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Neziskovky se přiblížily veřejnosti

S činností neziskových organizací 
se lidé seznamovali při Dni soci-
álních služeb. Ten se konal na Žiž-
kově náměstí, kde se sešli zástupci 
různých zařízení. Zaměření orga-
nizací bylo velmi pestré a pokrylo 
široké spektrum služeb v sociální 
oblasti. Přinášíme seznam zúčast-
něných neziskovek s kontakty.

Hornická nemocnice s polikli-
nikou Bílina, stanice sociálních 
lůžek
Šestnáct lůžek je určeno pro kli-
enty, kteří již nemohou pobývat v 
Léčebně dlouhodobě nemocných a 
jejich zdravotní stav ani neumož-
ňuje pobyt v domově pro seniory. 
Stanice nabízí klientům tři dvou-
lůžkové pokoje a deset jednolůžko-
vých. Vybavené jsou televizí, polo-
hovacím lůžkem, komodou, stolem 
s židlemi a nočním stolkem. Každý 
pokoj má svou koupelnu i toaletu. 
Vybavení je nové a moderní. Po-
byt na stanici sociálně zdravotních 
lůžek není časově omezený, rozho-
duje však zdravotní stav klienta. O 
klienty se stará vstřícný a odborně 
školený personál.
Kontakt: www.hnsp.cz, 417 777 
111. 

Hospic v Mostě
Hospic je zdravotnické zařízení 
ošetřovatelského typu, kde se v 
maximální míře využívá poznatků 
paliativní medicíny. Je to systém 
služeb, který podporuje kvalitu 
života nevyléčitelně nemocných. 
Zajišťuje kompletní ošetřovatelský, 
psychologický, sociální a duchovní 
komfort. Hospic dále nabízí pomoc 
osobám, které pečují v domácím 
prostředí o blízkého člověka. Ten 
může v hospicu pobýt krátkodobě 
v době nepřítomnosti své pečující 
osoby. V hospicu funguje také půj-
čovna pomůcek pro nemocné.
Kontakt: www.hospic-most.cz, 
476 000 166-7, 608 009 149

Pečovatelská služba Bílina
Cílem je umožnit osobám, které 
mají zdravotní, tělesné či jiné ome-
zení, zůstat co nejdéle ve svém při-
rozeném prostředí. Dále zajišťuje 
pečovatelskou službu seniorům, 
kteří pro svůj věk či zdravotní stav 
vyžadují pomoc druhé osoby při 
naplňování svých základních po-
třeb. Pracovníci poskytují pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, poskytnutí stravy, pomoc 
při úklidu, nákupy nebo zprostřed-
kování kontaktu se společenským 
prostředím. 
Kontakt: 727 947 640, 727 947 641

Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví MÚ v Bílině
Pracovníci odboru jsou k dispozici 
při potřebě odborného poraden-
ství, zprostředkování bydlení, při 
řešení dluhové situace. Dále pomá-
hají se zajištěním různých druhů 
dokladů, zprostředkovávají dávky 
pomoci v hmotné nouzi, státní 
sociální podpory a příspěvek na 
péči. Potřebným pomohou i s vy-
řizováním záležitostí na různých 
úřadech. Poskytují základní oble-
čení ze sociálního šatníku. Starají 
se také o ohrožené děti a pomáhají 
pěstounům. 
Kontakt: 417 810 937, 417 810 926

Speciálně pedagogické centrum 
v Bílině
V oblasti vzdělávání pracuje  
s dětmi s mentálním či tělesným 
postižením, s poruchami řeči,  
s poruchou autistického spektra,  
s poruchami chování či s kombi-
novaným postižením. Dále se za-
bývá odkladem školní docházky  
či doporučením do přípravné třídy, 
psychologickým a speciálně peda-
gogickým vyšetřením.
Kontakt: www.zsaleska-bilina.cz, 
417 823 492

Most k naději
Terénní protidrogový program 
nabízí asistenční službu, základ-
ní zdravotní ošetření, výměnný 

program, testování na infekční 
onemocnění, krizovou intervenci, 
poradenství v oblasti léčby, bezpeč-
ného braní a sexu, pomoc při řeše-
ní problémů.
Kontakt: 607 142 710

Arkadie
Posláním společnosti je podpora 
důstojného plnohodnotného živo-
ta dětí a dospělých se zdravotním 
znevýhodněním v jejich přiroze-
ném prostředí ve spolupráci s ro-
dinou. Mezi poskytovanými služ-
bami je výuka podle programu ZŠ 
praktické, ZŠ speciální a praktické 
školy, logopedická péče, výuka s in-
dividuálním přístupem ve třídách s 
asistentem, muzikoterapie či pora-
denství. Dále se zabývá sociálními 
službami, zaměstnáváním zdra-
votně postižených i využitím jejich 
volného času. 
Kontakt: 417 563 450, 602 835 313

Oblastní charita Most
Pomáhá lidem, kteří se ocitli v nou-
zi a obtížných životních situacích, 
formou sociálního ambulantního 
poradenství a formou terénních 
programů přímo v rodinách. Dále 
nabízí pro rodiny v sociální nouzi a 
rodiny ohrožené sociálním vylou-
čením aktivizační programy a děti 
z těchto rodin mohou docházet do 
charitních nízkoprahových zaří-
zení s celodenním provozem. Ob-
lastní charita Most poskytuje pe-
čovatelskou službu a služby osobní 
asistence. Provozuje tři azylové 
domy pro dospělé i matky s dětmi. 
Kontakt: www.charitamost.cz, 
476 119 999, 775 713 801

Člověk v tísni ČR
Nevládní nezisková organizace vy-
cházející z myšlenek humanismu, 
svobody, rovnosti a solidarity. V 
Bílině nabízí sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, službu 
terénní sociální práce, předškolní 
klub, nízkoprahové zařízení a další. 
Kontakt: 734 428 386, 778 470 865

Probační a mediační služba ČR
Organizace usiluje o zprostředko-
vání účinného a společensky pro-
spěšného řešení konfliktů spoje-
ných s trestnou činností. Zajišťuje 
kontrolu výkonu trestů nespoje-
ných s odnětím svobody, připravu-
je podklady pro jejich ukládání a 
nabízí možnost jednání mezi pa-
chatelem a obětí o urovnání ná-
sledků trestného činu. Podílí se 
také na prevenci trestné činnosti. 
Kontakt: www.pmscr.cz, 417 516 
146 

Velký vůz Sever
Organizace pořádá vzdělávací kur-
zy a semináře zaměřené na práci s 
dětmi. Ty jsou určené pedagogům, 
pěstounům či rodičům. Přednášky 
jsou zaměřené například na pre-
venci šikany, vedení třídy, zvládání 
problematických situací ve škole. 
Pěstouni se mohou zúčastnit před-
nášek na téma puberta, souroze-
necké vztahy, biologické děti, ko-
munikace v rodině a pomoc dítěti 
při problému. 
Kontakt: www.velkyvuz-sever.cz, 
777 594 441

Výchovný ústav a středisko 
výchovné péče Pšov
Středisko se specializuje nejen na 
ústavní nebo ochrannou výcho-
vu, ale také na léčbu závislostního 
chování. Nabízí také odborné po-
radenství a pomoc při řešení potíží. 
Kontakt: www.vupsov.cz, 778 411 
320

Dobrá rodina
Zabývá se hledáním nových pěs-
tounů pro opuštěné děti a dále s 
pěstouny a jejich rodinou pracu-
je. Nabízí například poradenství a 
služby, vzdělávací kluby, odbornou 
pomoc. Nastávajícím pěstounům 
přináší podrobné informace, pora-
denství i radu, jak na nového člena 
rodiny připravit ty stávající. 
Kontakt: www.dobrarodina.cz, 
778 499 119

Lidé získali u jednotlivých stánků mnoho informací          Hornická nemocnice s poliklinikou představovala stanici sociálních lůžek

Foto: HNsP Foto: Václav Weber
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Město postaví hřiště i odpočinková místa

Město poskytlo bezbariérové bydlení 

Nová dětská a workoutová hřiště, 
vybavení volnočasových míst, po-
silovna pro sportovce i vánoční vý-
zdoba. Toto všechno plánuje město 
pořídit a vybudovat z daru společ-
nosti Severočeské doly a.s. “Město 
schválilo přijetí daru ve výši milion 
a tři čtvrtě od Severočeských dolů. 

Bezbariérový přístup do bytu, sa-
mootevírací dveře, široké chodby 
i pohodlný vstup na terasu. To vše 
chybělo handicapované Terezce 
Kretschmanové v domě, kde by-
dlela. Z tohoto důvodu nechalo 
město Bílina zrekonstruovat byt 
v Zeleném domě, který poskytlo  
k pronájmu Terezčině rodině. 
“Máme radost, že jsme udělali dob-
rou věc. Když jsme nyní viděli, jak 
vše Terezce poslouží a její mamince 
vše ulehčí, ujistilo nás to, že roz-
hodnutí bylo správné,” uvedl sta-
rosta města Oldřich Bubeníček při 
oficiálním předání bytu rodině. 
Bývalé bydlení čtyřčlenné rodiny 
bylo nevyhovující. “Bydleli jsme  
v sedmém patře, byla tam úzká fut-
ra a chodby, kterými jsme neprojeli 
vozíkem ani zvedákem. Ten jsme 

tedy nemohli používat a Terezku 
jsme museli přenášet a zvedat sami. 
Nejhorší bylo, když se rozbil výtah 
a musela jsem Terezku do sedmého 
patra nosit na rameni,” popsala ma-
minka Terezky Dana Kretschma-
nová.
Současné bydlení je ve všech ohle-
dech přizpůsobené pro handicapo-
vanou slečnu a pro péči o ni. Spo-
jením dvou malometrážních bytů 
vznikl třípokojový byt s kuchyní  
v přízemí domu. Při vstupu do 
domu se po použití čipu dveře samy 
otevřou. Vstup do bytu, chodby  
i futra jsou dostatečně široké.  
Pro lepší manipulaci je vyvýšená 
vana, kterou Terezka miluje. Ze své-
ho pokoje může vyjet s vozíkem na 
terasu u domu.  

Celou tuto částku použijeme na 
zkvalitnění života obyvatel v našem 
městě, především na vybudování 
nebo rekonstrukci hřišť, která jsou 
velmi oblíbená u dětí i sportovců. 
Myslíme však i na seniory či méně 
aktivní obyvatele při budování od-
počinkových míst v lázeňském are-
álu,” uvedla místostarostka města 
Veronika Horová.
Nejdražší investicí bude vybudová-
ní tří workoutových hřišť na území 

města. Ta budou moci lidé navště-
vovat v sídlišti Za Chlumem, na 
Pražském i Teplickém Předměstí a 
budou obdobná již zprovozněnému 
hřišti na Kyselce. Z daru je na tato 
hřiště vyčleněno 750 tisíc korun.
Zcela novou atrakcí bude ve 
městě lanové centrum pro děti.  
To by mělo vzniknout u plánova-
ného workoutového hřiště v sídlišti  
Za Chlumem. “Celkem tak budeme 
ve městě mít čtyři workoutová hři-
ště a u dvou budou i dětská hřiště. 
Vznikne tím kompromis pro spor-
tovce, kteří si chtějí zacvičit v místě, 
kde se nepohybují malé děti, a také 
pro aktivní rodiče, kteří budou mít 
v době cvičení své dítě na dohled 
na blízkém dětském hřišti,” vysvět-
lila místostarostka Zuzana Bařtipá-
nová. Plánované náklady na lanové 
centrum jsou ve výši 380 tisíc. 
Zrekonstruované dětské hřiště  
se sportovními prvky si užijí děti  
i mládež ve Fügnerově ulici na 
Pražském Předměstí. Tam bude 
opravena stávající herní plocha.  
Zmizí nevyhovující basketbalové 
koše a  budou nahrazeny novými 
arénovými prvky, které obsahují 

například branky na fotbal, basket-
balové koše a další multifunkční 
panely. Vše bude stát 190 tisíc ko-
run.
Také další novinka je určená hlavně 
aktivním obyvatelům. Za 180 tisíc 
korun totiž vyroste venkovní posi-
lovna v areálu Kyselky na takzva-
né osmičce. Tam budou umístěné 
protahovací a posilovací stroje pro 
amatérské sportovce. 
Investice počítají i se zázemím 
areálu Kyselky u letního kina.  
Tam budou vyměněné lavičky  
a odpadkové koše v prostoru mezi 
kinem a minigolfem. Aby byl pro-
stor ještě hezčí, bude vyměněn plot 
u výběhu kamerunských koz. Tyto 
práce vyjdou na 100 tisíc korun. Za 
dalších 80 tisíc korun město pořídí 
šachové stolky se sedátky, které bu-
dou rozmístěné v okolí minigolfu.
Krásnější budou letošní Vánoce ve 
městě. Novinkou totiž bude dře-
věný betlém, který si lidé přijdou 
prohlédnout pod vánoční strom na 
Mírovém náměstí. Nákup betlému 
vyčerpá zbytek finančního daru, 
tedy 70 tisíc korun. 

Pavlína Nevrlá

Nové oplocení výběhu kamerunských koz dodá místu lepší vzhled Foto: Pavlína Nevrlá

Oficiální předání upraveného bytu                                                                  Foto: Pavlína Nevrlá

Poraďte se s advokátem
V červnu budou lidé moci využít služeb bezplatné právní poradny 28. června od 15 do 17 hodin v kanceláři číslo 207 v budově městského úřadu  
v Seifertově ulici. V červenci a srpnu se poradna konat nebude, o zářijovém termínu budeme informovat. 
Jedná o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých pří-
padů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, neboť jejich úče-
lem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení 
jeho postavení. Bezplatné právní porady tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, smluv a podobně.               

(red)
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Městská policie slaví 25 let od založení

Místo školy se děti 
toulaly ulicemi

Sociální pracovníci 
se strážníky mapovali bezdomovce

Strážníci dostali medaili za záchranu životů

Poděkování za velmi dobře odvá-
děnou práci si vyslechli strážníci 
Městské policie Bílina od ředitele 
Petra Kollára, starosty města Old-
řicha Bubeníčka a místostarostek 
Veroniky Horové a Zuzany Bařti-
pánové. Městská policie letos slaví 
výročí 25 let od svého založení a 
při té příležitosti ocenila strážníky. 
“Všem strážníkům a současnému i 
bývalým ředitelům patří obrovské 
poděkování za to, jak svou práci 
odvádějí. Někdy je toto povolání 
nevděčné, přesto vždy tvrdím, že 
bez strážníků bychom ve městě 
nedokázali udržovat pořádek. Mu-
síme si také uvědomit, že ti naši 
strážníci pracují v mnohem slo-
žitějších podmínkách než městští 
policisté v jiných částech republi-

Na záškoláky si posvítili bílinští 
strážníci. Ti ve spolupráci s policií 
a pracovnicemi oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí uspořádali 
kontrolní akci. “V rámci této akce 
jsme se zaměřili na kontrolu celé-
ho města, především na Teplické 
Předměstí. Právě tam jsme zjistili 
hned šest záškoláků,” uvedl ředitel 
Městské policie Bílina Petr Kollár. 
Šestice dětí mezi sedmi a jedenácti 
lety se potulovala v okolí restau-

Sociální pracovníci za asistence městské policie v dubnu 2017 navští-
vili místa, kde se nejčastěji zdržují bezdomovci. Celkem bylo zastiženo 
osm lidí bez přístřeší. Účelem akce bylo zmapovat místa, kde se lidé bez 
domova zdržují, zjistit jejich potřeby a poskytnout jim pomoc v přípa-
dě zájmu svou situaci řešit. Nabídnutá pomoc byla zaměřena hlavně na 
vyřízení osobních dokladů, průkazů zdravotní pojišťovny, evidence na 
úřadu práce, vyřízení sociálních dávek a především pomoci při hledání 
vhodného bydlení. O pomoc projevily zájem všechny zastižené osoby, se 
kterými byla domluvena schůzka na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví. Dostavily se tři osoby, kterým bylo nabídnuto ošacení ze sociál-
ního šatníku, a byla navázána užší spolupráce při řešení jejich dané si-
tuace. Mapování osob bez domova se bude nadále pravidelně opakovat.

Soňa Strýčková, DiS., Irena Čermáková, DiS., 
sociální pracovníci OSVaZ MěÚ Bílina

Městská policie Bílina dostala zá-
služnou medaili za aktivní použí-
vání defibrilátoru. Ten v loňském 
roce strážníci použili celkem je-
denadvacetkrát a pomohli tak za-
chránit lidské životy. “Díky auto-
matickému defibrilátoru můžeme 
v rozhodujících vteřinách života 
efektivně pomáhat ještě před pří-
jezdem záchranné služby. Četné 
použití přístroje v loňském roce 

k tomu, že mu nebilo srdce, použili 
defibrilátor. Podařilo se ho oživit  
a záchranáři, kteří na místo přijeli, 
muže stabilizovali,” popsal ředitel.  
Záslužnou medaili Ústeckého kra-
je převzal ředitel strážníků z ru-
kou hejtmana Oldřicha Bubeníčka  
v ústeckém divadle. Ten celkem 
předal dvacet osm Záslužných 
medailí Ústeckého kraje a deset 
Medailí hejtmana Ústeckého kraje 

ky,” uvedl starosta Oldřich Bube-
níček.  
Pamětní list získali všichni strážní-
ci. Ti, kteří jsou u městské policie 
deset let a déle, dostali i plaketu. 
Titulem Zasloužilý strážník se mo-
hou pyšnit Jan Rozšafný a Marcel 
Špička. Oba jsou strážníky celých 
pětadvacet let.
Plaketu za desetiletou a delší služ-
bu dostali Pavel Dolanský, Martin 
Obracaník, Tomáš Kačírek, Ladi-
slav Janda, Eva Nováková Lavrano-
vá, Radka Marková, Petra Krchová, 
František Toman, Jaroslava Vrajo-
vá, Miroslava Vyhnalová, Tomáš 
Dvořák, Petra Krásová, Radim 
Bartoš, František Krejčí, Petr Ko-
llár, Hana Plavcová a Václav Moj-
žíš.                                                             (pn)
 

race Astra. “Sociální pracovnice 
vyrozuměla rodiče dětí a provedla 
zápis,” doplnil ředitel. 
Jednoho záškoláka se pak po-
dařilo zjistit v ulici 5. května.  
U toho strážníci provedli orientač-
ní zkoušku na zjištění drog v těle. 
Výsledek byl negativní. 
Záškoláctví u těchto osob bude 
nyní řešit odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví. 

(pn)

dokazuje, že je ho opravdu zapo-
třebí,” uvedl ředitel Městské policie 
Bílina Petr Kollár. 
Strážníci pomocí defibrilátoru za-
chránili život například šestapade-
sátiletému muži se zástavou srdce. 
K události došlo loni v září v led-
vické elektrárně. Hlídka byla na 
místě ještě před příjezdem záchra-
nářů. “Strážníci ihned zhodnotili 
zdravotní stav muže a vzhledem  

členům krajských složek Integrova-
ného záchranného systému za jejich 
práci a mimořádné činy. „Tyto me-
daile jsou takovým symbolickým 
oceněním a hlavně poděkováním 
příslušníkům krajského integrova-
ného systému za jejich nelehkou  
a obětavou práci při ochraně živo-
tů, zdraví, ale i majetku nás všech,“ 
řekl hejtman. 

(pn)

Ztracené věci 
vrátili majitelům
Na terase lesní kavárny našel ná-
hodný kolemjdoucí dámskou ka-
belku a pánskou tašku s doklady 
a hotovostí. Nálezce se obrátil na 
strážníky a vše jim předal. Hlídka 
podle dokladů kontaktovala oso-
by a ty si pro své věci na služebnu 
přišli. 
Stejně poctivý byl i další nálezce, 
který si chtěl vybrat peníze z ban-

chicky na dně, že je šikanována  
a že chce spáchat sebevraždu. 
Vše potvrdila tím, že se najednou 
vrhla pod projíždějící automobil. 
Strážník jí však pohotově strhl 
mimo vozovku. Dívka byla hospi-
talizována na psychiatrii.           (pn)

komatu, ale našel tam bankovky 
od předchozího výběru. Neváhal 
a celkem pět tisíc korun odevzdal 
strážníkům. Ti kontaktovali banku, 
aby zjistila majitele.                     (pn)

Nebyl opilý, ale nemocný
Na strážníky se obrátil obyvatel 
Sídliště U Nového nádraží s tím, že 
u pískoviště leží muž, který popíjí 
vodku a močí na veřejnosti. Hlídka 
však na místě zjistila, že se jedná 

o nemocného muže, který u sebe 
žádný alkohol neměl. Stěžoval si na 
bolest levé nohy a ruky. S podezře-
ním na mozkovou příhodu mu byla 
přivolána sanitka, která jej odvezla 
do nemocnice.                               (pn) 

Dívka se vrhla pod auto
Strážník, který v ranních hodinách 
vykonával dohled u přechodu po-
blíž základní školy, si všiml plačící 
dívky. Ta se mu svěřila, že je psy-

Městští strážníci získali ocenění v rámci oslav 25. výročí založení

Foto: Václav Weber

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
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Místo kasáren bude logistický areál

Koupaliště letos otevřelo pěkné počasí

Děti dostaly nové hřiště v Čapkově ulici 

Zastupitelé města Bíliny odsouhla-
sili prodej areálu bývalých vojen-
ských kasáren společnosti JTH Idea 
a.s. za 3,65 milionů korun. Budova 
kasáren bude zbourána a na jejím 
místě vznikne logistický areál pro 
skladování zboží. “Předpokládáme 
investici ve výši 171 milionu korun. 
Demolice budovy musí být podle 
smlouvy hotová do tří měsíců od 
doby, kdy pozemek přejde na naši 
společnost, první etapa výstavby 
by pak měla trvat zhruba tři roky,” 
uvedl stavební ředitel společnosti 
JTH Idea Martin Sklenička.
Někteří zastupitelé poukázali na 
možný nárůst kamionové dopra-
vy v místě, kde již nyní projíždí 
velký počet aut, a ten ještě navýší 
napojení silnice z Kostomlat. To 
však stavební ředitel vyvrací. “Ne-
předpokládáme žádný dramatický 
nárůst dopravy, protože tento zá-
měr kopíruje záměr, který máme 
v Teplicích, a tam je tento nárůst 
minimální. Počítáme zhruba s de-
seti až patnácti kamiony denně,” 
odůvodnil.

Koupaliště na Kyselce v Bílině se le-
tos otevřelo veřejnosti díky pěkné-
mu počasí již koncem května. Ná-
vštěvníci se v letošní sezóně mohou 
těšit na koupání samotné, ale i dět-
ské a sportovní hřiště, plážový bar 
nebo ruské kuželky. Toto všechno 
bylo v areálu nově vybudováno v 
loňském roce. Cena vstupného se 
letos nezměnila. Dospělí zapla-
tí jednorázově 60 korun, o dvacet 
korun méně zaplatí děti, studenti 
a starobní důchodci. Za 30 korun 
pak mohou na koupaliště handica-
povaní s průkazkou ZTP a ZTP-P a 

V Čapkově ulici vyrost-
lo nové dětské hřiště. 
Sklouznout se nebo po-
houpat mohou ratolesti 
od začátku června. Město 
tam nechalo vybudovat 
multifunkční sestavu se 
skluzavkou, dvoumíst-
nou houpačku, dvě péro-
vé houpačky, pískoviště  
a lavičky. Celý areál je 
oplocen. 
                                                       (pn)

Městské technické služby Bíli-
na přijmou na pracovní pozici 
elektrikáře s okamžitým nástu-
pem na dobu neurčitou do jed-
nosměnného provozu. Zájemce 
musí být vyučený elektrikář, 
splňovat vyhlášku 50/78 Sb.§6,  
vlastnit řidičský průkaz skupi-
ny B a mít minimálně pětiletou 
praxi v oboru. Základní plat činí 
15 160 korun + osobní ohodno-
cení. Životopis posílejte na ad-
resu MTS Bílina, Teplická 899, 
Bílina, 418 28. Více informací 
na 417 821 777.

Se společností JTH Idea má město 
dobré zkušenosti z předchozích in-
vestic. “Například dokázala dosta-
vět lávku přes silnici číslo 13, což 
jiné společnosti v té době nebyly 
schopné. Smlouva navíc stanoví, že 
pokud by firma nedostála svým zá-
vazkům, mění se tím i cena, za kte-
rou areál koupila. To je také pádný 
argument k tomu, aby se dostálo 
všem plánům,” řekl při jednání sta-
rosta města Oldřich Bubeníček. 
O areál měli zájem celkem dva 
potencionální zájemci, třetí pouze 
zaslal dopis, ve kterém požadoval 
prodloužení lhůty pro podání na-

jejich doprovod.  Od začátku dubna 
je v provozu autokemp na Kyselce. 
Tam bylo v loňském roce vyměně-
no veřejné osvětlení, vyrostlo osm 
nových dřevěných chatek a ty byly 
nově vybaveny. Moderní nábytek 
postupně přibyl do všech chatek.  
V areálu kempu přibyla nová ven-
kovní posezení a návštěvníci si 
mohou připravovat občerstvení  
v moderní kuchyni. Upravené jsou 
i toalety.
Podle předpokladů se autokemp 
pro návštěvníky uzavře 31. října  
a koupaliště 31. srpna.                (pn)

bídky. To však nebylo možné, lhůta 
již byla schválená zastupitelstvem. 
“Byly tedy posuzovány dvě nabíd-
ky, které musely splňovat zhruba 
osm kritérií schválených zastupi-
telstvem. Nabídka od společnosti 
Speciální stavby Most nesplňovala 
zásadní podmínku, kterou je sou-
lad záměru s územním plánem 
města. Tato nabídka v první etapě 
chtěla řešit záchytné parkoviště pro 
průmyslovou zónu AGC, ale plo-
cha dopravní infrastruktury není 
pro tuto plochu definovaná. Úřad 
územního plánování tedy potvrdil, 
že tato nabídka nesplňuje toto kri-

térium, protože schválené využití v 
územním plánu je plochy smíšené-
-průmyslové, které vznik parkova-
cích ploch neumožňují,” vysvětlila 
místostarostka Zuzana Bařtipáno-
vá. Podle zastupitele Josefa Horáč-
ka je v místě vybudování parkovi-
ště důležité, ale mělo by vzniknout 
na jiném místě. “Nevidím logiku 
v tom, abychom plochu, která ča-
sem přinese mnoho pracovních 
míst, zastavěli parkovištěm. To by 
si mělo vzít na starosti město a ne 
soukromý investor a vybrat vhod-
ný prostor v blízkosti, který bude 
pro parkování aut vhodnější,” řekl. 
Zastupitel Jindřich Brunclík při 
jednání uvedl, že problém kasáren 
je dlouhodobý, není však pro chod 
města zásadní. S tím souhlasil za-
stupitel Petr Rosenkranz, který 
uvedl, že ani jeden z předložených 
projektů nepovažuje za takový, aby 
město přistoupilo k prodeji, a po-
dal protinávrh, aby byl prodej ka-
sáren stažen z programu zasedání. 
Ten však zastupiteli nebyl přijat  
a následným hlasováním byla ka-
sárna prodána společnosti JTH 
Idea a.s. Pro prodej hlasovalo se-
dmnáct zastupitelů, proti bylo 
sedm.

Pavlína Nevrlá

Budova bývalých kasáren bude zbourána                          Foto: Václav Weber

MTS HLEDAJÍ ELEKTRIKÁŘE
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Autobus se seniory začal za jízdy hořet

Jakoubkovy stříbrňáky 
čekají na své objevitele

Příspěvek čtenáře:

Seniory z Bíliny zastihla při cestě na 
dovolenou v Sezimově Ústí velmi 
nepříjemná situace, začal jim hořet 
autobus. Vše nám bezprostředně 
popsala jedna z cestujících. Haně 
Petrlíkové velmi děkujeme za ná-
sledující popis i zaslané fotografie.

(red)

Byli jsme na dálnici poblíž Lovosic, 
když se ze zadní sedačky v autobu-
su ozvalo, že tam vzadu asi hoří, že 
jde z podlahy kouř. Už i my vpředu 
jsme to ucítili. Řidič okamžitě zasta-
vil, zakřičel: “všichni ven!” Popadli 
jsme, co jsme měli po ruce a honem 
ven. Zároveň už nás doslova vytla-
čoval ven příšerný kouř. Zadní dveře 
se zablokovaly, ale řidič je rukama 
rozevřel a držel, aby mohli ti ze zad-
ních míst vystoupit. Vzadu je už du-
sil kouř, tak nechali věci na místech 

Město Bílina patří mezi nejstarší 
města v České republice a jeho his-
torie sahá až do roku 993. V 15. sto-
letí se mu nevyhnuly husitské boje 
a jako strategické místo si ho vybral 
tehdejší hejtman Jana Žižky Jakou-
bek z Vřesovic. Když se jeho vojsko 
rychle přesouvalo k Mostu, ukryl ve 
městě truhlu se stříbrňáky, kterou si 
již nestihl vyzvednout.
Poklad mohou hledat nejen turis-
té, kteří do Bíliny přijedou, ale také 
místní obyvatelé. V informačním 

V naprosto klíčových věcech město 
spolupracuje s lidmi, v jejichž pro-
spěch se ve volbách kupčilo s hlasy 
voličů. Podívali jsme se do nového 
strategického plánu rozvoje města 
a nestačili se divit. Členem pra-
covní skupiny č. 3: Sociální rozvoj, 
bydlení a bezpečnost je i exředitel 
bílinské pobočky Člověk v tísni. 
Připomeňme, že se v jeho prospěch 
kupčilo s hlasy voličů v posledních 
komunálních volbách, což ve svém 
rozhodnutí potvrdil i Krajský soud 
v Ústí nad Labem.
Přesto všechno město s tímto člově-
kem i nadále spolupracuje.
O strategickém plánu jsme se zmi-
ňovali již v době jeho vytváření. 
Konkrétně 18. 5. 2016 jsme kri-
tizovali, že tvůrci plánu segregují 
společnost na Romy a Neromy,  
a pak 31. 5. 2016 jsme poukazova-
li na to, že po aktivním občanovi  
a zároveň členovi pracovní skupiny 
žádala jiná členka pracovní skupiny 
vypracovat středně těžkou sociolo-
gickou analýzu. 
Zmiňovaný aktivní občan je na-
víc ve strategickém plánu uváděn 
jako člen pracovní skupiny, aniž by  
o tom sám věděl. Podle svých slov 
skupinu po prvním setkání dob-
rovolně opustil pro nezpůsobilost 
některých členů, kteří nechtěli řešit 
primární problémy města. Navíc 
byl sociální pracovnicí, členkou 
skupiny, nařčen z rasismu.
Celý strategický plán by se dal 
celkem zábavně rozebrat, ale asi 
postačí, když zmíníme, že z grafu 
spokojenosti s městem vyplývá,  
že je spokojeno  56 procent občanů. 

Robert Soukup
NašeMěsto

a rychle vycházeli. Takže několik je-
dinců zůstalo bez kabelek a také asi 
dva nebo tři přišli o bundy. Ti byli 
odškodněni už po příjezdu na hotel 
naším delegátem. 

Víc podrobností o požáru a jeho 
vzniku nemůžu sdělit, protože je 
ve vyšetřování, takže by to byly jen 
moje pocity, a to by nebylo správné. 
Tak se ještě vrátím k tomu, jak jsme 

vystoupili z busu. Kdo mohl, šplhal 
do stráně co nejdál hořícího vozu.  
Ti méně zdatní seděli v příkopu. 
Nikdo nebyl zraněný, nikdo nebyl 
hysterický, žádný kolaps. Během de-
seti minut už byli na místě policisté 
i hasiči (čas mám možná zkreslený, 
nevím přesně.) Okamžitě začali ha-
sit, takže tímto rychlým zásahem za-
chránili přední spodní část autobu-
su, kde byly naše kufry. S těmi jsme 
se už v duchu rozloučili. V kufrech 
ale byly věci naprosto v pořádku a 
kupodivu vůbec nebyly cítit kouřem. 
Prostě nad námi v tu chvíli lítalo 47 
andělů strážných a jeden pro řidiče 
a jeden pro delegáta. To byl nějaký 
mladý student, který jediný byl tak 
trochu vyděšený. My důchodci jsme 
to přestáli relativně s klidem, už asi 
víc vydržíme. Za rok jedeme zase!

Hana Petrlíková 

centru si zakoupí brožuru Tripper, 
se kterou projdou vyznačenou tra-
sou, splní zadané úkoly a na konci 
odhalí místo, kde je poklad scho-
vaný. Turistická hra je určená pro 
celou rodinu a zábavnou formou 
odhaluje zajímavosti ve městě, kte-
rých si všimne opravdu málokdo. 
Na konci cesty obdrží hráči no-
vou turistickou známku zdarma.  
Více informací najdete na www.tri-
pper.cz. 

(lal)

Odpověď:

Exředitel bílinské pobočky Člověk 
v tísni byl do pracovní skupiny po-
zván jako její bývalý ředitel, který 
je obeznámen se sociální situací v 
Bílině, nikoli jako politik. Byl sice 
původně jmenován do pracovní 
skupiny č. 3 Sociální rozvoj, bydlení 
a bezpečnost, ale nakonec se všech 
jednání pracovní skupiny místo něj 
účastnila současná ředitelka poboč-
ky. Neměl tedy sebemenší možnost 
ovlivnit výstupy z pracovní skupiny 
č. 3.
Zmiňovaný aktivní občan byl čle-
nem pracovní skupiny č. 3 Soci-
ální rozvoj, bydlení a bezpečnost 
a samozřejmě věděl, že je členem 
(kdyby s účastí nesouhlasil, nezvali 
bychom ho). Při své účasti na prv-
ním jednání pracovní skupiny pou-
ze slovně napadal zástupce města 
a rozvracel harmonogram jednání, 
které bylo již tak časově náročné. 
Poté byl požádán, aby navrhl nějaké 
pro vedení města přijatelné řešení k 
problematice bezpečnosti, což se 
nestalo. Byl zván i na další jednání 
pracovní skupiny, členem byl i na-
dále. 
S tím, co bylo mezi zástupci spo-
lečnosti, která plán zpracovávala, a 
tímto aktivním občanem, jsem ne-
byla seznámena.
Graf spokojenosti s městem takto 
vyšel z výsledků ankety, které se 
mohli účastnit všichni obyvatelé, 
měli k tomu dostatek možností. K 
dispozici byly jak elektronické, tak i 
listinné formuláře, které vyšly v Bí-
linském zpravodaji, a byly k dostání 
i na několika výdejních místech.

Renata Straková
vedoucí odboru dotací a projektů

Oheň se začal šířit ze zadní části autobusu                        Foto: Hana Petrlíková
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Václav Šotta: udržovat lesní kavárnu 
je náročná práce, ale krásná
Lesní kavárna Kafáč slaví letos 125 
let od svého postavení na Kyselce. 
Téměř celou tuto dobu funguje 
jako kavárna, přestože byla původ-
ně konstruována jako lovecký zá-
meček. O historii i současnosti této 
kulturní památky vyprávěl součas-
ný nájemce Václav Šotta.
 
Začneme historií. 
Kafáč byl postavený v Praze, 
jak se k nám dostal?
 
V roce 1891 byl postavený na zem-
ské výstavě v Praze a nabízený jako 
lovecký zámeček. Zalíbil se knížeti 
Lobkowiczi, koupil ho a následují-
cí rok ho nechal rozebraný po že-
leznici převést do Bíliny. Pro jeho 
výstavbu zvolili současné místo, 
podle dobových fotografií tu totiž 
ještě nebyly vzrostlé stromy, a tak 
odtud byl krásný výhled do oko-
lí. Jako lovecký zámeček ho kníže 
využíval asi patnáct let a zhruba v 
roce 1910 začal zámeček sloužit ve-
řejnosti jako kavárna pod názvem 
Caffe pavillon.
 
Bude se k výročí konat nějaká 
oslava?

Ano, oslavu chystáme. Vše je za-
tím ve fázi příprav, takže nechci 
mluvit konkrétně. Chtěli bychom 
uspořádat hudební a kulturní den 
na Kafáči. Nyní navazuji spoluprá-
ci s městem, rád bych oslavu výročí 
uspořádal s jeho záštitou a pomocí, 
ale kdyby se toto nepodařilo, tak 
určitě uspořádáme nějakou akci 
i sami. Oslava výročí by se měla 
konat v srpnu. Lidé se ale mohou 
těšit i na jiné akce v sezóně, třeba 
oblíbené hudební produkce a ta-
neční zábavy. O každé budu včas 
informovat.
 
Co obnáší starost o kavárnu 
v budově historické památky?

V gastro činnosti působím od roku 
1991. Spolupracoval jsem na vy-
budování dvou restaurací a poz-
ději jsem si otevřel vlastní. Mohu 
tedy srovnávat provoz v klasických 
kamenných restauracích a v této 
otevřené. Tady je vlastně všech-
no venku, na stavbu i vybavení 
působí okolní vlivy, je to neustále 
přístupné veřejnosti. Prvních asi 
šest let jsem se snažil provozovat 
kavárnu i přes zimu, ale s tím byl 
problém. Jsou tu špatné přístupo-
vé cesty, a tak je technika nemohla 
dostatečně udržovat schůdné. Lidé 
se sem navíc báli chodit, přes zimu 
je to tu takové opuštěné, bohužel  

i díky tomu, že se doposud nepo-
dařil obnovit provoz lázní. Chodilo 
sem pár stálých hostů, ale provoz 
se nevyplatil a byl náročný. Aby se 
prostor vnitřního salonu vytopil, 
musel jsem tam na zimu snižo-
vat stropy. Nyní tedy kavárnu na 
podzim zazimuji a zjara otevřu. 
Nejprve musíme prostory otevřít a 
vyvětrat. Vše je tu po zimě takové 
studené, trvá poměrně dlouho, než 
stavba začne zase, jak se říká, dý-
chat.
 
Zjara je tu nejvíce práce?

To jistě, čeká nás pravidelný úklid 
a opravy. Vše tu musíme vyčistit, 
dlažba nám pravidelně přes zimu 
zarůstá mechem, takže ji musíme 
vapkou smýt. Dále vnitřní  pro-
story vymalovat, opravit zábradlí 
nebo jiné části, které zima poškodí. 
Musím pravidelně kontrolovat stav 
střechy, která je šindelová, kde a v 
jaké míře nepřízeň počasí střechu 
více či méně poškodila a očistit jí. 
Pravidelně  ji musím čistit od me-
chu a nečistot, má na to i vliv divo-
ký, nekontrolovaný a neudržovaný 
růst náletových stromů, který celý 
prostor kolem kavárny  svírá. Pů-
vodně byl z Kafáče krásný výhled 

do okolí, proto zde tu kavárnu 
kníže postavil. Myslím si, že citlivý 
prořez náletových stromů by ka-
várně jenom prospěl.
Je to zkrátka zcela jiný přístup než v 
kamenných restauracích, které jsou 
v provozu neustále. Atmosféra je tu 
ale jedinečná. Je to dáno místem v 
lese, ale i samotnou dřevěnou bu-
dovou, která krásně voní. Říkám 
tomu tady oáza klidu.
 
Podepisují se na budově i van-
dalové?

Za osmnáct let, co jsem tady, mě 
třikrát vykradli, ale vždy to byly jen 
maličkosti. Jednou ukradli sklu-
zavku, asi ji někdo potřeboval na 
zahradu. Naštěstí tu ale nikdo ni-
kdy nic výrazně nepoškodil. Jednu 
takovou napínavou situaci jsme tu 
ale letos měli.
 
Povězte nám o ní.

Začala mi uvnitř budovy vinou 
vadné elektroinstalace hořet led-
nice, naštěstí jsem byl na dvoře a 
všiml jsem si toho. Než jsem ale 
stihl narazit hasičáky, tak už šleha-
ly plameny až ke stropu, a to jsme 
týden před tím malovali. Naštěstí 

se oheň podařilo brzy uhasit. To je 
to, co nás tu děsí nejvíce, stavba je 
dřevěná, výplně konstrukce jsou z 
rákosu. Dáváme tedy na možný po-
žár velký pozor.
 
Kafáč na pohled vypadá ve 
velmi dobrém stavu, jsou 
zapotřebí nějaké opravy?

To jistě ano, aby vypadal pořád 
takto, musíme se o něj neustále, 
hlavně s pomocí správce majetku a 
města, starat a případné nedostat-
ky řešit včas. Po dohodě s místosta-
rostkami připravuji a chci odevzdat 
během července ucelený plán více 
či méně závažných oprav kavárny. 
Například by bylo zapotřebí opra-
vit vnitřní nátěr venkovních krovů 
a stěn, barva je popraskaná a vli-
vem prostředí zašlá. Dále praská 
dlažba na terase, je to tím, že terasa 
se neustále hýbe. Také je zapotřebí 
opravit parket u hudebního altán-
ku, a jiné věci.
 
Mohou se lidé těšit na nějaké 
novinky v letošní sezóně?

Letos asi potěšíme hlavně hladové 
návštěvníky. Nikdy jsme tu nevařili 
plno jídel jako v restauraci, pro-
story v mini kuchyni jsou oprav-
du malé, ale zakládali jsme si na 
tom, aby pohoštění, které nabízí-
me, bylo kvalitní a pokud možno 
vlastní výroby. V minulých letech 
jsme tu tedy začali nabízet vlastní 
pizzy, žádné mražené nebo dová-
žené. Letos navíc nabízíme vlastní 
domácí burgry, housky na ně si tu 
také sami pečeme. Pro milovníky 
sladkého letos kromě oblíbených 
domácích palačinek máme při-
pravenu i pannacottu s jahodovou 
omáčkou, či jablečný štrůdl s va-
nilkovým krémem. Jako správná 
kavárna k tomu všemu nabízíme 
kvalitní a dobrou kávu ze zrnek 
stoprocentní arabiky .
Jako každý rok, tak i letos je Kafáč 
přes letní sezónu vytížen různými 
společenskými akcemi - konal se 
tu Májový jarmark, 16. září pro-
běhne Hornický den a pak mám od 
června do září v tomto krásném a 
historickém prostředí nahlášených 
sedm svatebních hostin a další sou-
kromé a společenské akce. 
Chtěl bych na Kafáč pozvat nejen 
místní, ale i turisty, ať se přijdou 
projít do krásného prostředí lázeň-
ského parku a po návštěvě třeba 
koupaliště, restaurace U Kádi, let-
ního kina či hezkého prostředí na 
minigolfu ať zavítají do oázy klidu 
– lesní kavárny Kafáč.
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Obrazy Jiřího Součka se mění v poezii

Výstava upozorňuje na problém 
s pěstováním palmy olejné

Četbě v knihovně naslouchali nejmenší

Dobré oko, přesné tahy s doslova 
milimetrovou přesností a trpěli-
vost, právě to vyžaduje perokresba, 
které se věnuje výtvarník Jiří Souček  
z Ústí nad Labem. Mezi jeho oblí-
bené objekty patří historické budo-
vy, mosty, ale i přírodní výjevy. Na 
vernisáži prozradil, z jakého důvo-
du se věnuje právě malbě staveb. 
„Pro mě je důležité zachytit objekt 
v podobě, kterou třeba za pár let už 
mít nemusí. Stejně jako lidská tvář  
i stavby podléhají zubu času,“ uve-
dl. „Navíc jsem historik a památkář, 
takže od toho se vše odvíjí.“

Výstava s názvem Na čem se sma-
ží Indonésie v městské knihovně 
ukazuje dopady pěstování palmy 
olejné na indonéské životní pro-
středí a život tamních obyvatel. 
Soubor fotografií a textů si můžete 
prohlédnout do konce června. Vý-
stavu připravila Koalice proti pal-

Od začátku roku 2017 jsme spolu 
s dětmi strávili již čtyři odpolední 
hodinky. Rozloučili jsme se se zi-
mou, přivítali jaro, připravili se na 
Velikonoce a květnové setkání jsme 
věnovali našim maminkám.
Babička Eliška a babička Miluška 
svým předčítáním zavedly děti do 
pohádkového světa plného příběhů, 
básniček, říkadel i hádanek. Nechy-
běla ani chvilka pro hravé tvoření 
v podobě omalovánek, lepení vy-
střižených jarních kytiček, hledání 

movému oleji, jejíž členové se osob-
ně vydali na Sumatru, aby přinesli 
svědectví o tom, jaké dopady má 
pěstování této monokultury na ži-
votní prostředí  a na místní komu-
nity. Povídali si s příslušníky kmene 
Suku Anak Dalam, se zaměstnanci 
palmových plantáží, drobnými ze-

rozdílu mezi dvěma obrázky nebo 
správné cesty k velikonočnímu va-
jíčku v bludišti a vytvoření přáníčka 
pro maminky k jejich svátku. Každý 
si své originální dílo odnesl domů 
na památku.
Posezení nad knížkou se nám všem 
líbilo a těšíme se na další společná 
setkání. Předprázdninové odpoled-
ne pro naše nečtenáře bude v červ-
nu.

Eva Padevítová, 
Městská knihovna Bílina

mědělci i zástupci neziskových or-
ganizací a státní správy. Navštívili 
dvě provincie - Jambi, kde již palma 
olejná zabírá většinu úrodné půdy,  
a Západní Sumatru, kde se plantáže 
teprve rozrůstají. Skrze objektivy 
fotoaparátů účastníků cesty se mů-
žete na Sumatru přenést i vy.      (pn)

V Galerii Pod Věží si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout nejen obra-
zy Bíliny, ale také Prahy a mostů  
z různých koutů v České republice. 
Jiří Souček vystavuje své obrazy již 
od roku 1962.
Výtvarnictví se věnuje celý život,  
ale jeho kulturní činnost je mno-
hem širší. Mezi jeho další profese 
patří fotografování a hudba, zejmé-
na tvorba Beatles. Od roku 2008 
organizuje muzikoterapii v Cho-
mutově. 

(lal)Výtvarník Jiří Souček                                               Foto: Lada Laiblová

ZNÁTE SVÉ MĚSTO?
Na které budově najdeme znak, jenž 
je na fotografii? Odpovědi posílejte 
na adresu:
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz.

Vítězem soutěže z Bílinského zpra-
vodaje č. 5 je pan František Hausen-
blas, který správně odpověděl, že 
znak Lobkoviců se nachází na bu-
dově Inhalatoria v kyselském parku. 

Získává dárkový poukaz v celkové 
hodnotě 250 korun do vinotéky Bez 
kocoura. 
Vinotéka Bez kocoura zve všechny 
milovníky vína nejen na kvalitní su-
dová vína z Moravy, ale i na vynika-
jící značky, které potěší jako dárek. 

SOUTĚŽ NA ČERVEN
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Rekonstrukce jeviště uzavřela divadlo

Výstavní síň zaplnily vlaky moldavské tratě

Městské divadlo v Bílině čeká re-
konstrukce jevištní technologie. 
Vyměněné nebo opravené budou 
téměř všechny části jeviště, aby 
divadlo mohlo dále fungovat jako 
moderně vybavené zařízení od-
povídající všem bezpečnostním 
normám. “Opravy se budou konat 
z důvodu havarijního stavu vyplý-
vajícího z revizní zprávy. Podle té 
je zapotřebí vyměnit mechanické  
i motorové tahy, ocelová lana, klad-
ky, výstupní žebříky, provaziště či 
lávky a další věci. Po skončení všech 
prací budeme moci nabídnout di-

vadelním souborům kvalitní pro-
stor pro jejich představení,” uvedla 
vedoucí Kulturního centra Bílina 
Martina Tuháčková.

Po dobu přípravných prací i re-
konstrukce samotné bude městské 
divadlo uzavřené. Plánované akce, 
které to umožňují, budou přesu-
nuty do Kulturního domu Fontá-
na. Promítání digitálního kina je 
pozastaveno, na začátku června 
ale začalo promítat letní kino. Mi-
lovníci filmů tedy kvůli nutnému 
uzavření digitálního kina nepřijdou  
o kulturní zážitek. Promítání začí-
ná vždy ve 22 hodin. Při vytrvalých 
deštích nebo při bouřkách kino ne-
vysílá. 

Snímky moldavské železniční tra-
tě si mohli prohlédnout lidé ve 
Výstavní síni U Kostela. Výstavu 
zajímavých fotografií doplňovaly 
panely s informacemi o trati a její 
historii, která je velmi zajímavá. 
Krušnohorská železniční trať  
z Mostu přes Osek a Dubí na Mol-
davu se budovala v letech 1871 až 
1885. Náročný terén si při stavbě 
pětatřicet kilometrů dlouhé tratě 
vyžádal pozoruhodná technická 
řešení. Zajímavý je například tu-
nel ve skále ve tvaru písmene S. 
“V té skále se nacházely staré štoly.  
Stavitelé o nich věděli a potřebovali 
se jim vyhnout, a tak vznikl tento 
neobvyklý tvar tunelu,” uvedl Jan 
Setvák z mosteckého muzea. Další 
zajímavostí je takzvaná úvraťová 

z Litvínova. Veselá pohádka byla 
plná dobrodružství slavného 
malého hrdiny s puntíkovaným 
šátkem a jeho přátel z knížek 
Ondřeje Sekory. Kamarádství  
s Cvrčkem, Plošticí Ruměni-
cí a Broukem Pytlíkem, spory  
s panem Hlemýžděm a Škvory 
policajty, stavba vozíku a hon na  
Koníka, tanec s Housenkou  
a boj s Mravkolvem a jeho synem 
Ťutínkem nenechala klidným 
žádného z malých ani velkých 
diváků.
Divadelní představení v Bílině se 
mohlo uskutečnit díky finanční 
podpoře společnosti Severočeské 
doly. 

(red)

stanice vybudovaná na trati. Ta má 
zmírnit prudké stoupání do kopce 
a také nahrazuje ostré zatáčky tratě. 
Těchto stanic je v České republice 
velmi málo. 
V současné době je navíc dráha 
neprůjezdná kvůli sesuvu půdy. Již 
několikaměsíční uzavření tratě je v 
historii dráhy nevídané. “V minu-
losti docházelo na trati k různým 
situacím, kdy se například utrhl kus 
kamene ze zářezu ve skále a kvůli 
tomu vykolejila lokomotiva. Přes 
zimu zase docházelo k závalům 
tratě sněhem. Takto dlouho ale trať 
zřejmě nikdy uzavřená nebyla,” do-
plnil Jan Setvák. 
Moldavská dráha má převýšení 
necelých 400 metrů, nejvyšší stou-
pání je 40 metrů na jeden kilometr.  
Výstavu organizoval Českojiřetín-
ský spolek pro oživení Krušnohoří. 
Součástí byla i výstava železničních 
modelů. Návštěvníci výstavní síně obdivavali železniční trať                                Foto: Václav Weber

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

V galerii vystavují mladí umělci
Výtvarná díla spojená s keramikou, která vytvořily děti z Domu dětí 
a mládeže v Bílině, se prezentují v Galerii Pod věží. Originální výsta-
va představuje dětský umělecký talent pod vedením bílinského malíře 
Pavla Říhy a zkušené lektorky z DDM Jaroslavy Jeriové. 

(lal)

Uzavření pobočky Za Chlumem
Z důvodu revize knihovního fondu bude pobočka knihovny Za Chlumem 
od 26. do 30. června uzavřena. 
Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna Bílina

Ferda pobavil dětské publikum
V Kulturním domě Fontána se 
konalo divadelní představení pro 
děti. Příběh o Ferdovi mraven-
ci přivezlo Docela velké divadlo  
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Pro Bořeňskou čarodějnici kreslily děti roboty

Dvacátý ročník výtvarné soutěže 
Výtvarka za školou, která se koná 
v rámci Bořeňské čarodějnice, se 
konal v domě dětí a mládeže. Při-
hlášení účastníci letos malovali ob-
rázky na téma robot. 

Výsledky:

1. kategorie MŠ – jednotlivci

Udělen Pamětní list za účast v sou-
těži - MŠ Aléská Bílina - MATYÁŠ 
SVOBODA

1. kategorie MŠ – kolektivy

1. místo MŠ Aléšká Bílina
2. místo MŠ Hrobčice

2. kategorie jednotlivci - 
1. až 5. třída

1. místo ZŠ Aléská Bílina – ANETA 
VRÁNOVÁ 
2. místo ZŠ Aléská Bílina – ZINA 
PAVLÍČKOVÁ 
3. místo ZŠ Aléská Bílina - PETRA 
PETERKOVÁ

2. kategorie kolektivy - 1. až 5. třída

1. místo ZŠ Aléská Bílina
2. místo ZŠ Aléská Bílina
3. místo ZŠ Aléská Bílina

3. kategorie jednotlivci - 6. až 9. třída

1. místo ZŠ Aléská Bílina – KLÁRA 
JELÍNKOVÁ
2. místo ZŠ Za Chlumem – ANEŽ-
KA ZELINKOVÁ
2. místo ZŠ Za Chlumem - KRYŠ-
TOF ORTH

3. místo ZŠ Za Chlumem Bílina - 
BARBORA BENEŠOVÁ

3. kategorie kolektivy - 6. až 9. třída

1. místo ZŠ Aléská Bílina
2. místo ZŠ Aléská Bílina
3. místo ZŠ Za Chlumem
3. místo ZŠ Aléská Bílina

Porota: výtvarnice a učitelka ZUŠ 
Teplice Radka Müllerová, fotograf 
Robert Zauer z Teplic, výtvarník a 
učitel ZUŠ Litoměřice Jan Choura.

Umění děti baví, dokázaly to při ZUŠ Open
Nádherný odpolední program při-
pravila bílinská základní umělecká 
škola v rámci celorepublikové akce 
ZUŠ Open na náměstí. Na pódiu se 
vystřídaly desítky mladých uměl-
ců, kteří se svými učiteli ukázali, 
co se během uměleckého vzdělá-
vání ve škole naučili. Jednotlivým 
vystoupením přihlíželi jak rodinní 
příslušníci vystupujících, tak ve-
řejnost. “Plynulý chod plánova-
ného programu bohužel dvakrát 
narušil prudký déšť. Velmi nás ale 
potěšilo, že neodradil diváky, kteří 
se z úkrytu v podloubí v přestávce 
mezi deštěm vždy vrátili na náměs-
tí. Rád bych ocenil i dobrou práci 
zvukaře z Kulturního centra Bílina, 
který ustál přílivy deště a se svou 
zvukovou technikou bezchybně ce-
lou akci ozvučil,” uvedl ředitel ZUŠ 
Gustava Waltera v Bílině.

Déšť způsobil časový posun pro-
gramu, kvůli kterému bylo vyne-
cháno vystoupení skupiny Exit. “To 
mě moc mrzí. Zachovali jsme však 
prostor pro všechny naše hosty, 

tedy teplickou taneční školu D.U-
.P. s irskými tanci, bílinskou dívčí 
skupinu Open i pro vítěze pěvecké 
soutěže Bořeňská čarodějnice ze 
ZŠ Aléská,” doplnil ředitel s tím, že 

uspořádání takto rozsáhlé akce bylo 
velkou zkušeností. “Zjistili jsme, 
že žáci s učiteli dokážou připravit 
mnoha hodinový program. Pro pří-
ští rok se tedy nemusíme bát přijetí 
závazku na přípravu nejméně čtyř-
hodinového programu,” dodal.  
Kromě sledování vystoupení na pó-
diu se mohly děti i dospělí zúčast-
nit výtvarného workshopu. Při něm 
přítomní malovali obrazy s použi-
tím vlepeného sádrového odlitku.
ZUŠ OPEN je projektem Nadační-
ho fondu Magdaleny Kožené, která 
je operní pěvkyní světového jména. 
Jedná se o celostátní happening 
základních uměleckých škol ve ve-
řejném prostoru, kde školy předsta-
ví svůj  program v rámci jednoho 
společného dne. Smyslem tohoto 
dne je zviditelnění práce a aktivit 
uměleckých škol v rámci celore-
publikové mediální kampaně. Akce 
v Bílině se konala i díky finanční 
podpoře města. 

Foto: 3x Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Foto: 3x Václav Weber
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Přivítali jaro 
upálením Moreny

Hrobčice bojují 
o titul Vesnice roku

Hrobčice slaví 
777 let od založení 

V Razicích soutěžili, 
zpívali i jezdili na koni

Školku v přírodě 
si děti užily

Podle lidové víry byla právě Filipo-
jakubská noc hlavním dnem roku, 
kdy se projevovala činnost čaroděj-
nic. V průběhu let vznikaly různé 
pověrečné praktiky, jak čarodějni-
cím zabránit ve vstupu do domu  
  a chlévů.
Lidé se úmyslně chovali hlučně, 
nebo před vchody sypali písek, 

Obec Hrobčice se letos podruhé 
přihlásila se svými dvanácti ka-
tastry do soutěže Vesnice roku.  
V minulém roce získala čestné 
uznání za unikátní projekt zahra-
dy skřítka Hrobčíka v areálu MŠ 
Hrobčice. Obce Hrobčicka již zís-

K významnému výročí jsme připra-
vili obecní slavnost v rámci oslav 
dětského dne. Slavnost byla pojata 
obdobně, jako tomu bylo v roce 
2014 při oslavách 10 let od udělení 
znaku obce.
Součástí slavnosti byl historický 
průvod, do něhož se zapojila míst-
ní mateřská škola i všechny spolky, 
které na našem území působí - my-

Na hřišti v Razicích se konalo pále-
ní čarodějnic, které bylo věnováno 
hlavně dětem. Nejprve na ně čekalo 
devět stanovišť s úkoly. Jejich snaha 
byla odměněna sladkostmi. Dále si 
mohly vyzkoušet malování na obli-
čej a výrobu malé čarodějnice. Pro 
zájemce z řad dětí tu byla možnost 
svezení na koni či čtyřkolce. Dále je 
čekalo překvapení v podobě návště-
vy kriminalistického technika ze 
Služby kriminální policie a vyšetřo-
vání v Teplicích, který děti seznámil 
se svou prací a postupně jim sejmul 
otisky rukou a podrážek bot. 
Kolem 17. hodiny došlo k zapálení 
čarodějnického ohně, na kterém 
si mohli všichni účastníci opéct 

Téměř všechny děti z Mateřské 
školy Hrobčice vyjely do Doks do 
Poslova mlýna na školu v přírodě. 
Dle předpovědi počasí jsme měli 
očekávat celý týden zimu a déšť, ale 
doufali jsme, že se tato předpověď 
nevyplní a my si to společně krásně 
užijeme. Toto přání se nám 
vyplnilo. 
Do školky v přírodě jsme si s se-
bou přivezli pětadvacet kol a každý 
den jsme s našimi velmi nadanými 
malými cyklisty vyráželi do neda-
lekého okolí, ať na Máchovo jeze-
ro či do Doks. Nebyl problém ujet  
i patnáct kilometrů. Celý den jsme 
byli venku v lese nebo jsme se  pro-
cházeli po nedalekém okolí. Samo-
zřejmě jsme využívali dětské hřiště 
a trampolínu nacházející se u nás  
v areálu. 
Dětem venku vždy vyhládlo, a tak 
jsme byli kuchařem vyhlášeni za 
nejlepší jedlíky. Co by to bylo za 
školu v přírodě, kdyby jsme se neo-

někdy jej navíc obkládali drny.  
V Červeném Újezdu jsme se tradič-
ně sešli, abychom vhodili do ohně 
čarodějnici současně jako morenu 
a přivítali ve vsi jaro a s ním pro 
všechny zdraví a polím hojnou úro-
du.

S. Jermanová, spolek Veselý venkov

kaly podobu, kdy mají co nabíd-
nout a ukázat. Obec si od tohoto 
kroku slibuje zvýšení povědomí  
o Hrobčicku, zesílení příměstského 
cestovního ruchu, a tedy získání 
podpory místních drobných živ-
nostníků.                        Obec Hrobčice

slivci, fotbalisti, včelaři, moto klub, 
koně, historická vozidla, složky 
záchranného systému aj. Průvod 
byl obohacen historickými vozi-
dly, traktory místních obyvatel, 
kteří neváhali a sami se účastnili  
v dobových oděvech k původním 
řemeslům či krojích. Všem za účast 
a veselou náladu patří dík.

Obec Hrobčice

připravené buřtíky. Za hudebního 
doprovodu si děti zahrály židličko-
vanou a vyzkoušely sborový zpěv 
do mikrofonu zazpíváním písničky 
Dlažební kostka od skupiny Brutus. 
Nakonec vytvořily bublifukovou 
show z pro ně připravených bubli-
fuků.
Velké poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na přípravách této akce 
pořádané Tělocvičnou jednotou 
Sokol Bílina za finanční podpory 
města Bíliny a Severočeských dolů 
a.s. Chomutov. Ještě patří velký dík 
počasí a hlavně všem, kteří si našli 
cestu na tuto akci.

Radek Nedbálek
Sokol Bílina

pekli na ohni buřtíky a nezazpívali 
známé písničky. 
Ve čtvrtek nás navštívil kamera-
man Ota a strávil s námi celý den.  
Natočil pro rodiče krátký videopo-
zdrav, který se moc povedl, a doufá-
me, že jsme tímto nápadem udělali 
velkou radost rodičům, když viděli, 
jak jsou děti spokojené a jak krásně 
si užívají pobyt. 
Den za dnem plynul rychlým tem-
pem a týden nám utekl jako voda. 
Byl tu pátek a cesta zpět. Děti se 
moc těšily, a tak nám cesta utekla 
velice rychle. Shledání bylo úžasné. 
Všichni se vrátili ve zdraví a plní 
zážitků. 
Děkuji kolegyním z naší školky, 
díky nimž byla školka v přírodě 
opět nezapomenutelným zážitkem. 
Postaraly se o její bezproblémové 
proběhnutí. 

Marcela Dvořáková, 
MŠ Hrobčice
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Máj přivítaly tisíce návštěvníků jarmarku
Májový jarmark v Bílině se letos těšil velmi vysoké ná-
vštěvnosti. Tisíce lidí zavítaly na Kyselku, kde na ně 
čekal velmi bohatý program i oblíbené stánky. Plno 
bylo od rána do odpoledne na Růžovém paloučku, kde 
byl připravený program pro děti, na promenádě mezi 
stánky a s přibývajícími hodinami se plnily i hudební 
scény. Vyvrcholením byl koncert Ewy Farny, která do-
kázala bílinské publikum pěkně rozhýbat.                (pn)
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Ráda bych poděkovala všem, co se podíleli na Májovém 
jarmarku v Bílině. Nejdříve svým spolupracovníkům 
(Petra Běhálková, Eva Hulinská, Jitka Šmídová, Martin 
Kačírek a Jan Kratochvíl) nejen za ten konkrétní den, 
ale i náročnou přípravu. Dále děkuji pomocníkům DPP 
a městských technických služeb a Jindrovi Luňákovi za 
půjčení zábran. Velký obdiv mají strážníci Městské po-
licie Bílina, kteří zvládli koordinovat nelehkou dopravní 
situaci. Také děkuji ochrance, která ustála nápor fany-
nek, Domu dětí a mládeže Bílina, Jiřímu Baldovi s di-
vadélkem Uličník, Janu Voitovi s historickým spolkem 
Bílina a Matějovi Kodešovi, že se báječně postarali o děti 
– měly si kde hrát.
Někam tam nahoru děkuji, že bylo krásně, a vám všem 
lidem, že jste přišli a přispěli ke skvělé atmosféře!
Snad jsem nezapomněla na pověstnou 13. sudičku,  
i když přeci: děkuji představitelům města Bílina, že nám 
letos do rozpočtu schválili víc peněz a my mohli pozvat 
více hvězd.                   Martina Tuháčková, vedoucí KC Bílina 

Foto: Václav Weber



Vzdělávali se v oboru čarodějnickém Divadlo přivezlo
kouzelný příběh

Tým žáků zazářil v celostátním finále soutěže 

Učí se plavat a nebát se vody Jaro vítali ozdobami
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Do světa mystiky a magie se přenesly v Muzeu čarodějnic v Kadani děti 
ze třídy Motýlků a Včelek Mateřské školy Čapkova. Poznaly, že představa 
čarodějnice coby ošklivé, zlé stařeny nemusí být vždy zcela správná. O 
tom děti přesvědčila moudrá vědma, dobrá kouzelnice, která je zasvětila 
do tajů křišťálové koule i jiných rekvizit. V lavicích čarodějné školy za-
žily spoustu zábavy. Všechny prošly zkouškou a obdržely v oboru čaro-
dějnickém výuční list.
Poslední dubnový pátek se pak ve školce nesl v duchu správného rej-
dění čarodějnic a čarodějů. Všechny děti přišly v úžasných kostýmech  
a předem připravené aktivity si řádně užívaly. Děti si zaházely havětí do 
koše, zalétaly na košťatech přes různé překážky a prolézaly strašidelným 
tunelem. Došlo i na vaření čarodějných lektvarů. Na závěr nechyběl ta-
nec čarodějnic. 
Za splněné úkoly si všichni odnesli mlsky v podobě hadích ocásků  
a žabích stehýnek. Poděkování patří hlavně rodičům za to, že tak krásně 
své děti vystrojili. Bez jejich vstřícné spolupráce by se nám tento den 
nepodařilo uskutečnit. 

MŠ Čapkova

Do Mateřské školy Čapkova při-
jelo Divadlo Z bedny. Herci nám 
zahráli pohádku O čarodějnici. 
Příběh byl plný kouzel, zapojily se 
do něj i děti. Všem  se představení 
líbilo a těšíme se na další spolu-
práci.                       MŠ Za Chlumem

Základní škola Lidická celkem 
pětkrát reprezentovala Ústecký 
kraj v celostátních kolech soutě-
ží Finanční gramotnost, Sapere 

Hop do vody do vodičky, zahrajeme si na rybičky. To si říkají děti 
z Mateřské školy Žižkovo údolí, které se již od dubna učí plavat, 
seznamovat se s vodou, nebát se bublání do vody, potápění hlavy, 
ručkování a lehu na zádech ve vodě.
Všem se plavání moc líbí a vždy se těší na další lekci.

Učitelky MŠ

Děti z 1. třídy Berušek Mateřské školy Žižkovo údolí se připravovaly 
na svátky jara výrobou dekorace. Procvičily si prsty při práci s pa-
pírem a lýkem. Všichni pracovali s radostí a chutí, a tak se jim také 
kuřátka a vajíčka moc povedla.

MŠ Žižkovo údolí

– vědět, jak žít a Tuta 
Via Vitae aneb bez-
pečná cesta občana 
EU. Trojčlenné týmy 
v I. kategorii a ve II. 
kategorii úspěšně 
prošly okresními 
a krajskými koly a 
dostaly se až do fi-
nálových kol, kde se 
utkaly nejlepší školy 
z jednotlivých krajů. 
Všechny týmy byly 
dobře připravené  
a rozhodovala hlav-

ně rychlost klikání. Úžasného 
výsledku dosáhl tým žáků 4. roč-
níku, který v I. kategorii soutěže 
Sapere – vědět, jak žít obsadil cel-

kově 2. místo. Umístění dalších 
našich týmů v ostatních katego-
riích bylo vždy na 6. až 10. mís-
tě, což je také velkým úspěchem. 
Žáci obdrželi čestná uznání po-
řadatelů. Cílem soutěže Sapere - 
vědět, jak žít je neformálním způ-
sobem vzbudit a rozvíjet zájem 
žáků základních a středních škol 
a dalších občanů ČR a celé EU o 
zdravý životní styl včetně zdravé 
výživy. 
Soutěž je základní součástí pre-
vence žáků a dospělých proti obe-
zitě, poruchám příjmu potravy, 
nemocem kardiovaskulárního 
systému. Rozšiřuje jejich prak-
tické a teoretické znalosti a vě-
domosti v oblasti zdravého život-

ního stylu včetně zdravé výživy. 
V letošním ročníku se školních 
kol soutěží zúčastnilo více než 
28 tisíc žáků a studentů. O to 
cennější je celkové umístění naší 
školy i fakt, že jsme byli schop-
ni dostat se do finále všech tří 
soutěží, které vyhlašuje minis-
terstvo školství spolu s Finanční 
gramotností o.p.s.
Všem našim finalistům děku-
jeme za vzornou reprezentaci 
školy i Ústeckého kraje, velké 
poděkování a blahopřání pak 
patří za 2. místo týmu ve slože-
ní Michal Fojtík, Míša Němcová  
a Elisabeth Kadašová . 

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická



Den učitelů školy oslavily volejbalem

Den Země prověřil znalosti Zvířátka obdarovali, 
pak se s nimi mazlili
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Tak jako každý rok, tak i letos 
jsme si připomněli veřejností 
trochu opomíjený svátek, a to 
Den učitelů. U příležitosti tohoto 
svátku pořádá každoročně jedna 
ze základních škol v bílinském 
okrsku oslavu, která nese tradiční 

název Bílinský bakalář. Tuto spole-
čenskou akci měla čest letos pořá-
dat Základní škola Čestmíra Císaře 
Hostomice. 
Sportovní část se odehrála v tělo-
cvičně. Za účasti všech bílinských 
základních škol a i té naší, byl se-

hrán volejbalový turnaj systémem 
každý s každým, na dva odehrané 
sety do 21 bodů. Zápasy probíha-
ly v ryze sportovním a fair play 
duchu, v klidu a bez negativních 
emocí, které občas vídáme při růz-
ných sportovních akcích kdekoliv 
na světě. Pořadatelská škola při-
pravila všem družstvům důstojné 
prostředí. Včetně uzamykatelných 
šaten, občerstvení, jako je káva, 
čaj a domácí sladké pečivo, a to 
vše zdarma. Všichni účastníci si 
to užívali a postupně doplňovali 
síly, potřebné pro své volejbalové 
výkony.
Po ukončení sportovní části slav-
nostního dne se všichni účastníci 
přesunuli do Kulturního domu 
Fontána v Bílině. Tam pak nasta-
la společenská část oslavy Dne 
učitelů přivítáním všech hostů za 
přítomnosti vedoucí odboru škol-
ství paní Evy Böhmové. Následo-
valo slavnostní vyhlášení výsledků 
volejbalového turnaje, oznámení 
časového pořadu oslavy, pozvání k 
rautu a předáním „žezla“ v podobě 

busty Jana Amose Komenského, 
která byla zhotovena již před 41 
lety, příštímu pořadateli této nád-
herné akce - ZŠ Lidická Bílina. 
Celý večer byl provázen výborným 
moderátorem a hudbou. Hlavní 
tématem večera pak bylo téma, 
které všichni dobře známe z tele-
vize „Tvoje tvář má známý hlas“. 
Všechny školy se připravily fantas-
tická vystoupení, která hodnotila 
komise. Rozhodnout o pořadí bylo 
nesmírně obtížné, protože výkony 
to byly neuvěřitelně skvělé. 
Záměrně neuvádím pořadí vítězů 
v obou částech oslavy. Celý večer 
se odehrál opět ve vynikající atmo-
sféře, protkané výbornou náladou 
a soudržností všech zúčastněných 
učitelů. Všichni si tedy zaslouží 
pomyslnou jedničku. Všem rodi-
čům dětí, kteří navštěvují někte-
rou z uvedených škol, mohu s kli-
dem říci, že vaše děti jsou opravdu 
v dobrých rukou.

Mgr. Aleš Žák
ZŠ Hostomice

Každoročně se Základní škola 
Lidická připojuje na Den Země. 
Nejinak tomu bylo i letos. Pro 
žáky 2. až 6. tříd si učitelka Jana 
Libovická připravila praktické 
úlohy, které se týkaly environ-
mentální oblasti. Pro týmy žáků 
bylo připraveno deset stanovišť 
a na každém různé úkoly, na kte-
rých si žáci procvičovali své zna-
losti. Jednotlivá stanoviště zajiš-
tovali žáci 8. až 9.ročníku, kteří se 
tak sami ocitli v roli lektorů.

V dubnu navštívila Mateřskou 
školu Švabinského hospodář-
ská zvířata. Děti celý měsíc pro 
zvířátka nosily tvrdé pečivo a v 
den konání přinesly ještě jablíč-
ka a mrkvičky. Pak se seznámily 
s kozou, ovcí, oslíkem, slepicí, 
husou a poníkem. Všechna zví-
řátka si mohly pohladit, oslíka 
nakrmit a na poníkovi se povozit. 
I když bylo celkem chladné poča-

Celá akce se setkala s pozitiv-
ním ohlasem nejen mezi žáky,  
ale i učiteli.
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat paní učitelce Libovické 
za skvělou organizaci a přípra-
vu materiálů na projektový den 
a všem zúčastněným žákům 8. až 
9. ročníku za jejich pomoc na sta-
novištích.

Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

sí, nikomu to náladu nezkazilo. 
Děti vzorně poslouchaly výklad  
a dozvěděly se tak zajímavé infor-
mace o těchto zvířatech. Největší 
radost měly z toho, že si mohly 
zvířátka pohladit a hlavně se po-
vozit na poníkovi. Určitě si od-
nesly spoustu krásných zážitků. 

Petra Junková
MŠ Švabinského
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Dvě skupiny anglického jazyka ze Základní školy Aléská se spojily, aby 
si mohly vzájemně pomáhat při plnění úkolů. Pokyny k úkolům však 
žáci museli nejprve najít, a k tomu jim pomohly QR kódy. Za pomoci 
čtečky, kterou si žáci nainstalovali do mobilů, si vygenerovali pokyn, 
který přeložili a zapsali do pracovních listů. Ovšem najít všech čtrnáct 
kódů byl někdy úkol nelehký, ale přesto žáci pracovali s velkým nadše-
ním.                                                                                                    ZŠ Aléská

Koncem dubna se konaly jarní besídky v ma-
teřské škole Aléská. Děti se velmi snažily, aby 
rodičům předvedly, co se za celý rok ve školce 
naučily. Myslíme si, že tematické básničky, ve-
selé písničky a kreativní tance se rodinným pří-
slušníkům opravdu líbily. Děkujeme rodičům 
za hojnou účast. 

Kolektiv MŠ

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí začaly pracovat na svém projektu 
Naše Země. Stanovily si jednotlivé úkoly, které postupně plnily. Mezi 
prvními úkoly bylo přesadit květiny a vytvořit si výzdobu z pampeli-
šek. Každý chtěl pomáhat. Všichni byli velmi aktivní, vše je zajímalo  
a bavilo.                                                                                  MŠ Žižkovo údolí

Pampelišky ozdobily školkuQR kódy zpestřily výuku

Besídky patřily rodičům

Povinná předškolní docházka od 1. září 2017
Od letošního roku platí změny  
v předškolním vzdělávání, které 
s sebou nesou nové povinnosti 
pro děti a jejich rodiče. Nově pro 
děti v předškolním věku vzniká 
povinnost předškolní docházky. 
Předškolní vzdělávání je povinné 
od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do zahájení po-
vinné školní docházky. Pro školní 
rok 2017/2018 se tedy bude týkat 
dětí, které se narodily od 1. září 
2011 do 31. srpna 2012.
Na to navazuje povinnost zákon-
ného zástupce dítěte přihlásit dítě  
k zápisu k předškolnímu vzdělá-
vání, a to v kalendářním roce, ve 
kterém počíná povinnost předškol-
ního vzdělávání dítěte.
Ředitelky bílinských mateřských 
škol obdržely od Městského úřa-
du v Bílině seznam dětí, kterých se 

bude od 1. září 2017 týkat povinná 
předškolní docházka a které měly 
být přihlášeny k zápisu. Termín zá-
pisů všech mateřských škol v Bílině 
byl stanoven na 10. května 2017 
(bylo zveřejněno na úřední desce 
Městského úřadu v Bílině, v Bílin-
ském zpravodaji a na webových 
stránkách jednotlivých mateřských 
škol). K zápisům však spousta ro-
dičů s dětmi, které tuto povinnost 
mají, nedorazila. Nepřihlášení 
dítěte k povinnému předškolní-
mu vzdělávání je považováno za 
přestupek. Lze chápat, že zavedení 
povinné předškolní docházky od 1. 
září 2017 je pro rodiče novinkou, 
na kterou nestačili zareagovat, nic-
méně je nutné věc řešit. 
Všechny bílinské mateřské školy 
mají společný školský obvod ce-
lého území Bíliny. To znamená,  
že pokud mají zákonní zástupci dí-

těte trvalé bydliště na území Bíliny, 
bude pro dítě, u kterého vznikla 
povinnost předškolní docházky, 
vždy místo na některé mateřské 
škole, kterou zřizuje město Bílina. 

Podrobné informace na interneto-
vých stránkách jednotlivých ma-
teřských škol.

Iveta Richterová
odbor školství, kultury a sportu

Kontakty:

MŠ M. Švabinského 664 - 417 821 067, www.msbilina.cz

MŠ Antonína Sovy 668 - 417 534 436, www.msbilina.cz

MŠ Čapkova 869 - 417 823 580, www.mscapkovabilina.cz

MŠ Za Chlumem 818 - 417 823 681, www.mscapkovabilina.cz

MŠ Síbova 332 - 417 823 860, sibova.ms-bilina.cz

MŠ Žižkovo údolí 275 - 417 823 883, zizkovo-udoli.ms-bilina.cz

MŠ Aléská 264 - 417 829 128, www.ms-bilina.cz

Jesle Žižkovo údolí - 417 823 883, zizkovo-udoli-jesle.ms-bilina.cz
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Darovali zdravou svačinku

Nasbírali tunu odpadků v okolí obcí

Gymnazisté slavnostně převzali vysvědčení 

Již třetím rokem se Dětský domov Tuchlov zúčast-
nil soutěže Collinaření s Albertem. Úkolem dětí 
bylo připravit zdravou svačinu a někomu ji daro-
vat. Soutěžní tým Sára, Marcelka a Martinka připra-
vil ježka z hrušky, bodlinky měl z hroznového vína 
napíchaného na párátka a autíčko z celozrnné hous-
ky, které bylo naplněné pomazánkou ze sýra, más-
la, šunky a ředkviček. Kola byla z okurek a ředkviček  
a jako pasažéři byly mrkvičky. Zdravou svačinku děvča-
ta darovala našim nejmenším dětem, aby viděly, že zdra-
vé jídlo může být i zábava. Nejvíce chutnal ježek, po jeho 
bodlinkách se hned zaprášilo. 

DD Tuchlov

Tento rok se děti z Dětského do-
mova Tuchlov zapojily do celostát-
ní akce Ukliďme Česko. Zúčastnily 
se všechny děti kromě Matouška, 
který byl nemocný, a to, že nemohl  
s námi, oplakal. 
Rozdělili jsme se do skupin a šli na 
to. Malé děti vyčistily od odpadků 
cestu od našeho domova ke Kře-
mýži, vrhaly se nadšeně a odváž-
ně do křoví za každým papírkem. 
Když Erik vylovil rybičku – kou-
sátko pro miminka, vykřikl: “Našel 
jsem poklad!”
Velký nepořádek byl za zastávka-
mi Tuchlov – Hostomice – rozcestí 
a Pňovičky, toto místo si vzaly na 
starost starší děti s tetou Ladou a 
strejdou Michalem a označili jsme 
ho na mapě jako černou skládku. 
Celkem se nám podařilo nasbírat 
asi 1 025 kilogramů odpadků.

DD Tuchlov

Stalo se už tradicí, že ukončení  
studia na Podkrušnohorském 
gymnáziu v Bílině je završeno slav-
nostním předáním maturitních vy-
svědčení v krásném prostředí ob-
řadní síně Městského úřadu v Bílině.  
To letošní proběhlo ve středu  
24. května, kdy k letošním matu-
rantům promluvil za školu ředitel 
školy Karel Vacek a za město Bílina 
místostarostka Veronika Horová.
Své poslední vysvědčení převzali 
úspěšní maturanti z rukou třídních 
profesorek Markéty Strašrybkové  
a Marie Herzingerové, které jim  
v závěrečném slovu mimo jiné  
popřály mnoho úspěchů a málo 
překážek v jejich dalším profesním 
i soukromém životě.

Mgr. M. Auliková

Foto DD Tuchlov

Foto DD Tuchlov

Foto: Podkrušnohorské gymnázium v Bílině
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Street dance má za sebou první soutěž

Rodinný víceboj byl plný smíchu a her

Bílinští programátoři jsou třetí nejlepší v ČR

Automodeláři hájili naše barvy na Slovensku

Kamila Dance je taneční soutěž, 
kterou pořádá Dům dětí a mládeže 
Sluníčko Duchcov a zároveň byla 
letos i první soutěží pro začínající 
tanečníky a tanečnice v kroužku 
Street dance. Sice jsme nepřivezli 
žádnou medaili, ale všichni jsme si 
to skvěle užili. 
Naši první soutěž jsme pojali dob-
rodružně a sešli jsme se už v pá-
tek 5. května v šest hodin večer  
v DDM, kde do večerních hodin 
obě skupiny poctivě trénovaly. Ko-
lem sedmé hodiny nás navštívila  
i skupina dospěláků, pro které byla 
soutěž také první zkušeností, a při-
šli si s dětmi zatancovat. V sobotu 
6. května jsme se všichni společně 
vydali vlakem do Duchcova, soutěž 
se konala na Základní škole Jarosla-
va Pešaty. Letos se účastnil rekord-
ní počet tanečních týmů, celkem 
49 skupin. Kategorií a podkategorií 

V domě dětí a mládeže se konal 
Rodinný víceboj. Přihlášené ro-
dinné týmy se utkaly v devíti sou-
těžních disciplínách - překonávaly 
překážkovou dráhu, skládaly pu-

V národním finále soutěže Mladý 
programátor nemohli chybět pro-
gramátoři z DDM Bílina. Do finále 
se probojovaly dva týmy – mladší 
ve složení Vladimír Adamenko, 
Adam Pícha a starší tým Petr Ha-
vlíček a Petr Pém.
V pátek jsme dorazili do jihočeské 
metropole poměrně brzo a měli 
jsme čas dát si dobrý oběd a vyra-
zit do města. Cílem byla Černá věž, 

bylo několik a my jsme přijeli před-
vést čtyři taneční sestavy. Největší 
úspěch měl tanec s názvem Ples 
upírů, který skončil na krásném 

čtvrtém místě. Skupina dospěláků 
s tancem Want U obsadila ve své 
kategorii druhé místo. Příští škol-
ní rok určitě zapracujeme a opět 

si pojedeme zasoutěžit, atmosféra 
byla silná a vedoucí i rodiče jsou na 
své tanečníky a tanečnice opravdu 
hrdí.                                   DDM Bílina

zzle, třídily víčka podle barev, ská-
kaly v pytli a stavěly věž z pěnových 
kostek. Body sbíraly ve hře mölkky, 
střelbě na terč z nerf pistolí, hodu 
na koš - hra kanjam a hodu na že-

břík - hra ladder golf. Část soutěž-
ních disciplín bylo třeba překonat 
v co nejkratším čase, u dalších se 
sbíraly body. 
Delší doba zdolávání byla způsobe-

na jedině smíchem. V závěru akce 
se všichni účastníci sešli u ohýnku 
a opékali špekáčky.

DDM Bílina

bohužel ještě zavřená. Pěkně jsme 
se prošli kolem Vltavy a odměnou 
nám byla alespoň prohlídka ná-
městí a vynikající zmrzlina od Že-
lezné panny.
Sobotní den byl z velké části vyhra-
zen programování. K večeru jsme 
opět vyrazili do města. Organizá-
toři pro nás připravili úžasnou hru, 
kde kluci konečně mohli využít své 
chytré telefony na něco jiného než 

hry. Cestu nám určovaly souřadni-
ce GPS a úkoly byly zadány v QR 
kódech. Hra nás seznámila s pa-
mětihodnostmi Českých Budějovic 
a kluky opravdu bavila a dokonce 
je unavila. Měli jsme v nohách již 
podruhé více jak 10 km, což je pro 
programátory hodně nezvyklý vý-
kon.
V neděli nás čekalo už jen vyhláše-
ní výsledků a odjez domů. Ve hře 

v poznávání Budějovic jsme vybo-
jovali krásné druhé místo z osmi 
týmů.
A jak dopadla samotná soutěž 
v programování? Tým starších 
chlapců (Havlíček, Pém) vybojoval 
6. místo z dvaceti týmů a mladší 
tým (Adamenko, Pícha) dokonce 
3. místo také z dvaceti týmů. Být 
třetí nebo šestý v republice je super.

DDM Bílina

Žákovské družstvo automodelářů 
ve složení Filip Kroc, Pavel Stejskal, 
Jakub Cíl a Tomáš Reisser, spolu se 
svými vedoucími Jiřím Konárkem, 
Radkem Cílem a posilou z řad 
rodičů vycestovalo na Slovensko. 
Zúčastnili se již třetího ročníku 
seriálového závodu s mezinárod-
ní účastí SLOT-IT ve slovenském 
městě Revúca. 
Jednalo se o druhý závod v této 
sezóně. Závodníků nebylo málo  
a naši mladí automodeláři dovezli 
i jednu stříbrnou medaili.
Na Slovensko dorazili ve večer-
ních hodinách, a ještě než si mohli 
zalézt do spacáků, jim byla zpří-
stupněna dráha k tréninku. Poté je 

čekala chvíle odpočinku a od ran-
ních hodin opět trénovali. V devět 
hodin ráno byl zahájen samotný 
závod. Soutěžilo se v pěti katego-
riích, nejvíce bodově hodnocené 
byly kategorie GR5 a DEYTONA. 
Konec závodu byl vyhlášen k osmé 
hodině večerní. 
Z Bíliny přijeli čtyři dětští závod-
níci, kteří se umístili v první desít-
ce. Druhé místo Filip Kroc, čtvrté 
místo Tomáš Reiser, páté místo 
Jakub Cíl a šesté místo Pavel Stej-
skal. Všichni naši účastníci tohoto 
seriálového závodu dostali pohár  
a drobné ocenění.

DDM Bílina
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Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě

Harmonogram svozu odpadů:

Sraz citroënů láká na prezidentské limuzíny

Městský úřad Bílina – obecní živnostenský úřad opětovně upozorňuje podnikatele provozující koncesovanou živnost s předmětem podnikání 
„Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-
-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob 
včetně řidiče“ na povinnost prokázat nejpozději do 31. července dopravnímu úřadu finanční způsobilost dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelé prokazují finanční způsobilost v místě sídla. Více informací na www.kr-ustecky.cz.

Lenka Haišová, DiS., pracovník registrace

Svoz komunálního odpadu z veřejných kontejnerových stání 
Po + Pá - lokality: Za Chlumem, SHD, Panelové sídliště, SUNN, Čapkova

Út + Čt - lokality: Pražské předměstí, Újezdecké předměstí, cetntrum města
St - svoz komunálního odpadu právnických osobám

Svoz komunálního odpadů z rodinných domů 
Po - lokality: Pražské předměstí, Újezdecké předměstí, Žižkovo údolí

Út - lokality: Teplické předměstí, Srbsko, Bezovka, Lidická
St - lokality: Výsluní, Větrák, Důlní, centrum města

 
Svoz separovaného odpadu 

Po - Plast, Papír vč. rodinných domů
Čt - Papír - veřejné stání
Pá - Plast - veřejné stání

St - Sklo - vždy poslední středu v měsíci
 

Svoz BIO odpadu
St - od dubna do října (případně do poloviny listopadu dle klimatických podmínek)

Do Bíliny přijede vícekolové vozi-
dlo, které je jediným exemplářem v 
České republice. Chcete vědět jaké? 
Přijďte se tedy v sobotu 15. červen-
ce podívat na Mírové náměstí. Tam 
se již pošesté sjedou veteráni i sou-
časné vozy značky Citroën. “Letos 
bude malá změna v programu. Ne-
budeme totiž z náměstí vyjíždět na 
spanilou jízdu, ale podíváme se s 
našimi hosty do Středohoří a tepr-
ve poté přijedeme na náměstí. Lidé 

si budou moci vozy prohlédnout 
zhruba mezi jedenáctou a dvanác-
tou hodinou dopolední,” uvedl je-
den z organizátorů Jakub Jakl. 
Při srazu rozhodně bude na co 
koukat. Velkým lákadlem pro ve-
řejnost bude šestice francouzských 
prezidentských limuzín. Nejstarší 
byla vyrobena v roce 1955. Překva-
pením bude vůz, který na srazech 
v České republice ještě nikdy nebyl 
a na celosvětovém srazu v Holand-
sku byly pouhé dva kusy. “Nebude-
me dopředu uvádět, o jaký vůz se 
jedná. Je to překvapení,” nalákal or-

ganizátor. Kromě citroënů bude na 
náměstí k vidění i vojenská kolová 
technika, od motocyklů přes osob-
ní vozy až po náklaďáky. 
Mezi hosty srazu budou majitelé a 
milovníci citroënů nejen z České 
republiky, ale i z Německa, Polska, 
Slovenska, Švácarska či Rakouska.  
Odpoledne všechny vozy zaparkují 
v kempu na Kyselce. Tam je budou 
moci obdivovat mimo jiné i děti z 
Dětského domova Tuchlov nebo 
z teplického Klokánku. Pro malé 
návštěvníky je připraven i bohatý 
program, který připraví členové 

klubů organizace Člověk v tísni  
v Bílině. Sraz citroënů v Bílině byl 
loni ohodnocen jako nejlepší sraz 
roku. “Předsedové jednotlivých 
českých klubů na konci loňského 
roku hodnotili všechny srazy a ten 
náš označili za nejlepší. Je to pro 
nás obrovská pocta a zároveň vý-
zva, abychom tento post obhájili,” 
uvedl Jakub Jakl. Bílinský sraz je 
oblíbený především pro svou ne-
opakovatelnou festivalovou atmo-
sféru. Svou roli hraje i krásné pro-
středí koupaliště a Kyselky.

Pavlína Nevrlá

Foto: 2x Václav Weber
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Velmi jsem ocenil článek o životním příběhu paní Marie, který byl zveřejněn v květnovém čísle Bílinského zpravodaje. Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví velice správně zveřejnil a popsal složitý životní příběh ženy, která se dostala do velmi těžké osobní situace a bez pomoci by se z ní nikdy sama 
nedostala. Je třeba takovéto příběhy ukazovat, protože se jedná o člověka, který žije mezi námi, v našem městě a není schopen si pomoci sám. Nelze 
se v takovýchto případech schovávat za problematickou ochranu osobních údajů a hledat výmluvy, že podobné záležitosti se nemohou zveřejňovat. 
Uvedený článek je hezkou ukázkou příkladu dobré praxe a OSVaZ jednoznačně a správně ukazuje, že podobné případy lze vhodnou formou zveřejnit a 
ukázat obyvatelům města, že se dají úspěšně řešit složité a těžké životní situace, pokud se na ně včas a správně upozorní. Můžeme doufat, že podobných 
příběhů se šťastným koncem bude přibývat a budou se ukazovat na stránkách Bílinského zpravodaje častěji, protože to je dobrá praxe.
Jeden stín pochybnosti však na celém tomto příběhu nemohu opomenout. Celý příběh se začal rozplétat v okamžiku, kdy onu nešťastnou paní Marii, 
jak se uvádí v otištěném článku, začala OSVaZ rozplétat a řešit, až když tuto osobu poslala na odbor paní místostarostka, přičemž je konstatováno, že 
uvedená paní Marie byla pracovnicím OSVaZ známa a že měly snahu se s ní kontaktovat již dříve. Nu, je pouze velká škoda, že zde chyběla ta pověstná 
špetička čehosi, snad invence, snad trpělivosti, snad snahy dalšího pokusu o kontakt, čímž by se řešení nalezlo dříve.
Ale jak říkám, je to pouze malý stín pochybnosti.
Příběh paní Marie je velice dobře vyřešen a pracovnice OSVaZ odvedly brilantně velice složitou práci, za což jim chci složit poklonu a poděkovat jim.

Břetislav Bárta, sociální a zdravotní komise

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

Reakce na článek Když se hromadění odpadků stane nemocí 

Rada města na své 8. schůzi konané 16. května mimo jiné:
Schválila:

 Uzavření darovacích smluv mezi 
městem Bílina jako příjemcem a 
společnostmi DaD Project, s. r. o., 
Petr Arpáš, s. r. o., Stanislav Tejček 
Elektroservis, s. r. o., Naturtep, s. 
r. o., Josef Žejdlík, Statum, s. r. o., 
Havi, s. r. o., Metalipex HES, s. r. o., 
Hostav, s. r. o., Trunn, s. r. o., jako 
dárci, jejímž předmětem je poskyt-
nutí finančního daru v celkové výši 
20.000 Kč na pořádání volejbalo-
vého turnaje měst Ústeckého kraje 
- 08.06.2017. Každá ze společností 
poskytla částku ve výši 2.000 Kč.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a:
-  organizací Podkrušnohorské 
domovy sociálních služeb, Dubí – 
Teplice, p. o., jako příjemcem, na 
projekt „Kulturní akce pro seniory”, 
ve výši 15.000 Kč,
- spolkem Spirála, z. s., jako pří-
jemcem, na projekt „Intervenční 
centrum, Ústecký kraj – kontaktní 
místo Bílina“, ve výši 15.000 Kč. 
- společností Arkadie, o. p. s., jako 
příjemcem, na projekt „Ozdravný 
pobyt Harkány – Maďarsko“, ve výši 
15.000 Kč,
- SK Velosport team Bílina, z. s., 
jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na 
nákup věcných cen pro účastníky 7. 
ročníku dětských cyklistických zá-
vodů v Bílině v roce 2017
- žadateli (8) jako příjemci o dotace 
pro zdravotně postižené nezletilé 
děti v celkové výši 83.200 Kč

 Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina a 
Okresním mysliveckým spolkem 
Teplice, ve výši 10.000 Kč, na hod-
nocení chovatelské přehlídky trofe-
jí zvěře ulovené v regionu, která se 
konala 06.05.–08.05.2017 v Hrobu.

 Uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem Bílina, jako příkazcem a 
společností Asistenční centrum, a. 
s., jako příkazníkem na adminis-
trátora výběrového řízení při akci 
„Zateplení fasád a výměna výplní 
otvorů objektu pošty, sídliště Za 
Chlumem 820, Bílina“.

 Uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem Bílina jako příkazcem a 
Radimem Pecháčkem jako pří-
kazníkem na zajištění provozu 
zookoutku v areálu Letního kina na 
Kyselce, s platností do 31.12.2017.

 Podání žádosti o dotaci do 58. 
výzvy Operačního programu Za-
městnanost na projekt „Tvorba 
strategických dokumentů města 
Bílina” s předpokládanými celko-
vými výdaji 4.200.000 Kč. Součástí 
tohoto projektu bude zpracování 
Komunitního plánu sociálních slu-
žeb, Strategie SMART CITY města 
Bílina, Koncepce rozvoje veřejného 
osvětlení ve městě Bílina a Strategie 
ICT města Bílina.
 

 Záměr podání žádosti na projekt 
„Asistenti prevence kriminality v 
Bílině“ do Operačního programu 
Zaměstnanost s vazbou na Inte-
grované územní investice Ústecko-
-chomutovské aglomerace.

 Podání žádosti o dotaci MV – 
generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR z programu 
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
na projekt přestavby pavilonu bý-
valé ZŠ na Teplickém Předměstí č. 
p. 555, na požární zbrojnici.

 Žádost o bezplatné poskytnutí 
prostor letního amfiteátru Kysel-
ka panu Martinu Kapkovi, který je 
promotérem a pořadatelem před-
stavení „Partička“ ve výši 10.000 Kč 
na akci, která se koná 21.06.2017.
 
Souhlasila:

 Se změnou provozní doby provo-
zovny PECUD, výrobní a obchodní 
družstvo Žandov, v prostoru slou-
žícího podnikání na adrese Mírové 
náměstí č. p. 47 ev. č. 6, Bílina, dle 
oznámení nájemce.
 
Pověřila:

 Vedoucího odboru nemovitostí a 
investic zajištěním odstranění vad 
v divadle vyplývajících z revizní 
zprávy. 

 Rozhodla:
 O okamžitém uzavření Městské-

ho divadla Bílina, z důvodu nevy-
hovujícího stavu jevištní technolo-
gie, vyplývající z revizní zprávy.

 Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky na stavební práce zadá-
vané v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, s názvem „Bílina – bezba-
riérová trasa od nádraží ČD k Zele-
nému domu – I. etapa“, registrační 
číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/1
5_016/0000795, je nabídka společ-
nosti Petr Arpáš, s. r. o.

 Zadat plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Revitali-
zace objektů plavecké haly – objekt 
„B“ (občerstvení, sauna)“ zadávané 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vy-
branému dodavateli ABS–stavební 
společnost, s. r. o., Bílina.

 Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce „Sanace vlhkosti spodní 
stavby objektu SO 101, DsPS Havíř-
ská 582/27, Bílina“ je nabídka spo-
lečnosti REM plus, s. r. o., Praha.

 Vypsat výběrová řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce na akci: *Generální 
oprava kanalizace a sociálního zaří-
zení ZŠ Lidická.
*Výstavba vstupního objektu (po-
kladna) areálu koupaliště Kyselka.
*Rekonstrukce chodníku v parku u 
Husitské bašty“.
*Oprava fasády objektu ZUŠ Bílina.

 Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu:
*na stavební práce „Vybudování 
sídla Rychlé záchranné služby Ús-
teckého kraje v objektu Mateřské 
školy Švabinského“.
* na stavební práce „MŠ Bílina, Za 
Chlumem 818 – úprava sociálního 
zařízení 1. NP a 2. NP“.

 Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu, dle 
metodického pokynu „Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných za-
kázek“ na dodávku s názvem „Ma-

lování vnitřních prostor školy“, pro 
ZŠ Lidická

 Vypsat zadávací řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na 
služby „Koncepce veřejného osvět-
lení ve městě Bílina“, na kterou se 
nevztahuje postup pro zadávací ří-
zení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.
 
Projednala:

 Návrh investičních akcí Měst-
ských technických služeb Bílina.

 Projednala a doporučuje ZM vy-
dat:
Obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za zábor veřejného 
prostranství, která nahrazuje plat-
nou obecně závaznou vyhlášku o 
místním poplatku č. 1/2011.
 

Projednala a doporučuje ZM vzít 
na vědomí:

 Informaci stavebního úřadu  
a životního prostředí – úřadu 
územního plánování, o pořízení 
Územní studie pro lokalitu Teplické 
Předměstí.

Vzala na vědomí:
 Informaci vedoucí finančního 

odboru o možnosti dalšího po-
stupu ve věci regulace hazardních 
her na území města Bílina a pře-
hled povolených hazardních her k 
07.04.2017.

 Informaci vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu o závěrech 
revize divadelní technologie jeviště  
v Městském divadle Bílina.

 Závěr zjišťovacího řízení podle  
§ 7 zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve věci „Pokračování hor-
nické činnosti – I. etapa – Doly Bí-
lina 2019–2035“.
 



21RŮZNÉ16. června 2017

Jan Citrák Zdeněk Janů Josef Seidl

Jana Pokorného, Jan Řádek

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka

Vzpomínka Vzpomínka

Dne 2. června 
uplynul rok, co nás opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček

Dne 30. května 2017 
uplynulo pět let, 

kdy navždy odešel pan

Smutek v srdci máme 
a na tebe vzpomínáme.

Dne 2. června 2017 uplynulo již 15 let, kdy 
nás navždy opustil pan

Stále vzpomínáme na našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka

Dne 26. května 2017 uplynuly tři roky, co 
nás navždy opustil bez slůvka rozloučení 

 
Kristina Jabůrková

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 4. května oslavila 70. narozeniny 
paní

Mnoho štěstí a zdraví do dalších let jí popřály 
místostarostky města Veronika Horová a Zuzana

Bařtipánová.

Vzpomíná rodina.
Stále vzpomínají manželka, děti, Zdeněk, 

Renata a Jana s rodinami, 
bratři a švagři. S láskou vzpomíná celá rodina. 

který tragicky zahynul dne 20. června 2014
v Bílině v Důlní ulici na stavbě haly

pro stavební společnost se sídlem v Bílině Na 
Větráku. Tiše vzpomínají manželka Jaroslava, 

dcery Dana a Pavla s rodinami.

S láskou vzpomínají manželka Marie, 
děti, vnoučata a ostatní příbuzní. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte, prosím, s námi. 

Spolužáci se opět sešli

Tip na výlet:
Letnice jsou svátky pohyblivé. 
Každý rok završují slavení Veli-
konoc. Připomínají nám událost 
z Jeruzaléma. Čtyřicet dnů po 
Kristově zmrtvýchvstání se s ním 
apoštolové setkávali.  Při posled-
ním setkání jim slíbil, že za deset 
dní jim pošle posilu Ducha sva-
tého.
Na památku této události se pa-
desát dní po Velikonocích slaví již 
od 3. století v celé Evropě Letnice. 

Rok utekl jako voda. Jsme sice  
o to starší, ale také o to krásnější. 
Ano, opět se sešli spolužáci, kteří 
opustili základní školu před 56 
lety. 
Salonek hotelu U Lva zněl naši-
mi hlasy a všichni byli rádi, že si 
mají co říci a že jim dosud paměť 
poskytne vzpomínky půl století 
staré. 
Dovolte, abychom touto cestou 
pozdravili všechny spolužáky, 
kteří se z jakéhokoli důvodu ne-
mohli dostavit. Máte zameškané 
hodiny!

Jaroslava Dlouhá

V Lounech prožijí Pochoutkový 
rok s Českým rozhlasem Sever
 
Na náměstí v Lounech vyroste ve 
čtvrtek  29. června 2017 odpole-
dne pochoutková zóna Českého 
rozhlasu Sever. Celý letošní rok 
je totiž na regionálních stanicích 
Českého rozhlasu ve znamení 
Pochoutkového roku, soutěže, do 
které mohou posluchači zasílat 
své recepty a vyhrát za ně hodnot-
né ceny. Návštěvníky potěší hu-
dební vystoupení Petry Černocké, 
Jany Chládkové a Josefa Zocha.
Na akci zaměřené na jídlo samo-
zřejmě nemůže chybět ani občer-
stvení zdarma v podobě grilova-
ného masa z dílny populárního 
kuchaře Jaroslava Sapíka, točené-
ho piva a limonády. Pro děti bude 
připraven skákací hrad, nafukova-
cí balónky a další zábava, dospělí 
si budou moci odnést dárky a vý-
hry z různých soutěží.
Program začne ve 14 hodin  
a potrvá do 17.30 hodin. Na místě 
bude jako atrakce retro pivovarský 
vůz, ze kterého se bude čepovat 
místní pivo a limo zdarma, na gri-
lu se pak bude připravovat nějaká 
masová specialita dle receptury 
Jaroslava Sapíka.
Zároveň bude na místě propagač-
ní stan regionální stanice ČRo.
Více informací na www.pochout-
kovyrok.cz.

Oslavy končí nedělí Seslání Ducha 
svatého (= Boží hod svatodušní), 
deset dní po tzv. Nanebevzetí páně.
Šest nedělí, jež probíhají mezi Ve-
likonocemi a Božím hodem sva-
todušním, se nazývá rozálie podle 
růží, jimiž bývají v těchto dnech 
bohatě zdobeny oltáře v kostelích.
Se svatodušními svátky je také ne-
rozlučně spjat zvyk stavění máje, 
tzv. májky, podobné té z počátku 
května.

Pranostika:

Jak červen teplem září, takový 
bude i měsíc září.

Červen studený, sedlák krčí ra-
meny.

Jaký červen, takový i prosinec. 

Mgr. Pavel Pátek

Pár slov k svátkům v červnu

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat městu, 
panu Bubeníčkovi a panu Kar-
noubovi za zprovoznění zubní 
pohotovosti. Rozbolel mě zub  
a nebýt této pohotovosti, musel 
bych složitě dojíždět do jiného 
města. 
Při mé návštěvě pohotovosti tam 
bylo mnoho lidí z okolních měst, 
takže je to opravdu vynikající věc. 
Pan doktor je moc šikovný.                                                                                                                                  

Zdeněk Husar

Redakce
Bílinského 
zpravodaje
Redakce Bílinského zpravodaje 
sídlí v přízemí budovy Kulturního 
centra Bílina, v ulici Želivského 
číslo 54/7. Přijďte za námi s ná-
měty, pozvánkami, připomínka-
mi nebo jinými materiály ohled-
ně vydání Bílinského zpravodaje.  
K dispozici jsme každé pondělí 
od 9 do 15 hodin nebo po telefo-
nické domluvě na čísle:
774 564 894.                       (red)
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Bílinská trofej kendó 2017 již podeváté

Kendo závody Kojika cup v belgickém Gentu

V kategorii 9 až 11 let, nejsilněji 
obsazené v celém turnaji dvaadva-
ceti dětmi včetně malých Japonců 
žijících v Německu, jsme měli za-
stoupení šesti závodníků. Všichni 
předvedli krásné výkony. 
V opravdu veliké konkurenci se do 
finále turnaje hladce probojoval 
Petr Hegenbart (11 let) a překva-
pivě nováček v této kategorii Jiří 
Ziegelheim (9 let), kdy v napína-
vém finálovém souboji nakonec 
rozhodl jeden bod ve prospěch 
Petra Hegenbarta, který se tak stal 
zaslouženým vítězem. 
V kategorii 12 až 13 let získal Jan 
Neumann po nervy drásajícím 
finále s hradeckou kolegyní Hři-
bovou krásné 2. místo. V nejstarší 
juniorské kategorii náš nejlepší 
závodník z posledních let Martin 
Dunka dokázal porazit své kole-
gy z reprezentačního tým ČR a 
kategorii vyhrál. V kategorii kyu 
se Patriku Tattermuschovi poda-
řilo podat tak přesvědčivý výkon, 
že mu rozhodčí udělili cenu Best 
Fighting Spirit. Požádali jsme roz-
hodčí České federace kendó, aby 

chaela, Kokugikan Berlín, 3. Korres 
Rafaela, Kokugikan Berlín a Peter 
Antol, SanDóMon Bílina
Best Fighting Spirit: Jáchym Juraš, 
SanDóMon Praha
Kihon nad 11 let: 1. Jerie Jiří, Nozo-
mi dojo HK, 2. Kutschera Kentaro, 
Kokugikan Berlin, 3. Málek Voj-
těch, Urbanec Štěpán, oba Nozomi 
dojo HK
Best Fighting Spirit: Kusaka Han-
nah, Kokugikan Berlín
Šiai do 8 let: 1. Petržílek Jakub, No-
zomi dojo HK, 2. Bihac Ludwig, 
3. Morimoto Yui, oba Kokugikan 
Berlín a Ziegelheimová Johana, 
SanDóMon Bílina  
Best Fighting Spirit: Filip Blažek, 
Kusanagi Kai ČB
Šiai 9 - 11 let: 1. Hegenbart Petr, 
2. Ziegelheim Jiří, oba SanDóMon 
Bílina, 3. Adam Woff Seishinkan 
Berlín a Šandová Karolína, Nozo-
mi dojo HK
Best Fighting Spirit: Mikuláš Mis-
tecký, Nozomi dojo HK
Šiai 12 - 13 let: 1. Hřibová Lucie, 
Nozomi dojo HK, 2. Neumann Jan, 
SDM Bílina, 3. Ihoual Hamsa, Mo-
rimoto Komon, Kokugikan Berlín
Best Fighting Spirit: Ondřej 
Rydrych, Nozomi dojo HK
Šiai 14 - 17 let: 1. Dunka Martin, 
SanDóMon Bílina, 2. Lohnický Ja-
kub, Nozomi dojo HK, 3. Eichlero-
vá Nikol, Nozomi dojo HK, Havlí-
ček Ondřej, Kensei Praha
Best Fighting Spirit: Ruhl Felix 
Akita, Kokugikan Berlín
Kyu turnaj: 1. Havlíček Ondřej, 
Kensei Praha, 2. Lohnický Jakub, 
Nozomi dojo, 3. Havlíček Petr, 
Kensei Praha, Kopuletý Lukáš, 
Seishinkan Brno, 
Best Fighting Spirit: Tattermusch 
Patrik, SanDóMon Bílina.

Jana Ziegelheimová

žijící v Hamburku. V této katego-
rii startovalo celkem 20 závodníků  
a nakonec ji vyhrál Miki Mistecký  
z Nozomi dojo Hradec Králové.
Věková kategorie 10 – 12 let byla 
velmi obsazená. Závodilo tam cel-
kem 57 závodníků. Z našich tam 
byli Petr Hegenbart a Jan Neu-
mann a oba si vedli celkem dobře, 
třebaže jejich úsilí nestačilo na zís-
kání medaile. Oba dva předváděli 
pěkné zápasy, dostali se ze skupin. 
Petr nakonec vypadl v osmifinále  
a Honza ve čtvrtfinále, tedy o jeden 
zápas mu unikl bronz.
Velmi slibný nástup jsme měli také 
ve věkové kategorii 13 – 15 let. Naši 
borci Petr Bureš, Matěj Vitouš,  

Vít Máliš ml., a Martin Dunka tam 
zpočátku znamenitě excelovali, ne-
dávali soupeřům nejmenší šance  
a všichni se dostali až do osmifinále 
a Vít Máliš do čtvrtfinále. Potom se 
ale štěstí k našemu oddílu otoči-
lo zády a kluci všichni po jednom 
prohráli.
Jinak ale akci hodnotím velice 
kladně. Bronzová medaile Jirky 
Ziegelheima je na takto velikém 
a prestižním turnaji pro náš oddíl 
velmi cenný úspěch. 
Výjezd našeho oddílu se uskutečnil 
za finanční podpory města Bílina.

Vít Máliš

V Bílině se konal již devátý ročník 
Bílinské trofeje – turnaje kendó 
pro děti a mládež, organizovaný 
Domem dětí a mládeže v Bílině a 
oddílem kendó SanDóMon Bílina.
Bílinská trofej je jediný meziná-
rodní turnaj pro děti v ČR s každý 
rok navyšující se účastí. Letos při-
jela velká výprava dvaceti dětských 
kendistů z Německa, zbytek do-
plnily děti z českých oddílů z celé 
republiky.
Závody probíhají tak, že jsou děti 
rozlosovány do skupin po třech až 
čtyřech, kdy ze skupiny do KO sys-
tému postoupí vždy dva nejlepší.
Na turnaj se přihlásilo devadesát 
dětí z oddílů z Německa, Prahy, 
Hradce Králové, Brna, Českých 
Budějovic a Bíliny.
Soutěžilo se v kategoriích:
• kihon – bez bógu (brnění)
• šiai (zápas) – ve věkových katego-
riích do 8 let, 9 - 11, 12 - 13 a 14 
- 17 let
• šiai kyu – pro účastníky od 14 let 
bez mistrovského stupně
Ve všech kategoriích byla navíc 
udělena cena za nejlepšího bojo-
vého ducha (Best Fighting Spirit), 
kdy rozhodčí hodnotí nasazení v 
boji a celkový dojem ze závodníka.
Celé závody probíhaly ve velmi 
přátelském duchu, děti si mezi se-
bou pomáhaly, fandily a staraly se 
o sebe navzájem.
Bílinské děti se v turnaji rozhod-
ně neztratily. Noví členové oddílu 
získávali zkušenosti v konkuren-
ci starších a stálí členové už se do 
bojů o medaile velmi zdařile zapo-
jili. Peter Antol získal v kategorii 
kihon do 11 let krásné 3. místo. 
Peter cvičí teprve od prosince 2016 
a byly to jeho první závody. V ka-
tegorii šiai do 8 let obsadila Johana 
Ziegelheimová (6let) 3. místo, byl 
to její první start v kategorii zápas. 

se turnaje zúčastnili a pomohli tak 
pozvednout úroveň jak svého roz-
hodování, tak dětského turnaje. 
Akce se zúčastnilo deset rozhod-
čích na dvou zápasištích (na jeden 
zápas jsou potřeba tři rozhodčí), a 
tak měli velice těžkou práci během 
celého dne. Protože se jednalo o 
zkušené závodníky a rozhodčí, děti 
i účastníci kyu turnaje se mohli na 
jejich rozhodování plně spoleh-
nout a soustředit se tak pouze na 
své výkony v zápase. Aoki sensei 
(7. dan) z Berlína to hodnotil velmi 
pozitivně.
Přípravy probíhaly pod vedením 
Věry Ryjáčkové z DDM Bílina, čle-
nové oddílu kendó SDM Bílina or-
ganizovali technické věci na místě.
Letošní Bílinská trofej probíhala 
opět v prostorách tělocvičen ZŠ 
Aléská, které děkujeme za laska-
vý přístup a pronájem. Soutěž je 
podporována městem Bílina, Se-
veročeskými doly a.s. a cukrárnou 
Větrník. 
Celkové výsledky:
Kihon do 11 let: 1. Chion Adele, 
Kokugikan Berlín, 2. Korres Mi-

Stejně jako minulý rok se i letos 
naši bílinští kendisté zúčastnili 
prestižních dětských závodů v bel-
gickém Gentu. Naše osmičlenná 
skupina se tam vypravila zájezdem, 
který organizoval spřátelený kendo 
oddíl Nozomi dojo Hradec Krá-
lové. První den jsme se podívali 
po pamětihodnostech malebného 
městečka Lovaň a následující den 
už začaly závody.
Bezesporu největším naším úspě-
chem bylo umístění Jirky Zigelhei-
ma na třetím místě v kategorii 5 - 9 
let. Jirka se hladce probojoval ze 
skupiny a bez větších problémů se 
dostal až do semifinále, kde ho pře-
mohl Japonec Tomomi Nakashima 

Foto DDM Bílina
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V badmintonu
soutěžili o pohár

Hráči FK Hrobčice 
zažijí soustředění
jako velké týmy

O výsledku rozhodly 
pokutové kopy

Bílinští fotbalisté si nechali body doma

účastníků, kteří byli rozděleni do 
dvou skupin po čtyřech dvojicích. 
První dvě dvojice postoupily do 
semifinále. Celkovým vítězem se 
stala dvojice ve složení Ladislav 
Kvěch (MěÚ Bílina) a Denis Poda-
ný (MTSB).

Ing. Jaroslav Bureš

tošní sezóně okresní přebor. Ve vý-
sledkové tabulce jsou momentálně 
na třetím místě. Jejich herní projev 
se neustále zlepšuje, kluci mají chuť 
pracovat a jejich individuální do-
vednosti jsou na dobré úrovni. Za 
poslední dva roky u nich vidíme 
neuvěřitelný posun.
Pro letní období jsme pro všechny 
hráče připravili fotbalové soustře-
dění v areálu FK Roudnice nad 
Labem. Kluci zažijí přípravu, jakou 
mají velké fotbalové týmy. Bude to 
pro ně patřičná odměna za jejich 
svědomitou a poctivou práci po ce-
lou sezónu. Pevně věříme, že si to 
všichni náležitě užijí.
Závěrem chceme poděkovat rodi-
čům, OÚ v Hrobčicích, sponzo-
rům, fanouškům a všem, kdo nás 
podporují. Pevně doufáme, že naše 
řady rozšíří další noví hráči či hráč-
ky, a směr, který jsme v Hrobčicích 
nastavili, přivede ke sportu více 
dětí. Pro nejmenší se nově zřídila 
fotbalová školička, takže vezměte 
své děti a přijďte mezi nás.

 Toman Jaromír

dem vyrovnal. Utkání dospělo poté 
k pokutovým kopům. Zde se blýskl 
výborný Vondráček, který z prv-
ních tří kopů domácích dva prudké 
míče k tyči chytil. Z Bíliny promě-
nili Procházka a Tůma. Smůlu měl 
Mergl, který kopl míč na tyč, ten 
se odrazil na druhou tyč a vypadl 
z branky. Špatné penalty předvedli 
Katrenič a zvláště Kotěšovský, kte-
rý překopl minimálně o dva me-
try. Žatec další penalty proměnil 
a získal dva body. Škoda - výkon 
Vondráčka si zasloužil vítězství  
v penaltách.

Petr Procházka

v pokutovém území Pavlíčka, míč 
na penaltu si vzal Tůma, ale kapitán 
Mergl vzal zodpovědnost na sebe. 
Poslal brankáře doprava a jistě pro-
měnil k levé tyči. Už o čtyři minu-
ty později vyslal Hurt do rychlého 
brejku Tůmu, ten utekl obraně a 
našel před prázdnou brankou Ko-
těšovského – 2:0. Ve 42. minutě se 
povedla standardní situace hostům  
a střídající Ruszó snížil. Sotva ode-
šli hráči v poločase do kabiny, spus-
tilo nebývalé krupobití, vichřice  
a byly obavy, zda se utkání dohra-
je. S koncem poločasové pauzy se 

ale vyčasilo, hráči ve druhém polo-
čase klouzali po bílých krupkách, 
ale vše v rámci regulí. Vilémov se 
snažil vyrovnat, ale dobře pracu-
jící obrana domácích a spolehlivý 
Vondráček v bráně nic podstat-
ného hostům nedovolili. Naopak  
v závěru zápasu se konečně pro-
sadil i střelec Tůma, který dostal 
ideální míč od Šoufka, uvolnil se 
rychlou kličkou na penaltě a zavě-
sil k tyči.

Petr Procházka

Odbor nemovitostí a investic MěÚ 
Bílina uspořádal pro zaměstnan-
ce města a městských technických 
služeb badmintonový turnaj o pu-
tovní pohár ve čtyřhrách na kur-
tech v Zelené hale. Turnaj probíhal 
ve zmíněný den od 14 hodin do 
18 hodin. Celkem se sešlo šestnáct 

Cílem vedení fotbalového klubu a 
trenérského týmu je připravit na-
šim fotbalistům podobné podmín-
ky, jaké mají velké týmy v našem 
regionu. Pro začínající hráče není 
důležité, v jakém klubu hrají, ale 
zajímá je, co jim tento klub doká-
že nabídnout a jestli je dokáže při-
pravit na jejich sportovní kariéru.  
Z tohoto důvodu jsme například 
do zimní přípravy zařadili kru-
hové tréninky (KT – Relax), které 
byly zaměřeny na koordinaci po-
hybu za dohledu kvalifikovaného 
odborníka. Víkendy v zimním 
období už byly především ve zna-
mení fotbalu. Podzimní příprava 
proběhla ve sportovní hale v Bílině, 
pro přípravná utkání jsme si zvali 
především přijatelné ročníky z  FK 
Bílina.
Na jarní část sezóny už jsme se 
přesunuli na domácí hřiště v Hrob-
čicích. Tým starší přípravky se 
nám zapojil do satelitních turnajů 
okresního přeboru. Nejlepší hráče 
z této věkové kategorie se snažíme 
začlenit i do týmu mladších žáků.
Mladší žáci FK Hrobčice hrají v le-

Vyrovnané utkání sehrála Bílina na 
hřišti souseda v tabulce Žatce. Bí-
lina byla asi fotbalovější, Žatec za-
rputilejší. Už v 7. minutě předvedla 
Bílina akci, která je typická pro její 
hru. Na pravé straně dostal ideální 
míč do běhu Procházka a z úhlu se 
výborně trefil ke vzdálenější tyči. 
Mladý hráč ukázal svůj potenciál - 
rychlost, dobrou kopací techniku. 
Jeho slabinou je malá chuť chodit 
do osobních soubojů. Vyrovnání 
se Žatec dočkal v 35. minutě, kdy 
špatně komunikovali stopeři hos-
tů a žatecký útočník měl snadnou  
a přímou cestu k brance bezmoc-
ného Vondráčka.
Vyrovnaný fotbal bez větších šancí 
pokračoval i v druhém poločase. 
Bílina ve snaze o fotbalovost často 
rozvíjela útok riskantně na něko-
lik přihrávek na vlastní půli a tato 
„barcelona“ se nevyplatila v 63. mi-
nutě , kdy chyba v přihrávce vyús-
tila v rychlý brejk Žatce a vedoucí 
branku - 2:1. Marně se z lavičky 
Bíliny ozývaly výzvy po zjednodu-
šení hry. Až v 79. minutě střídající 
Kotěšovský po získání míče rychle 
vysunul nabíhajícího Tůmu, ten 
utekl obraně domácích a s přehle-

Bílinští fotbalisté si nechali body 
V dalším utkání KP přijelo na 
Kyselku mužstvo Vilémova – nej-
vzdálenější destinace v Ústeckém 
kraji. Podpořit je přijelo poměr-
ně dost fanoušků, protože Vilé-
mov patří ke kandidátům sestupu.  
Vilémovští se prezentovali snaži-
vým fotbalem, bojovali příkladně, 
ale větší fotbalová kvalita byla pře-
ce jen u domácích. Ti nepodali nej-
lepší výkon sezóny, hráli nepřesně, 
nedařily se brejky ani standardky, 
na vítězství to však tentokrát sta-
čilo. Ve 32. minutě faulovali hosté  

Žatec – Bílina 3:2np (1:1)

Branky hostů: Procházka, Tůma
Sestava Bíliny: 
Vondráček – Bečvařík, Katre-
nič, Mergl, Baran – Hromádko, 
Pavlíček, Šoufek, Záhradský – 
Procházka, Tůma
Střídali: Kotěšovský, Coufal

Bílina – Vilémov 3:1 (2:1)
Branky: Mergl /p/, Kotěšovský, 
Tůma
Sestava domácích: Vondráček 
– Hromádko, Katrenič, Mergl, 
Baran – Hurt, Šoufek, Pavlíček, 
Záhradský - Kotěšovský, Tůma
Střídali: Procházka, Kozler, 
Rokos
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 25. června
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

Výstava dětských prací ze soutěže 
Bořeňské čarodějnice 2017

středa 29. června
KURO SHIRO

japonská tušová malba
Současná vizuální umělkyně Radka 
Müllerová pracuje s novými médii, 

digitální fotografií a instalací většinou 
se sociálním podtextem. V letech 
2012 – 2016 doprovázela manžela 
Stanislava Műllera v Japonsku na 

Toyama Institute of Glass Art. Mülle-
rová v Japonsku studovala tradiční 
japonskou malbu – sumi-e a absol-
vovala s místními mnoho výstav, 

kde prezentovala vlastní pohled na 
japonskou společnost. Na malbách 
představuje většinou portréty nebo 
figury a jejich tíživé pohledy vedou 
k hlubším úvahám nad japonskou 
společností a postavením žen ve 

společnosti.
Vernisáž se uskuteční v 17 hodin, 

výstava začíná 30. června a potrvá do 
30. července.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

14. června, 15 hodin
MALÁ MUZIKA Z CHOMUTOVA

Taneční odpoledne nejen pro seniory, 
k poslechu a k tanci hraje Malá muzi-

ka z Chomutova.

15. června, 16 hodin
YOUTUBER SHOW 

Vyhodnocení soutěže videí youtuberů 
z bílinských škol, následuje dvouho-
dinová show. Vyhlášení výsledků se 
uskuteční v Kulturním domě Fontána 
v Bílině za přítomnosti poroty a you-

tuberů: Fimlar, Fayne, P JAY.

POHÁDKOVÝ LES

26. a 27. června, 8 hodin
POHÁDKOVÁ CESTA

Opět na konec školního roku pořádá-
me v Pohádkovém lese dobrodruž-
nou cestu, tentokrát na téma „Cesta 
kolem světa“. Opět bude připraveno 
osm stanovišť s úkoly a na konci děti 

čeká sladká odměna.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO 
KYSELKA

2. června, 22 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: 

SALAZAROVA POMSTA – 2D

3. června, 22 hodin
VETŘELEC: COVENANT – 2D

8. června, 22 hodin
SMRTIHLAV – 2D

9. června, 22 hodin
WONDER WOMEN – 2D

10. června, 22 hodin
MUMIE – 2D

15. června, 22 hodin
POBŘEŽNÍ HLÍDKA – 2D

16. června, 22 hodin
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 

– 2D

17. června, 22 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – 2D

22. června, 22 hodin
HOLKY NA TAHU – 2D

23. června, 22 hodin
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ 

RYTÍŘ – 3D

24. května, 22 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 

– 2D

29. června, 22 hodin
EXTREMNÍ RYCHLOST – 2D

30. června, 22 hodin
JÁ PADOUCH 3 – 2D

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

15. července, 16 hodin
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ 

KOZY
Koncert kapel Pekař, Visací zámek, 
Tony Ducháček & Garage, Cocotte 

minute

ALTÁNEK NA KYSELCE

20. července, 16 hodin
O SMOLÍČKOVI

Pohádku pro děti a rodiče uvede diva-
dlo Semafór Praha.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

červen
Na čem (se) smaží Indonésie

Výstava o pěstování palmy olejné, 
která má devastující dopady na životní 
prostředí Indonésie a životy místních 

obyvatel.

21. června
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Téma: Prázdniny

12. července, 9 hodin
PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

Výroba knižních záložek

červenec - srpen
MALÝ KNIHOVNÍK

Chcete si vyzkoušet práci knihovníka? 
Dozvíte se, jak se knihy nejen půjčují, 

ale i balí, spravují a zařazují. Registrovat 
se můžete v dětském oddělení a na 

pobočkách knihovny. Akce je určena 
pro malé čtenáře knihovny.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, 
KYSELKA

14. - 16. červenec
SRAZ VOZŮ CITRÖEN

Tradiční sraz historických i současných 
vozů. Hlavní program bude 15. 7. od 

11.00 hodin na náměstí.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

14. června, 15.30 hodin
UKÁZKOVÁ HODINA DISCO DANCE

14. června, 17 hodin
UKÁZKOVÁ HODINA STREET 

DANCE

15. června, 16 hodin
UKÁZKOVÁ HODINA MAŽORETKY

21. června, 10 hodin
ROZLUČKA RC KLOKÁNEK

22. června, 8.30 hodin
VÝTVARNÉ KOUZLENÍ

Soutěž pro MŠ a ZŠ (korálky, keramika, 
kresba, malba)

22. června, 18 hodin
PŘEDPRÁZDNINOVÁ JUMPING 

PÁRTY

GALERIE POD VĚŽÍ

červen
KERAMIKA

Výtvarná díla spojená s keramikou, 
která vytvořily děti z Domu 

dětí a mládeže v Bílině, se prezentují 
v Galerii Pod věží. 

Originální výstava představuje 
dětský umělecký talent pod vedením 

bílinského malíře Pavla Říhy 
a zkušené lektorky z DDM 

Jaroslavy Jeriové. 

MUSIC CLUB PRAŽANKA

16. června
PEPINO PARTY VOL.!!!

DJ Tomino

17. června
KAKTUS NIGHT

DJ Mixa

23. června
XXX KÝBL PÁRTY

DJ Fany

24. června
EXCLUSIVE LADIES NIGHT

DJ Tomino

30. června
DISCO&GRIL PARTY

DJ Mixa

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

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


