pro fair play.  
V moderní společnosti je sport 

Společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace sjednala pro své smluv-
ní zákazníky pojištění nouzových 
situací spojených s únikem vody za 
vodoměrem. Pro každého zákazní-
ka SčVK s platnou odběratelskou 
smlouvou na dodávku pitné vody 
je nyní k dispozici asistenční služ-
ba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 
V případě nouze přijede do dvou 
hodin asistenční služba přímo k zá-
kazníkovi a provede odborné práce 
potřebné pro odstranění nouzové 
situace spojené s únikem vody. Kli-
enti nebudou platit za výjezd ani za 
provedené práce.
Asistenční služby zahrnují také re-
fundaci úniku vody. Jde o částeč-
nou náhradu nákladů na vodné, 
způsobené únikem vody za vodo-
měrem v důsledku prokazatelně 

nastalé nouzové situace. Podmín-
kou je spoluúčast odběratele na 
úniku vody ve výši 10 metrů krych-
lových, což je minimální limit pro 
odškodnění. Maximální finanční 
limit pro refundaci úniku vody je 
stanoven na 15 000 korun na jedno 
odběrné místo za rok.
Asistenční služba je dostupná na 
lince 212 812 212, zákazník může 
využít na jedno odběrné místo až 
tři asistenční služby ročně.

Chraňte vodoměry
Severočeské vodovody a kanalizace 
dále nabádají své klienty, aby přes 
zimu chránili vodoměry. Vyvarují 
se tak nepříjemnému překvapení. 
Mráz je nebezpečný pro vodoměry 
i přípojky. Zkušenosti uplynulých 

Atletika je jedním z dominantních sportů v Bílině                       Foto: Václav Weber

let ukazují, že nejčastěji zamrzají 
vodoměry v neobydlených či rekre-
ačních objektech. Zaskočeni mo-
hou být nejen majitelé rodinných  
a obytných domů, ale i zahrádkáři a 
rekreanti. Přípojky a měřicí zaříze-
ní se musí chránit nejen před mra-
zem, ale i v době, kdy mrazy poleví 
a dojde k náhlé změně teplot.
Největším nepřítelem vodoměrů 
a potrubních systémů jsou náhlé 
změny počasí a hlavně silný, déle 
trvající mráz. Větší výskyt poruch 
vodohospodáři každý rok zazna-
menávají zejména v době, kdy 
mrazy náhle povolí. Za ochranu 
vodoměru si odpovídá každý sám 
a náklady na výměnu vodoměru 
či zprovoznění zamrzlé přípojky 
se mohou vyšplhat na několik tisíc 
korun.                                           (red)

mimo jiné účinným prostředkem 
prevence sociálně patologických 
jevů. V Bílině působí několik de-
sítek sportovních organizací v 
různých sportovních odvětvích. 
Zastoupeny jsou sporty kolektivní 
i individuální, letní i zimní, bojová 
umění či motorismus. Aktuální in-
formace o nich je možné zjistit na 
webových stránkách města. Větši-

na sportovních organizací pracuje 
na vynikající profesionální úrovni 
a dosahuje významných úspěchů, 
kterými reprezentuje naše město.
Město Bílina různými formami 
dlouhodobě a cílevědomě podpo-
ruje sportovní a volnočasové akti-
vity obyvatel města. Jeho prioritou 
je podpora sportovních organizací 
pracujících s dětmi a mládeží, sni-
žování nákladů na pronájmy spor-
tovních zařízení v majetku měs-
ta, výstavba a údržba centrálních 
(tj. oplocených a uzamykatelných 
dětských hřišť a rozvoj volně pří-
stupných hracích ploch. Jednou 
z forem podpory je poskytování 
finančních příspěvků sportovním 
organizacím. Výdaje do této ob-
lasti byly v loňském roce přibližně  
7,4 milionů z rozpočtu města.  
I nadále chce město v rámci svých 
možností podporovat sport v této 
výši. Další oblastí podpory spor-
tu je poskytování úhrady výdajů 
na údržbu, provoz a rozvoj spor-
tovních zařízení a sportovně-re-
kreačních areálů – zimní stadion, 
plavecká hala, zelená hala, tenisové 
kurty a koupaliště, jež jsou majet-
kem města. Nedílnou součástí pod-
pory je i propagace, kterou město 
Bílina zajišťuje.

Eva Myslíková
odbor školství, kultury a sportu

Dobrá rada:
Pokud máte vodoměr umístěn venku v šachtě, přesvědčte se, že je dobře uzavřena. Poklop šachty by měl být 
přikryt tepelnou izolací. V případě, že mají uhodit silné mrazy, měl by být i samotný vodoměr řádně zateplen – 
obalen tepelnou izolací, která k měřícímu zařízení nepropustí chlad. 
Důležitý je i materiál, který majitel k ochraně použije. K zateplení vodoměrů nejsou vhodné materiály, které 
vlhnou. Chránit se musí i vodoměr, který je uvnitř domu. V případě, že je vodoměr vystaven nižším teplotám, 
je důležité obalit jej izolačním materiálem. Stejně tak zateplete i potrubí. Chodbu obytného domu, sklep či jinou 
místnost, ve které je vodoměr umístěn, uzavřete a zajistěte tak, aby se tam nedostal chladný vzduch zvenčí. 
Škody může napáchat i zapomenuté otevřené nebo rozbité sklepní okénko či dveře.
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Také ženy se dokáží chovat neu-
rvale. To zjistili bílinští strážníci 
v uplynulých dnech. Nejprve je 
zaměstnala drzá maminka, poté 
podnapilá milenka.
Dobrým příkladem pro své dítě 
rozhodně nebude žena, která se 
přímo před očima hlídky vymoči-
la na chodník. U sebe navíc měla 
své dítě. Stalo se to v ulici Švabin-
ského. “Žena najednou vyběhla 
z domu a začala močit na chod-
ník. Když jí hlídka upozornila na 
to, že se dopouští přestupku proti 
veřejnému pořádku, odsekla, že si 
tohle může dělat, kde chce a více 

Zdraví zachránili městští stráž-
níci nemocné ženě a podnapilé-
mu muži. Zhruba třicetiletá žena 
zkolabovala na chodníku v Sídlišti 
U Nového nádraží. Kolemjdoucí 
přivolali záchranku a strážníky. 
Hlídka na místě zjistila, že je žena 
při vědomí, ale špatně komuniku-
je. Neměla u sebe žádné doklady. 
Během chvíle dorazili i záchranáři  
a ženu odvezli do nemocni-
ce. Strážníci však museli zjistit,  
o koho se jedná. “Šetřením vy-
šlo najevo, že by se mohlo jednat  
o ženu ruské národnosti. Z míst-
ní znalosti jsme věděli, kde tato 

Policisté pátrají
Krajští policisté šetří okolnos-
ti zmizení muže důchodového 
věku z Chomutova. Senior odjel 
z Chomutova 2. dubna 2013 smě-
rem do Bíliny, kterou projížděl 
kolem 8.45 hodin dopoledne. 
Podle informací, které policisté 
mají, se měl poté pohybovat v 
okolí obce Hostomice na Teplic-
ku. Poslední výskyt byl zazname-
nán téhož dne v obci Radovesice 
na Litoměřicku, kde měl schůzku 
se svým známým. 
Muž se pohyboval v osobním 
vozidle Opel Astra Caravan v 

V průběhu šetření se objevily nové 
skutečnosti, které směřují k tomu, 
že na pohřešovaném muži byl spá-
chán násilný trestný čin. Z toho 
důvodu se policisté opakovaně ob-
rací na veřejnost se žádostí o infor-
mace k vozidlu, které muž užíval. 
Vozidlo mohl někdo koupit nebo 
dostat do užívání, případně i jeho 
část jako náhradní díl. 
Pohřešovaný muž má střední po-
stavu, šedé vlasy a modré oči. 
Výzva se týká zejména občanů Li-
toměřicka a Teplicka. Informace 
přijmou policisté na bezplatné lin-
ce 158.                                         (red)

se strážníky nekomunikovala.  
Vše nyní bude muset vysvětlovat 
na služebně městské policie. 
O poznání agresivnější byla žena, 
která se opilá chtěla dostat do bytu 
svého bývalého přítele. Když se 
snažila rozmlátit vchodové dveře, 
muž na pomoc zavolal strážníky. 
Žena jednala v afektu a dokonce se 
snažila jednoho strážníka napad-
nout. 
“Hlídka musela použít donuco-
vací prostředky, aby ji zklidnila.  
V poutech pak byla předvedena na 
služebnu Policie ČR,” doplnil ředi-
tel.                                                (pn)

žena bydlí. Na její adrese jsme 
zastihli muže, který totožnost 
ženy potvrdil a navíc poskytl  
i informace o jejím zdravotním 
stavu, trpí totiž schizofrenií. Infor-
mace jsme předali zdravotníkům,” 
uvedl ředitel strážníků Petr Kollár. 
V nemocnici díky strážníkům 
skončil i muž, který ležel za kultur-
ním domem Fontána. Když stráž-
níci přijeli na místo, muž spal a 
kvůli velkým mrazům měl již mír-
ně namodralou pokožku. Ihned 
tedy přivolali záchranku, která ho 
odvezla do nemocnice.
                                                     (pn)

provedení kombi, v barvě zelené 
metalízy a registrační značky 3U0 
2615. Vůz se do současné doby 
nepodařilo nalézt. Markantem u 
vozidla je, že má celý pravý přední 
blatník v černé barvě. 

Vykradené auto
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v Bílině vlou-
pal do zaparkovaného vozidla.  
Z auta si odnesl rádio a zesilovač. 
Celková škoda na odcizených 
věcech byla vyčíslena na šest ti-
síc korun, dalších pět tisíc bude 
podle poškozeného stát oprava 
okének. Ve věci byly zaháje-
ny úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání přečinu 
krádeže, za který hrozí pachateli 
v případě dopadení až dva roky 
za mřížemi.                             (dv)

Dvě ženy zaměstnaly 
hlídky strážníků

Muž ve spánku 
málem umrzl

ZE SVODEK POLICIE ČR

Lidé chtějí více kamer v ulicích města

Drtivá většina lidí, kteří se zúčast-
nili dotazníkového šetření městské 
policie, chce více kamer v ulicích. 
Výsledky průzkumu také doklá-
dají, že se lidé díky kamerám cítí 
bezpečněji a systém vnímají jako 
prostředek pro zvýšení bezpečnos-
ti. “Dotazníkové šetření jsme při-
pravili jako součást podkladů pro 

plánované rozšíření městského ka-
merového systému. Ten by se měl 
rozšířit o mobilní kameru, která by 
střídavě pokrývala úseky u koupa-
liště, hřbitova, Sídliště U Nového 
nádraží, u garážové kolonie, v Jižní 
ulici či u plavecké haly,” vysvětlil 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár.

Dotazník mohli vyplňovat lidé 
prostřednictvím internetového od-
kazu po čtrnáct dní v lednu. Cel-
kem se zúčastnilo zhruba tři sta 
respondentů. 
Ti odpovídali na otázku, zda se v 
Bílině cítí bezpečně, zda jsou infor-
mováni o oblastech monitorova-
ných kamerami, zda chtějí rozšířit 

kamerový systém, zda se na mo-
nitorovaném prostranství cítí bez-
pečněji a další otázky. 
Z výsledků šetření vyplývá, že vět-
šina obyvatel by chtěla počet kamer 
ve městě zvýšit a přála by si mít 
kamerový systém v okolí svého by-
dliště.    
                                                       (pn)
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Pomozte zmapovat historii sklárny

Na hřbitově jsou nová kolumbária

Velmi zajímavou historii má sklár-
na v Chudeřicích. Právě na mi-
nulost sklárny je zaměřená nová 
internetová stránka, kterou zalo-
žili zaměstnanci současné firmy  
a chtějí při její tvorbě spolupraco-
vat se širokou veřejností. Zhruba 
před sto lety se v areálu tehdejší 
koksovny v Bílině - Chudeřicích 
začalo uvažovat o výrobě skla, 
ale první světová válka myšlenku 
zhatila. V roce 1919 byla dokon-

Městské technické služby Bílina 
spravují od října roku 2015 měst-
ský hřbitov. Tehdy jsme začali pra-
covat na zlepšení stavu hřbitova.  
V první řadě jsme provedli údržbu 
zeleně, udržovací práce na obřadní 
síni, opravu kapličky, úpravu od-
běrných míst užitkové vody nebo 
přebudování staré obřadní síně na 

Při stavbě budovy Federálního shromáždění bylo použito pěnové a tvrzené sklo a por-
tály v barvě bronzu z Chudeřic

Část hřbitovní zdi se zřítila                                                             Foto: MTS Bílina Nyní jsou na místě nová kolumbária                                           Foto: Pavlína Nevrlá

Na budově restaurace Národního divadla v Praze byla použita dvojskla Diterm

čena výstavba kamenárny a zača-
la samotná výroba plochého skla 
z vlastních zdrojů. Sklářský písek 
se vozil úzkorozchodnou drahou  
z nedalekých Štrbic. Ve 30. letech 
20. století patřila sklárna Chudeřice 
mezi přední výrobce plochého skla. 
V roce 1938 byla dodána skla i na 
slavnou brněnskou vilu Tugend-
hat. Skla z Chudeřic se objevila  
i na významných budovách tehdejší 
doby. V 50. letech se skla dodávala 

zázemí s dílnou pro zaměstnance.
Poslední významnou změnu za-
znamenal hřbitov na konci loňské-
ho roku, kdy byla dokončena stav-
ba nových kolumbárií ve spodní 
části hřbitova jižně od kříže. Stěna 
kolumbárií vznikla v místě, kde se 
před rokem samovolně zřítila část 
hřbitovní zdi včetně náhrobků. 

i na slavný československý pavilon 
světové výstavy EXPO 58 v Bru-
selu. V památném roce 1968 byla 
dodána do budovy Federálního 
shromáždění. V 80. letech se sklo 
z Chudeřic objevilo i na Nové scé-
ně Národního divadla v Praze i na 
slavných skleněných obrazovkách 
stanice pražského metra Náměstí 
republiky. Od konce 80. let se vět-
šina produkce současné sklárny 
zaměřuje na výrobu skla do auto-

Jednalo se o opuštěné hrobky, které 
se po získání všech povolení po-
vedlo vyprázdnit. Původní hroby 
byly následně zasypány a vzniklo 
tak místo pro stavbu kolumbárií, 
které zároveň tvoří novou hřbitov-
ní zeď. 
Případní zájemci o pronájem no-
vých kolumbárií se mohou obrátit 

mobilů a jiných dopravních pro-
středků.Protože čtyřem současným 
zaměstnancům sklárny historie 
místa není lhostejná, rozhodli se 
založit internetové stránky www.
sklarnachuderice.cz. Stránka ma-
puje historii významné firmy, která 
dál funguje, vyrábí a zaměstnává na 
2 700 zaměstnanců. Pomozte i vy s 
tvorbou stránek, pokud máte cokoli 
nebo znáte kohokoli s tímto histo-
rickým místem spojeným.         (red)

na správu hřbitova v úředních ho-
dinách v sídle Městských technic-
kých služeb Bílina, ul. Teplická 899, 
Bílina.
Nadále budeme pokračovat ve zve-
lebování hřbitova, který je dnes 
opět důstojným místem pro zemře-
lé i pozůstalé. 

Tomáš Pavel, MTS Bílina

foto: 2x www.sklarnachuderice.cz
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Hřiště čekají na své
první návštěvníky

Topol mohl být 
nebezpečný

V ulici Pivovarská byl pokácen to-
pol bílý. Ke kácení stromu město 
Bílina jako vlastník pozemku při-
stoupilo na základě dendrologické-
ho posudku, o který odbor staveb-
ního úřadu a životního prostředí 
požádal na základě upozornění od-
dělení životního prostředí. To při 
pravidelné kontrole stavu dřevin 
zjistilo špatný zdravotní stav stro-
mu, a tedy zhoršení jeho provozní 
bezpečnosti.

Na stromě byly viditelné hnilobné 
procesy, především patrné houbové 
a mechové nárůsty, které indiko-
valy špatný zdravotní stav stromu. 
Vzhledem k tomu bylo oddělením 
životního prostředí vydáno přísluš-
né povolení ke kácení, aby se přede-
šlo případným škodám. Na vzniklé 
zelené ploše bude vysazen nový 
strom. Druh a velikost dřeviny 
bude určen po dohodě s oddělením 
životního prostředí.                     (red)

Nová hřiště v sídlišti Za Chlumem 
čekají na své malé návštěvníky. S 
prvními jarními paprsky se nové 
prolézačky a jiné atrakce zaplní 
dětmi. Ty si budou užívat třeba le-
zení po pavoučí síti nebo houpání 
na nových houpačkách. Do úpra-
vy hřiště u Jiskry a mezi blokem 2  
a takzvanými bonbonky investova-
lo město necelých pět set tisíc ko-
run, část byla hrazena z daru spo-
lečnosti Severočeské doly. 

V Bílině je celkem pětatřicet dět-
ských či sportovních hřišť. Nejví-
ce jich je na sídlištích. V opravách 
hřišť se bude pokračovat i letos, v 
plánu jsou investice v lokalitě Praž-
ské Předměstí, Újezdské Předměstí 
a v Čapkově ulici. Novinkou pak 
bude dětské hřiště a volnočasová 
plocha na Kyselce u workoutového 
hřiště. Právě workoutové hřiště je u 
veřejnosti velmi oblíbené a mohlo 
by ve městě vyrůst ještě jedno.   (pn)

Hřiště u Jiskry obsadil pavouček se svou prolézačkou                        Foto: Pavlína Nevrlá Topol bílý musel být pokácen                                                   Foto: Helena Volfová

Město podpoří handicapované děti

Až dvě stě tisíc korun letos půjde z 
rozpočtu města na podporu zdra-
votně postižených dětí a mladist-
vých. Částka je vyčleněná z daní 
vybraných z provozování loterií a 
výherních hracích automatů. “Do-
sud zdravotně postižené děti od 
města žádnou podporu nedosta-

ly. Proto jsme se rozhodli vyčle-
nit částku dvě stě tisíc korun na 
podporu handicapovaných dětí a 
jejich potřeb. Po důkladné diskuzi 
napříč politickým spektrem i přímo 
s rodiči těchto dětí byla připravena  
a schválena Pravidla pro posky-
tování dotace pro zdravotně po-
stižené nezletilé děti. Z příspěvku 
bude možné hradit například různé 
kompenzační pomůcky či rehabili-

tační pobyty,” uvedla místostarost-
ka Veronika Horová.
Město předpokládá výnos z daní z 
loterií a výherních hracích automa-
tů ve výši 7,6 milionů korun. Z toho 
je 6,7 milionů určeno na program 
Přímé dotace sportovním klubům, 
500 tisíc na rezervu podpory kul-
tury a zájmové činnosti, 200 tisíc 
korun na příspěvky sportovním 
organizacím dle individuálních žá-

dostí a 200 tisíc právě na podporu 
handicapovaných dětí.
Příspěvek je jednorázový a jeho 
maximální výše je 10 tisíc korun 
pro jednoho žadatele na rok. For-
mulář žádosti je možné si vyzved-
nout na odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví nebo si ji stáhnout 
z webových stránek www.bilina.cz. 
Žádosti lze podávat průběžně do 
konce září letošního roku. 

Pavlína Nevrlá
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Ivana Pitková: Každý účastník Bořeňské 
čarodějnice, který přijde na jeviště, je vítěz

Již dvacet let se v Bílině koná soutěž 
Bořeňská čarodějnice. Letošní jubi-
lejní ročník odstartovala začátkem 
února recitační část, následovat 
bude část pěvecká a výtvarná. Mezi 
soutěžícími se najdou děti z Bíliny, 
ale i širokého okolí. V porotě letos 
podesáté zasedla Ivana Pitková, 
která se svými svěřenými dětmi ze 
Zvláštní školy internátní v Bílině 
zúčastnila již nultého ročníku sou-
těže. Účastnila se pak každého dal-
šího ročníku a po jedenácti letech se 
stala porotkyní. O roli soutěžícího i 
porotce v recitační a pěvecké části 
vypráví v následujícím rozhovoru. 

Jak vzpomínáte na první ročník 
soutěže? 
Ráda vzpomínám na takové slav-
nostní vyhodnocení po skončení 
nultého ročníku soutěže, kdy byla 
předávána ocenění. Ve výstavní síni 
se sešli lidé, kteří tehdy pracovali s 
dětmi, ale i další, kteří byli za svou 
činnost ve městě navrženi na oce-
nění. Já mohla být mezi nimi a měla 
jsem z toho radost. Dostávali jsme 
diplomy a velké sádrové odlitky Bo-
řeňské čarodějnice. 

V té době jste se soutěže účast-
nila jako vedoucí dětí z tehdejší 
zvláštní školy. Jak jste se spo-
lečně připravovali?
V první řadě musíte dítě, se kterým 
pracujete, dobře znát. Pro každého 
z nich vybrat takový text, aby se k 
němu hodil a je důležité, aby mu ro-
zuměl. Nejprve jsem pro každé dítě 
připravila text a pak jsme měli tak-
zvané načtení. Při tom jsem pozna-
la, zda se k němu hodí nebo ne. Po-
kud ne, změnila jsem ho. Potom se 
dál pracuje s textem na výslovnosti, 
dynamice, pomlkách, přizvuková-

ní. Těch ukazatelů je hodně. Člověk 
si musí uvědomit, co je cílem dět-
ské recitace. Je to samozřejmě ved-
le poznávání literatury pochopení 
uměleckého textu a třídění estetic-
kého cítění, výuka a zdokonalování 
mluveného projevu. Ta příprava na 
soutěž je dlouhodobá, začíná se už 
koncem září. Pokud je text perfekt-
ně zvládnutý a dobře zažitý, potom 
nedělá dítěti problém jej předat po-
sluchačům.

Co je na přípravě nejtěžší?
Někdy se řekne, že tento ročník byl 
slabší nebo silnější. Je to dáno tím, 
že se děti střídají a střídají se i jejich 
pedagogové. Mě samotné se stalo, 
že jsem měla už vyzpívaný sbor, 
který byl perfektně sehraný a při-
pravený a najednou ten základ sbo-
ru došel do deváté třídy. V té době 
měl možnost na základě výsledků 
představit se i v družebním městě 
Bíliny Bilgoraj v Polsku. Po deváté 
třídě většina odešla. A nastala ta-
ková díra. Musela jsem tedy začít s 
novým základem a ten rok jsem se 
sborem odmítla jít do soutěže. Šli 
jednotlivci, to ano, ale se sborem 
jsem za ty čtyři měsíce neměla po-
cit, že by to zvládl. Nebylo to ono. 
To jsou ale problémy, se kterými se 
potýkají všichni. 

Šla jste vždy do soutěže s tím, 
že chcete vyhrát?
To je jasné, to chce každý. A kdo 
říká, že ne, není to pravda. Před vy-
stoupením se těšíte a přejete si, aby 
se dětem všechno povedlo a proží-
váte spolu s nimi i takové roztřesení 
a očekávání, jak to vše dopadne. A 
když jsem měla například sbor do-
provázet na klavír, tak jsem se kle-
pala úplně celá, protože jsem měla 
v sobě takový strach, abych mu to 
nezkazila.

Když jste přestala pracovat ve 
školství, stala jste se porotkyní. 
Byla to velká změna?
To určitě ano. Během let, kdy jsem 
vodila děti do soutěží, jsem se ur-
čitě mnohé naučila. V té době jsem 
poznala vše z pohledu soutěžícího. 
Najednou jsem stála na druhé stra-
ně, naprosto odlišné, musela jsem 
se i jinak chovat. Najednou jsem 
byla na straně, kdy musím hodno-
tit všechny děti. Uvědomila jsem si,  
že vlastně každé dítě, které se do 
soutěže dostane a přijde tam, je 
výherce v tom smyslu, že se něco 
naučilo, že se dokáže postavit na 
pódium a že chce někomu něco 
předat. Velmi těžce se mi pak říka-
lo, že ten je nejlepší a ten je horší. 
Vždy říkám dětem - všechny už 
jste vyhrály. Přesto musíme udě-
lat nějaké pořadí. Kolikrát jsme se 
hodně dohadovali. Stávalo se, že se 
to dohadování dost protáhlo, aniž 
bychom to chtěli. Každý porotce si 
dělá poznámky a posuzuje celkový 
dojem. Pak se sejdeme a každý na-
vrhne pořadí. Když se neshodneme, 
říkáme si důvody, proč jsme se tak 
rozhodli. Někdo třeba řekne, že tam 
slyšel špatnou výslovnost, druhý ji 
třeba zrovna neslyšel, nebo něco 
jiného. Podle toho pak vytvoříme 
pořadí.

Co vše se při soutěži posuzuje?
Sledujeme, jak dítě na pódium při-
jde, jak se postaví, jakým způsobem 
hovoří, jak rozumí textu a zda ho 
přednese s přesností podle autora. 
Text by měl být pro dítě vhodný po-
dle věku a jeho možností. V tomto 
okamžiku záleží i na tom, kdo dítě 
vede. Poznáme, kde se kdo jakému 
dítěti věnoval.

Říkáte soutěžícím, co třeba udě-
lali špatně?
Po skončení soutěže má každé z 
dětí nebo jejich vedoucí možnost za 
námi přijít a zeptat se, co bylo dobře 
a co ne. My jim tímto dáváme zpět-
nou vazbu. Už jako soutěžící mi 
vždy tato konfrontace dala hodně. 
Je také dobře, když vedoucí s dět-
mi po jejich vystoupení zůstane v 
divadle, aby děti poznaly i výkony 
jiných a mohly si o tom popovídat, 
hodnotit je, říci svůj názor nebo se 
poučit.

Je lepší, když si soutěžící vy-
bere text od klasika nebo spíše 
nějaký současný?
To se dá těžko říct. Mezi autory tex-
tů jsou klasici i současní autoři. Ani 
jedno není špatně, ale jak už jsem 
říkala, text musí dítěti sednout. 
Není třeba vždy dobře, když se ve-

doucí dětí drží jen klasiky. Jen pro 
příklad - Vodník od Erbena je noto-
ricky známý a známe ho z odposle-
chu významných herců a dítě často 
není schopné to zvládnout. To se 
však může stát i u textu současného 
autora. Když dítěti text sedne, tak 
úplně cítíte, že se při recitaci jakoby 
sžije s diváky a je schopné jim něco 
předat. To je opravdu dobře. 

Jaké jsou vztahy mezi porotci?
Vždy velmi přátelské. Jen v dobrém 
vzpomínám třeba na režiséra a her-
ce Svatopluka Vašuta, na herečku 
teplického divadla Leu Čihákovou, 
na režiséra Ilju Bureše, režisérku 
Janu Urbanovou, dřívější vedoucí 
knihovny Marcelu Šímovou, kore-
petitorku Aničku Píchovou a další. 
Bylo jich samozřejmě více. Letos se 
mnou seděl v porotě herec, mode-
rátor a operní zpěvák Šimon Pečen-
ka a herečka Miriam Kantorková. 
Se všemi porotci se velmi ráda schá-
zím. Dokonce jsem jeden čas seděla 
v porotě s lidmi, před kterými jsem 
v předchozích ročnících vystupova-
la s dětmi. To bylo zajímavé.

Na soutěž se jistě nepřipravu-
jí jen soutěžící, ale i porotci a 
organizátoři. Co tato práce ob-
náší?
Organizátoři Kulturního centra Bí-
lina se vždy snažili soutěž co nejlé-
pe připravit. Málokdo si uvědomu-
je, že lidé, kteří soutěž připravují, 
s tím mají velkou práci. A nejen 
před soutěží, ale i během ní. Každý 
rok tedy předem rozesílají propo-
zice, které slouží a kterými se řídí 
vedoucí soutěžících, porota i or-
ganizátoři. Jsou odesílané včas na 
jednotlivá zařízení a i tak se stane, 
že soutěžící dodají texty až před 
samotným vystoupením. Pro po-
rotu jsou texty důležité, organizá-
toři je pak tedy musí rychle dodat. 
Při pěvecké části je zapotřebí, aby 
byla připravená CD s hudebním 
doprovodem, mikrofony a spous-
ta dalších věcí. Něco se může před 
vystoupením dítěte změnit a orga-
nizátoři zase musejí rychle a pružně 
reagovat. Za všechny ty roky to ale 
vždy jak organizátoři, tak i dlouho-
letý moderátor Jiří Fait zvládli vel-
mi dobře.

Na závěr bych chtěla popřát dě-
tem, aby se jim v soutěžích dařilo, 
vedoucím kroužků a pedagogům 
hodně trpělivosti při práci se svý-
mi svěřenci. Chtěla bych také po-
děkovat rodičům za to, že své děti 
podporují a všem pracovníkům 
Kulturního centra hodně sil při dal-
ší činnosti.   

Pavlína Nevrlá

Ivana Pitková (uprostřed) se svými kolegy                                                   Foto: Václav Weber
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Lada Laiblová

Jak se dívají na současný svět mladí 
lidé, kteří jsou obklopení počíta-
čovými technologiemi, ustupující 
přírodou a celkovou leností dí-
vat se na svět vlastníma očima?  
V Galerii Pod Věží si na tyto otáz-
ky mohli odpovědět návštěvníci 
během výstavy Jakuba Hilschera. 
Jeho obrazy se prolínají s moder-
ním designem a syrovou pravdou 
názorů lidí, kteří jsou ztvárněni na 
jednotlivých obrazech.
Jakub Hilscher studuje grafický 
design a tomuto oboru by se chtěl 
věnovat i v budoucnu. „Nechtěl 
bych sklouznout do rutiny, ale za-

jímá mě umělecký design. Vím, 
že je v dnešní době velmi náročné 
udržet si určitý styl, ale je to cesta, 
kterou chci jít,“ prozradil na sebe 
během vernisáže Jakub. Výstava 
byla prodejní a zároveň charitativ-
ní, takže všechen výtěžek byl vě-
novaný Terezce Kretschmanové na 
zakoupení zdravotních pomůcky. 
Dobrovolný příspěvek a sběr víček 
probíhá stále v Informačním cen-
tru Bílina. Vernisáže se zúčastnily 
místostarostky Veronika Horová a 
Zuzana Bařtipánová, které zakou-
pily jeden z obrazů.
V Galerii Pod Věží nyní vystavuje 
Michaela Štěpánková z Bíliny, kte-
rá se v civilním životě věnuje nejen 
malbě, ale také sociální činnosti.

Portréty, zátiší i akty zaplnily Vý-
stavní síň U Kostela. Své snímky 
tam vystavuje bílinský profesionál-
ní fotograf Robert Zauer. Výstava 
nese název Od klasiky k digitálu a 
zpět. Průřez autorovou tvorbou tak 
ukazuje fotografie zachycené na 
kinofilm, digitál, polaroid a návrat 
zpět ke kinofilmu. “Každá z těchto 
technik má své pro a proti. Výho-
dou focení na digitál je určitě to,  
že se se snímkem dá následně v 
počítači dál pracovat. Jeho nevýho-
dou je však příliš velká přesnost a 
dokonalost. To já příliš nemusím. 
Nyní jsem tedy opět zprovoznil 
fotokomoru a fotím i na kinofilm,” 
uvedl fotograf. 
Fotografování je autorovým splně-
ným snem. “Miluji fotografii jako 
takovou, rád fotím snad vše a jsem 
vždy šťastný, když se záběr pove-
de,” vysvětlil Robert Zauer. Tomuto 
druhu umění se věnuje osmnáct 
let. Některé fotografie na výstavě 
jsou opatřené popiskem, jak, kde 

a proč vznikaly. Mnohdy je velmi 
zajímavé poznat příběh fotky a po-
zadí fotografování. 
Jak Robert Zauer říká, vyfotit se dá 
vše. Ne vždy se ale podaří zachytit 
požadovanou atmosféru. “Napří-
klad když sněží. I když se mi třeba 
povede zachytit vločky nad něja-
kým pěkným místem, nemusí to 
vystihovat i atmosféru při práci.  
A tak je to se vším, o to je má práce 
zajímavější,” řekl autor. Výstava na-
bízí také pohled na takzvané roláže. 
To jsou dva snímky nastříhané na 
proužky střídavě vlepené do sebe. 
Návštěvník tak uvidí dva obrázky v 
jednom. “Pro tuto techniku je dob-
ré volit jednoduché motivy, proto-
že to rozproužkování fotku znepře-
hlední,” upozornil fotograf. Touto 
technikou Robert Zauer vytvořil 
akt ženy, která je v jedné póze fo-
cená ze dvou úhlů. Tato fotografie 
se dostala do výběru 101 českých a 
slovenských aktů. 
Výstavu Od klasiky k digitálu a 
zpět si lidé mohou prohlédnout do 
26. února.

Jakub Hilscher při vernisáži                                                                                Foto: Václav Weber

Fotograf Robert Zauer s vedoucí KC Bílina Martinou Tuháčkovou                                                                                                

Pohled na svět 
nemusí být černý

Miluji fotografii, říká Robert Zauer
Pavlína Nevrlá

Foto: Václav Weber
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V městské knihovně se konala be-
seda s názvem Deprese z pohledu 
pacienta. O zkušenostech s touto 
vážnou psychickou nemocí vyprá-
věla Ludmila Křivancová. 

Co o své nemoci při besedách 
říkáte? 

Začalo to nenápadně, byla jsem 
rozklepaná a nemohla se soustře-
dit. I když jsem péči psychiatra vy-
hledala záhy, můj stav se zhoršoval 
a po několika týdnech jsem byla v 
pracovní neschopnosti. Účinek an-
tidepresiv se nepozná hned. Jejich 
nástup trvá 3-6 týdnů. A věřte mi, 
že tento čas je většinou k nepřečká-
ní. A to se ještě psychiatr nemusí s 
léky napoprvé trefit. 

Jak jste toto období prožívala? 

Cítila jsem obrovskou tíseň, úzkost. 

Nedá se to vůbec popsat. S tím ka-
menem na prsou jsem se už budi-
la. Pomáhala mi fyzická aktivita. 
Úzkost jsem cítila buď obrovskou, 
nebo trochu menší. Můj stav se 
zhoršil natolik, že jsem stála u okna 
a chtěla můj život skončit. Většinou 
máte v době deprese sebevědomí 
na bodě nula. Činnosti, které jste 
před onemocněním vykonávali 
bez problémů, najednou nemůžete 
dělat. Měla jsem problémy vymys-
let, co si vezmu na sebe, v obchodě 
jsem stála a nerozhodně se rozhlí-
žela. Protože o svých neschopnos-
tech víte, často brečíte. Přicházejí 
úplné záchvaty pláče. Dalším pro-
jevem je neschopnost se soustředit. 

Nebyla jsem schopna přečíst novi-
nový článek, natož knížku. Všech-
ny katastrofy a neštěstí se mě velmi 
dotýkaly. Záměrně jsem se tedy ne-
dívala na televizi. Vůbec nic vás ne-
baví. To, z čeho jste se před nemocí 
radovali, prostě není, nejde.
 
Co je na  depresích zvlášť obtížné? 

Kromě příšerného vnitřního sta-
vu je to nepochopení okolí. Jak je 
to možné, že se z veselé energické 
ženy najednou stane hromádka ne-
štěstí? Ale uzdravila jsem se. Život 
mě zase baví. Jsou však lidé, kteří 
bojují ještě mnohem déle než já.

(red)

Deprese z pohledu pacienta nabídla beseda

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Do  26. února
OD KLASIKY K DIGITÁLU A ZPĚT
Výstava fotografií Roberta Zauera.

 
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 

BÍLINA

12. února 15.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DIVADLEM 

ANDROMEDA
Soutěže o ceny, písničky, pohádky

 
MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

9. února 8.30 hodin
20. ROČNÍK RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
Recitační soutěž pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, 

ZPŠ, SŠ 
16. února 19.00 hodin  

LHÁŘI
Britská komedie o citlivých poli-

cistech, které dělí od vytoužených 
vánočních svátků jen poslední, ale 

velmi choulostivý úkol.  
 

DIGITÁLNÍ KINO  

10. února 17.30 hodin
RESIDENT EVIL: 

POSLEDNÍ KAPITOLA – 2D
10. února 20.00 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ 

TEMNOTY – 2D
11. února 15.00 hodin

LEGO BATMAN FILM – 2D
11. února 17.30 hodin
MILUJI TĚ MODŘE -2D
11. února  20.00 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ 

TEMNOTY – 2D
17. února 17.30 hodin

T2 TRANSPOTTING – 2D
17. února 20.00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ 
TEMNOTY – 2D

19. února 15.00 hodin
DIVOKÝ VLNY 2 – 2D
24. února 17.30 hodin

I DVA JSOU RODINA – 2D
24. února /20.00 hodin

BÁBA Z LEDU – 2D 
24. února 22.00 hodin
LÉK NA ŽIVOT – 2D 

25. února 17.30 hodin
JOHN WICK 2 – 2D

25. února 20.00 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ 

TEMNOTY – 2D
26. února 15.00 hodin

PES RO©KU – 2D

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

9. února 15.30 hodin
VALENTÝNSKÁ SRDÍČKA
Výroba ozdobných srdíček  

10. února 16.30 hodin
TŘI V JEDNOM

Jumping, Zumba, skákání přes 
švihadlo

11. února 10.00 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLO-

KÁNKU
11. února 15.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Výroba valentýnských přáníček a 
zápichů

13. února 7.00 hodin
AQUAPARK CHOMUTOV

14. února 
SPORTOVNĚ TANEČNÍ DEN

15. února
KOČIČÍ DEN

16. února
MINECRAFTÍ DEN

17. února
INDIÁNSKÝ DEN

18. února 10.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

23. února 15.30 hodin
TVOŘÍME Z PĚNOVKY – SOVA

24. – 25. února
NOČNÍ PÁRTY PRO PUBERŤAČKY

25. února 14.00 a 16.00 hodin
KARNEVAL

Program a hudba - Dance Mission
4. března 10.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

4. března 10.00 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLO-

KÁNKU
4. března 10.00 hodin

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY A 
PUBERŤAČKY

9. března 15.45 hodin
DRAČÍ DÍLNA – DRAČÍ TRIKO A 

MANDALY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do konce února
MÁ VLAST

Výstava v 1. patře budovy knihovny

ZIMNÍ STADION

14. února
VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ

Bruslení s hudbou při svíčkách

MUSIC CLUB PRAŽANKA

3. února
KAVÁRNA

skladby na přání
4. února

KAVÁRNA
skladby na přání

10. února
SAIGON PROJECT

11. února
VALENTÝNSKÁ PARTY

DJ Spider
17. února

PEPINO PARTY VOL.2

DJ David Mixa
18. února

VIDEO - DISCO
DJ Livan 
24. února

CHOCOLATE NIGHT! 
DJ David Mixa 

25. února
DISCOMANIE & KARAOKE! 

aneb nejlepší discohity 80´ a 90´ 
let - DJ Livan

STUDIO JÓGY

úterý 17.30 hodin
JÓGA PRO DĚTI

středa 10.00 hodin
DOPOLEDNÍ JÓGA
středa 16.00 hodin

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
středa 17.00 hodin

JÓGA 50+
středa 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
středa 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA
čtvrtek 18.00 hodin

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA A PEVNÉ 
BŘÍŠKO

čtvrtek 19.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
pátek 8.30 hodin

POHODOVÁ JÓGA
neděle 10.00 hodin

JÓGA PRO DĚTI
neděle 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
neděle 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA

PLAVECKÁ HALA
14. února 18.00 hodin

VALENTÝNSKÉ PLAVÁNÍ
Plaváni při svíčkách,
fotografování párů

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
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Upozornění pro návštěvníky Městské knihovny Bílina
Ve dnech  6. až 18. února  bude z důvodu revize knihov-
ního fondu uzavřena centrální knihovna na Mírovém 
náměstí. V období omezení provozu mohou čtenáři vy-
užívat služeb pobočky Za Chlumem a pobočky na Tep-
lickém předměstí, které budou fungovat bez omezení.

Otevírací doba poboček:
Pondělí 9 - 12; 13 - 17.30 hodin
Úterý 9 - 12; 13 - 16.00 hodin
Čtvrtek 9 - 12; 13 - 17.30 hodin

Digitální kino Bílina dostalo svůj 
název v okamžiku, kdy se zahájil 
jeho provoz na podzim roku 2011. 
Proces digitalizace nebyl v Bílině 
jednoduchý. Ve hře byla dvě kina 
a vedení města se muselo rozhod-
nout, kterému dát přednost. Na-
konec volba padla na kino Oko, 
které sice v té době nepromítalo, 
ale bylo koncipované jak na promí-
tání filmů, tak jako divadlo. Navíc 
ještě před rokem 2011 využívalo již 
digitální systém E-Cinema, který 
umožňoval digitální projekce, ale 
v omezeném režimu promítání. „V 
praxi to znamenalo promítání pou-

V novém roce si můžete opět ověřit, jak znáte své město. 
V Bílinském zpravodaji vždy najdete fotografii, kde bude 

zachycený symbol, místo nebo budova z Bíliny. Vaším úkolem 
bude zjistit, kde byl snímek pořízený. 

Stačí jen správnou odpověď poslat na e-mailovou adresu: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. 

Vylosovaný výherce získá poukaz na produkty do Vinotéky 
Bez kocoura nebo dárkový poukaz do bižuterie BEAUTY. 

ze starších filmů s omezenými digi-
tálními možnostmi. Nemohli jsme 
promítat žádné filmové novinky v 
digitální podobě, pouze na 35 mm 
filmu, tedy postaru,“ vysvětlila pro-
gramová pracovnice Petra Běhál-
ková z KC Bílina.
Tato omezení se ale projevila na 
návštěvnosti kina, která s nástu-
pem moderních digitálních kin v 
okolí začala prudce klesat. Město se 
i přes pochyby rozhodlo zachovat 
kino v Bílině a investovat do mo-
dernější technologie, a to D – Ci-
nema. S nástupem digitálního kina 
ale definitivně skončila éra kina 

Hvězda.Černý scénář se naštěstí 
nekonal a Digitální kino v Bílině si 
své návštěvníky zachovalo. V loň-
ském roce přišlo do bílinského kina 
téměř 4 800 diváků na 235 filmo-
vých projekcí. „Z úsporných důvo-
dů promítáme vždy v pátek, sobotu 
a neděli. Nejvíce táhnou hororové 
snímky, které promítáme od 22 
hodin,“ prozradila Běhálková. Ač-
koli lidé v Bílině chodí na horory, 
tak největší návštěvnost paradoxně 
zaznamenal film o Lídě Baarové. 
„Úspěšné jsou také animované fil-
my pro děti, které jsme promítali 
ve 3D. Od září loňského roku je 

promítáme ve 2D, aby je mohly 
vidět i malé děti, které nejsou na 
brýle zvyklé a mohou jim vadit,“ 
podotkla s tím, že ceny vstupenek 
jsou dané distributorem. „Sleva 
z ceny vstupného se projeví až po 
několika uvedení stejného titulu od 
premiéry po jednom až dvou týd-
nech.“
Své diváky si našlo také letní kino, 
které má velkou výhodu v tom,  
že v okolí nemá prakticky žádnou 
konkurenci. Sázka na jistotu jsou 
hororové snímky a rodinné kome-
die. Vzestup zaznamenávají i české 
komedie.                                       (lal)

Návštěvnost kina zvedla Lída Baarová

SOUTĚŽTE S NÁMI I V LETOŠNÍM ROCE

Otázka na únor: Kde se nachází budova s bílinským znakem a k jakému 
účelu v 19. století sloužila? Odpovědi zasílejte do 20. března.

V prosinci loňského roku si odnesla výhru paní Koucká a paní Vimmerová                                                                                                                                                                          Foto: Lada Laiblová
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Rockový sbor Melodica předvedl 
svůj pěvecký um v Praze. Melodica 
přijala pozvání od ředitele meziná-

Děti z Mateřské školy Čapkova 
se dočkaly rekonstrukce poslední 
části zahrady a dopadové plochy, 
a to v podobě polyuretanového, 
bezpečného, příjemného, barev-
ného, pro děti atraktivního povr-

Děti z Mateřské školy Žižkovo 
údolí si zahrály na kouzelníky. 
Každý si namaloval čtvrtku mod-
rým inkoustem a pak si podle své 
fantazie nakreslil zimní obrázek 

V pyžamech pobyly jeden den 
ve školce děti z mateřinky v uli-
ci Švabinského. Nezapomněly 
se doma převléknout? Ba ne, to 
měly v mateřské škole Pyžamo-
vou party. 
Celé dopoledne měly připravený 
program, kdy si například samy 
vyrobily jednohubky, udělaly 
ovocnou mísu a jiné dobroty. Dí-
valy se také na pohádky a zatan-
čily si při diskotéce. Nikomu se 
nechtělo ani domů. 
Děti se již těší na další překvape-
ní, které pro ně učitelky připraví.

Kolektiv MŠ Švabinského

rodní pěvecké soutěže Diamond‘s 
voice Josefa Čermáka na vystoupe-
ní v galakoncertu v Betlémské kap-

chu. Tímto velice děkujeme spo-
lečnosti ČEZ, a.s. za sponzorský 
dar na jeho realizaci. 

kolektiv zaměstnanců
MŠ Čapkova

pomocí zmizíku. Bylo pro děti 
zajímavé, když se jim obrázek ob-
jevoval. Již se těší na další kouz-
lení.

Učitelky MŠ

li, kterému předcházela dvoudenní 
pěvecká soutěž Diamond‘s voice. 
Po udělení cen a vyhlášení vítězů 
soutěže následoval galakoncert, při 
kterém vystoupily kromě Melodicy 
i známé celebrity, například Micha-
ela Nosková, Michael Hejč, Hanna 
Pekhart, Jaroslav Parči, Mirela Di-
mitrova a další. Melodica zazpívala 
své dvě autorské písně, a to Popel-
ku a Země nedýchá, ke kterým jsou 
natočeny videoklipy, jež můžete 
zhlédnout na You Tube. Odměnou 
pro mladé zpěváky a zpěvačky byl 
nadšený potlesk českých i zahra-
ničních hostů. Celou akci prová-
zel moderátor Vlasta Vébr z Rádia 

GO, mediální partner sboru. Gala-
koncert a návštěva Prahy byl jedi-
nečným a nevšedním zážitkem pro 
všechny zúčastněné. 
Závěrem velice děkuji městu Bílina 
a vedoucí odboru kultury Evě Böh-
mové za dotaci na výjezd vlastním 
autobusem, dále za obrovskou pod-
poru ředitelce ZŠ Aléská Dagmar 
Axamitové, Gabriele Hudákové, 
Nikol Meyerové, Evě Procházkové, 
Daně Novákové, Marcele Vokur-
kové (vizáž), Radku Ježkovi (foto, 
kamera), Aleši Muzikovi (foto)  
a v neposlední řadě rodičům a dě-
tem.

Hana Ježková

Melodica se blýskla při soutěži v Praze

Členové sboru si užili koncert i samotný výlet do Prahy.                               Foto: Melodica

Zrekonstruované hřiště školky                                                                   Foto: MŠ Čapkova

Hřiště dostalo 
bezpečný povrch

Předškoláci čarovali 
se zmizíkem

   Děti vařily i tančily v pyžamech

Z Pyžamové party se nikomu domů nechtělo                           Foto: MŠ Švabinského

Zimní obrázky vznikaly pomocí zmizíku                                     Foto: MŠ Žižkovo údolí
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Pavlína Nevrlá

Vady řeči u dětí předškolního 
věku se snaží napravovat v Mateř-
ské škole Švabinského. Vážnější 
vady mohou být příčinou odkladu 
školní docházky, a to je zapotřebí 
eliminovat. “S vadami řeči u dětí 
se samozřejmě setkáváme řadu 
let. Bylo však období, kdy většina 
rodičů nechtěla s dětmi trénovat 
a nenavštěvovali ani logopedii. To 
se v posledních letech z našeho 
pohledu změnilo, a tak s dětmi ve 
spolupráci s klinickými logopedy 
a rodiči pracujeme i my ve školce,” 
uvedla ředitelka Švabinky Ladisla-
va Pěchová. 
Dítě, které má nějakou vadu řeči, 
nejprve vyšetří klinická logoped-
ka, která do školky dojíždí zhruba 
jednou za dva měsíce. Na základě 
tohoto vyšetření s dětmi dále pra-
cuje sama ředitelka, která k tomu 
má potřebné oprávnění. V součas-
né době logopedii ve školce navště-
vuje zhruba třináct dětí. “Většinou 
pracujeme s dětmi předškolního 

věku, ale pokud zaznamenáme vět-
ší vadu řeči u mladších, snažíme se 
to řešit už i u tří a půlletých či čtyř-
letých,” vysvětlila ředitelka.  
Celkem častou poruchou řeči je 
nyní takzvaná dysfázie, kdy děti 
rozumí slovům, ale mají samy pro-
blém s vyjadřováním. Pokud by se 

tato porucha neřešila, mohou děti 
přestat mluvit úplně. Příčin této 
vady je mnoho, mezi častější patří 
to, že rodiče s dítětem málo komu-
nikují, dítě nemá kamarády a často 
se věnuje hraní her třeba na počíta-
či, u kterých nemá potřebu mluvit. 
“Dále se často objevuje takzvaná 

dyslálie, to je laicky řečeno takové 
to dětské šišlání, které se ale s při-
bývajícím věkem dítěte nezlepšuje. 
Takové děti špatně vyslovují třeba 
písmeno l, š, s, č nebo z,” doplnila 
Ladislava Pěchová.
Vady řeči je zapotřebí co nejvíce 
eliminovat ještě před nástupem do 
školy. Pokud totiž dítě špatně vy-
slovuje, může mu dělat problémy 
psaní. “Proto s dětmi pracujeme i 
mimo lekce logopedie. Pro správ-
nou výslovnost je totiž zapotřebí 
i správné dýchání, rytmizace a 
adekvátní vývoj motoriky celého 
těla. Učitelky tedy při své činnosti 
s dětmi cvičí, vytleskávají rytmus, 
procvičují hybnost mluvidel a po-
dobně. To vše je nezbytnou součás-
tí trénování řeči,” řekla ředitelka. 
Zásadní díl práce však zůstává na 
dítěti samotném a na jeho rodičích. 
Ti dostanou na lekcích logopedie 
rady, jak procvičovat řeč doma. Po-
kud opravdu trénují, tak jak mají, 
pokroky jsou velmi rychlé a dítě se 
často během několika měsíců za-
čne svých vad zbavovat. 

Trénování před zrcadlem                                                                                  Foto: MŠ Švabinského

Mateřinka řeší vady řeči u předškoláků

SNÍH SI DĚTI UŽÍVALY, MRÁZ JE ZAHNAL DO TEPLA
Nejprve sněhová nadílka, pak přišly 
mrazy, a tak musely dětičky z jesliček 
místo skotačení venku trávit mnoho 
času v budově.
To je ale od dovádění neodradilo, pro-
tože i uvnitř k tomu mají možností 
dost. Také jsme kreslili, cvičili, zdolá-
vali překážky, tvořili z různých mate-
riálů, učili se samostatnosti. Program, 
který je zaměřený na děti od osmnácti 
měsíců věku, není hlídací koutek. Jeho 
plněním klademe důraz na celkový 
rozvoj dítěte, čímž ho připravujeme na 
vstup do mateřské školy.

Jesle Žižkovo údolí

Konečně se děti dočkaly, napa-
dl jim sníh. Děti z Mateřské školy 
Žižkovo údolí byly nadšené. Hned 
jej běžely vyzkoušet. Nejprve se 
na něm válely, pak jej pohazovaly, 
klouzaly se, stavěly sněhuláky. Je-
jich radost byla veliká. Každý den 
hned po svačině si chodily hrát na 
školní zahradu, musely sněhu po-
řádně využít.

Učitelky MŠ

Zima je tu, a tak naše nejmenší děti My-
šičky z Mateřské školy Síbova vyšly ven 
na školní zahradu a začaly si užívat zimní 
nadílky. Největší radost měly ze stavění 
sněhuláka, kdy se naučily společně spolu-
pracovat a užily si plno zábavy. Doufejme, 
že nám sněhová nadílka ještě chvíli vydrží, 
a sněhulák bude maskotem naší zahrady.

Marcela Zavázalová, Jana Suchá
MŠ Síbova

Když se v Bílině paní Zima oblékla do bílého kabát-
ku, děti v Mateřské škole Aléská zajásaly!
Vhodný terén školní zahrady přímo vybízí k zim-
ním radovánkám. Děti si přinesly boby, saně, lopaty  
a o zábavu bylo postaráno. Z kopečka to krásně sviští!

R. Křížková, MŠ Aléská
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Konec loňského roku znamenal 
pro žáky základní umělecké školy 
mnoho vystoupení. Nyní nabízejí 
ohlédnutí za náročným, ale krás-
ným obdobím adventu.
Žáci účinkovali na akcích v Bílině, 
Měrunicích, Teplicích, v němec-
kém Seiffenu. Navštívili jsme ně-
kolik kostelů, zpívali na náměstí 
v Bílině i Teplicích. Zažili chlad 

Do Domu dětí a mládeže v Bíli-
ně sjelo sedmačtyřicet natěšených 
malých programátorů z různých 
regionů ČR se svými doprovody. 
Vzhledem k počtu počítačů, kte-
ré v domečku máme, jsme museli 
soutěžící rozdělit časově do dvou 
skupin. Jedni programovali a druzí 
měli možnost využít doplňkových 
činností – tvůrčí dílny, autodráhy, 
x - boxů.
Pravidelná soutěžní setkání Baltíků 
již tradičně probíhají tak, že v pátek 
děti řeší tvůrčí úlohu na dané téma, 
kde si mohou malovat, skládat scé-
ny, upravovat předměty, prostě si 
vyhrát s grafikou. Někdo si na tom-
to typu úloh může takzvaně nahnat 
body, jiní klasičtí programátoři 
často body ztrácejí.

V základní škole Aléská v Bílině 
se uskutečnilo úplně první krajské 
kolo v NERFLize.  Pořadatelem 
byl Dům dětí a mládeže v Bílině.  
Turnaje se zúčastnilo dvanáct týmů 
z celého kraje. Mimo týmů z Bíliny 
si k nám přijely zastřílet také týmy 
z Děčína, Oseka a Košťan. Začátek 
krajského kola vypukl v 10 hodin  
a skončil v 15 hodin. Po celou dobu 
byl turnaj velmi napínavý a děti  
zde měly své skvělé fanoušky.  

Nakonec zvítězil tým z Bíliny  
ve složení – Jiří Kohout, Jakub 
Martinovský a Jan Zdeněk násle-
dován týmem z Košťan a Oseka. 
Každý tým si odnesl hodnot-
né ceny a všichni byli spokojeni.  
Vítězné týmy postupují na prv-
ní mistrovství České republiky, 
které se uskuteční 18. února 2017  
v Ivančicích u Brna. Držte nám 
palce!

Monika Štrálová

kostelů i příjemné teplo v komerč-
ních objektech. „Nejpilnějším“ byl 
dívčí soubor Komořinka v čele s 
Veronikou Duchoslavovou. I když 
horečky a nachlazení na dívky zle 
útočily, ze sedmi vystoupení vzda-
ly pouze účinkování na vánočních 
trzích v Dippoldiswalde, neboť v 
polovičním počtu již nebylo mož-
né vystoupit.

Druhý den již mají pevně dané úlo-
hy a je na nich, jak si s nimi poradí. 
Samozřejmě děti soutěží ve věko-

vých kategoriích. V letošním roce 
nás provázelo jednotné téma, a to 
biblický příběh o Noemově arše.

Porotu tvořili převážně studenti, 
kteří programovali nebo ještě pro-
gramují Baltíka. Předsedou poroty 
byl teprve deváťák Tomáš Veselý  
z Prahy, který získal Zlatý oříšek  
za rok 2016, zejména za programo-
vání Baltíka. Dalšími členy poroty 
byli bývalí programátoři z DDM -  
Matěj Špinka, Josef Šutka, Michae-
la Špinková, Lukáš Moravec a Sára 
Bobková (Praha).
Je škoda, že bílinské děti tento-
krát dosáhly nejvýše na 4. místo  
v kategorii B. Hlavním smyslem 
těchto setkání nebývají ani tak ceny 
a umístění, ale možnost, aby se děti 
mezi sebou poznaly, získaly nové 
zkušenosti v programování a aby si 
to prostě užily. 

Eva Klasová

Škola přijímá pozvání ke spoluú-
časti na předvánočních akcích, ale 
sama také jednu zásadní v tomto 
období pořádá - vystoupení taneč-
ního oboru. To letošní se nazývalo 
Už se zase těšíme na Ježíška, tedy 
stejně jako jedna známá česká vá-
noční písnička z let 60. Mimocho-
dem na její melodii vytvořila také 
učitelka Marie Dobiášová jednu 

z řady choreografií. Diváci mohli 
shlédnout v prostorech bílinského 
divadla vystoupení všech ročníků 
tanečního oboru, z nichž se každý 
představil dvakrát. Jednou v kla-
sickém tanečním čísle a v násle-
dujícím bloku v lehce odlehčeném 
duchu.

Bc. Jiří Kopa
ředitel školy 

Žáci ZUŠ zaplnili kostely i náměstí

V domečku se sešli mladí programátoři

Bílina vyhrála krajské kolo NERFLigy

Komořinka při vystoupení v NC Fontána v Teplicích                                                         Foto: ZUŠ Vystoupení tanečního souboru                                                                            Foto: Václav Weber
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Hana Zagorová 
zazářila 

na plese města
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Naplno si užít blahodárné účinky 
jógy mohou lidé při pobytech v 
zahraničí nebo v českém prostředí. 
Lenka Schuldesová pořádá pro mi-
lovníky klidného cvičení hned dva 
takové pobyty. “Jsou velmi oblíbe-
né, protože trvají několik dní a lidé 
si tam skutečně odpočinou. Nemu-
sejí totiž hodinu po skončení jógy 
být na deseti jiných místech. Tady 
mají mnoho času se věnovat pouze 
józe a relaxaci. To si moc užívají,” 
vysvětlila instruktorka. 
Pro letošek je v plánu už v dubnu 
víkendový pobyt v Myškovu mlýnu 
nedaleko obce Dolní Hbity v okrese 
Příbram. Lidé mohou s oblíbenou 
bílinskou instruktorkou vyjet 28. 
dubna, důležité je se předem při-
hlásit. 
Druhý pobyt spojuje příjemné 
cvičení se sluncem zalitou pláží u 
moře. V červnu totiž Lenka Schul-
desová pořádá týdenní pobyt s jó-
gou v Chorvatsku. Také na tento 

Zábava pro mladé i starší obyvatele 
města dostává nový rozměr. V hor-
ním patře Pražanky na Pražském 
Předměstí se totiž každý víkend 
konají diskotéky či tematicky za-
měřené zábavy, při kterých si na své 
přijde každý. Music klub Pražanka 
změnil provozovatele, a jak se zdá, 
byl to krok k lepšímu. “Nejtěžším 
úkolem je pro mě nyní změnit na 
Pražanku zažitý názor lidí. Ten v 
posledních letech nebyl příliš po-
zitivní a u některých lidí stále pře-
trvává. Chtěl bych ale ukázat, že se 
uprostřed sídliště mohou konat hu-
dební večery ve slušnosti a s ohle-
dem na obyvatele okolních domů,” 
řekl Jan Šámal.
V současné době se hudební zábavy 
konají v pátek a v sobotu. Páteční 
jsou spíše určené mladým lidem, 
sobotní zase spíše pro ty starší. 
Dobrým nápadem provozovatele je 
pořádání tematických zábav. “Měli 

pobyt se musí zájemci nejprve za-
registrovat. Zacvičit si však mohou 
lidé přijít do studia i během všed-
ních dní přímo v Bílině. Jógu mo-
hou cvičit děti zhruba od 3 nebo 4 
let. Horní hranice věku však žádná 
není. I senioři zvládají cviky kaž-
dý podle svého a naučit se relaxaci 

jsme tu například karaoke, hair co-
lor party, army party, mikulášskou 
pro mladé i pro seniory, ladies ni-
ght, oldies, white party a spoustu 
dalších. Pestrou nabídku témat 
chci udržet i nadále, protože jsou 
u návštěvníků oblíbené. Pokud je 

není nikdy pozdě. Jóga je více ži-
votní filozofií, než sportem. Výraz-
ně ulevuje například od bolesti zad, 
ale dokáže také srovnat lidskou psy-
chiku, uklidnit uspěchanou mysl  
a také najít přátele mezi ostatními 
návštěvníky studia. Program studia  
najdete na str. 9.

zábava bez určitého tématu, zvu na 
ni zase známé i neznámé - ale zají-
mavé - DJ či hudební kapely,” uvedl 
provozovatel.
Zjara bude Pražanka žít i v týdnu.  
V patře bude totiž fungovat kavárna 
s venkovním posezením a dětským 

koutkem. Se změnou provozovatele 
nastala také změna interiéru. Ten 
byl po konání bujarých večírků z 
minulých let velmi zničený a zašpi-
něný. Mnoho věcí zvládli již nyní. 
Vyměněný je nábytek, opravený bar 
a částečně vymalované zdi. Práce 
však ještě rozhodně nekončí. Bude 
se opravovat vybavení sálu a celý 
prostor rekonstruovat dalšími no-
vými věcmi. 
Hlavní myšlenkou je otevřít Pra-
žanku široké veřejnosti, která se 
tam v minulosti leckdy vůbec bála 
zajít. “Při konání zábav a diskoték 
klademe velký důraz na slušné cho-
vání návštěvníků. Kdo bych chtěl 
dělat problémy, bude vyveden a pro 
příště už mu bude vstup zakázán,” 
zdůraznil provozovatel.
V únoru na návštěvníky Pražanky 
čeká například Valentýnská party, 
Pepino party či Čokoládová noc. 
Podrobný program najdete v pře-
hledu akcí na straně 9.

Prožitek ze cvičení umocňuje šplouchání vln                                 Foto: Lenka Schuldesová

Interiér Pražanky prošel částečnou obměnou, další rekonstrukce budou následovat

Bílinští si mohou jógu užít i u moře

Pražanka má být plná zábavy pro slušné lidi

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

SAVITA JÓGA - 11. - 12. března
Lekce vedou Gejza Timčák a Ivo 
Sedláček
Savita jóga je originální systém 
propojující jógové a transper-
sonální techniky s inspirovanou 
živou hudbou a klasickými man-
trami. Toto spojení otevírá ne-
smírně široké a účinné možnosti 
harmonizace celé naší osobnosti, 
práce s energiemi a též objevo-
vání hlubších aspektů naší vlastní 
existence.
Gejza Timčák - učitel jógy a prezi-
dent Slovenské jógové asociace, 
špička jógové lektorské komunity 
na Slovensku i v Čechách.
Ivo Sedláček - jeho hudba patří 
u nás i ve světě k tomu nejkrás-
nějšímu a nejpůsobivějšímu, co 
dnes můžeme v oblasti harmo-
nizující, terapeutické a meditační 
hudby najít.

Nutná rezervace.

Foto: Pavlína Nevrlá

Zástupci hnutí Nezávislí v Bílině – HNHRM opět předá-
vali na konci loňského roku dárky dětem z kojeneckého 
ústavu v Mostě. Děkujeme všem, kteří se na sbírce podí-
leli a tím přispěli ke splnění přání dětí, které zůstaly na 
startu svého života bez rodičů a vlastního domova. 
Bylo pro nás velkým potěšením vidět radost dětí, kterým 
Ježíšek splnil jejich přání.

Šárka Knapová 

Plnili dětská přání



16 SPOLEČNOST 10. únor 2017

K-šperky získaly značku zaručující kvalitu

Výlet ocení snahu dětí z domova Koncert v kostele si všichni užili

Výlet do lesa se stal dobrodružstvím

Kateřina Málišová z Bíliny získala 
pro své výrobky certifikát Kruš-
nohoří regionální produkt. Tato 
značka se nyní objevuje na všech 
produktech, které místní umělkyně 
nabízí. Je zárukou kvality, původu 
a šetrnosti k životnímu prostředí. 
Kateřina se svou dílnou K-šperky 
se tak zařadila k takovým značkám, 
jako jsou třeba Bílinské přírodní 
minerální vody BHMW nebo Čes-
ké vinařství Chrámce, jejichž vý-
robky se také pyšní touto známkou. 
Aby Kateřina známku získala, mu-
sela před odbornou porotou popsat 
a doložit postupy výroby jednotli-
vých produktů i použité materiály 
a přísady. “Vždy jsem se snažila 
používat takové suroviny, které jsou 

Díky své píli si mohou děti z dět-
ského domova Tuchlov užít zába-
vu. Měsíce před koncem loňské-
ho roku totiž vyráběly nejrůznější 
ozdoby, které pak prodaly na tr-
zích v Bílině. Na prodej výrobků 
se moc těšili. Poslední tři měsíce 
v roce šikulkové vymýšleli a reali-
zovali své nápady.
Přípravy na trhy samotné začaly 
před dvanáctou hodinou, kdy se 
nakládaly výrobky do auta a děti 
pomáhaly, jak kdo uměl. Potom 
již všichni vyrazili do Bíliny na 
náměstí, kde na ně čekal prodej-

Když se děti z Dětského domova 
Tuchlov dozvěděly o Tříkrálovém 
koncertě v křemýžském kostele, 
začaly ihned trénovat na vystou-
pení. Připravovala se Jaruška, 
další Jaruška, Marcelka a Sárinka. 
Protože holky měly natrénova-
né koledy z Vánoc, rozhodly se 
v kostele zazpívat právě koledy. 
V pátek, na Tři krále se vydaly 
společně s ostatními dětmi a te-

Výletníci z Dětského domova  
v Tuchlově vyrazili do Krušných 
hor. Museli jsme totiž pro králíka 
a morčata obstarat seno. Zaparko-
vali jsme v Novém Městě a vyrazili 
vybaveni nožem, sirkami a pytli na 
seno ke krmelci. Bohužel cesta byla 
velmi zledovatělá, a to nás čekaly 
čtyři kilometry tam a stejně i zpět. 
V okolí ležely ještě zbytky sněhu 
a bylo pod mrakem. Museli jsme 
opatrně volit cestu kvůli všudypří-
tomnému ledu. Když jsme došli ke 
krmelci, snažili jsme se rozdělat 
oheň, což se nám podařilo. Nanda-
li jsme seno do pytlů, abychom si  
u ohně měli na co sednout. Opekli 
jsme si buřtíky k obědu a nanosili 

zdravé a neškodné jak pro lidi, tak 
pro životní prostředí. Nyní jsem 
navíc z výroby vyřadila i palmový 
olej a nakupuji přísady, které neby-
ly testované na zvířatech. To vše se 

ní stánek. Hned zahájili výzdo-
bu stánku, kde každý pomáhal. 
Potom se začalo s vybalováním 
keramiky, věnečků, svícnů, papí-
rových stromečků a dalších vý-
robků, na kterých se při výrobě 
podílely děti z domova.
Ve 14 hodin začal samotný pro-
dej. Při prodeji se děti střídaly 
a nabízely jak své výrobky, tak i 
výrobky svých kamarádů. Byla 
zima, ale to jim příliš nevadilo. 
Do 16. hodin se prodávalo dobře, 
ale jakmile se setmělo, už to tak 
veselé nebylo, protože ve stáncích 
nebyla zavedena elektřina. Pořa-
datelé nám půjčili led osvětlení na 
tužkové baterie, které ale nebylo 
dostačující. 
I přes tyto komplikace se dětem 
trhy líbily. Ukázaly, že umí vyro-
bit hezké výrobky a nakonec je 
také prodat. Za utržené peníze si 
vyjedou na společný výlet.

Radek, Simona, Iveta, Marcela, Jarka, 
Jára, teta Dáša a teta Lada, DD Tuchlov

tami do kostela v Křemýži, kde 
se koncert konal. I přesto, že pa-
novala tréma z vystoupení, dobrá 
nálada je neopouštěla. Společně s 
nimi vystupovala i skvělá Melodi-
ca Bílina a děti z mateřské školy v 
Ohníči. V kostele se všechny zpí-
vající hlasy krásně rozléhaly, a tak 
byly zážitky z vystoupení opravdu 
veliké a příjemné.                                                                                                                                       

Jarda K., DD Tuchlov

komisi zamlouvalo a známku jsem 
získala,” vysvětlila majitelka obcho-
du K-šperky.  Ručně vyráběné pro-
dukty jsou  dostání v kamenném 
obchodě v Zámecké ulici. Nabídka 

je velmi pestrá. Lidé si mohou vy-
brat různé šperky, ale i mýdla, man-
žetové knoflíky, lékovky, sponky či 
zapalovače. 
“Nabídku mýdel jsem nyní rozší-
řila o jílová, vícebarevná s novými 
vůněmi, přidala nové tvary a zařa-
dila mýdla s bílinským motivem,” 
doplnila Kateřina.Nabídku výrob-
ků rozšiřují i ruční práce od jiných 
regionálních umělců, například 
svíčky od Elišky Šperkové, kerami-
ka od Lucie Novákové, šité věci od 
Petry Novákové a Saši Miklošové, 
fotografie Pavla Planičky či výrobky  
z opuky z dílny EIWAN.
Nálepku Krušnohoří regionální 
produkt může nyní Kateřina po-
užívat po celé dva roky. Poté musí 
kvalitu svých výrobků před komisí 
znovu obhájit. 

jsme ještě seno do krmelce pro je-
leny. Důkladně jsme uhasili zbytky 
ohně a s plnými pytli sena jsme vy-
razili na cestu zpět. 
Sára s Terkou se střídaly o jeden 
pytel, Tomáš J. a Petr o druhý a já 
s Tomášem S. o třetí. Holky toho 
měly po půlce cesty dost, a tak jim 
pomohl Tomáš S. Po návratu k autu 
jsme se ještě zastavili na chatě na 
čaj a pak jsme vyrazili na cestu do 
domova. 
Doma jsme ještě odnesli králíkovi 
a morčatům seno a byli jsme rádi, 
že už můžeme unaveni výletem od-
počívat.

Strejda Leoš a děti
DD Tuchlov   

Pavlína Nevrlá

Výletníci se ohřáli u ohýnku                                                                                         Foto: DD Tuchlov

Děti z domova při prodeji na trzích

Zpěváci z dětského domova v kostele                                                          Foto: DD Tuchlov

Foto: DD Tuchlov
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Když Bílinu zakryje sníh
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Proč má Bílina Žižkovo náměstí a údolí?

Pár slov k svátkům v březnu

Významným rokem v naší oblasti 
byl rok 1421. Tehdy husitské voj-
sko vedené Janem Žižkou z Kalicha 
navštívilo Chomutov, Litoměřice, 
osvobodilo Žatec – a také Bílina se 
dočkala pomoci husitů.
Vojsko pražanů pod vedením Jan 
Želivského se z Teplic vydalo k 
Duchovu. Byl poddanským měs-
tem, patřil míšeňskému markrabě-
ti Vilémovi. Město bylo skromně 
opevněno, a tak se jej husité snadno 
zmocnili. Podobně se jim podařilo 
dobýt osecký klášter, který patřil 
cisterciákům.
Od Duchcova se husité hnuli přes 
Ledvice k mohutnému bílinskému 
hradu a dobře opevněnému měs-
tu. Bílina tehdy byla poddanským 
městem a patřila nepřátelům hu-
sitství, bohatým katolickým pánům 
Koldicům, kteří měli panství také v 

Měsíc březen je typický pro postní 
období, které v letošním roce začí-
ná 1. března a potrvá čtyřicet dní 
(přesněji 46 dní, protože neděle se 
nezapočítávají) až do Neděle veli-
konoční 16. dubna.
Následuje šest postních nedělí, kaž-
dá něčím typická.
1. postní neděle – pražná, pučální 
(Připravoval se pokrm z praženého 
nedozrálého obilí nebo z naklíčené-
ho hrachu, tzv. pučálky.)
2. postní neděle – černá, sazometná 
(Prováděl se pořádný úklid, smýče-
ní komínu.)
3. neděle postní – kýchavá (Ten-
to den se konala mše za odvrácení 
moru, jehož prvním příznakem 
bylo nadměrné kýchání – přání „na 

Krupce a Lužici. Na hradě byla sas-
ká posádka. Husitské vojsko nemu-
selo město dobývat. Přátelé husitů, 
kteří čekali na osvobození, otevřeli 
Mosteckou bránu a vojsko mohlo 
vstoupit do města. Druhý den hu-
sité dobyli hrad a jeho posádka buď 
padla, nebo byla zajata.
Tak se Bílina stala husitským měs-
tem, oporou husitů v severních 
Čechách. Nepříteli se již nikdy 
nepodařilo město dobýt, i když o 
to několikrát usiloval. Na hradě se 
usadil husitský hejtman Jakoubek z 
Vřesovic.
Husitskou revoluci připomíná v Bí-
lině část opevnění v parku, budova 
zvaná Husitská bašta, podobně i 
část města nazvaná Žižkovo údolí 
nebo Žižkovo náměstí.

Mgr. Pavel Pátek

zdraví“ řekneme tomu, kdo kýchne, 
ještě dnes.)
4. postní neděle – družebná (V po-
lovině půstu si lidé trochu oddechli 
v družném veselí, na návsi si i za-
tancovali.)
5. postní neděle – smrtná (Připomí-
ná zvyk vynášení smrti – figuríny z 
látky vycpané hadry či slámou. Za 
zpěvu se nesla k řece nebo potoku 
a vhozením do vody se symbolicky 
pochovala zima.)

6. postní neděle – květná (Připomí-
ná den slavného příchodu Krista do 
Jeruzaléma, kdy byl vítán zelenými 
ratolestmi.) Na památku této udá-
losti světí kněz v tento den ratolesti 
(u nás kočičky – tedy kvetoucí vrbu 
jívu), které pak rozdává účast-
níkům mše. Požehnané větvičky 
doma plnily ochrannou funkci pro-
ti nemocem a neštěstí, zajišťovaly 
bohatou úrodu.

Mgr. Pavel Pátek

Pranostiky na březen:
Březen – za kamna vlezem.
V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Výsledky výtvarné soutěže 
Dotek andělů:
Kategorie do 10 let
1. Radek Mizera
2. Rudolf Trachta
3. Karolína Drábková
Kategorie 11 až 19 let
1. Tereza Kopalová
2. Josef Kima
3. Jana Halmichová, Pavla 
Peterková

Výsledky literární soutěže 
Mít tak kouzelnou hůlku:
Odměnu za nejlepší práci 
získal Adam Sysel.

Městská knihovna 
vyhodnotila 
výtvarnou 

a literární soutěž

Jaga Baba pobavila divadlo

V městském divadle se usku-
tečnilo dětské hrané před-
stavení v podání divadla D5 
z Prahy s názvem Jaga Baba 
a tři loupežníci. Veselou po-
hádku plnou dobrodružství 
navštívila bezmála stovka 
malých diváků s rodiči. Ne-
dělní divadelní představení 
pro děti v podobě pohádek 
či dětských diskoték se soutě-
žemi o sladké odměny uvádí 
Kulturní centrum Bílina vždy 
jednou v měsíci. Na únor 
centrum připravilo pohád-
kový karneval s divadlem 
Andromeda Praha, který se 
uskuteční v Kulturním domě 
Fontána v neděli 12. února od 
15 hodin. 

(red)
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Fuminori Honda povzbudil děti při cvičení

Jako tradičně se hned druhý novo-
roční víkend v bílinském DDM ko-
nal již 6. ročník dětského semináře 
japonského bojového umění kendó. 
Seminář vedli Jindra Ziegelheim 
(6. dan kendó), nejvyšší technický 
stupeň v ČR, a Vít Máliš (2. dan 
kendó). Seminář byl ozvláštněn 
vzácnou návštěvou z Japonska. Pan 
Fuminori Honda, 6. dan kendó, las-
kavě souhlasil, že při své krátké ná-
vštěvě v České republice povzbudí 
děti a juniory na plánované akci, a 
tak si ho mohly všechny děti patřič-
ně užít při cvičení.
V páteční podvečer se sjeli kendisté 
z Prahy, Hradce Králové, Brna a z 
bílinského kroužku kendó, aby spo-
lu strávili dva dny naplněné cviče-

Příměstské tábory pro školní i 
předškolní děti se v posledních le-
tech těší velké oblibě dětí i rodičů. 
Proto je na celé období hlavních 
prázdnin naplánováno osm běhů, 
které začínají 10. července 2017 a 
končí až v pátek 1. 9. 2017. Na pon-
dělí 3. a úterý 4. července připra-
vujeme jednodenní akce. Všechny 
tábory mají připravený jinak zamě-
řený program:
Sedm táborů je určeno dětem škol-
ního věku. Jeden – v prvním srpno-
vém týdnu - je určen předškolákům 
a malým školákům od 4 až 9 let.
Den na příměstském táboře začíná 
ráno v 6.30 hodin. Do osmé hodiny 
se děti scházejí. Postupně se nasní-
dají, hrají hry, staví si ze stavebnic, 
malují si. Program je rozdělen na 
dopolední a odpolední blok. Pro 
děti je připraven oběd, dopolední 
a odpolední svačina a pitný režim.
Pokud je hezké počasí, tráví děti 
co nejvíce času venku, tedy na za-
hradě, na vycházkách a výletech. 

Pokud nám sluníčko opravdu přeje, 
tak jsou v provozu zahradní ostři-
kovadla, bazén, slunečníky, deky 
a vydáváme se za koupáním. Tak 
jako v loňském roce, i letos chce-
me navštívit lehkoatletický stadion, 
městskou střelnici ve spolupráci s 
Městskou policií Bílina, minigolf a 
podobně.
V případě nepříznivého počasí 
máme připraveny všechny klubov-
ny a tělocvičnu DDM. Lze sporto-
vat ve velmi dobře vybavené tělo-
cvičně, baletním sálu i v prostorách 
Rodinného centra Klokánek. K dis-
pozici jsou dvě klubovny výpočetní 
techniky, keramiky, klubovna Lega 
nebo korálků, výtvarné učebny, vel-
ké množství deskových her i herna 
s X - boxy.
Program tábora je pro děti připra-
ven do 15. hodiny. Od 15. do 16. 
hodiny si pro ně chodí rodiče a v 
plánu už je volná hra – stejně jako 
ráno. Pro účast na těchto táborech 
není zapotřebí zvláštní vybavení. 

Stačí přezůvky do místnosti, dob-
ře padnoucí boty na sport, boty k 
bazénu, sportovní oblečení, plavky, 
kšiltovku proti slunci, ručník, batů-
žek a láhev na pití. Další vybavení 
je podle počasí a dle uvážení rodi-
čů. Při výběru oblečení počítejte s 
hrami v trávě, písku, vodě, tvoření 
s barvami, tavnou pistolí a dalšími 
pomůckami. Věci si děti mohou 
po celý týden nechávat uložené v 
DDM.

Všichni vedoucí táborů mají dlou-
holeté zkušenosti při vedení zá-
jmových kroužků, jsou proškoleni 
ohledně bezpečnostních předpisů, 
mají předepsanou kvalifikaci i čistý 
výpis z rejstříku trestů. Na každém 
táboře je nejméně jeden s kvalifika-
cí zdravotníka zotavovacích akcí. 
A co je hlavní – tato práce je baví a 
těší se na ni.
Teď stačí jen vybrat vhodný termín 
a jít se přihlásit!

ním a společnými zážitky. Na místo 
dorazilo padesát dětí a dospělých.
Letošní seminář byl také pojat jako 
příprava juniorské reprezentace na 
nadcházející mistrovství Evropy, 
účastníci byli proto rozděleni do 
dvou skupin – do čtrnácti let a do 
sedmnácti let.
Skupina juniorů pod vedením Jin-
dry zažila perné chvíle, když se 
učila závodní techniky a pilovala 
výbušnost a vytrvalost, zatímco 
mladším dětem se věnoval Vít Má-
liš st. a cvičení bylo více zaměřeno 
na hravost a základní techniky.
Po tréninku a večeři jsme se věno-
vali společenským hrám, pan Ko-
nárek nám laskavě ukázal a dovolil 
osahat autodráhu v DDM. 

Po prvním ranním cvičení v sobotu 
následovala snídaně. Po ní se po-
kračovalo ve cvičení až do půl dva-
nácté, kdy byl čas jít na oběd.
Potom nastal čas přátelského turna-
je. Soutěžilo se v kategoriích: Kihon 
(základy – pro děti cvičící méně než 
2 roky), šiai (zápas) ve věkových ka-
tegoriích do 9 let, 10 až 11 let, 12 až 
13 let a 14-17 let. Ve všech kategori-
ích byla navíc udělena cena za nej-
lepšího bojového ducha (Best Figh-
ting Spirit), kdy rozhodčí hodnotí 
nasazení v boji a celkový dojem ze 
závodníka.
Letošní ročník byl hodně pozname-
naný emocemi. Děti se tolik snažily 
a soustředily, že v případě prohry 
mnohdy došlo na slzičky, které ale 
rychle vystřídala radost z pěkné at-
mosféry.
Kategorii kihon zcela ovládli bílin-
ští. Na 1. místě se umístil Tomáš 
Vavřík, na 2. Johana Ziegelheimo-
vá a na 3. Jaroslav Máliš. V katego-
rii šiai do 9. let Jiří Ziegelheim, po 
srdnatém výkonu a velmi pěkných 
akcích, obsadil 3. místo. V katego-
rii 10 až 11 let se vítězem stal Petr 
Hegenbart. Ten byl překvapením 
turnaje, prosadil se i proti mnohem 
zkušenějším závodníkům přede-

vším nasazením a pěknou a čistou 
technikou. V kategorii 12 až 13 let 
se člen bílinského oddílu Jan Neu-
mann umístil na krásném 2. místě, 
v kategorii 14 až 17 let se naši také 
neztratili a po krásných zápasech 
obsadili shodně 3. místo Petr Bureš 
a Martin Dunka, Petrovi se po půl-
roční nucené zdravotní přestávce 
návrat velmi podařil.
Úroveň dětí a juniorů se během let 
velmi zvedá a za to patří díky těm, 
kdo se nebojí s dětmi pracovat a 
je smířen s tím, že je to práce ne-
lehká. Během oněch dvou dnů se 
mezi dětmi i dospělými vytvořilo 
nové pouto lidí, kteří spolu zažili 
něco jiného než pravidelné trénin-
ky. Všichni měli pocit, že se jejich 
kendó během dvou dnů moc a moc 
zlepšilo. Dodalo to všem chuť do 
dalšího cvičení.
Děkujeme za organizaci Domu dětí 
a mládeže Bílina, přípravy probí-
haly pod vedením paní Věry Ry-
jáčkové. Dále díky patří rodičům a 
členům oddílu SanDóMon Bílina 
za obětavou pomoc s organizací 
a cukrárně Větrník za poskytnutí 
perfektního servisu pro naše svě-
řence.

Jana Ziegelheimová

Výsledky závodů:

Kihon:
1. Tomáš Vavřík (SanDóMon Bí-
lina) , 2. Johana Ziegelheimová 
(SanDóMon Bílina), 3. Jaroslav 
Máliš (SanDóMon Bílina), Já-
chym Málek (Nozomi dojo HK), 
Best Fighting Spirit: Eliška Havel-
ková  (Nozomi dojo HK)

Šiai 6-9 let:
1. Karolína Šandová (Nozomi dojo 
HK), 2. Mikuláš Mistecký (Nozomi 
Dojo HK), 3. Adam Woff (Seishin-
kan Brno), Jiří Ziegelheim (SanDó-
Mon Bílina) , BFS: Adam Kindl

Šiai 10-11 let
1.Petr Hegenbart (SanDóMon Bí-
lina), 2. Ondřej Rydrych, 3. Niko-

la Rezková a Tomáš Kryl (všichni  
Nozomi dojo HK), BFS: Nikola 
Rezková

Šiai 12-13 let
1. Lucie Hřibová (Nozomi Dojo 
HK), 2. Jan Neumann, (SanDóMon 
Bílina) 3. Tadeáš Kindl (Nozomi 
dojo HK), Best Fighting Spirit: Ja-
roslav Máliš (SanDóMon Bílina)

Šiai 14-17 let
1. Nikol Eichlerová (Nozomi 
dojo), 2. Jakub Lohnický (oba 
Nozomi dojo), 3. Martin Dunka 
a Petr Bureš (SanDóMon Bílina), 
BFS: Nikol Eichlerová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DDM BÍLINA

10. – 14. 7. Cesta středověkem - hlavní vedoucí Petra Heinzová
17. – 21. 7. Objevitelský tábor - hlavní vedoucí Eva Klasová
24. – 28. 7. Sportovně taneční tábor - hlavní vedoucí Věrka Ryjáčková
31. 7. – 4. 8. Trollí dobrodružství - hlavní vedoucí Monika Štrálová
7. – 11. 8. Letní kreativní hrátky - hlavní vedoucí Jaroslava Jeriová
14. – 18. 8. Hvězdná olympiáda - hlavní vedoucí Lucie Svobodová
21. – 25. 8. Ztracený klenot - hlavní vedoucí Lucie Svobodová
28. 8. -1. 9. Prázdninové dobrodružství - hlavní vedoucí Michaela Pémová
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2017. Akce je vázána na příznivé 
klimatické podmínky. Předpoklá-
daný termín realizace – 05/2017.

 Informaci finančního odboru, tý-
kající se zahájeného správního říze-
ní ÚOHS s městem Bílina, ve věci 
OZV o regulaci provozování sázko-
vých her, loterií a jiných podobných 
her, kdy bylo vydáno prvostupňové 
rozhodnutí.

 Registraci akce, rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a podmínky po-
skytnutí dotace k projektu „Bílina 
– bezbariérová trasa od nádraží ČD 
k Zelenému domu – I. etapa“, který 
bude podpořen dotací z Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu ve výši 5.023.809 Kč.

 Dopis pana Jana Šámala ze 
07.12.2016, týkající se vydaných 
„Pravidel pro vydávání povolenek k 
průjezdu ulicemi Pražská a Spojo-
vací ve městě Bílina“.

 Informaci jednatelky společnosti 
HNsP, s.r.o. Bílina o vybavení ordi-
nace očního lékaře novými přístro-
ji – fokometrem a halogenovým 
oftalmoskopem pro zkvalitnění 
vyšetření.

 Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise konané 14.12.2016.

Rada města na své 1. schůzi konané 17. ledna 2017 mimo jiné:
Uložila:

 Ředitelce Městských technických 
služeb Bílina vypovědět platné ná-
jemní smlouvy na pronájem pro-
stor v areálu bývalých vojenských 
kasáren v Bílině.

 Vedení města vyvolat jednání se 
zástupci jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů o přemístění jednotky 
do náhradních prostor.

 Vedoucím odboru nemovitostí a 
investic zajistit aktualizaci posudků 
k záměru prodeje areálu bývalých 
vojenských kasáren v Bílině.
    
Schválila:

 Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání mezi 
společností HENIG – security 
servis, s. r. o., se sídlem 5. května 
797, 470 01 Česká Lípa, jako nájem-
cem a městem Bílina jako pronají-
matelem. Předmětem smlouvy je 
pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání na adrese Reussova Zátiší II, 
Bílina, o celkové výměře 34,50 m2 
za nájemné dle platné směrnice o 
nájmu z prostor sloužících podni-
kání, s účinností od 01.01.2017 do 
31.12.2017.

 Uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Bílina jako objednatelem 
a Regionální rozvojovou agenturou 
Ústeckého kraje, a. s., jako zhotovi-
telem na zpracování studie prove-
ditelnosti k projektu „Vybudování 
odborné učebny a modernizace da-

 Podání žádosti o dotaci na pod-
poru sociální práce ze státního roz-
počtu na podporu sociální práce 
pro rok 2017.

 Podání žádosti o dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu na projekt „Vybudování 
odborné učebny a modernizace da-
tové sítě ZŠ Aléská, Bílina“.

 Koncepci prevence kriminali-
ty města Bíliny na období 2017 až 
2019, předloženou ředitelem měst-
ské policie.

 Ceník služeb Informačního cent-
ra Bílina platný od 01.02.2017.

 Jednací řád RM Bíliny, dle návrhu 
předloženého tajemníkem MěÚ, s 
účinností dnem schválení.

Pověřila:
 Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kon-

taktní osobu k podání žádosti o do-
taci ze státního rozpočtu na podpo-
ru sociální práce pro rok 2017.
Vzala na vědomí:

 Informaci Mgr. Karolíny Wan-
kovské, DiS., ředitelky sekce pro 
rozvoj lidských zdrojů RRA Ús-
teckého kraje, a. s., týkající se pro-
jektového záměru vybudování 
Technologického centra robotiky v 
Bílině.

 Informaci o řešení havarijního 
stavu opěrné stěny v ulici Teplic-
ká za garážemi na parcele 1139/1. 
Opěrná stěna v ulici Teplická bude 
řešena v prvním čtvrtletí roku 

tové sítě ZŠ Aléská, Bílina“. 
 Záměr rozdělení finančních pro-

středků vyčleněných v rozpočtu 
města na lyžařské výcviky a školy 
v přírodě, dle návrhu předloženého 
odborem školství, kultury a sportu. 
Příspěvek na žáka na lyžařský vý-
cvik činí 1.000 Kč a příspěvek na 
žáka ZŠ a MŠ na školu v přírodě 
činí 1.130 Kč.

 Žádost Ing. Petra Procházky o 
prominutí pronájmu v KD Fontána 
ve výši 50 % z požadované částky, 
za účelem konání charitativní akce 
„Ples Fotbalového klubu Bílina“, 
který se konal 28.01.2017.Výtěžek 
z plesu bude věnován teplickému 
Klokánku.

 Žádost společnosti FAST AGEN-
CY o prominutí pronájmu v KD 
Fontána ve výši 50 % z požadované 
částky, na uspořádání akce „Cesta 
ke štěstí pro Terezku – charitativní 
ples“ ve spolupráci s POWERGYM 
BÍLINA, která se koná 17.02.2017.

 Žádost studentů Podkrušnohor-
ského gymnázia v Bílině o promi-
nutí pronájmu v KD Fontána ve 
výši 50 % z požadované částky na 
akci „maturitní ples“, která se koná 
25.02.2017.

 Zapojení fondu investic pro ZŠ 
Aléská Bílina, do celkové výše 
76.000 Kč na pořízení SERVERu2.

 Podání žádosti o dotaci do Pro-
gramu prevence kriminality 2017 
Ministerstva vnitra ČR.

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ Bílina, 
v sekretariátu starosty a na webových 

stránkách města (www.bilina.cz). Kvěch 
Ladislav, tajemník MěÚ

Informace pro obyvatele, kteří mají adresu trvalého pobytu 
na adrese sídla ohlašovny

Od 1. ledna 2017 jsou pro vás uklá-
dána oznámení o uložení zásilky a 
výzvy s poučením na ohlašovně, v 
jejímž správním obvodě máte hlá-
šen trvalý pobyt.
Počínaje dnem 1. ledna 2017 ne-
bude město Bílina přebírat žádnou 
korespondenci pro občany, jimž 
byl zrušen údaj o místě trvalého 
pobytu a změněn na adresu sídla 
ohlašovny Bílina, Břežánská 50/4.
Upozorňujeme občany, kterým byl 
zrušen údaj o místě trvalého po-
bytu a jsou proto nyní přihlášeni 
k trvalému pobytu na adrese ohla-
šovny, že Městský úřad Bílina není 
oprávněn přebírat zásilky, které jim 
jsou na uvedenou adresu doručo-
vány.

Z přihlášení občana k trvalému po-
bytu v sídle ohlašovny pro něho v 
souladu s ust. § 10 odst. 2 zákona 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nevyplývají žádná práva 
k tomuto objektu. Tato adresa je 
pouze evidenčním údajem. Oso-
bám s trvalým pobytem na úřed-
ní adrese ohlašovny nelze na tuto 
adresu doručovat, neboť v budově 
Městského úřadu Bílina se nikdo 
z občanů fyzicky nezdržuje a není 
tedy možné jim žádnou korespon-
denci doručit.
Každý občan přihlášený k trvalému 
pobytu na úřední adrese ohlašovny 
je proto povinen si způsob doru-

čování domluvit přímo s provozo-
vatelem poštovních služeb (např. 
Česká pošta), případně přímo s 
odesílateli.
Městský úřad Bílina poskytuje 
součinnost tak, že umožňuje zane-
chání „oznámení o uložení zásilky 
a výzvu s poučením“, o uložení zá-
silek určených do vlastních rukou 
adresáta, na vhodném místě – tj. v 
podatelně MěÚ Bílina, Břežánská 
50/4. Na základě tohoto uvědomě-
ní si mohou fyzické osoby trvale 
hlášené na ohlašovně doporuče-
nou zásilku převzít u provozovatele 
poštovních služeb.
Pokud se občan zdržuje na jiné 
adrese, než je adresa jeho trvalé-
ho pobytu, má dále možnost na 

ohlašovně v místě svého trvalého 
pobytu nahlásit adresu pro doru-
čování, která se zapíše do evidence 
obyvatel prostřednictvím registru 
obyvatel. Orgány státní správy pak 
mají povinnost doručovat zásilky 
na tuto adresu.
Pokud se občan zdržuje na jiné 
adrese, než je adresa jeho trvalé-
ho pobytu, lze na jeho písemnou 
žádost vést v evidenci obyvatel 
prostřednictvím registru obyvatel 
údaj o adrese, na kterou mu mají 
být doručovány písemnosti podle 
zvláštního právního předpisu. Tuto 
doručovací adresu musí respekto-
vat všechny orgány veřejné moci 
(obce, města, kraje, stát).

Připomínáme
Městský úřad Bílina připomíná obyvatelům, že ověřování podpisů, listin 
a služby CzechPoint (výpis z Trestního rejstříku, Obchodního rejstříku, 
výpis z Katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče a další) lze bez 
front vyřídit i na MěÚ. Od pondělí do pátku, dle otevíracích hodin, v pří-
zemí kanceláře číslo 103 a v 1. patře v kanceláři číslo 214.              (red)

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Ústecké-
mu kraji a Českému atletickému svazu za sadu 
pomůcek určených k cvičení s dětmi v MŠ.
Pohyb je přirozená potřeba dětí, učí se mu od ma-
lička a vyhledávají ho. Je na nás dospělých, aby-
chom jim jej umožnili, a to v podobě, která je bude 
bavit.                                        kolektiv MŠ Čapkova
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Vzpomínka Vzpomínka
Dne 30. ledna 2017 tomu bude 12 let, co nám tři bílinští 

vrazi vzali naší jedinou dceru 

Kamilku ČENTÁKOVOU.
Naše vzpomínka na maminku je ukryta v srdci. 

Kdo ji znal, vzpomeňte s námi.

Syn Miloslav s manželkou

Dne 11. 2. 2017 uběhlo 10 let, kdy od nás navždy
 odešel náš manžel, 

otec a děda 

St. KAMOŠ. 
Stále s láskou vzpomínají manželka Marie, 

dcera Stáňa a vnučky Martina 
a Kamilka. 

Dne 14. února 2017 oslaví své 62. naroze-
niny můj miláček 

Maruška PAŘEZOVÁ. 
Jsi moje životní láska a přeji ti 
hodně zdraví, lásky, pohody a štěstíčka.
To vše od Kájíčka K. 

Oznámení jubileí
Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 let sňatku (stříbrná svatba), 40 let sňatku 
(rubínová svatba), 50 let sňatku (zlatá svatba) a 60 let sňatku (diaman-
tová svatba) je nutné nahlásit na matrice v 1. poschodí, číslo dveří 214. 
Je třeba doložit oddací list manželů. Tuto událost mohou přijít oznámit 
přímí příbuzní rodiny.
Životní jubilea
Občané, kteří mají zájem oslavit své životní jubileum 70 let, 75 let, 80 
let a pak každý následující rok gratulací pracovníků městského úřadu, 
mohou o ni požádat alespoň 14 dní předem v kanceláři matriky v 1. po-
schodí, dveře č. 214, u Martiny Tučkové.                                           (red)

Kontrolní činnost obecního živnostenského 
úřadu v roce 2016
Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu 
plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními 
právními předpisy s přímou dozorovou činností. V roce 2016 zahájil 183 
kontrol, z toho 74 v provozovnách podnikatelských subjektů. 
V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona ulo-
ženo v blokovém řízení celkem 17 pokut v celkové výši 11 400 korun a 
ve správním řízení dle živnostenského zákona 3 pokuty v celkové výši 20 
000 korun. Za porušení zákona na ochranu spotřebitele byly ve správním 
řízení uloženy čtyři pokuty v celkové výši 4 500 korun. Jednalo se o chy-
bějící informace o ceně. Porušení jiných právních přepisů byla celkem 
v 4 případech postoupena jiným správním orgánům – jeden případ na 
finanční úřad, dva případy na okresní správu sociálního zabezpečení a 
jeden případ na jiný živnostenský úřad. Za správní delikt neposkytnutí 
součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolní řád), kdy podnikatel nespolupracoval s kontrolním orgánem, byly 
uloženy pokuty v 38 případech v celkové výši 190 000 korun. 
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
projednával obecní živnostenský úřad přestupky dle § 30 - přestupky na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v šesti přípa-
dech a byly uloženy peněžité sankce v celkové výši 7 500 korun.

Ing. Eva Brodská, 
vedoucí odboru ObŽÚ

Dobrovolníci hledají vlky a rysy
Fotopasti v Krušných horách zachy-
tily psovitou šelmu, s největší prav-
děpodobností vlka. Hnutí DUHA 
s dobrovolníky Vlčích hlídek a 
partnery ze státní ochrany přírody 
hledá od loňského podzimu v šir-
ší oblasti Krušných hor důkazy o 
přítomnosti velkých šelem, zejmé-
na vlka obecného a rysa ostrovida. 
Ochránci přírody nyní zveřejnili 
první záběry. Dobrovolnické hlíd-
ky se pohybují na území výskytu 

nás, také vyhodnotí hlášení o ná-
hodných pozorováních a nálezech 
pobytových znaků (tj. stop, trusu 
nebo fotografií) získaných od lesní-
ků, myslivců i od veřejnosti. Pozo-
rovatelé mohou své nálezy posílat 
na stopy@selmy.cz.
Rozsáhlé lesy Krušných hor, klido-
vá území i dostatek potenciální ko-
řisti, například přemnožení jeleni, 
představují pro vlky i rysy takřka 
ideální životní prostředí. Právě re-

velkých šelem, monitorují je a svou 
přítomností v terénu odrazují po-
tenciální pytláky. Důležitým úko-
lem hlídek je i sběr vzorků trusu a 
srsti pro potravní a DNA analýzy či 
výběr vhodných míst pro umístění 
fotopastí. Získané údaje využívá 
státní ochrana přírody nebo vědci 
z Česka i Německa, kteří společně 
provádějí genetické analýzy. Hnutí 
DUHA, které se dlouhodobě vě-
nuje monitoringu velkých šelem u 

gulací přemnožených divoce žijí-
cích kopytníků přispívají velké šel-
my k ozdravení celého ekosystému. 
Ochránci přírody předpokládají, že 
monitoring velkých šelem přinese 
ucelené údaje o jejich pobytu na 
západních česko-německých hra-
nicích. Z Krušných hor přicházejí 
v posledních letech informace o 
pohybu vlků i rysů, dosud zde však 
neproběhl komplexnější monito-
ring.                                                         (red)

Záběry z fotopastí v Krušných horách zachytily vlka                                                                                                                                                                                                                                                    Foto Hnutí DUHA
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DRACI UKÁZALI SVOU SÍLU 
PŘI TURNAJI VE ŠVÉDSKU

Tým bílinských Draků se zúčastnil 
mezinárodního hokejového turnaje 
Nicklas Lidström Cup ve Švédsku. V 

konkurenci deseti týmů se jedenácti a dvanáctiletí hoši dokázali 
probojovat na krásné druhé místo. “Turnaj jsme zvládli velmi dob-
ře. První prohra byla právě ta finálová, jinak jsme každý odehraný 
zápas vyhráli,” uvedl manažer HC Draci Bílina Robert Chlán.
Turnaj se neobešel zcela bez komplikací, hned na začátku si jeden 
z hráčů zlomil ruku. Pak už ale šlo vše hladce. Každý den čekaly na 
hokejisty dva zápasy.
Nicklas Lidström Cupu se bílinští Draci zúčastnili již pošesté. Kro-
mě hry samotné je pobyt v zahraničí pro mladé hráče zajímavý i 
doprovodným programem. “Už samotná cesta je velmi pěkná. Část 
se pluje trajektem, a to se klukům líbí. Během návratu domů jsme 
se stavili i na hradě ve Stockholmu nebo u Globen arény. Pro mladé 
hráče bylo zážitkem vidět halu, kde se odehrávají mistrovské zápa-
sy,” popsal manažer. 
Turnaj má mnohaletou tradici a zúčastnili se ho i současné hvěz-
dy hokeje. Například český reprezentant Robert Lang jako mladý 
účastník turnaje přespával v rodině samotného Nicklase Lidströ-
ma, podle kterého je nyní turnaj pojmenován. Za několik let se pak 
oba hráči už jako profesionálové setkali na ledě Detroitu. 
Také nyní byli mladí hokejisté ubytovaní v rodinách tamních hrá-
čů. “Každá rodina po skončení zápasů připravuje pro naše hráče 
a své děti zábavný program. Kluci třeba jdou do bazénu, jezdí na 
skútru nebo si jdou zalyžovat. Samozřejmě si i trénují angličtinu, ve 
které se společně dorozumívají,” řekl Robert Chlán. 
Švédští hráči zjara přijedou navštívit Bílinu. Zde se sice nebude 
konat velký turnaj, od hokeje si ale rozhodně neodpočinou. “Je 
připraven přátelský zápas s mosteckým klubem, zahrají si přátelák 
i s našimi hokejisty. Kromě jiného je vezmeme i do Litvínova na 
extraligový zápas,” popsal manažer. 
V letošním ročníku Nicklas Lidström Cupu byl lepší než bílinští 
Draci jen švédský tým Djurgardens, na třetím místě se umístil celek 
Vik Västeras HK.

Pavlína Nevrlá
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V Bílině se konal třetí ročník hoke-
jového turnaje Christmas cup. Hrá-
lo se ve třech věkových kategoriích 
- ročníky 2003/2004, 2006/2007 a 
2008/2009. Turnaje pořádal spolek 
Avantgard Hockey ve spolupráci s 
HC Draci Bílina.
Každý turnaj měl svoje slavnostní 
zahájení, dovednostní soutěže a zá-
věrečný ceremoniál.
Na slavnostním zahájení vystupo-
valy mladé nadějné krasobruslařky 
z bílinského oddílu krasobruslení, 

Bílinští střelci tradičně vítají nastupující rok slavnostní střelbou na ori-
ginální novoroční terče hned v první den nového roku. Letos se jich 
sešly téměř dvě desítky a Králem střelců 2017 se jednou přesnou ranou 
z revolveru ráže .38 Sp, překvapivě stal Přemysl Choutka. Nejpřesnějším 
zásahem na druhý terč potvrdil svoji stále výbornou formu Jiří Filipov-
ský st. a stal se Mistrem ostrostřelcem 2017 (mimochodem Mistrem byl 
již v roce 1996 a 2001 a Králem v roce 2000 a 2003).
Všem přejeme pevné zdraví a dobrou mušku po celý rok 2017.

M. Zábranský,SSK Bílina

Mladí hokejisté se sešli již potřetí

Střelci přivítali nový rok

hudební sbor Melodica či popu-
lární skupina Maxíci. Turnaje za-
hajoval tajemník Městského úřadu 
v Bílině Ladislav Kvěch a místosta-
rostka Zuzana Bařtipánová. (red)
 
Výsledková listina ročníku
2003/2004:
1. HMS Select (Sk)
2. WTT Slovakia Talents (Sk)
3. HC Slovan Bratislava (Sk)
4. Czech Lions (Cz)
5. Slovan Sky-Blue (Sk)

6. Sokoly Toruň (Pl)
7. Avantgard Hockey (Eu)
8. HC Draci Bílina (Cz)
9. RTC Lionhearts (Nl)
10. FASS Berlin (D)
Nejlepší hráči turnaje:
brankář Erik Šebo (WTT Slovakia 
Talents)
obránce Matej Novosad (HC Slovan 
Bratislava)
útočník Filip Molnár (HC Slovan 
Bratislava)
nejproduktivnější hráč Samuel Raj-

čan (WTT Slovakia Talents)
Dovednostní soutěže:
rychlost: Andrej Migila (HMS Se-
lect)
slalom: Antonio Ožvald (HC Slovan 
Bratislava)
přesnost: Max Hošťálek (Czech Li-
ons) a Roman Vaňo (HMS Select)
nájezdy hráč: Martin Pavlačka (HMS 
Select)
nájezdy brankář: Tomáš Pientka 
(Slovan Sky-Blue)

Přemysl Choutka (vpravo) a Jiří Filipovský st.                                            Foto: M. Zábranský

HR_98x135_operator provozu.indd   1 20.01.17   10:42
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