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Andrea Nováková: Když je spokojený
personál, je spokojený i pacient

Zubní pohotovost zahájila
provoz na poliklinice v Bílině V NEMOCNICI 

PŘIVÍTALI JARO

Jednatelka HNsP Andrea Nováková

Na základě výběrového řízení po-
tvrdila valná hromada Hornické 
nemocnice s poliklinikou ve funk-
ci jednatelky Andreu Novákovou.  
Ta byla ve funkci dočasně od 24. 
října. Prostředí polikliniky není 
Andree Novákové cizí, v minulosti 
působila jako asistentka jednatele. 
Jaké to je vést 160 zaměstnanců,  
z toho 90 na plný úvazek, starat se 
o pacienty ve čtyřech lůžkových 
oddělení nemocnice i o stovky ná-
vštěvníků polikliniky, popsala v ná-
sledujícím rozhovoru. 

V dočasné funkci jednatelky jste 
působila několik měsíců. Bylo pro 
vás poté samozřejmé, že se přihlá-
síte do výběrového řízení, nebo jste 
se rozhodovala?

Bylo to vlastně takové velké váhá-
ní mezi obrovskou odpovědností 
a skutečností, že se nepovažuji za 
ambiciózního člověka, který by měl 

V Bílině byla slavnostně otevřena 
nová zubní pohotovost. Stala se 
tak pátou zubní pohotovostí v kra-
ji. “Naše nemocnice si díky stále 
se rozšiřující nabídce služeb a re-
konstruovanému prostoru získává 
výbornou pověst v rámci celého 
Ústeckého kraje. Otevření tolik 
potřebné zubní pohotovosti je jistě 

dobrou zprávou pro pacienty z Bíli-
ny i okolních měst,” uvedl při slav-
nostním přestřižení pásky starosta 
města Oldřich Bubeníček. 
Ordinace pohotovosti disponuje 
nejmodernějším vybavením, sa-
mozřejmostí je rentgen, ultrazvuk 
pro odstranění zubního kamene, 
sterilizátor zubařského náčiní nebo 

obrazovka nad křeslem. Provoz 
pohotovosti zajišťují MUDr. Zahed 
Karnoub a MUDr. Eva Yaghiová. S 
bolavými zuby mohou pacienti při-
jít v úterý, čtvrtek a pátek od 16 do 
20 hodin, v sobotu od 8 do 20 ho-
din a o svátcích od 8 do 18 hodin.

(pn)

Zaměstnanci Hornické nemocnice 
s poliklinikou již tradičně přichys-
tali pro klienty sociálních lůžek, pa-
cienty a jejich příbuzné odpolední 
posezení u příležitosti vítání jara. 
Pod vedením ergoterapeutky Si-
mony Chynoraiové si zástupci jed-
notlivých oddělení vyrobili vázičky 
s jarními motivy, které zdobí spolu 
s tulipány společenské prostory. Při 
poslechu dechové a lidové hudby 
si všichni pochutnali na jablečném 
štrůdlu. O dodávku jablek se po-
staral primář oddělení MUDr. Petr 
Reichert a výborné závisny ochotně 
napekly kuchařky. S hrdostí může-
me říct, že akce se povedla a všichni 
byli spokojeni.

HNsP

stát v čele společnosti, a na druhou 
stranu tím, že je mi prostředí poli-
kliniky blízké, znám tu práci i per-
sonál. Svou roli hrálo i to, že se nám 
v prosinci podařilo získat akredita-
ci. Na přípravě jsem se také podílela 
a tohoto osvědčení si moc vážím.  

Za poslední roky se na poliklinice 
odehrálo mnoho změn k lepšímu, 
vnímají to i pacienti a získáváte si 
čím dál lepší jméno. Čím to je? 

Ve všech oblastech se hodně sna-
žíme. Především je to o personálu. 
Když je spokojený personál, tak je 
spokojený pacient. Vše musí být 
provázané. Od uklízečky, která svou 
práci musí dělat ráda a dobře, přes 
kuchařky, sanitářky, sestřičky až po 
lékaře. Díky velké podpoře města se 
nám podařila rozsáhlá rekonstruk-
ce, která vlastně pořád pokračuje,  
a můžeme pořizovat i různé mo-
derní přístroje a vybavení na lůžko-
vé stanice a další pracoviště. Pak je 
to jistě také o nabídce našich služeb. 
Podařilo se nám zprovoznit takové 
služby, kterých bylo nebo ještě je  
v kraji opravdu nedostatek, takže 
sem začali pacienti i dojíždět z ji-
ných měst třeba na mamografické 
vyšetření nebo na zubní pohoto-
vost. 

Připravujete další novinky. Prozra-
díte některé?

Máme krátkodobé plány, na kte-
rých se pracuje, a pak ty dlouho-
dobé, o kterých nyní nemůžeme 
s přesností říci, jestli se uskuteční. 
Realizace plánů je závislá na od-
bornících, které se snažíme získat, 
a na zdravotních pojišťovnách,  
se kterými jednáme o uzavření smluv.  
Nyní máme pokryté základní služ-
by pro pacienty, od praktických  
a dětských lékařů, přes domácí 
péči, rehabilitaci, oční, gynekologii 
až po chirurgii či ortopedii a další. 
Tyto ambulantní služby bychom 
chtěli rozšířit o endokrinologii  
a gastroentrologii. Tím dlouhodo-
bým plánem je vybudování tako-
vé služby, která by zajišťovala péči  
o seniory, ať ve formě domu pro se-
niory nebo v jiné. Věřím, že pokud 
bude mít i nadále stejnou vizi Rada 
města, Dozorčí rada nemocnice  
a vedení města, budou naše služby 
stále zkvalitňovány. 

Pavlína Nevrlá

Zubař Zahed Karnaub ukázal starostovi Oldřichu Bubeníčkovi a místostarostce Veronice Horové nové vybavení ordinace                                                                             
Foto: Pavlína Nevrlá 
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Poraďte se 
s advokátem
V květnu budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
31. května od 15 do 17 hodin v 
kanceláři číslo 207 v budově 
městského úřadu v Seifertově 
ulici. 
Jedná o krátké informativní po-
rady v délce zhruba patnácti mi-
nut, jejichž účelem je poskytnutí 
základních informací ohledně 
jednotlivých případů tak, aby 
daná osoba získala přehled o 
svých právech, povinnostech a 
možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřeše-
ní konkrétního právního přípa-
du, ale seznámení žadatele s jeho 
situací a případnými možnostmi, 
které mu právo nabízí k řešení 
jeho postavení.                        (red)

Upozornění
Městský úřad v Bílině připomíná 
veřejnosti, že úřední dny nejsou 
pouze v pondělí a ve středu. Lidé 
si mohou přijít vyřídit své zále-
žitosti od pondělí do čtvrtku. Po 
předešlé ústní nebo telefonické 
dohodě jsou úředníci k dispozi-
ci i v pátek, výjimkou je kancelář 
vydávání řidičských průkazů a 
přihlašování vozidel odboru do-
pravy, provoz hlavní pokladny 
finančního odboru či kancelář 
evidence obyvatel odboru správ-
ním a vnitřních věcí. 

(pn)

Cestující 
si odhlasovali 
změnu jízdních 
řádů
Spoje městské hromadné dopra-
vy budou jezdit o deset minut 
dříve. O změně jízdních řádů 
rozhodli cestující v interneto-
vé anketě. Téměř sedmdesát 
procent hlasujících souhlasilo  
s tímto posunutím. “Anketu jsme 
vyhlásili na základě množících se 
žádostí o změnu času v jízdním 
řádu. Podle nového harmono-
gramu budou autobusové spoje 
lépe navazovat na vlakové,” vy-
světlil vedoucí odboru dopravy 
Oldřich Jedlička. 
Nový jízdní řád by měl začít platit 
od září. Cestující budou o všech 
změnách včas informováni.   (pn)

KRÁTCEDům na předměstí přetéká 
odpadky, město chce nápravu

Na Kyselce vyrostl multifunkční 
areál pro aktivní rodiny

Velmi špatná hygienická i bezpeč-
nostní situace je v panelovém domě 
v ulici Švabinského, který je známý 
jako U Zajíčka. Lidé tam žijí mezi 
odpadky, okna i vchodové dveře 
jsou rozbité a hrozí poranění. Vede-
ní města o situaci ví a řeší ji všemi 
dostupnými prostředky. Prostřed-
nictvím odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí důrazně vyzval 
členy výboru společenství domu, 
aby v co nejkratším termínu napra-
vili tento stav. “Dům je v majetku 
sdružení vlastníků bytových jed-
notek, ne v majetku města, tudíž 
máme velmi omezené pravomoci k 
tomu, abychom mohli jednat. Přes-
to se snažíme neúnosnou situaci 
řešit,” uvedla místostarostka Vero-
nika Horová. Zásilky, které staveb-
ní úřad zaslal členům výboru, byly 
jimi převzaty.
Několik rodin v domě pravidel-
ně navštěvují sociální pracovnice 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví. Právě ty na špatné životní 

Zcela nové hřiště mohou využí-
vat děti na Kyselce. U street wor-
koutového hřiště vyrostlo hři-
ště určené dětem, mladistvým  
i dospělým. “Dosud nevyužitá trav-

natá plocha v bezprostřední blíz-
kosti street workoutového hřiště, 
které je určené zejména mladist-
vým a dospělým, je vhodná pro 
rozšíření o další herní prvky. Místo 

tak budou moci navštěvovat celé 
rodiny, dospělí si mohou zacvičit  
a děti zatím pohrát,” uvedla mís-
tostarostka Zuzana Bařtipánová.
V době prací byl prostor oplocen  
a z důvodu bezpečnosti pro veřej-
nost nepřístupný.  Plocha se již ote-
vřela a na děti zde čekají nové prolé-
začky, houpačky, lanová pyramida, 
poletucha a další. „Pro větší děti  
a dospělé se chystají nové fitness prv-
ky, které doplní stávající workouto-
vé hřiště. Celý prostor je oplocen 
a jeho provoz je řízen provozním 
řádem“, prozradila místostarostka 
Veronika Horová. Město tam dále 
nechalo nainstalovat další nezbyt-
ný mobiliář - lavičky, stojan na kola  
a odpadkové koše. 

(pn)

podmínky upozornily. “V domě 
žije mnoho malých dětí, ty pobí-
hají po chodbách mezi odpadky, 
špínou. Navíc jsou ve dvou po-
schodích na chodbě rozbitá okna a 
hrozí, že by děti mohly vypadnout. 
Vchodové dveře jsou již dlouhou 
dobu rozbité, jsou tam ostré hrany, 
je zde riziko poranění. Proto jsme 
na vše upozornili jak vedení města, 
tak i krajskou hygienickou stanici, 
stavební odbor i správce budovy,” 
vysvětlila sociální pracovnice Iveta 
Jingerová.
Stavební odbor posoudil stavebně-
-technický stav domu a z výsledku 
vyplynulo, že v tomto ohledu je 
dům v pořádku. Krajská hygienic-
ká stanice ve svém posudku uvádí, 
že situace sice není příznivá, ale 
může zakročit pouze v případě, že 
by se v domě nacházeli potkani či 
štěnice. Pak by mohla dát vlastní-
kovi nemovitosti příkaz k derati-
zaci. Přítomnost potkanů a štěnic 
však dosud nebyla prokázána. “V 
této chvíli můžeme pouze vyzývat 
jednotlivé vlastníky bytů, mezi kte-

rými je mnoho cizinců, aby dali do 
pořádku alespoň ty nejzávažnější 
problémy, tedy nebezpečná místa. 
Komunikace je však velmi obtížná, 
většinou bez odezvy. Navíc se ná-
jemníci bytů často mění. Přesto se 
snažíme dál. Další možností řešení 
z naší strany je apelování na nájem-
ce, kteří v bytech bydlí, prostřed-
nictvím sociálních pracovnic, aby 
si dům uklidili a nebezpečná místa 
alespoň provizorně zahradili. Větši-
na nájemců však na naše výzvy také 
nereaguje,” zhodnotil možnosti sta-
rosta města Oldřich Bubeníček.   
V domě se dvěma vchody je zhru-
ba čtyřicet bytů. Mnoho z nich je v 
majetku obyvatel, kteří nemají trva-
lé bydliště na území města Bíliny, a 
cizinců. Podle vyjádření správce je 
dům velmi zadlužený. Město bude 
situaci neustále monitorovat a hle-
dat další řešení, která by pomohla 
stav zlepšit.

Pavlína Nevrlá

Práce na novém dětském hřišti                                                                          Foto: Pavlína Nevrlá
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Psům bez dohledu hrozí venku nebezpečí
Nenechávejte své psy volně pobíhat 
po ulicích, varují městští strážníci. 
Nejen lidem, ale i zvířatům hrozí 
nebezpečí. To se potvrdilo v minu-
lých dnech, kdy auto porazilo dva 
psy, kteří na místě uhynuli. “Ape-
lujeme na majitele psů, aby na ně 
dávali pozor. Často se setkáváme 
s případy, kdy pes majiteli utekl, 
nebo někteří majitelé pouští psy sa-
motné ven, aby se vyvenčili. Může 
to skončit pokousáním člověka, ale 
i zraněním nebo uhynutím zvíře-
te, tak jako se to stalo nyní,” uvedl 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár.
Smutná událost se stala na silni-
ci 1/13 u čerpací stanice na okraji 
města. Na dva uhynulé psy upozor-

nil řidič, který místem projížděl. 
Strážníci bezprostředně po ozná-
mení zvířata odstranili, aby nedo-
šlo k dopravní nehodě. Podařilo 
se jim i zjistit majitele obou zvířat. 
“Kříženec měl na obojku evidenční 
známku, podle které se nám po-
dařilo zjistit majitelku. Druhý pes 
menšího vrůstu známku neměl, ale 
majitel se nám přihlásil sám, pro-
tože ho postrádal,” doplnil ředitel.
Jeden ze psů své majitelce nejspíše 
utekl sám, když byl na vodítku uvá-
zaný k zábradlí v obchodu, zatím-
co žena nakupovala. Druhého psa 
jeho majitel pustil v ranních hodi-
nách samotného vyvenčit se. 
S volným pohybem psů po měs-
tě je kromě možného nebezpečí 
spojeno i nepříjemné množství 
psích exkrementů na veřejném 

prostranství. Problematiku chovu 
psů i koček upravuje znění zákona 
o ochraně zvířat proti týrání, který 
majitelům stanoví například povin-
nost mít psa zabezpečeného proti 
útěku ze soukromého pozemku, 
dále povinnost mít psa přihlášené-
ho k evidenci a mít za něj zaplacený 
poplatek. Dále je ve městě Bílina 
platná obecně závazná vyhláška o 
pravidlech pohybu psů na veřej-
ném prostranství a vymezených 
prostorech pro volné pobíhání psů, 
která mimo jiné stanovuje, že psa 
má mít jeho majitel při venčení na 
vodítku a musí po něm uklízet ex-
krementy. 
V roce 2016 bylo městskou policií 
umístěno do útulku celkem 64 psů 
a koček, další desítky zvířat byly 
předány svým majitelům.

Pavlína Nevrlá

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Lednice patří do sběrného 
dvora
Na monitoru kamerového systé-
mu uviděli strážníci nepřizpůso-
bivé obyvatele, jak v ulici Za Chlu-
mem rozebírají lednici, kterou 
kdosi umístil ke kontejnerům na 
komunální odpad. Jelikož lednice 
nemá u běžných kontejnerů co dě-
lat, pátrali strážníci po osobě, kte-
rá ji tam dala. Na videozáznamu, 
který byl zhruba půl hodiny starý, 
uviděli osoby, které z bílé dodávky 
vyložily novou lednici a na rudlíku 
ji odvezly do blízkého domu. Z něj 
zanedlouho vyvezly starou lednici 
a postavily ji ke kontejneru. Navíc 
po celou dobu stála dodávka v zá-
kazu vjezdu. Zaměstnanec firmy, 
jejíž název se tkvěl na boku vozu, 
se bude nyní zodpovídat z pře-
stupku.                                         (pn) 

Obtěžovali prachem
Opravovat a brousit plechy ná-
kladního automobilu se rozhodla 

provedla kontrolu osob a násled-
ně na to provedla test na alkohol.  
U tří nezletilých nebo mladistvých 
osob byl naměřen alkohol. Ná-
sledně byli předány rodičům.                                 

(pn)

Matka omlouvala záškoláky
K běžné činnosti strážníků patří 
i kontrola záškoláků. Právě děti, 
které se pohybovaly venku v době, 
kdy mají být ve škole, uviděli i v 
těchto dnech. Děti se strážníkům 
různě vymlouvaly, každý však ří-
kal něco jiného. Náhle z domu 
vyšla matka jednoho z dětí, která 
uvedla, že jsou všechny nemoc-
né, a proto nešly do školy. Hlídka 
si tedy ověřila, zda jsou ve škole 
omluveny. Nebyly. Vše tedy stráž-
níci předali sociálním pracovni-
cím.                                                        (pn)

skupina opravářů přímo na veřej-
ném prostranství v ulici Antonína 
Sovy. Lidem v okolí vadil nejen 
hluk, ale i prach, který se usazoval 
na vozech v blízkosti. Strážníci vy-
zvali přítomné k zanechání činnos-
ti, což učinili.                               (pn)

Chtěl na koncert 
bez vstupenky
Na koncert se chtěl mermomo-
cí dostat značně opilý muž, který 
ale neměl vstupenku. Od vchodu 
Kulturního domu Fontána odmítl 
odejít a stále se domáhal vstupu. 
Vše museli přijet vyřešit strážníci. 
V době, kdy se hlídka na místo do-
stavila, stál muž u vchodu a hlasitě 
křičel, aby jej obsluha pustila do-
vnitř. Hlídka osobu požádala, aby jí 
dobrovolně následovala ke služeb-
nímu vozidlu, což učinila. Komu-
nikace se strážníky nebyl muž kvůli 
podnapilosti schopný, a tak s ním 
bylo sepsáno předvolání k projed-
nání přestupku.                             (pn)

Hlasitě se hádali
Hádku dvou lidí zaslechla hlídka 
strážníků při běžné kontrolní čin-
nosti v ulici Želivského. Muž ženě 
hrubě nadával, ta se před ním sna-
žila utéct, ale on ji stále pronásledo-
val. Hlídka obě osoby vyzvala, aby 
zanechaly svého chování a předlo-
žily doklady. Jelikož se agresivita 
muže vůči jeho přítelkyni zvyšo-
vala, byl strážníkem vyzván, aby 
jej následoval na služebnu. Druhý 
strážník mezitím poučil ženu o 
možnosti dalšího řešení. Žena při-
znala, že ji v minulosti přítel i fyzic-
ky napadl. Agresivní muž se bude 
zpovídat z přestupku ve veřejném 
pořádku.                                        (pn)

Mladiství popíjeli alkohol
Jeden z obyvatelů Sídliště U Nového 
nádraží si všiml skupiny mladých 
lidí, kteří nad hasičskou zbrojnicí 
popíjeli alkohol a dělali nepořádek. 
Strážníci na místě zjistili osm osob. 
Ty popíjeli kolu s vínem. Hlídka 

ZE SVODEK POLICIE ČR
Vykradené chatky
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do zahradní chatky, ze které si od-
nesl televizor, matraci a zahradní 
lehátko. Celková škoda byla vyčís-
lena na více jak šest tisíc korun.  
V jiné bílinské zahrádkářské  
kolonii také řádil zloděj, o ví-
kendu majitele chatky připravil o 
elektrické ruční nářadí a vysavač 
na listí. V tomto případě oznamo-
vatel vyčíslil škodu na devět tisíc. 
Policisté oba případy prověřují 
jako přečiny krádeže a budou se 
zabývat i verzí, že má obě vloupá-
ní na svědomí stejný pachatel. 

(dv)

Vykradené auto
Auto zaparkované na bílinském síd-
lišti vykradl během noci neznámý 
zloděj. Moc si toho ale neodnesl, ve 
vozidle našel jen doklady a sluneční 
brýle. Oznamovatel vyčíslil celko-
vou škodu na odcizených věcech a 
rozbitém okénku na necelé tři tisíce 
korun. Policisté případ prověřují 
jako přečin krádeže a po pachateli 
pátrají.                                            (dv)

Zloděj odnesl hlavně nářadí
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal do 
truhlárny. Odnesl si pracovní nářa-
dí různých značek a typů a přibral 
i elektroniku z kanceláře. Celková 

škoda byla vyčíslena na více jak 
sedmdesát tisíc korun. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení pro 
přečin krádeže, za který hrozí zlo-
ději s ohledem na výši způsobené 
škody až pětileté vězení.              (dv)

Zloděj čokolád dopaden
Až tři roky ve vězení by mohl strá-
vit jednatřicetiletý recidivista, kte-
rý společně se čtyřiadvacetiletým 
kumpánem ukradl koncem března 
v bílinském supermarketu čokolá-
dy. Jednání v minulosti devětkrát 
odsouzeného muže i jeho osmkrát 
odsouzeného spolupachatele ale 
zachytily bezpečnostní kamery, 
když policisté záznam shlédli, hned 

věděli, pro koho si mají zajít. Po-
dezřelý se u výslechu pod tíhou 
důkazů přiznal a převzal si sdělení 
podezření z přečinu krádeže. 

(dv)

Vykradená garáž
Bílinští policisté pátrají po nezná-
mém pachateli, který se vloupal 
do garáže u rodinného domu. Po 
vypáčení vrat vnikl dovnitř a od-
cizil dvě jízdní kola a travní sekač-
ku, celková škoda byla vyčíslena 
na 15 tisíc korun. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže, za který hrozí 
pachateli v případě dopadení až 
dvouleté vězení.                          (dv)



Slyšeli jste už o pěstounské péči? Nebo vás už dokonce někde v kout-
ku napadlo, jestli by náhradní rodičovství nebyla cesta právě pro vás? 
Pokud máte rádi děti, umíte to s nimi a máte ve svém srdci ještě jedno 
místo, možná byste opravdu byli skvělými náhradními rodiči! 
Na neformálním setkání Moderní pěstounství můžete 14. června 2017 
od 15 do 18 hodin o náhradní rodinné péči zjistit víc. Setkání pořádá 
obecně prospěšná společnost Dobrá rodina a konat se bude v její tep-
lické pobočce na adrese Novoveská 3107.
Na setkání je možné položit jakékoliv otázky, vyjádřit upřímně své 
obavy. Účastníci dostanou kvalifikovanou a praxí podloženou odpo-
věď zkušených lektorek a také pěstounů, kteří se přijdou podělit o své 
osobní zkušenosti.
Na setkání je nutné se předem přihlásit na adrese akce.dobrarodina.cz/
moderni-pestounstvi nebo u koordinátorky Lenky Ryskové: 778 499 119.
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Nevyhovující zastávky nahradí nové

Z Kostomlat se 
do Bíliny pojede lépe

Dobrá rodina podá informace 
o pěstounské péči

Čištění komunikací a parkovacích ploch

Město Bílina zrekonstruuje tři 
autobusové zastávky, které jsou  
v nevyhovujícím technickém sta-
vu. “Tyto zastávky opravíme, dojde  
i k úpravě jejich bezprostředního 
okolí. Další zastávka bude zcela 
zrušena,” uvedl vedoucí odboru 
dopravy Oldřich Jedlička. 
K rekonstrukcím dojde v ulici 
Pražská, Teplická a Litoměřická. 
V Pražské ulici bude zbouraná za-
stávka naproti poliklinice ve smě-
ru do Loun. “Odřízneme starou 
železnou konstrukci, vybouráme 
betonový povrch, pak tam umís-
tíme novou zastávku, která bude 
o něco menší, a provedeme par-
kovou úpravu okolí,” upřesnil ve-
doucí. Podobné změny nastanou  

Letos na podzim by se měla otevřít 
silnice propojující obec Kostomla-
ty pod Milešovkou s Bílinou. Auta 
tudy měla původně začít jezdit již 
loni, vyskytly se však nepředpoklá-
dané problémy. Investor na straně 
od Kostomlat narazil na plyno-
vé potrubí, kvůli kterému musel 
změnit projektovou dokumentaci 
a silnici odklonit. To je však nyní 
vyřešené. “V současné době se pra-
cuje na odvodnění části komuni-
kace a dalších drobných úpravách.  
Po kolaudaci se komunikace ote-
vře,“ potvrdil vedoucí odboru do-
pravy Oldřich Jedlička. Nejprve 
bylo v plánu, že se cesta v Bílině na-
pojí na místní komunikaci vedoucí 

Městské technické služby Bílina budou v níže uvedených termínech 
provádět čištění komunikací a parkovacích ploch. Žádáme všechny 
řidiče, aby respektovali značení a umožnili bezproblémový úklid města. 
K umístění dočasného značení je vydáno řádné rozhodnutí a bude 
možné při jeho nerespektování vozidla odtáhnout. Uvedené termíny 
čištění v jednotlivých lokalitách jsou rámcové.
Do konkrétních ulic bude vždy s týdenním předstihem umístěno 
značení.
Čištění bude probíhat v dopoledních hodinách a ulice budou uzavírá-
ny postupně tak, aby bylo vždy možné vozidla odstavit v dosažitelné 
vzdálenosti.

Občanům předem děkujeme za spolupráci.
MTS Bílina

Zjednodušený harmonogram:
Sídliště Za Chlumem + Čapkova ulice: 15.5.2017 – 31.5.2017
SUNN + Panelové sídliště + SHD: 1.6.2017 – 7.6.2017
Pražské Předměstí: 7.6.2017 – 15.6.2017
Centrum města + Lidická ulice: 15.5.2017 – 31.5.2017

do sídliště Za Chlumem. Ta je však 
v současné době využívána pouze 
jako příjezd k řadovým garážím. 
Její parametry, především šířko-
vé, by tedy neodpovídaly předpo-
kládanému dopravnímu zatížení. 
“Silnice z Kostomlat se tedy napojí 
se na Teplickou ulici v místech re-
staurace U Vraha. Současně dojde 
k nezbytným dopravním a staveb-
ním úpravám tamního náměstíč-
ka,” doplnil vedoucí.
U garáží za sídlištěm Za Chlumem 
by měl být vjezd na komunikaci do 
Kostomlat pro motoristy uzavřen, 
budou ho ale moci využívat cyklis-
té a chodci.                                  

(pn)

v Teplické ulici u Domu se sou-
středěnou pečovatelskou službou.  
Zastávka bude nahrazena za mo-
derní, kapacitně však bude větší než 
na Pražské. Stejně tak tomu bude  
i v Litoměřické ulici u bývalé pro-
dejny Meinl. 
Autobusová zastávka, která se na-
chází v Bílinské ulici u silnice číslo 
13 v místě kruhových garáží, bude 
zcela zrušena. Důvodem je její sou-
časné nevyužívání. 
Rekonstrukce tří zastávek a ruše-
ní jedné zastávky se předpokládá  
v září letošního roku. Ve městě se 
tím pádem již nebudou nacházet 
žádné zastávky, které nesplňují 
technické požadavky.

(pn) 



Do hnědé nádoby na bioodpad 
patří:
- listí a tráva
- kořeny, listy zeleniny a květin
- kousky větví a keřů
- spadané ovoce
- zbytky zeleniny a ovoce
- čajové sáčky, kávová sedlina
- skořápky z vajec

Do hnědé nádoby na bioodpad 
nepatří:
- tekuté zbytky jídel
- kosti, maso, uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné látky
- komunální odpad
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Začal svoz biologického odpadu

Dopravu v Břežánské zklidní radar

Zelený telefon prozradí stav ovzduší

Městské technické služby začaly 
svážet bioodpad. Ten mohou lidé 
vhazovat do hnědých nádob na tří-
děný odpad, svoz se koná každou 
středu. Bioodpad se sváží od začát-
ku dubna do poloviny listopadu.
Služba je primárně určená pro li-
kvidaci bioodpadu vzniklého v 
domácnosti, případně z menších 
dvorků či zahrádek. Majitelé vět-
ších pozemků, kterým zapůjčené 
nádoby nestačí, mohou bioodpad 
bezplatně uložit ve sběrném dvo-
ru. “Kvalita vytříděného odpadu z 
rodinných domů je téměř stopro-
centní, za což občanům děkujeme. 
Kvalita odpadu z veřejných stání je 
však horší. Osádka svozového vozi-
dla tyto nádoby kontroluje a pokud 
obsahují jiný odpad než bio, jsou 
odváženy společně s komunálním 
odpadem,” upozornil vedoucí stře-
diska svozu odpadů a čištění města 
Městských technických služeb Bí-

Zklidnit dopravu v Břežánské ulici 
by měl nový radar. Ulicí projíždí 
každý den velké množství osobních 
i nákladních aut a lidi z okolních 
domů trápí hluk a také snížená bez-
pečnostní situace. To by měl zčás-
ti vyřešit nový ukazatel rychlosti, 
který bude umístěn v ulici směrem 
ke kruhovému objezdu. “Současně 
hledáme další možnosti, jak tamní 
situaci řešit. Navrhli jsme napří-
klad snížení rychlosti na třicet ki-
lometrů v hodině, k tomu nám ale 
dopravní inspektorát dal nedopo-
ručující stanovisko,” řekl vedoucí 
dopravního odboru Oldřich Jed-
lička. Další možností, jak dopravu 
v místě zklidnit, je umístění vodo-

Jaký je aktuální stav ovzduší, zjistí 
lidé prostřednictvím bezplatné lin-
ky Ekologického centra Most pro 
Krušnohoří. Lidé mohou volat na 
takzvaný Zelený telefon a zdarma 
se ptát na rady v oblasti péče o ži-
votní prostředí, především ale na 
aktuální stav ovzduší. “Nejčastěji se 
lidé obracejí na dispečery prostřed-
nictvím bezplatné informační linky 
800 195 342, přibývá však i počet 
e-mailových dotazů i osobních 
návštěv. Poradna je k dispozici na 
bezplatném telefonu 800 100 584. 
Obě linky mohou lidé kontaktovat 
každý všední den v době od 6.15 
do 19.30 hodin,” upřesnila Milena 
Vágnerová z Ekologického centra 
Most. 

lina Tomáš Pavel. Svoz bioodpadu  
z domácností technické služby za-
jišťují již déle než deset lety. 
V současnosti této služby využívá 
na 600 domácností, dalších 40 ná-
dob je rozmístěno na území města 
u veřejných stanovišť separované-
ho sběru odpadů. V roce 2016 od 
dubna do října bylo celkem sveze-

no 237 tun biologicky rozložitelné-
ho odpadu z domácností. Veškerý 
odpad je odvážen do kompostárny, 
kterou v Bílině provozuje od roku 
2016 společnost Marius Pedersen. 
Na skládce se odpad dále kompos-
továním zpracovává do různých fo-
rem substrátu.

rovného značení Pozor, děti. To je 
však v současné době projednáváno 
s odborníky na dopravu. Město se 
situací v Břežánské, Lidické, Mos-

tecké a Důlní ulici zabývá dlouho-
době. V minulosti byl v Důlní ulici 
umístěn radar, aby tam vozidla ne-
překračovala povolenou rychlost. 

U přechodů v těchto ulicích byly 
umístěné svislé značky upozorňují-
cí na přechod chodců. Ve spoluprá-
ci se státní i městskou policií jsou  
v ulicích pořádány kontroly tech-
nického stavu vozidel, možného 
přetěžování či překračování rych-
losti. V současné době ve spolupráci 
se společností BASALT, s. r. o. pro-
bíhají práce na vyhotovení pravidel,  
v nichž se společnost BASALT,  
s. r. o., mimo jiné zaručí, že jejich 
vozidla, přepravující štěrk z kame-
nolomu v Měrunicích do svozo-
vého depa v Důlní ulici nebudou 
touto lokalitou projíždět v době 
příchodu žáků do škol.

(pn)

Informace lidé dostanou i osobně 
při návštěvě kanceláře centra v bu-
dově Výzkumného ústavu pro hně-
dé uhlí na třídě Budovatelů v Mostě 
nebo prostřednictvím e-mailu ec-
most@vuhu.cz.
Zelený telefon slouží především  
k poskytování aktuálních informa-
cí o stavu životního prostředí, dále  
k příjmu hlášení, poznatků či stíž-

ností obyvatel, například na pacho-
vou zátěž. Dispečeři centra jsou po 
odborné stránce připraveni pomoci 
s řešením dotazů například z ob-
lasti odpadů, škodlivin v životním 
prostředí, hlukové zátěže či ochra-
ny přírody a krajiny. 
Ekologické centrum poskytuje in-
formace také na svých interneto-
vých stránkách www.ecmost.cz. 

Informace do telefonu

Ekologické centrum také nabízí 
jednoduchý a pohodlný způsob zís-
kávání důležitých informací o smo-
gových situacích. “Ve snaze zajistit 
dostatečnou informovanost jsme 
spustili provoz SMS InfoKanálu, 
který umožňuje zasílání informací 
o vyhlášení či odvolání smogových 
situacích na zaregistrovaná čísla 
mobilních telefonů v krátkých tex-
tových zprávách SMS.
Zaregistrovat se lidé mohou on-
-line na stránkách www.infokanal.
cz, SMS zprávou ve tvaru REGIST-
RUJ mezera MĚSTO/OBEC mezera 
EMAIL odeslanou na telefonní číslo 
476 208 706 nebo osobně v sídle 
centra. 
Služba SMS Infokanál je poskyto-
vána veřejnosti zdarma.

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Svoz bioodpadu  potrvá do podzimu                                            Foto: Pavlína Nevrlá

V Břežánské ulici bude nový radar                                          Foto: Pavlína Nevrlá
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Eliška Šperková o studiu v Anglii: 
V životě chci dělat jen to, co mě baví

Z bílinského gymnázia na univerzi-
tu do Anglie. Právě pro to se roz-
hodla osmnáctiletá Eliška Šperko-
vá. Její celoživotní láskou je tanec 
a právě ten se rozhodla studovat v 
zahraničí. Rozhodnutí je věc jedna, 
přijetí na školu druhá. Eliška ale 
byla přijata hned na několik anglic-
kých univerzit zaměřených na tanec 
a umění. Zaujala nejen výborným 
prospěchem ve škole, ale i cílevě-
domostí, pečlivostí, zodpovědností 
a výjimečně krásným vzhledem. 
Mladá dívka z malého města je pro-
stě dobrá, chce v životě dělat jen to, 
co jí baví, a jde si za tím. Co obnáší 
studium v zahraničí, jak se na něj 
připravuje i co od něj očekává, nám 
řekla v rozhovoru.

Začněme od začátku. Věnovala jste 
se tanci už jako malá?

V šesti letech jsem začala s baletem 
na základní umělecké škole v Bíli-
ně. Dělala jsem ho tu devět let. Sou-
časně jsem se učila i na klavír. Pa-
matuji si, že klavír jsem měla vždy 
ve středu a už ve čtvrtek ráno jsem 
mamince plakala, že na další hodi-
nu už nechci. Je pravda, že si zpětně 
uvědomuji, že to byl jen chvilkový 
strach a teď klavír opravdu milu-
ji. Přesto se mi to ale s hodinami 
baletu nikdy nestalo, tam jsem se 
naopak až moc těšila. Ještě když 
jsem chodila tančit sem do Bíliny, 
tak jsem začala dojíždět do taneční 
školy do Mostu. V branži jsem po-
tkávala mnoho různých lidí a díky 
kontaktům a následnému taneční-
mu konkurzu jsem se dostala po 
skončení studia v Bílině do taneční 
školy Dance Academy Prague, kte-
rou vede mediálně známý tanečník 
Yemi. Tam nyní dojíždím na tré-
ninky několikrát týdně.

Jde skloubit škola s tancem?

Jde. Je to sice velmi náročné, ale ta-
nec je pro mě už tak moc důležitý, 
že si nedokážu představit tomu ten 
čas neobětovat. Tvrdím, že pokud 
máte něco opravdu rádi a chcete to 
dělat tak moc jako já tanec, vždy si 
najdete cestu, jak toho docílit.

Jak tedy vypadá váš běžný den?

Ráno jdu do školy, nyní se připra-
vuji na maturitu, takže ze školy 
rovnou domů a mám zhruba dvě 
hodiny na učení. Pak musím jet do 
Prahy na trénink, ten většinou trvá  
do deseti nebo jedenácti hodin ve-
čer. Zhruba hodinu a půl mi trvá 
cesta domů, tam se většinou ještě 

chvíli učím a pak jdu spát. Musím 
ale říci, že poslední rok a půl mám 
ve škole individuální plán, takže 
tam vždy nemusím. Já jsem ale ta-
ková, že tam raději většinou jdu, 
abych o něco nepřišla. V týdnu 
mám šest tréninků, ale dojíždím 
tam zhruba pětkrát na spojené lek-
ce.

Ještě jsme se nedotkli samotného 
tance, nyní se už nevěnujete jen 
baletu. Jaké je vaše zaměření?

Nyní se věnuji nejvíce streetdance. 
To je druh tance, který se dělí na 
spousty dalších, jako třeba vogue, 
poppin, house, lockin, wackin atd. 
Dále se věnuji takzvanému Con-
temporary. To je druh tance mezi 
baletem a street dance. Jak už jsem 
se zmínila, tanec jezdím studo-
vat do Prahy do Dance Academy 
Prague, kde navštěvuji dvě taneč-
ní složky, a to Brownies a Chillies. 
Chillies je více choreografická, kde 
se více specializuji na vogue a ko-
merční tanec. Naopak Brownies je 
více uvolněná a jejími typickými 
tanečními styly jsou house a hip 
hop. Jako člen této taneční školy 
mám ale povinné ještě další trénin-
ky ostatních tanečních stylů, které 
jsem již zmínila. Na škole v Anglii 
plánuji studovat převážně Contem-
porary a dojíždět do tanečního stu-
dia do Londýna na streetové tance.

Kontakty z této školy vám pomohly 
dostat se na školu v Anglii?

To se říci nedá, i když v tom roz-
hodnutí hraje tato škola roli. 
Se skupinou Brownies jsme totiž 
byli na soutěži v Londýně a tam 
jsem zjistila, že v Anglii právě tyto 
taneční školy jsou. Rozdíl mezi an-
glickými školami a naší AMU je  
v nabídce studijních oborů, těch  
je tam o mnoho více. Zatímco tady 
bych musela studovat striktně balet, 
tam mohu zvolit přímo konkrétní 
druh tance, který z baletu vychází.

Co obnáší přijímací zkoušky?

Celkem jsem se hlásila na pět uni-
verzit, od začátku jsem ale chtěla 
pouze na University of Chichester. 
Nevěděla jsem, zda mě tam při-
jmou, a tak jsem musela podstoupit 
přijímačky na všech. Bylo to hlav-
ně časově náročné, protože každá 
škola chtěla něco jiného a navíc své 
požadavky neposlaly najednou. Pro 
každou školu jsem tedy natáčela 
různě dlouhá videa různých tan-
ců, měla jsem i několik pohovorů 
po skypu. Nyní mám vyjádření ze 
všech univerzit a všechny mě přija-
ly. Nyní jsem rozhodnutá pro uni-
verzitu v Chichesteru, takže když 
se nic nezmění a úspěšně zvládnu 
maturitu s dobrým průměrem a 
jedničkou z angličtiny, odletím v 
září tam.

Myslela jste na to, co bude po ško-
le? Plánujete se vrátit do Bíliny?

To je nyní těžké říci, ale nemyslím 
si, že bych v Bílině našla takové 
uplatnění, jaké bych chtěla. Záro-
veň ale nemám ráda velká města, 
takže sice v Praze trénuji, ale bydlet 
bych tam nechtěla. Spíše někde po-
blíž města, v domečku, v klidu. To 
se teprve uvidí.

Co ráda děláte, když vám zbyde tro-
cha času?

Moc volného času nemám, ale když 
je, snažím se ho zužitkovat k tomu, 
abych si vydělala nějaké peníze. Vy-
rábím svíčky nebo peču dorty na 
zakázku. To mě moc baví a ještě si 
něco vydělám. Občas si zahraji na 
piano.

Pavlína Nevrlá



8 KULTURA 12. května 2017

Umělecká škola se otevře veřejnosti

Jaroslav Tišer ukázal rostliny z hor

Noc strávily děti v knihovně s pohádkami

Základní umělecká škola bude po 
šest dnů bavit veřejnost. Žáci z růz-
ných oborů si připravili vystoupení, 
která chtějí ukázat jak svým kama-
rádům, kteří uměleckou školu ne-
navštěvují, tak i široké veřejnosti. V 
rámci celostátních projektů Týden 
uměleckého vzdělávání a amatér-
ské tvorby a ZUŠ OPEN 2017 se 
uskuteční řada vystoupení v sále 
školy, v městském divadle a jeden 
odpolední galaprogram na Míro-
vém náměstí. “Jednotlivá vystou-
pení mají trochu odlišný charakter 
i svou cílovou skupinu. Program na 
náměstí nebude první akcí, kterou 
umělecká škola pořádá pod širým 
nebem. Díky finanční podpoře zři-
zovatele školy města Bíliny budeme 
letos moci zajistit kryté pódium, 
profesionální ozvučení i lavičky pro 
diváky. Open air vystoupení mají 
své nenahraditelné kouzlo. Nezbý-
vá než doufat, že nám vyjde počasí,” 
uvedl ředitel Základní umělecké 

Již dvacet let cestuje po světě Ja-
roslav Tišer z Oseku a pořizu-
je zajímavé snímky. Výstavní síň  
U Kostela zaplnil v dubnu diapozi-
tivy flory z evropských hor. Výstavu 
zahájil autor besedou.
Přes sto fotografií zachycovalo kvě-
tiny či bylinky hlavně z Krušných 
hor, Alp, Pyrenejí a z menší části i 
z jiných evropských hor. „Lidé do 
hor jezdí velmi často, ale málokdo 
zná rostliny, které se tam nacháze-
jí,“ uvedl Jaroslav Tišer.
Při besedě hovořil Jaroslav Tišer 
převážně o Pyrenejích. „Ty nejsou 
mezi lidmi až tak známé a přitom 
jsou velmi zajímavé nejen florou, 
ale i tamním podnebím. Projížděl 
jsem tudy několikrát při cestách do 

Již poněkolikáté jsme strávili noc s 
dětskými čtenáři v rámci akce Noc 
s Andersenem. To je akce na pod-
poru dětského čtenářství, při níž 

Španělska či Portugalska a vždy se 
mi naskytl pohled na jiné počasí,“ 
řekl autor. Dále návštěvníků popi-
soval třeba zajímavé cesty, které se 
pyrenejskými horami vlní a často 

děti nocují v knihovně u příležitosti 
výročí narození dánského pohád-
káře Hanse Christiana Andersena.
V pozdním odpoledni se začaly děti 
scházet a nakonec nás bylo celkem 
dvanáct. Na úvod jsme seznámi-
li nocležníky s historií celé akce a 
připomenuli si téma letošní Noci s 
Andersenem. To bylo ve znamení 
komiksu Čtyřlístek.
Jedna z knihovnic byla převleče-
na za Fifinku, jedinou ženskou 
představitelku ze známé čtveřice, 
a seznámila všechny s historií a 
postavičkami Čtyřlístku. Pak byly 
děti rozdělené do čtyř družstev a 
absolvovaly znalostní čtyřlístko-
vý test, který se vztahoval k pře-

prodlužují cestu z ne příliš vzdále-
ných míst i o několik hodin. Kro-
mě rostlin shlédli lidé i několik 
snímků zvířat. “V horách se často 
potulovaly lamy, které si lidí nevší-

dešlé přednášce. Později přišel na 
domluvenou přednášku městský 
policista. Vyslechli jsme vyprávění  
o bezpečnosti a práci městské poli-
cie. V návaznosti na besedu jsme se 
přesunuli přímo do služebny měst-
ské policie a byli seznámeni s ka-
merovým systémem a vybaveností 
místního oddělení. 
Poté jsme absolvovali procház-
ku městem směrovanou na lávku  
u vlakového nádraží a podél řeky 
Bíliny jsme se vrátili zpět do 
knihovny. Tam družstva soutěžila 
ve vytváření mumie z toaletního 
papíru, kdy každé družstvo obtá-
čelo pokud možno nejmenšího od 
hlavy k patě. Zvítězil nejstarší, evi-

maly, a tak vzniklo i několik dia-
pozitivů s nimi,” vysvětlil Jaroslav 
Tišer. Účastníci besedy mohli také 
nahlédnout téměř do hnízd supů. 
Cestovatel se totiž dostal ke skále, 
kde tito dravci hnízdí, a neváhal je 
zvěčnit. Výstava je však zaměřená 
především na rostliny. Na fotogra-
fiích lidé najdou známé české by-
linky, exotičtější horské skalničky 
a dokonce i několik druhů rostlin, 
u kterých autor neznal název a do-
konce se mu ho nepodařilo ani do-
hledat. “Rostlin je na horách mno-
ho druhů a někdy se prostě najdou 
takové, které neznám. Vždy tedy 
říkám návštěvníkům svých výstav, 
že si od nich rád nechám poradit, 
a poučím se. Ve velké většině ale 
správný název u fotografií rostlin 
lidé najdou,” dodal cestovatel.

dentně technicky zručný chlapec, 
který proměnil v nepoznání svého 
mladšího bratra a přidal mu na ob-
ličej i brýle. 
Poté jsme se přemístili do klubovny, 
kde jsme z projektoru shlédli dětský 
film Čtyřlístek ve službách krále.
Kolem půlnoci jsme pomalu  
a značně těžce uložili nocležníky 
ke spánku, do kterého se nikomu  
nechtělo. S donesenými baterkami 
si ještě přítomní četli knihy, kte-
rými byli ostatně obklopeni a při 
čtení se různě překřikovali a chi-
chotali. 

Anna Baumgartnerová, 
Městská knihova Bílina

školy Gustava Waltera Jiří Kopa. 
Vše začne takzvanou Walter Show v 
úterý 23. května od 17 hodin v sále 
školy. Hudebně - dramatická revue, 
ve které učitel Adam Šmejkal před-
staví své žáky a začínající talentova-
né umělce všech múzických žánrů, 
bude určená široké veřejnosti. Stej-
ný program se pro veřejnost zopa-
kuje ve čtvrtek 25. května. Walter 
Show pro žáky druhého stupně se 
uskuteční ve středu 24. května, ve 

čtvrtek 25. a v pátek 26. května. 
“Pro děti z mateřinek jsme na po-
slední květnový týden připravili 
projekt Zveme vás na návštěvu, v je-
hož rámci učitelé hudebního oboru 
představí nástroje vyučované v naší 
škole, a následně si děti vyzkouší 
své pohybové vlohy na tanečním 
sále,” doplnil ředitel. Vše vyvrcholí 
v úterý 30. května od 15.30 na Mí-
rovém náměstí při ZUŠ OPEN. Na 
pódiu se představí sólisté i hudební 

soubory, nebudou chybět ani žáci 
tanečního oboru. Program zpestří i 
několik hostů, například vystoupe-
ní kapely Exit nebo teplické taneč-
ní školy D.U.P. Prostor bude dán i 
vítězům letošního pěveckého kola 
soutěže Bořeňská čarodějnice.
Pozadu nezůstane ani výtvarný 
obor. Ten bude mít v proluce vedle 
budovy umělecké školy svůj pro-
stor, kde si děti a případně i jejich 
rodiče budou moci zkusit pod ve-
dením učitele Miroslava Mužíka 
různé výtvarné techniky. 
Vstup na všechna představení bude 
zdarma.
ZUŠ OPEN je projektem Nadační-
ho fondu Magdaleny Kožené, která 
je operní pěvkyní světového jména. 
Jedná se o celostátní happening zá-
kladních uměleckých škol ve veřej-
ném prostoru, kde školy představí 
svůj  program v rámci jednoho spo-
lečného dne. Smyslem tohoto dne 
je zviditelnění práce a aktivit umě-
leckých škol v rámci celorepubliko-
vé mediální kampaně.

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Vystoupení žáků a učitelů v sále ZUŠ                                                                                          Foto: ZUŠ

Jaroslav Tišer při vernisáži výstavy                                                              Foto: Pavlína Nevrlá

Děti při Noci s Andersenem
Foto: MěK Bílina
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Návštěvníci divadla se kochali módou

Fotografové hledají ztracenou duši domů

Hlediště městského divadla zaplnili milovníci sty-
lového a vkusného oblékání při přehlídce s názvem  
V zajetí módy. Nejnovější, netradiční i funkční 
kousky ukázaly profesionální i neprofesionální 
modelky převážně z Bíliny. Návštěvníci si pro-
hlédli oblečení vhodné při cvičení jógy, volnoča-
sové oblečení, svatební šaty či spodní prádlo.

(pn)

Opuštěné budovy, polorozpadlé 
domy, zapomenutá místa jsou do-
slova rájem dnešních fotografů. Zá-
liba fotografování v opuštěných bu-
dovách se nazývá urbex. Na to, aby 
fotograf ulovil dobrý záběr, musí 
mít nejen dobré oko, ale hlavně 
zapomenout na strach, který opuš-
těné budovy samovolně vyvolávají.
Jana Wasylyszyn a Karel Lanc z 
Bíliny této zálibě podlehli a jejich 
fotografie jsou v současné době k 
vidění v bílinské Galerii Pod Věží. 

„Vyhledávám objekty, které mě 
na první pohled zaujmou svým 
vzhledem, minulostí, umístěním. 
Hledám zajímavé záběry, které o 
objektu něco vypovídají nebo jsou 
něčím zvláštní, pěkné,“ prozradila 
urbexerka Jana Wasylyszyn, kde a 
jak si vybírá své náměty pro foto-
grafie. Karel Lanc se řídí vnitřním 
pocitem a náladou místa, kde se 
právě nachází.

Tajemství náhrobku
Návštěva opuštěných prostor vy-
volává u většiny lidí obavy, ale fo-

tografové ze strachu umí vytěžit 
maximum. „Když fotím společně 
s Janou, tak mám strach spíše o ni, 
aby se jí něco nestalo, ale jde spíš o 
adrenalin,“ popsal své pocity Lanc. 
Jeho kolegyně sice strach pociťuje, 
ale tajemné prostory ji přitahují a 
lákají. 
„Není to ani strach, ale spíše nad-
šení,“ upřesnila s tím, že občas se 
nevyhne malým dobrodružstvím s 
někým, kdo dostal podobný nápad 
navštívit opuštěné místo. „Jednou 
jsem narazila na malou skupinu 
hráčů air softu v jedné bývalé ply-
nárně. Ti sice po hodině odešli, ale 
potkali jsme muže v civilu a se zbra-
ní, ze kterého šel opravdu strach,“ 
vzpomněla si fotografka na případ, 
kdy se jí v budově fotilo hodně 
špatně. „Muž působil hodně zvlášt-
ně a k hráčům rozhodně nepatřil.“
O tajemné příběhy nemá nouzi ani 
Karel Lanc, který se rozhodl fotit 
na hřbitově v Bohnicích. „Během 
úpravy fotografií jednoho hrobu se 
mě i Janě u stejné fotografie zasekl 
počítač a oba jsme ho museli restar-
tovat.“ Urbex je oba oslovil, že ve 
stejném stylu budou fotografovat i 
v budoucnu. 
„Tento styl mě natolik pohltil, že se 
mu budu věnovat s maximálním 
zájmem,“ řekla Jana a Karel ji do-
plnil, že do fotografií chce více za-

komponovat dívky. „Jsem totiž ve 
focení i zaměřený na portrétování 
žen.“

Dávná minulost léčebny
Fotografování je pro Karla Lan-
cesoučást života a ohromný relax. 
„Nemám cíl, kam se posunout, stá-
le je tu možnost se někam posouvat 
a zlepšovat se,“ podotkl a dodal, že 
opuštěných budov, továren a ne-
mocnic je mnoho a nejpřitažlivější 
jsou ty s nápisem VSTUP ZAKÁ-
ZÁN! Jana se chystá až na Sloven-
sko, kde slyšela o údajně děsivé 
opuštěné psychiatrické léčebně. Fo-
tografování pro ni znamená mno-
ho. „Každá fotografie z míst, kde 
jsem byla, ve mně probouzí pocity, 
které jsem v danou chvíli měla. 
Zachycuji chátrající místa ve sta-
vu, ve kterém za nějakou dobu být 
nemusí,“ rozebrala své dojmy z 
opuštěných objektů, které mají po-
dle jejích slov svou minulost a také 
duši, již se snaží ve svých fotogra-
fiích zachytit. „Posunem je pro mě 
tato společná výstava s kamarádem 
Karlem Lancem. 
Do budoucna bych ráda opakovaně 
vystavovala a ukázala tak, že chát-
rající staré budovy a místa mají své 
kouzlo a působením přírodních vli-
vů se stávají uměleckými objekty.“

Lada Laiblová

Noc s Andersenem si užily 
děti v Měrunicích. Tentokrát 
byla zaměřená na komiks 
Čtyřlístek, a tak se soutěže, 
výrobky i malování nesly 
v duchu oblíbených příbě-
hů čtyř kamarádů. To však 
předbíháme, protože vše za-
čalo odpoledne procházkou 
a opékáním buřtů na hřišti. 
Děti si pak vypustily balon-
ky štěstí a vracely se zpět do 
knihovny. Tam se věnovaly 
nejrůznějším činnostem a ne-
zapomněly na čtení pohádek 
nebo hry. Pak už byl čas na 
večeři a spánek.
Noci s Andersenem se zúčast-
nilo patnáct dětí z Měrunic a 
Žichova. Knihovna pro ně již 
chystá další akce. Při Dni ma-
tek budou vyrábět přáníčka 
a dárečky a po prázdninách 
se všichni sejdou na tradiční 
Drakiádě.                            (pn)

Spaní v knihovně 
zpestřil Čtyřlístek
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2. Den sociálních služeb
17. května 2017

od 14 do 18 hodin 
na Žižkově náměstí v Bílině

SEZNAMTE SE S ČINNOSTÍ 
POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zástupci organizací vám podají veškeré informace o své činnosti 
či nabídce služeb, můžete zhlédnout ukázkové aktivity 

nebo se zapojit do workshopů.

Pro děti je připravené divadelní představení divadla Krabice Teplice 
s názvem Strašák Fešák od 16 hodin. 

Vstup je zdarma.

Realizátorem 2. Dne sociálních služeb je Městský úřad Bílina, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci 

s bílinskou pobočkou organizace Člověk v tísni, o.p.s.

Hvězdné manýry nikomu na nervy nelezly
Diváci Městského divadla v Bílině 
se ocitli v roce 1942 přímo v hotelu 
Palm Beach, kde se připravuje be-
nefiční koncert na podporu ame-
rických válečných výdajů. O po-
řádný rozruch se ale postarají dvě 
hlavní hvězdy, které jsou proslavené 
hlavně tím, že se k smrti nenávidí. 
To zase zajímá bulvární novináře  
a o pořádný chaos je postaráno, 
přestože ředitel hotelu dělá vše 
možné i nemožné, aby setkání dvou 
umělkyň zabránil.
Skvělé představení Hvězdné ma-
nýry odehráli herci z Divadelní 

společnosti Háta, Lukáš Vaculík, 
Martin Zounar, Mahulena Bočano-
vá, Olga Želenská, Pavla Vojáčková, 
Filip Tomsa, Radka Pavlovčinová  
a vynikající Martin Sobotka pod 
režisérskou taktovkou Romana 
Štolpy. O tom, že se diváci výborně 
bavili, svědčil i závěrečný potlesk  
v téměř vyprodaném sále.
Další divadelní představení připra-
vuje KC Bílina na podzim tohoto 
roku od měsíce září. Abonentky 
budou v prodeji na přelomu měsíce 
května a června 2017 v Informač-
ním centru Bílina.                        (lal)

Jiří Kalous vzpomínal bě-
hem besedy v městské 
knihovně na přítele z dět-
ství, básníka a prozaika 
Václava Hraběte. Další be-
seda se uskuteční v knihov-
ně 23. května, Karel Bašta 
bude vyprávět o bílinských 
léčivých pramenech.      (red)

V KNIHOVNĚ BESEDOVALI 
S JIŘÍM KALOUSEM

SOUTĚŽ NA KVĚTEN

ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 

Kde se nachází znak šlechtického 
rodu Lobkoviců, který je na 

fotografii?

Jaroslava Haasová získala dárkový poukaz do vinotéky Bez kocoura  
v hodnotě 250 korun a Marie Křížová získala dárkový poukaz do bižuterie 

Beauty v hodnotě 100 korun.

V minulém Bílinském zpravodaji jsme otiskli fotografii 
sv. Jeronýma u městského hřbitova. Děkujeme za zaslané odpovědi, ze 

kterých jsme vylosovali tentokrát dva výherce.
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Projektové vyučování podpořilo 
čtenářskou gramotnost

Základní škola Lidická získala titul 
Škola udržitelného rozvoje

ZŠ Lidická se probojovala 
do celostátního finále

Projektové vyučování podpořilo 
čtenářskou gramotnost
Osmáci ze Základní školy Aléská 
se na celý den ocitli ve světě pohá-
dek, románů a příběhů spisovatelů 
J. K. Rowligové, Boženy Němcové, 
Josefa Lady, Josefa Kajetána Tyla, 
bratří Grimmů a Karla Jaromíra 
Erbena. 
Během února se žáci připravovali 
na celodenní projekt, který byl za-

V rámci VI. setkání koordináto-
rů ekologické výchovy Ústeckého 
kraje proběhlo předání titulů Ško-
la udržitelného rozvoje Ústeckého 
kraje celkem 24 školám. Ty o titul 
usilovaly svými aktivitami v uply-
nulých třech letech v oblasti nejen 
environmentální, ale také sociální 
a ekonomické.

Žáci ZŠ Lidická se úspěšně pro-
bojovali okresními a krajskými 
koly soutěží Finanční gramot-
nost, Tuta Via Vitae – bezpečná 
cesta životem pro občana EU, a 
to v I. kategorii pro první stupeň 
i ve II. kategori pro žáky druhého 
stupně a nižších ročníků vícele-
tých gymnázií a soutěže SAPE-
RE – vědět jak žít v I. kategorii. 
Ve II. kategorii soutěže SAPERE 
pak žáci druhého stupně obsadili 
2. místo v krajském kole. Lidická 
tak proměnila pět nominací ze 
šesti možných a celkem pětkrát 
bude reprezentovat Ústecký kraj 
v celostátních kolech jednotlivých 
soutěží.
Jedná se vždy o tříčlenné týmy 
žáků, které vznikly na základě 
umístění ve školních kolech.
Vyhlašovatelem těchto soutěží je 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy a organizátorem pak 

měřen na tvorbu autorů píšící pro 
děti. Cílem bylo podpořit a více 
přiblížit čtenářskou gramotnost v 
hodinách literatury na 1. stupni. 
V průběhu dne žáci tvořili pla-
káty, prezentace, četli v knihách 
a snažili se přiblížit svého vybra-
ného autora a jeho tvorbu malým 
dětem. Výsledné práce se moc po-
vedly a žáci si projekt užili s úsmě-
vem na tváři.  Mgr. Alena Brandtnerová

Mezi oceněnými školami, kterým 
byl tento titul propůjčen na obdo-
bí let 2017 až 2019, byly také tři 
základní školy z okresu Teplice, a 
to ZŠ Bílina, Lidická , ZŠ Dubí 2 a 
ZŠ Duchcov, A. Sochora.
Titul byl školám předán za účasti 
náměstka hejtmana Petra Šmída, 
Moniky Zeman, vedoucí odboru 
životního prostředí, a Milady Šve-
cové, předsedkyně klubu ekolo-
gické výchovy.
Naše škola se dlouhodobě věnuje 
různým projektům. Blízké eko-
logii jsou Chráníme přírodu?!, 
Mladý přírodovědec v lese nebo 
Cestou kolem světa. Do oblasti 
finančního vzdělávání žáků patří 
Rozpočti si to, Finanční gramot-
nost nebo Global Money Week. 
Oblast prevence nežádoucího 
chování zastupuje projekt Stop 
kouření, hravě o prevenci, ob-
last tradice a zvyků Čarodějnická 
škola, Vánoce, oblast poznávání 
Ústeckého kraje a Česka je řešena 
aktivitami turistického kroužku.
Získaný titul nás velmi těší a bu-
deme se snažit svou činností ve 
všech oblastech udržitelného roz-
voje jej i v dalším období obhájit a 
znovu získat.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Finanční gramotnost o.p.s. Právě 
soutěž Finanční gramotnost má 
letos již svůj 8. ročník . Naše škola 
se jej pravidelně účastní a několi-
krát se do celostátních kol v minu-
losti probojovala. V loňském roce 
žáci z prvního stupně reprezen-
tovali Ústecký kraj ve všech třech 
soutěžích a vždy se umístili kolem 
6. místa.
Dlouhodobě se věnujeme oblas-
tem finančního vzdělávání žáků, 
zdravého způsobu života a bez-
pečnosti a chování v mimořád-
ných situacích. Kromě zapojování 
se do soutěží organizujeme pro-
jekty a vyhledáváme aktivity, které 
nám v tomto snažení pomáhají.
Všem vítězným týmům blahopře-
jeme, děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a přejeme co nejlepší 
umístění v celostátních kolech 
soutěží.

Marie Sechovcová,, ZŠ Lidická

Rodiny se připravovaly na Velikonoce

Za dětmi z Mateřské škole Aléská přišli jejich rodiče, aby společně při-
pravili výzdobu na Velikonoce. Rodiny zdobily vajíčka voskovou me-
todou, inkoustem a zmizíkem či lepením obrázků. K tomu všemu si 
donesly malé občerstvení a užily si velmi příjemné odpoledne.         (pn)
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Pro ženy zpívali i tančili

Školy u zápisu přivítaly 
skoro dvě stovky dětí

Učili se s rodilými mluvčími
Děti ze ZŠ Za Chlumem 

si lyžák užily

Ples nebyl jen černobílý

Děti z Mateřské školy Čapkova 
vystoupily v Kulturním domě 
Fontána se svým připraveným 
programem k příležitosti oslav 
MDŽ. Děti se při této příležitosti 
mohly setkat i s hejtmanem Ústec-
kého kraje a starostou Bíliny Old-
řichem Bubeníčkem. 

K zápisu do základních škol 
přišlo letos v Bílině celkem 
193 dětí. Ne všechny však v 
září usednou do školních la-
vic, téměř tři desítky rodičů 
požádalo o odklad školní do-
cházky svého dítěte. Nejvíce 
dětí přišlo k zápisu do Zá-
kladní školy Aléská, celkem 
pětasedmdesát. 

(pn)

Na přelomu března a dubna se v 
Základní škole Aléská konal in-
tenzivní kurz anglického jazyka 
s názvem Active English Week. 
Účastnili se ho žáci 4. až 9. tříd. 
Žáci si s rodilými lektory zopa-
kovali a rozšířili slovní zásobu, 
hráli různé slovní hry, vymýšleli 

V březnu jsme již tradičně vyjeli 
lyžovat na Klínovec. Opět jsme 
bydleli v hotelu Zámeček, kde se 
o nás dobře starají. Stejně jako ka-
ždý rok nám s výukou pomáhali 
instruktoři z lyžařské školy JPK, 
a tak jsme mohli děti rozdělit do 
více skupin a výuka byla takřka 
individuální. Pokročilí lyžaři se 
mohli naučit jízdu na snowboar-
du, snowboardisté se ještě více 

Svůj letošní ples mají za sebou 
děti z Dětského domova Tuchlov. 
Než nastal den D, čekali nás velké 
přípravy, například shánění dárků 
do naší bohaté tomboly. Další pří-
pravy znamenaly výzdobu sálu ve 
stylu Black and White.
Když nastal den plesu, tak jsme 
se my děti, co jsme na ples mohly, 
šly připravovat. Teta Irenka nám 
udělala pěkné účesy, Kristýnka 
nás nalíčila, teta Dáša nám půjčila 
pěkné černé šaty, abychom ladily 
do stylu plesu. To vše se týkalo nás 
holek. Kluci si na sebe oblékli čer-
ná saka, černé kalhoty a bílá trika. 
Sál byl plný usmívajících se lidí. 

Program byl velmi hezký, na své si 
přišli milovníci básní, písní a ne-
chyběl ani poutavý, závěrečný ta-
neček. Celá akce se nesla v příjem-
ném duchu a přátelské atmosféře.

MŠ Čapkova

své planety, psali pozvánky na na-
rozeninovou párty, zahráli si na 
detektivy, tančili sambu a mnoho 
dalšího. Na konci týdne všichni 
žáci obdrželi certifikáty, které jim 
předali lektoři. Celý kurz se dětem 
velmi líbil a byl kladně hodnocen.

ZŠ Aléská

zlepšili. Večer probíhaly před-
nášky zaměřené na bezpečnost a 
mazání lyží a turnaje ve společen-
ských hrách. 
Během odpočinkového dne jsme 
absolvovali procházku na Boží 
Dar. I když většinu dětí tvořili žáci 
prvního stupně, vše jsme zvládli a 
lyžařský kurz si náramně užili.

Mgr. Nechvátal Jiří

Přivítali jsme se s ostatními vy-
chovateli, a to i těmi, kteří u nás 
pracovali dříve, a měli jsme oprav-
du radost. A už bylo zahájení ple-
su, které odstartovali zaměstnanci 
našeho DD. Poté se spustila ne-
končící zábava, kterou doprováze-
la kapela. Při první písničce chvíli 
trvalo, než se taneční parket zapl-
nil, ale poté již bylo po celý večer 
těžké najít si místo na tanec, a to 
svědčilo o opravdové zábavě. Lidé 
kupovali tombolu a postupně se 
začali hromadit u darů. Byli zvě-
daví, co asi tak vyhrají.

Jaruška T.
DD Tuchlov



13VZDĚLÁVÁNÍ12. května 2017

Kytaristky ze ZUŠ slavily úspěch Hrobčická školka pořádá 
příměstský tábor

Celostátní soutěž oborů ZUŠ je 
každým rokem vyhlášena pro 
jiné studijní zaměření. V tomto 
roce naši školu reprezentovaly 
kytaristy Anežka Turínová a Ka-
rolína Procházková, obě ze třídy 
učitele Tomáše Ernsta. Ve svých 
kategoriích zvítězily dívky v tep-
lickém okresním kole a následně 
se v dubnu spolu s pěti desítkami 

Na třetí a čtvrtý týden v červenci 
(17. - 21.7. a 24. - 28.7.2017) se v 
Mateřské škole Hrobčice připra-
vuje příměstský tábor se zaměře-
ním na enviromentální výchovu. 
Každý běh je otevřen pro 40 
dětí. Naší školku tedy o prázdni-
nách navštíví celkem 80 dětí jak 
z Hrobčicka, tak z okolí. Zatím 
nejvzdálenější přihláška dorazila 
z Prahy.
Naše krásná školka je na kraji 
chráněné krajinné oblasti a má 
krásnou zahrádku s brouzdališ-
těm. Když nám počasí trochu po-
může, budeme celých čtrnáct dní 
trávit venku. Ve školce máme dvě 
ovečky, králíčky a morčata, o kte-
ré je potřeba se starat a děti tato 
péče velice baví. Dále ve školce 
pěstujeme spoustu ovoce a zeleni-
ny a i při této činnosti budou děti 
nápomocny. Odměnou jim bude 
pochutnání si na vypěstovaných 
jahodách, rajčatech, 

žáků kytarových tříd ústeckého 
kraje setkaly v mostecké ZUŠ F.L.
Gassmanna. Zde v krajském kole 
získala Anežka Turínová 2. místo 
v kategorii žáků do 9 let a Karolína 
Procházková za svou hru získala 
1. místo v kategorii žáků do 14 let.
Gratulace patří dívkám i panu uči-
teli.

Jiří Kopa, ředitel ZUŠ

hrachu, okurkách, mrkvi, ředkvič-
kách a dalších dobrotách rostou-
cích na našich záhoncích. 
Mimo tyto aktivity se děti budou 
seznamovat s tím, proč a jak tří-
díme odpad a co vše můžeme vy-
robit z PET lahví. Nebude chybět 
plstění z vlny z našich oveček a 
určitě budeme jezdit na kolech a 
odrážedlech a brouzdat se v na-
šem brouzdališti. Kdo bude una-
ven, může si odpočinout v novém 
teepee, které vyroste na travna-
tém hřišti. Aby byly děti ještě více 
spokojené, budeme jim vyvářet 
pětkrát denně výborné pokrmy a 
postaráme se také o pitný režim. 
Už se moc těšíme, jak si to v létě 
společně užijeme. 
Koho tento článek přesvědčil, má 
ještě možnost přihlásit se na dru-
hý běh, který se bude konat od 24. 
do 28.7.2017.

MŠ Hrobčice

V dubnu se uskutečnila pěvecká 
část soutěže Bořeňská čarodějnice 
v městském divadle. Přinášíme vý-
sledky soutěže.

1. kategorie MŠ skupiny
1. místo - MŠ Švabinského, Bílina – 
skupina Delfínci

1. kategorie MŠ – sbor
1. místo - MŠ Švabinského, Bílina – 
sbor Žabičky

2. kategorie (1. - 5. třída ZŠ) - só-
listé

1. místo - ZŠ Lidická, Bílina – Vítek 
Klain 
2. místo - ZŠ Lidická, Bílina – Karo-
lína Brožová
3. místo - ZŠ Aléská, Bílina – Nela 
Bažantová 

2. kategorie (1. - 5. třída ZŠ) – sku-
piny
1. místo - ZŠ Aléská, Bílina
2. místo - ZŠ Aléská, Bílina
3. místo - ZŠ Aléská, Bílina

2. kategorie (1. - 5. třída) – sbor
1. místo - ZŠ Trmice – pěvecký sbor 

Rarášci
2. místo - ZŠ Lidická, Bílina – pě-
vecká sbor Zvonečky

3. kategorie (5. - 9. třída ZŠ, SŠ, 
DDM) - sólisté
1. místo - ZŠ Kostomlaty pod Mile-
šovkou - Natálie Šerešová
2. místo - ZŠ Trmice - Tereza Mi-
zerová
3. místo - ZŠ Lipenec – Jan Holštajn
3. kategorie (5. - 9. třída ZŠ, SŠ, 
DDM) - skupiny
1. místo - ZŠ Kostomlaty pod Mi-
lešovkou

2. místo - ZŠ Aléská, Bílina
3. místo - ZŠ Praktická, Bílina

3. kategorie (5. - 9. třída ZŠ, SŠ, 
DDM) – pěvecké sbory
1. místo – ZŠ Kostomlaty pod Mile-
šovkou – pěvecký sbor Kostomlaťá-
ci
2. místo – ZŠ Aléská, Bílina – pě-
vecký sbor Melodica

4. kategorie (ZUŠ) – sólisté 13 až 
19 let
1. místo - ZUŠ Most

Bořeňské čarodějnici děti tentokrát zpívaly
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Modeláři se snaží oživit zájem o železnici

Vyvenčili psy a zajezdili si na koních

Dobrovolníci uklidili Pohádkový les

Vláčky, koleje, výhybky a vůbec 
celý systém železnice měl vždy 
řadu příznivců. V České republi-
ce funguje několik spolků, které se 
výrobou železničních modelů zabý-
vají. Není to jen záliba v ocelových 
ořích, ale hlavně životní styl. V roce 
2016 vznikl Spolek přátel modelové 
železnice Bílina s podtitulem BiMo 
– Bílinské moduly. „Ještě neoficiál-
ně jsme se začali scházet ve dvou u 
mě v dílně tak koncem roku 2014, 
než jsme se zaregistrovali u krajské-
ho soudu jako spolek,“ řekl jeden ze 
zakládajících členů Petr Bureš.
Železniční nadšenci se schází v 
opravené vile Spolku přátel Václa-
va Masopusta, kde se věnují stav-
bě modelů železnice. „V současné 
době jsme tři dospělí a pět dětí ve 
věku od 8 do 16 let. Pracujeme na 
projektu, kde bychom potřebovali 
zhruba pět dospělých i více,“ řekl 
Bureš a dodal, že by přivítal další 
členy. „Zájemce o železnici ne-
odmítáme, jsme rádi za každého 

Děti s vychovateli se účastní růz-
ných dobrovolnických činností, 
které si společně na skupinkách na-
plánují. Nejinak tomu bylo i v naší 
zelené skupince, kde jsme se roz-
hodli, že půjdeme vyvenčit pejsky 
do útulku. Vydali jsme se do Centra 
pro zvířata při ZOO Ústí nad La-
bem. Složili jsme se na patnáct kilo-
gramů granulí pro pejsky a přivezli 
jsme i dva písky pro kočičky.
Ve dvě hodiny útulek otevíral pro 
venčitele a před bránou se už lidi 
pěkně shromažďovali, až jsme si ří-
kali, jestli na nás vůbec nějaký ten 
pejsek zbyde. Už cestou k útulku 
jsme slyšeli pěkný štěkot. Sešlo se 
tolik lidí, že někteří pejsci byli do-
konce venku dvakrát. My si vzali na 

Začátkem dubna se konala hlavní 
část celostátní dobrovolnické úkli-
dové akce se souhrnným názvem 
Ukliďme Česko. Akce se zúčastni-
lo více než 70 tisíc dobrovolníků 
a při letošních jarních úklidech se 
sesbíralo 1 080 tun odpadů na 1 
750 místech v celé České republice. 
Stalo se již tradicí, že místní organi-
zace Hnutí ANO 2011 v rámci této 
celostátní akce zaregistrovala a zor-
ganizovala úklid Pohádkového lesa 
a okolí přístupové cesty. Úklidu se 
zúčastnilo jednadvacet dobrovolní-
ků včetně osmi dětí, kteří během tři 
hodin sesbírali zhruba pětadvacet 

aktivního člena.“ Jak Petr Bureš 
vysvětlil, od klasických deskových 
staveb železnice se již ustupuje a 
dává se přednost jednotlivým mo-
dulům. „S výrobou modulů začali 
kolegové z Ostravy, podle kterých 
jsme zkušebně postavili dva oblou-
kové moduly a dva rovné.“
Bílinský spolek nezůstává jen 
doma, účastní se i různých výstav 
a klubových setkání v rámci orga-
nizace Fremo, například v Hluku u 
Uherského Hradiště nebo ve Vrati-

vycházku dohromady tři pejsky – 
Čendu, Jacka al Bohouška. Venčení 
se nám moc líbilo a už se těšíme na 
další. Všem to jen a jen doporuču-
jeme. Je moc pěkné vidět, jak mají 
pejsci radost, že mohou s někým na 
procházku.
Po opuštění útulku jsme se vydali 
ještě směrem do Ryjic na farmu, 
kam jsme přivezli nasušené pečivo 
pro koníky. Ty jsme také vyčistili, 
vykartáčovali, osedlali a mohli jsme 
se na nich projet. Na koníky šly naše 
holky Sárinka, Marcelka a Nikolka. 
Vůbec se nebály, dokonce zkoušely 
lehké cviky na hřbetě koně.

Teta Martina a děti 4. skupiny
DD Tuchlov

pytlů odpadků, odhadem tři sta ki-
logramů odpadu. 
Jednalo se zejména o matrace, staré 
koberce, plechovky, lahve, igelitové 
pytlíky a další komunální odpad. 
Díky spolupráci s Městskými tech-
nickými službami Bílina, jmenovitě 
panu Tomáši Pavlovi a panu Da-
vidovi Zemljakovi, byly odpadky 
ihned odvezeny do sběrného dvora. 
Zveme všechny zájemce na vycház-
ku do uklizeného Pohádkového 
lesa, který projde v blízké době re-
vitalizací. Pevně doufáme, že pořá-
dek v této lokalitě vydrží co nejdéle.

Radek Zenker

mově na Ostravsku. „Letos jsme se 
dokonce zúčastnili výročního ev-
ropského setkání Fremo v německé 
Riese,“ uvedl Bureš.
První cíl mají bílinští železniční 
modeláři za sebou, a to postavení 
1 000 mm základního oválu s osmi 
oblouky a dvěma rovinami dlou-
hými 1 200 mm. „Dalším cílem je 
dostavění nádraží na třech modu-
lech 1 200 mm, dalšího rovného 
modulu o velikosti 1 200 mm, dvou 
návěstních modulů a vratné smyč-

ky o třech kolejích do konce roku,“ 
popsal Petr Bureš s tím, že takový 
model by si nenechali pro sebe, ale 
přemýšlí o výstavě. Navíc spolek 
může kdokoli navštívit a zahrát 
si na strojvedoucího, průvodčího 
nebo obsluhu stanice.
„Snahou bílinského železničního 
spolku je obnovit zájem o železni-
ci a tvoření modelů, podělit se o 
své zkušenosti a chtít něco vytvo-
řit vlastníma rukama, ale hlavně si 
hrát, protože kdo si hraje, nezlobí,“ 
vzkázal Petr Bureš. Všechny infor-
mace o spolku jsou ke zhlédnutí na 
webových stránkách www.fremobi-
lina.cz.

Lada Laiblová

Spolek přátel modelové 
železnice Bílina BiMo Bílinské 
moduly děkuje městu Bílina 

za příspěvek, díky kterému se 
podařilo dokončit těleso želez-
niční stanice a nakoupit koleje, 

výhybky, přestavníky a další 
potřebné vybavení a materiál pro 

dostavbu vratné smyčky.
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Veterány vyrobené v minulém 
století za éry bývalého Sovět-
ského svazu i současnými rus-
kými novinkami se to v Bílině 
na náměstí jen hemžilo. Konal 
se tam totiž šestý ročník akce 
Severočeský sraz vozů Mosk-
vič a Žiguli. K vidění bylo přes 
padesát vozů, z nichž čtyřia-
dvacet bylo žigulíků a jedenáct 
moskvičů. Lidé si ale mohli 
prohlédnout i volhy, škodov-
ky, fiaty či wartburgy. “Sraz se 
týkal všech vozů automobilky 

vozidel továrních značek Ži-
guli a Moskvič. Lada je přitom 
jen nový název pro žigulíka. 
Když se s ním totiž začali So-
věti chytat na západním trhu, 
nikdo nedokázal slovo žiguli 
pořádně vyslovit. Říkali napří-
klad i džigolo, což bylo pro vý-
chodní garnituru nepřípustné. 
Tak se zrodil název Lada, kte-
rý je platný dodnes,“ zakončil 
trochu úsměvnou historkou 
Ladislav Valentin. 

(red)

VAZ bez rozdílu roku výroby, tedy 
zda v době Sovětského svazu nebo 
nyní. Pravda, veteráni sice převa-
žovaly, ale měli jsme mezi sebou i 
žhavou novinku Ladu X–Ray nebo 
jen o něco málo starší Lady Priora 
a Kalina. Naše setkání se vždy sna-
žíme spojit s něčím zajímavým. Na 
letošek jsem naplánoval návštěvu 
informačního centra klasické ener-
getiky. Mít možnost seznámit se, 
byť jen virtuálně, s chodem elek-
trárny je pro mnohé veliká příleži-
tost poznat zase něco jiného,“ uve-

dl Ladislav Valentin z Bíliny, hlavní 
organizátor.
Auta se sjížděla na Mírové náměstí 
asi od půl desáté, v jedenáct hodin 
podle plánu odjela za asistence 
městské i státní police na spanilou 
jízdu krajem. 
S veterány jejich majitelé během 
roku příliš nejezdí. „Jsou to garážo-
vaná a různě hýčkaná vozidla, kte-
rá vytahujeme právě jen na srazy 
veteránů. Ovšem občas potřebují 
provětrat. Proto jsem vymyslel před 
šesti lety Severočeský sraz všech 

SRAZ VETERÁNŮ
UKÁZAL HISTORICKÉ VOZY I ŽHAVÉ NOVINKY

Foto: Václav Weber
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Na pravidelnou sešlost Klubu důchodců 1 přišla zahrát vodácká coun-
try kapela Sebranka. Bez nároku na honorář bavila důchodce až do ve-
čera a doufáme, že to nebylo poslední setkání. Děkujeme za příjemnou 
zábavu.                                                                                         členové KD 1

Jaro je nejkrásnější období roku, a proto se ho vydali malí Sokolové po 
stopách Bažoňů vítat na zříceninu hradu Košťálov. Jejich pouť začala v 
nedaleké obci Sutom.
Po cestě dlouhé asi dva kilometry bylo pro děti připraveno celkem pět 
stanovišť inspirovaných pohádkovými bytostmi. Postupně se seznámi-
ly s vodníkem, bludičkou, Bažoněm, čertem i hejkalem a při úkolech 
sbíraly pirátské mince. Na konci své pouti u zříceniny hradu dostaly 
děti diplom, pohlednici hradu a další ceny.
Přálo nám počasí, možná i proto se akce zúčastnilo celkem dvacet dětí 
ve věku od dvou do třinácti let.
Na závěr se konal společný oběd v restauraci v Třebenicích.
Všichni si akci užili. Velké poděkování patří městu Bílina, které tuto 
akci finančně podpořilo.                               Radek Nedbálek, TJ Sokol Bílina

Sokolíci vítali jaro na KošťálověSenioři se bavili při hudbě

Nová posezení lákají 
k odpočinku

Odpočinout si při procházce na 
Kyselce mohou lidé na dvou nově 
upravených místech. Zarostlá ne-
udržovaná posezení se změnila  
v upravené místo lákající k po-
sezení. Jeden prostor se nachází  
u chodníku mezi výběhem kame-
runských koz a minigolfem, dru-
hý pod minigolfem. Město místa 

vyčistilo od nechtěných porostů, 
opravilo lavičky a zrenovovalo zá-
honky. Tam nyní rostou žluté ro-
dodendrony. Revitalizace odpo-
činkových míst na Kyselce budou 
pokračovat. V těchto dnech by tam 
měl být například nainstalován ša-
chový stůl. 

(pn)

severoceskefarmarsketrhy.cz

SADBA, ZELENINA, 
OVOCE, PEČIVO, UZENINY, 
KOŘENÍ A DALŠÍ KVALITNÍ 
POTRAVINY OD MALÝCH 
VÝROBCŮ A PĚSTITELŮ.

FARMÁŘSKÝ 
TRH

BÍLINA
PÁTEK 26. 5. 

Mírové náměstí, 8–15 hod.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
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Mezi čtyřiačtyřiceti vynikajícími pedagogy, kteří v Senátu převzali z 
rukou ministryně školství Valachové ocenění v rámci Dne učitelů, byl 
dnes již bývalý učitel teplické hotelové školy Mgr. Bohumír Mráz. Ten 
působil od roku 1971 do roku 1990 i v Bílině, nejprve na Základní ško-
le Lidická, poté jako ředitel základní školy na Teplickém Předměstí. 
Ve zdůvodnění mimo jiné zaznělo, že Bohumír Mráz stál u zrodu ho-
telové školy v Teplicích a podílel se na zavádění nového oboru, tvor-
bě obsahové náplně i osnov, díky své erudici a zkušenostem vychoval 
několik generací úspěšných absolventů, byl tím typem vynikajícího 
pedagoga, na kterého kolegové i žáci vzpomínají celý život. Ve školství 
působil 46 let.
Bohumír Mráz odešel v roce 2016 na zasloužený odpočinek, zane-
dlouho oslaví významné životní jubileum. Návrh na ocenění podal 
ředitel školy.                                                               Zdroj: www.kr-ustecky.cz

V CHLUMSKÉ ULICI BYLO ZŘÍZENO VEŘEJNÉ WC, PROVOZ NEPŘETRŽITÝ

Chlumskou ulicí denně procházejí stovky chodců a toto neutěšené zákou-
tí mají stále na očích. Právě při fotografování tohoto domu hrůzy vstu-
poval zadním vybouraným vchodem do objektu podivný mladý muž s 
kapucí na hlavě a nebyl to ani strážník ani policista. Copak tam asi dělal?
V létě se již několik let můžeme těšit z porostu křídlatky japonské, agre-
sivní úporné invazní rostliny, která celou skládku skryje před zraky chod-
ců, aby na podzim odkryla další “poklady“.
Vlastníkem objektu je soukromá osoba, objekt je několik let v exekuci a 
vystřídalo se v něm mnoho různých nájemníků.

Jaroslava Mrázová

Ministryně školství 
ocenila Bohumíra Mráze OČIMA ČTENÁŘŮ:

Aktualizujeme Strategický rámec MAP
Plánujete investiční projekt na 
vzdělávání na území správního ob-
vodu obce s rozšířenou působnos-
tí Bílina (SO ORP Bílina) v rámci 
výzev z Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP)? 
Pak jistě víte, že všechny investiční 
projekty v oblasti rozvoje předškol-

ního, základního, zájmového nebo 
neformálního vzdělávání musí být 
v souladu s tzv. Strategickým rám-
cem místního akčního plánu (SR 
MAP).
Město Bílina jako zpracovatel Míst-
ního akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání na Bílinsku (dále jen MAP), 

připravuje aktualizaci Strategické-
ho rámce MAP. Uvedení investiční-
ho projektu zaměřeného na rozvoj 
vzdělávání na území SO ORP Bílina 
v SR MAP je podmínkou pro podá-
ní žádosti o dotaci do IROP.
Pokud chcete svůj/svoje projekt/y 
do rámce zahrnout, pište Ing. Lence 

Hosnedlové na e-mailovou adresu 
hosnedlova@bilina.cz nebo volej-
te na telefonní číslo 417 810 862. 
Poté budete informováni o dalším 
postupu.

Lenka Hosnedlová
odbor dotací a projektů

Děti se v Techmanii vznášely nad zemí
V době velikonočních prázdnin po-
řádal odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu v Bílině 
v rámci prevence jednodenní výlet 
do Techmania Science Center v 
Plzni. Tentokrát se výletu účastnilo 
dohromady sedmnáct dětí převáž-
ně chlapců ve věku od 6 do 14 let. 
Dozorující personál tvořily čtyři 
pracovnice zmíněného odboru. 
Součástí Techmania je i 3D plane-
tárium, které nabízí ke zhlédnutí 
naučné a zajímavé filmy. Tento-
kráte byl na programu film Sen o 
létání. Zde byla poutavou formou 
popsána historie letectví. Na chvíli 
jsme se mohli odpoutat od země a 
vzlétnou k oblakům. A druhý film 
Úžasný pád, kde jsme pocítili, jaké 
to je skočit z výšky 40 kilometrů 
nad zemí. Stejně jako minulý rok 
byl i letos velký zájem o zkoušku 

gyroskopu, nácvikového zařízení 
pro astronomy a ti nejstatečnější 
chlapci si ho nakonec vyzkoušeli na 
vlastní kůži.
Poté se všichni přesunuli do blízké 
velké budovy Techmanie, kde jim 
byly k dispozici stovky interaktivní 
exponátů, které si mohli sami vy-
zkoušet. Novinkou byla expozice 
Marathon, kde si zájemci mohli vy-
zkoušet na trenažérech různé spor-
tovní disciplíny. Dalším lákadlem 
byla nakloněná místnost. Kde bylo 
možné vyzkoušet jak snadné nebo 
naopak nesnadné je jít po šikmé 
ploše. Na vlastní kůži jsme mohli 
zkusit, jak je velice těžké dostat se z 
jednoho konce na druhý.
I letos se všichni do Bíliny vraceli 
spokojení a plní zážitků.

OSVaZTechmánie zabavila všechny víletníky                                                                                Foto: OSVaZ
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Automodeláři se scházejí čtvrt století 
Kroužek automodelářů pracuje při 
Domu dětí a mládeže Bílina pod 
vedením Jiřího Konárka již více 
než dvacet pět let. Spolu s ním se na 
vedení kroužku podílí Radek Cíl a 
pravidelně pomáhá i otec nejlepší-
ho závodníka Aleš Kroc.
Začátky byly skromnější, ale 
od roku 2009 již děti trénují na 
čtyřdráze s republikovými para-
metry. Naše dráha je dlouhá dvacet 
osm metrů a je řízená počítačo-
vým programem. Její zvláštností 
je možnost přepnutí provozu do 
obou směrů. O aktuálním pořadí 
závodníků jsou všichni účastníci 
informováni prostřednictvím ob-
razovek jak u samotné autodráhy, 
tak v prostoru chodby, která se v 
průběhu konání závodů pravidelně 
proměňuje v závodní depo.
Od roku 2001 se kroužek zúčast-
ňoval Poháru Scalextrix, později 

– v roce 2008 se zapojil do závodu 
Krušnohorský Pohár, který se jezdí 
v rámci ústeckého a středočeského 
kraje. Dva z těchto seriálových zá-
vodů hostí i DDM Bílina.
O jedenáct let později, v roce 2012, 
děti začaly startovat v poháru s 
mezinárodní účastí Slot.it. Během 
něj vyzkouší autodráhy v Jihlavě, 

Praze, Nové Pace, i ve slovenském 
městě Revúca. Na podzim letoš-
ního roku se závodníci sjedou na 
jeden z těchto seriálových závodů 
i do Bíliny.
Naši závodníci autodráhy nejen 
zkouší, ale také na nich dosahují 
velmi dobrých výsledků. Poslední 
březnový víkend vyjeli do Jihlavy, 

kde se již po páté zúčastnili seriálo-
vého závodu Slot.it. a obsadili 3. až 
8. místo v kategorii dětí. Nejlepším 
závodníkem kroužku je Filip Kroc, 
další místa pravidelně obsazují Ja-
kub Cíl, Tomáš Reiser a Pavel Stej-
skal. Na další závod děti tentokrát 
vyjedou první květnový víkend a 
to až na daleké Slovensko, tak jim 
držte palce!
Automodelářství je finančně ná-
ročný koníček, a proto jsme rádi 
za podporu, kterou nám i ostatním 
kroužkům věnuje město Bílina. V 
letošním roce se nám podařilo zís-
kat a obnovit část vybavení potřeb-
ného k pořádání seriálových závo-
dů z Fondu Ústeckého kraje.
Pokud jste ve věku základní školy 
a autíčka a závodění na autodráze 
vás baví, přihlaste se k nám. Krou-
žek se schází každé úterý od 16 do 
18 hodin.                                    DDM

V Domě dětí a mládeže Bílina 
se konal poprvé Ples upírů. Zú-
častnilo se celkem dvacet upírů a 
upírek v překrásných kostýmech. 
Soutěžili jsme o nejhezčí mas-
ku a skoro celou noc protančili. 
Nechybělo ani půlnoční překva-

pení, o které se postaraly děti z 
tanečního kroužku Street dance 
- secvičily sestavu inspirovanou 
stejnojmenným muzikálem Ples 
upírů.

Lucie Svobodová, Michaela Pémová
DDM Bílina

Upíři a upírky se sešli poprvé

Členové fotokroužku a fotokurzu 
z Domu dětí a mládeže navštívili 
soukromý ranč SMALL WON-
DERS RANCH – Krupka Vrcho-
slav. Zde nás přivítala usměvavá 
majitelka ranče slečna Zámys-
lická. Po hodině věnované teorii 
chovu jsme se pustili do fotogra-
fování koní volně se pohybujících 
ve výběhu ranče. Při následném 
sezení fotokruhu jsme si mezi 

sebou porovnávali fotografické 
úlovky.
Rádi bychom poděkovali slečně 
Zámyslické za profesionální pří-
stup a vlídné přijetí. Na krásné 
odpoledne strávené mezi těmi-
to nádhernými zvířaty budeme 
dlouho vzpomínat. 

Jakub Mosler
vedoucí fotografických kurzů

Mladí fotografové se vydali mezi koně

Začátek soutěžní sezóny se bílinskému aerobiku velmi vydařil. Děti z 
kroužků aerobiku v domě dětí a mládeže mají za sebou tři soutěžní ví-
kendy a všechny byly medailové. “Z celorepublikové soutěže Bohemia 
aerobic tour v Nymburku jsme přivezli zlatou medaili. Z Prahy také 
dvě první místa a ze soutěže Aerobik Team v Kralupech nad Vltavou 
máme dvě stříbrné,” vyjmenovala dosavadní úspěchy trenérka Věra 
Ryjáčková. Další zlaté medaile si vybojovaly skupiny Crazynky a Cvrč-
kové i poslední dubnový víkend.
Do kroužku aerobiku chodí necelých padesát dětí. Ty jsou rozdělené 
do tří skupin podle věku. Nejmladší skupina s názvem Cipísek si pro 
letošní soutěže připravila námět divokého západu. Starší děvčata ze 
skupiny Crazynky cvičí na lidové písničky a nejstarší děvčata mají ta-
jemnou sestavu s názvem Voodoo panenky.
Soutěžní sezóna aerobiku trvá dva měsíce, od dubna do června. Za tu 
dobu stihnou malé i velké aerobičky absolvovat zhruba deset soutěží. 
“Choreografii začínáme připravovat v létě na soustředění, pak trénu-
jeme u nás v domečku. Mimo sezónu vystupujeme při různých příle-
žitostech pro veřejnost a soutěže jsou pro nás takovým vyvrcholením 
roku. Přestože jsme jen kroužek a ne profesionální tým, tak se již řadu 
let umisťujeme pravidelně na prvních místech. Stále máme obrovskou 
podporu rodičů dětí, což je moc fajn, a o to lépe se nám cvičí,” doplnila 
trenérka. 

(pn)

Aerobic začal sezónu 
zlatem a stříbrem
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Rada města na své 5. schůzi konané 4. dubna mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, které se uskutečnilo 20. dubna, mimo jiné:

Rada města na své 6. schůzi, která se konala 25. dubna, mimo jiné:

Uložila
Vedoucímu odboru nemovitostí a 
investic:

 zajistit opravu chodníku v lokalitě 
parku u Husitské bašty.

 prověřit možnost opravy komu-
nikace v ulici Čsl. armády ve směru 
od příčného prahu u č. p. 726, ke 
školnímu hřišti ZŠ Za Chlumem.

 zajistit opravu napojení účelové 
komunikace u domu č. p. 811, ul. 
Sídliště Za Chlumem, na místní ko-
munikaci Čsl. armády v Bílině.

Schválila:
 navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve 

výši 23.000 Kč na uskutečněný vý-
jezd na lyžařský výcvik, kterého se 
účastnilo 23 žáků, z rezervy pro 
školy v přírodě a lyžařské výcviky.

 navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem ve výši 40.000 Kč na usku-
tečněný výjezd na lyžařský výcvik, 
kterého se účastnilo 40 žáků, z re-
zervy pro školy v přírodě a lyžařské 
výcviky.

 přesun finančních prostředků v 
rámci schváleného rozpočtu odbo-
ru dopravy na rok 2017 v celkové 
výši 60.000 Kč, a to za účelem za-

Schválilo:
 Záměr převodu účelové obsluž-

né komunikace „Radovesická“ do 
vlastnictví města Bílina, formou 
daru od společnosti Severočeské 
doly, a. s.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a:
* spolkem Most k naději jako pří-
jemcem, na projekt „Linka duševní 
tísně“ ve výši 30.000 Kč a na projekt 
„Terénní protidrogový program pro 
okres Most, Teplice a Louny“ ve 
výši 200.000 Kč,
* zařízením Oblastní charita Most 
jako příjemcem, na projekt „Azy-
lový dům a Noclehárna Duchcov“ 
ve výši 30.000 Kč a na projekt Cent-
rum „Rodina v tísni“ ve výši 25.000 
Kč.

 Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílinou jako kupujícím a 
Římskokatolickou farností – arci-
děkanství Bílina, Na Zámku 95/2, 
Bílina jako prodávajícím, kdy před-
mětem smlouvy je výkup pozemků 

Schválila:
 Uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši:
* 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Svazem tě-

koupení ukazatele rychlosti vč. sní-
mací kamery.

 přesun finančních prostředků 
uvnitř kapitoly odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí v cel-
kové výši 40.000 Kč na chod Mysli-
veckého spolku Bořeň, Bílina

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši:

 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a panem Karlem 
Bažantem jako příjemcem na akci 
„13. ročník nohejbalového turnaje 
trojic o pohár města Bílina“, proná-
jem sportovního zařízení a nákup 
cen v roce 2017.

 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností 
HIPODROM MOST, a. s., jako pří-
jemcem na dostihový den – „Jarní 
cena“, který se koná 13.05.2017 a v 
rámci kterého se uskuteční dostih s 
názvem „Cena města Bíliny“.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a :

 Domovem důchodců Bystřany 
jako příjemcem, na projekt „Smys-
lová zahrada“, ve výši 17.000 Kč

 zařízením Oblastní charita Most 

o celkové výměře 20.053 m2 v k. ú. 
Bílina za kupní cenu 35 Kč/m2, tj. 
701.855 Kč, z důvodu výstavby plá-
nované komunikace. 

 Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace ze schváleného rozpočtu 
města mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Podkrušnohorským 
gymnáziem Most, pracoviště Bíli-
na, jako příjemcem, ve výši 350.000 
Kč na provozní náklady budovy 
gymnázia v Bílině v roce 2017. 

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 50.000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem a 
Mysliveckým spolkem Bořeň, Bíli-
na, jako příjemcem na chod Mysli-
veckého spolku Bořeň, Bílina. 

 Poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu města Bílina v rámci 
programu Regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2017:
*  panu Janu Šámalovi na akci „Sa-
nace tzv. Husitské bašty v Bílině“ ve 
výši 50.000 Kč.
* společnosti Bohemia Healing 

lesně postižených v ČR, z. s., místní 
organizace Bílina, jako příjemcem 
na poznávací výlety v roce 2017. 
* 3.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SH ČMS – Kraj-

jako příjemcem, na projekt „Azylo-
vý dům pro muže a ženy v Oseku“, 
ve výši 25.000 Kč

 Spolkem Šance žít jako příjem-
cem, na projekt „Dozařízení a do-
vybavení Chráněné dílny u Lady“, 
ve výši 30.000 Kč.

 Doplnění ceníku služeb Kultur-
ního centra Bílina o položku: pro-
nájem prostor v rámci akcí pořá-
daných v Kulturním domě Fontána 
za cenu 100 Kč/m2/den vč. DPH, s 
platností od 01.04.2017.

Rozhodla:
 Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Sanace 
sesuvu Pražská ulice – Masarykova 
výšina“ z důvodu havarijního stavu 
sesuvu svahu a přilehlých zdí spo-
lečnosti AZ Sanace, a. s., Ústí nad 
Labem.
Nejvhodnější nabídkou veřejné za-
kázky malého rozsahu na službu 1. 
seč v zeleni sídliště Za Chlumem a 
Srbsko je nabídka společnosti Eko-
dendra, s. r. o.
Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby 
„Projektová dokumentace – Rekon-

Marienbad Waters, a. s., na akci 
„Oprava kamenných zdí a schodiště 
u pomníku F. A. Reusse v areálu Bí-
linské Kyselky“ ve výši 350.000 Kč.

 Návrh rozdělení finančního daru 
od Severočeských dolů, a. s., který 
je každoročně poskytován na zákla-
dě rámcové smlouvy v celkové výši 
1.750.000 Kč.

 Vystoupení ze Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska.

 Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 28.02.2017 
do 04.04.2017.

Zvolilo:
 Pana Jiřího Konárka (KSČM) čle-

nem kontrolního výboru.

Vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2017, kterou se zrušuje obec-
ně závazná vyhláška č. 10/2013, o 
stanovení opatření k omezení pro-
pagace hraní některých sázkových 
her, loterií a jiných podobných her.

ským sdružením hasičů ÚK jako 
příjemcem na IX. propagační jíz-
du SH ČMS, která bude projíždět 
28.5.2017 Bílinou. 

 Navýšení rozpočtu ZUŠ Bílina, 

strukce ordinací dětského lékaře v 
1. NP budovy E v objektu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina“ je nabídka společnosti SDP 
LITVÍNOV, s. r. o., Litvínov.

Vzala na vědomí:
 Návrh plánu odpadového hospo-

dářství města Bílina.
 Zápis z jednání pracovní skupiny 

pro regeneraci městské památkové 
zóny Bílina, která se uskutečnila 
14.03.2017 a zápis ze zasedání ko-
mise pro životní prostředí a dopra-
vu, konané 15.03.2017

Potvrdila:
 Ve smyslu § 12 ve spojení s § 

190 odst. 2 písm. c) zákona o ob-
chodních korporacích při výkonu 
působnosti valné hromady společ-
nosti Hornická nemocnice s poli-
klinikou, s. r. o., Bílina, ve funkci 
jednatele obchodní společnosti 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina, paní Ing. Andreu 
Novákovou, dle usnesení valné hro-
mady z 24. 10. 2016, a to na základě 
výběrového řízení.

Vzalo na vědomí:
 Informaci vedoucího odboru 

dopravy o stavu komunikace Bíli-
na – Kostomlaty pod Milešovkou 
a jejího napojení na dopravní síť v 
Bílině.

 Informaci stavebního úřadu a ži-
votního prostředí o pořízení územ-
ní studie pro lokalitu „Pod Chlu-
mem“.

 Informaci ředitele městské policie 
o činnosti Městské policie Bílina za 
rok 2016.

 Informaci ředitele Městské policie 
Bílina o podané zprávě o bezpeč-
nostní situaci na teritoriu OOP Bí-
lina v roce 2016, předkládanou ve-
doucím oddělení PČR Bílina npor. 
Bc. Radkem Kaňákem.

 Informace k členství města Bíli-
ny ve Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska.

 Zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 06.04.2017 a zápis z jednání 
finančního výboru z 19.04.2017

Gustava Waltera o částku ve výši 
25.239 Kč na akci „ZUŠ OPEN 
2017“.

 Stanoviska bytové komise dle zá-
pisu z 12.04.2017.
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Pavel SOBOTKA, LÁĎA SOBOTKA.
Vladimír Kebrt. Ladislav Vávra.

Růžena Halmichová.

S láskou vzpomínají 
manželka Olga, dcery Lenka a Vlaďka  

s rodinami, ostatní příbuzní.

S láskou vzpomíná 
manželka Jarmila, sestra Jitka s rodinou 

a dcera Miluška s rodinou.

Stále vzpomínají 
Standa, Petr, Vašek, Ivana a Lenka.

Vzpomínka Vzpomínka VzpomínkaVzpomínka
Smutek v srdci máme 
a na vás vzpománáme. Dne 20. května 2017 uplyne rok, kdy nás 

navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan

Dne 30. května uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

bratr a tatínekDne 3. března 2017 
uplynuly 4 roky, 
co zemřela paní 

 
Dagmar Dlouhá.

 
BLAHOPŘÁNÍ

Krásné 80. narozeniny oslavila paní 

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

Bařtipánová.

Vzpomínají 
máma Danuš a bráška Petr.

Uplynulo již 23 let, 
co nás navždy 

opustil

a 10 let, 
co nás navždy 

opustil 

Chtěla bych poděkovat doktorům, re-
habilitačním sestrám a celému perso-
nálu HNsP Bílina. Od 20. prosince 2016 
jsem ležela na LDN - C na rehabilitaci. 

Alena Novotná

Mošnov

PODĚKOVÁNÍ

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

 Prodejní cenu knihy s názvem 
Ságy a povídky ve výši 220 Kč včet-
ně DPH pro Informační centrum 
Bílina.

 Účetní závěrku MTS Bílina, k 
31.12.2016, včetně rozdělení hos-
podářského výsledku do fondů.

 Roční účetní závěrku za rok 2016 
společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., v likvidaci.

Souhlasila:
 S udělením výjimky nad počet 

dětí stanoveného prováděcím práv-
ním předpisem do výše hygienické 
kapacity MŠ Švabinského, MŠ Síbo-
va a MŠ Čapkova, dle žádostí ředi-
telek MŠ pro školní rok 2017/2018 
za předpokladu, že toto zvýšení po-
čtu není na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a jsou splněny pod-
mínky bezpečnosti a ochrany zdra-
ví, v souladu s § 23 odst. 5 zákona 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.

Rozhodla:
 Zadat zakázku malého rozsahu na 

realizaci dvou workoutových sestav 
v lokalitě Za Chlumem a v lokalitě 
Teplické Předměstí společnosti Bo-
nita, s. r. o. 

 Vypsat další termín pro podává-
ní žádostí o poskytnutí dotace pro 
zdravotně postižené nezletilé děti, 
dle článku 2, odst. 8, Pravidel pro 
poskytování dotace pro zdravot-
ně postižené nezletilé děti, a to do 
30.9.2017.

 Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce „Dodávka a instalace ply-
nového etážového topení do 3 bytů 

v ulici 5. května, Bílina“ je nabídka 
společnosti Ulimex, s. r. o., Ústí nad 
Labem. 

 Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby 
„Zhotovení projektové dokumen-
tace k akci Revitalizace lázeňského 
parku Kyselka“ je nabídka společ-
nosti Ing. Martina Forejtová, Praha 
8. 

Vzala na vědomí:
 Žádost paní Lochovské o proná-

jem částí pozemkových parcel v k. 
ú. Bílina o celkové výměře cca 1 230 
m2 za účelem využití jako hřiště 
pro agility a jiné aktivity se psy.

 Informace vedoucí odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví, týkající 
se žádostí o poskytnutí dotace pro 
zdravotně postižené nezletilé děti.

 Informaci pana Tomáše Bobrov-
niczkého, předsedy Pure Music, 

z. s., o nepřijmutí dotace ve výši 
10.000 Kč na 2. ročník mezinárod-
ního festivalu věnovaného rezofo-
nické kytaře, s tím, že se akce ne-
uskuteční.

 Zápis z jednání komise pro škol-
ství, kulturu a sport z 10.4.2017.

 Zápis z komise pro bezpečnost a 
prevenci kriminality z 27.3. a zápis 
z jednání komise pro školství, kul-
turu a sport z 10.4.2017.

 Informaci Ing. Růženy Kittlové, 
likvidátorky společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., v 
likvidaci, o průběhu likvidace spo-
lečnosti.

Nedílnou součástí života našich 
předků byly různé poutě, ale ne 
v dnešním smyslu slova s hou-
pačkami, řetízkovým kolotočem 
a střelnicemi se vzduchovkami. 
Konaly se poutě k poctě různých 
svatých. Ostatně i dnešní poutě 
jsou obvykle konány ve dnech 
svátků místních patronů, pocho-
pitelně k velké radosti místních 
věřících. 
Poutí nejslavnější a s nejvyš-
ší účastí věřících byla ta, jež se 
každoročně konala 16. května a  
v následujících několika dnech  
v Praze k uctění svátku sv. Jana 
Nepomuckého, jednoho z nej-
známějších světců naší vlasti. 
Kromě Prahy existovala ještě 
jiná, ale menší centra Nepomuc-
kého kultu. Nepomuk, kde se na-
rodil, Žatec, kde studoval, a Ze-
lená hora, kde stál poutní kostel 
zasvěcený jeho památce. 
V den svátku svatého Jana však 
nebylo po celé zemi jeho so-

chy, k níž by někdo nepoložil kvě-
tiny nebo u ní nezapálil svíčku.  
Ve větších městech se pak konaly 
významné bohoslužby. Celá země 
si tak připomínala nejslavnějšího  
z našich světců.
S počátkem května je také nerozluč-
ně spjat zvyk stavění máje, tzv. máj-
ky. Mládež ji musela pečlivě hlídat 
v noci z posledního dubna na první 
květnový den, aby ji mládenci ze 
soudních obcí nepodřízli. Ostuda 
by byla hrozná. 
Svátek práce, 1. máj, slavíme  
1. května. Jde o mezinárodní děl-
nický svátek, který se v tento den 
slaví od roku 1890 na paměť vypuk-
nutí stávky amerických dělníků v 
Chicagu 1. května 1886. Vyústila v 
Haymarketský masakr a následné 
soudní řízení s atentátníky. 
V českých zemích se tento svátek 
poprvé slavil v roce 1890 na Střelec-
kém ostrově v Praze.  
Den vítězství 8. května připomí-
ná osvobození země od fašismu, 

ukončení války v Evropě.  Dnes je 
první máj obdobou amerického 
Valentýna. Zamilované dvojice 
vyrážejí ven, aby muž mohl po-
líbit ženu pod rozkvetlým stro-
mem. Tím partnerka neuschne a 
zůstane krásná po celý rok. 
Tato tradice má původ pravdě-
podobně ve starověkém Římu. 
Prvního května se zde totiž při-
pomínala bohyně jara Flóra. Kel-
tové zase na začátku května slavili 
beltaine – svátek plodnosti. 
Z tradic zřejmě vycházel i Karel 
Hynek Mácha, autor slavné básně 
Máj. 

Pranostika:
Studený máj, v stodole ráj.
V máji aby pastýřova hůl neo-
schla. 
Večerní rosy v máji hodně sena 
dají.
Když v máji blýská, sedlák si výs-
ká.

Mgr. Pavel Pátek

Pár slov k svátkům v květnu
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Když se hromadění odpadu stane nemocí

Marie žila spolu se svým otcem v 
bytě o velikosti 2+1, který po smrti 
otce zdědila. Během krátké doby 
se u ní začala projevovat psychic-
ká porucha, která způsobovala 
hromadění odpadků v jejím bytě. 
(jméno bylo změněno, pozn. red.)
Paní Marie byla sociálním pra-
covníkům známa, několikrát měli 
snahu se s ní zkontaktovat, ale bez-
úspěšně. Povedlo se to až poté, co 
ji místostarostka města poslala na 
náš odbor. Již z prvního kontaktu 
bylo patrné, že Marie trpí dušev-
ní poruchou. Při pohovoru nám 
uvedla, že je svobodná, bezdět-
ná, nestýká se se zbytkem rodiny  
a má dluh na službách spojených  
s užíváním bytu, odpojenou vodu  
a energie. 
Dále uvedla, že je nezaměstna-
ná, není v evidenci úřadu práce a 
je zcela bez příjmu. Komunikace 

Po úspěšné realizaci víkendových a táborových pobytů oddělení soci-
álně-právní ochrany dětí v předchozích letech se tyto pobyty uskuteční 
i v roce 2017. Město Bílina opět uspělo se svou žádostí o poskytnutí 
dotace z Programu prevence kriminality na rok 2017, vyhlášeného Mi-
nisterstvem vnitra ČR.
Dotace jsou určeny na projekty prevence kriminality neinvestičního  
i investičního charakteru. Neinvestiční projekty kromě jiného směřují 
i na financování komunitní práce s dětmi a mládeží v péči OSPOD, 
včetně víkendových a táborových pobytů, na jejichž financování se 
rovněž v našem případě podílí i Město Bílina.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
Odbor dotací a projektů

Na území města existují stromy, které 
si zaslouží nejen pozornost obyvatel, 
ale i chvilku zastavení v jejich blízkosti 
proto, že i když to není na první pohled 
patrné, jedná se o stromy lišící se od 
ostatních. Nyní upozorňujeme pouze 
na některé z nich. 
Za zmínku stojí zejména dva stromy, 
které byly vyhlášené jako památné a 
jsou zaevidovány v ústředním seznamu 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR.
Prvním z nich je jilm vaz (Ulmus 
laevis). Ten roste u kostela sv. Petra a 
Pavla a byl vyhlášen památným stro-
mem v roce 2002 na podnět Okresní-
ho úřadu v Teplicích. Dosahuje výšky 
dvaceti metrů a je významným prvkem 
centra města. Přesto, že jilmy odumíra-
jí vzhledem k houbové chorobě grafió-

ze, bílinský exemplář je ve velmi dobrém stavu a dokonce pravidelně 
plodí.
Druhý strom je liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipfera), jehož 
význam byl oceněn ŽP MěÚ v Bílině do té míry, že byl v roce 2006 
vyhlášen státem chráněným památným stromem. Lidé jej najdou ve-
dle hlavní lázeňské budovy v lázeňském parku. Zaujme nádhernými 
květy velmi podobnými tulipánům v barvě 
žlutozelené až žluté, které vykvetou do krásy 
v těchto dnech, tedy od května do července. 
Jeho výška dosahuje téměř dvaceti metrů a 
předpokládaný věk je pravděpodobně totož-
ný se stářím lázeňské budovy. Vysazen mohl 
být přibližně roku 1898.
U obou památných stromů budou umístěné 
cedule s jejich popisem. 

Helena Volfová
oddělení životního prostředí

s ní byla velmi obtížná, špatně se 
vyjadřovala, na některé otázky ne-
dokázala odpovědět. Proto bylo 
nutné veškeré informace ověřit. Na 
příslušných institucích bylo potvr-
zeno, že paní Marie není v evidenci 
úřadu práce, nepobírá žádné dávky 
a v nejbližší době bude vystěhová-
na z bytu. Na základě zjištěných 
skutečností byla paní Marii nabíd-
nuta pomoc, se kterou souhlasila. 
Byl vytvořen individuální plán, je-
hož cílem bylo zaevidování na úřa-
du práce, vyřízení dávek pomoci v 
hmotné nouzi, pomoc při zajištění 
odborné lékařské péče a podání žá-
dosti o invalidní důchod.
Po vzájemné dohodě jsme Marii 
navštívili u ní doma. Již na domov-
ní chodbě byl cítit zápach linoucí 
se z jejího bytu. Zazvonili jsme. Po 
otevření dveří byl zápach tak silný, 
že pro jednu z nás se stal natolik ne-

snesitelný, že byla nucena byt opus-
tit. V celém bytě se nacházelo velké 
množství nepotřebného odpadu. 
Kuchyň byla do tří čtvrtin zavalena 
odpadem. V obývacím pokoji mezi 
odpadky byla na zemi špinavá ma-
trace, na které Marie přespávala. 
Z důvodu nevhodných podmínek 
v bytě byla paní Marii nabídnuta 
po domluvě s vedoucím bytového 
domu města možnost bezplatně se 
v zařízení dvakrát týdně osprcho-
vat a ze sociálního šatníku, který 
provozuje odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, jí bylo průběžně vy-
dáváno čisté oblečení.
Za naší asistence a pomoci se evi-
dovala na úřadu práce jako ucha-
zečka o zaměstnání, podala žádosti 
o dávky pomoci v hmotné nouzi a 
požádala o invalidní důchod. Dáv-
ky a invalidní důchod byly přizná-
ny.
Naše práce tímto však neskončila. 
Paní Marii jsme doprovodili k od-
bornému lékaři – psychiatrovi a s 
jejím souhlasem jsme byli přítomni 

vyšetření. Lékař vydal doporučení 
k hospitalizaci. Se souhlasem Ma-
rie byla kontaktována Psychiatric-
ká léčebna Horní Beřkovice. V ní 
Marie strávila přibližně rok a čty-
ři měsíce. Po celou dobu její hos-
pitalizace jsme byli v kontaktu se 
zdravotním zařízením. V průběhu 
jejího pobytu v léčebně ji vyhledala 
její sestra, se kterou nebyla v kon-
taktu několik let. Tato je nyní usta-
novena jejím opatrovníkem, neboť 
Marie byla omezena způsobilosti k 
právním úkonům.
Co se týká dluhu na nákladech 
spojených s bydlením, o těchto 
jsme jednali se správcem družstva. 
Bylo nám však sděleno, že na byt je 
již uvalena exekuce a v této fázi se s 
tím nedá už nic dělat.
Na závěr Mariina příběhu se nám 
podařilo zprostředkovat paní Ma-
rii ubytování v chráněném bydlení, 
kde se jí daří, je spokojená a žije pl-
nohodnotným životem.

OSVaZ

Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví pomáhají lidem  
v životních krizích. Příkladem je tento příběh:

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2017 je 30. 
června 2017.
Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, 
je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména 
osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na tel.: 417 810 
957 nebo e-mailem na adrese financni@bilina.cz
 Poplatek na rok 2017 je stanoven ve výši 500 korun na osobu a rok, t.j. 
250 korun na osobu a pololetí. Od poplatku na rok 2017 jsou osvoboze-
né děti narozené v roce 2017.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně městského úřadu:

Pondělí: 7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
Úterý: 7 – 11.30 a 12 – 14 hodin

Středa: 7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
Čtvrtek: 7 – 11.30 a 12 – 14 hodin 

Víkendové pobyty a tábor se uskuteční 
i v tomto roce

Památné stromy zaujmou odolností i květy
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Fotbal je někdy krutý, je čas se poučit

Hledá se střelec, Bílině se góly nedaří

Fotbalisté odjeli z Krupky bez bodů

Střelecký koncert dirigoval Tůma

Za krásného počasí sehrála Bílina 
první derby na jaře proti posíle-
ným Srbicím bez zraněného Zá-
hradského a poprvé v základu s 
mladým Coufalem. První poločas 
byl divácky velmi atraktivní s mno-
ha šancemi na obou stranách a po 
vyrovnaném průběhu skončil 1:1. 
Už ve 14. minutě Bečvařík „vysu-
nul“ nepovedenou přihrávkou do 
úniku Verbíře a hosté vedli. Vyrov-
nat mohl již o čtyři minuty později 
Tůma, který kopal penaltu po fau-
lu, když samostatně unikal obra-
ně Srbic. Bohužel z penalty pouze 

Bez potrestaného Mergla, zraně-
ných Kotěšovského, Levého a Hro-
mádka a s nedoléčeným Záhrad-
ským nastoupila doma Bílina k 
dalšímu derby utkání proti posíle-
ným Modlanům (exligoví Doležal, 
Pikl, Slavík). 
V týmu hostů hrál i bílinský od-
chovanec Gutsch. Celé utkání mělo 
vyrovnaný průběh, na šance snad 
byla Bílina i lepší, bohužel týmu 

Velmi dobrý první poločas sehrá-
li naši hráči v Krupce. Domácí 
nastoupili poněkud chladně, bez 
šťávy a Bílina toho využila. Už v 9. 
minutě přetáhl Baran dlouhý cen-
tr na pravé křídlo, míč poskočil a 
mladý Coufal ho krásně napálil „za 
háčky“ pravé tyče Krupky. Totéž 
zopakoval z rohu pokutového úze-
mí na stejné místo Tůma a Bílina 

Soupeř Bíliny Neštěmice přijel na 
Kyselku s naivním útočným fot-
balem bez důsledného bránění a 
odvezl si v Bílině dlouho neviděný 
debakl. Hra Bíliny je založená na 
rychlých brejcích do odkryté obra-
ny soupeře a hosté tento styl po celý 
zápas bohatě umožňovali. Jedno-
duché přenesení míče z obrany na 
rychlého útočníka do křídla, náběh 
dvou tří hráčů středem, přesná při-
hrávka a střela do odkryté branky 

málem přerazil břevno. Vynahradil 
si to až v 34. minutě, když povodil 
obranu Srbic a umístěnou střelou 
vyrovnal. Vynikající zákroky před-
váděl nestárnoucí Pohl, skvěle hráli 
stopeři Mergl a Šoufek.
Do druhého poločasu Bílina na-
stoupila a v kabině zapomněla 
bojovnost, soustředění i fotbalový 
um. Srbice toho zkušeně využi-
ly a během dvaceti minut utkání 
rozhodly. Už ve 46. minutě využil 
prostrčení za ospalou obranu Jelen 
a o čtyři minuty později proměnil 
penaltu Verbíř. V 60.minutě ute-

se nedaří vstřelit gól, který by do-
dal hráčům potřebné sebevědomí 
a uklidnil je. Modlany nás předči-
ly v produktivitě a daly dvě bran-
ky v úvodní části zápasu . Nejprve 
T. Vavrinec zužitkoval přesný roh 
Doležala, potom v 26. minutě Kup-
ka dorazil pohodlně míč po závaru 
v pokutovém území domácích.
Druhý poločas góly nepřinesl, 
Bílina marně dobývala branku 

překvapivě vedla 2:0. Domácí byli 
lehce otřeseni a až do 43. minuty se 
jim nepodařilo snížit. Těsně před 
koncem však obránci hostů otáleli 
s odkopem, došlo k několika odra-
zům a teč jednoho pokusu přelétla 
výbornému Klausovi do branky – 
hloupý gól do šatny.
V druhém poločase se domácí 
zlepšili a podařilo se jim nejprve 

– to je popis většiny akcí, které ten-
tokrát díky chuti Bíliny hrát, běhat 
a dávat góly, vyústily ve festival de-
víti krásných branek. Samozřejmě 
je třeba vyzdvihnout famózního 
kanonýra Tůmu, ale výkon hodný 
chvály podali i rychlí a agresivní 
hráči  Katrenič  se Záhradským, 
spolehlivý Pavlíček, kreativní Hurt 
a pevná obrana, řízená nepřeslech-
nutelnými pokyny velezkušeného 
brankáře Klause Pohla. Už ve 3. 
minutě utekl po levém křídle Ka-
trenič a opakovanou střelou zajis-
til vedení. Ve 22. minutě snadno 
dorazil odražený míč Tůma – 2:0, 
o dvě minuty později propadl míč 
stopérům hostů k volnému Pro-
cházkovi – 3:0. Skóre poločasu se 
uzavřelo ve 34. minutě, kdy Hurt 
nádherně vysunul Tůmu a ten na-

kl obraně Švábenský a definitivně 
rozhodl. Hra Bíliny se rozsypala a 
po vyloučení kapitána Mergla, kte-
rý zbytečnou druhou žlutou kartou 
trochu zdevalvoval svůj výborný 
výkon z první půle, už se pouze 
dohrávalo a triumfující Srbice daly 
další dva góly, když se z vápna tre-
fil Zigmund a standardku dorážel 
Beran. Bílinu netřeba po této kruté 
porážce zavrhovat, ale realizační 
tým a hlavně hráči se musí poučit. 
Už příští týden je čeká doma další 
derby se soupeři z Modlan.

Petr Procházka

Modlan. Když už se zdálo, že krás-
ná střela Hurta skončí v síti, tygří 
skok Slavíka opět zkazil domácím 
radost. Do statistik zápasu je tře-
ba zaznamenat i dvě červené karty 
domácího Katreniče a hostujícího  
J. Vavrince v závěru zápasu. Zmínit 
je třeba i vynikající kopací techni-
ku M. Doležela, jehož dlouhé pasy, 
standardky i přehled jsou lahůdko-
vé.                                  Petr Procházka

vyrovnat a nakonec i vyhrát, když 
si vlastní branku vstřelil paradoxně 
nejlepší zadák hostů Karel, který 
po celý zápas dominoval ve vzdu-
chu, vyvážel míče a neúnavně spo-
luhráče burcoval. Za týden hraje 
Bílina doma s Neštěmicemi a body 
z tohoto zápasu budou už vícemé-
ně povinné.

Petr Procházka

šel přesně před brankou Katreniče 
– 4:0. Ve druhém poločase se obraz 
hry nijak nezměnil. V 55. minutě 
unikl po samostatné akci obraně 
Tůma a po kličce brankáři dal pátý 
gól. 58. minuta přinesla únik Kat-
reniče po pravém křídle a nádher-
nou přihrávku Tůmovi - 6:0. V 60. 
minutě postupoval Tůma z pravé-
ho křídla a na hranici pokutového 
území poslal tvrdou přízemní stře-
lu k pravé tyči -7:0. O deset minut 
později se tatáž akce opakovala 
jako přes kopírák - 8:0. Účet zápasu 
uzavřel v 90. minutě nezadržitelný 
F. Tůma znovu po přihrávce výbor-
ně hrajícího Katreniče. Spokojení 
diváci odcházeli se širokým úsmě-
vem – devět branek do sítě soupeře 
už dlouho nezažili.

Petr Procházka

Bílina – Srbice 1:6 (1:1)
Branky: Tůma – Verbíř 2, Jelen, 
Švábenský, Zigmund, Beran
Sestava Bíliny: Pohl - Bečvařík, 
Šoufek, Mergl, Baran - Coufal, 
Hurt, Pavlíček, Hromádko - 
Tůma, Katrenič
Střídali: Rokos, Kotěšovský, 
Levý

Bílina – Modlany 2:0 (0:0)
Sestava domácích: Pohl - Beč-
vařík, Šoufek, Katrenič, Baran 
- Král, Hurt, Pavlíček Záhradský 
- Procházka, Tůma
Střídali: Coufal, Rokos

Krupka – Bílina 3:2 (1:2)
Branky Bíliny: Coufal, Tůma
Sestava: Pohl-Bečvařík, Karel, 
Šoufek, Mergl – Coufal, Hurt, 
Pavlíček, Baran – Procházka, 
Tůma
 Střídali: 
 Kozler, Kotěšovský

Bílina – Neštěmice 9:0 (4:0)

Branky: 
Tůma 6, 
Katrenič 2, 
Procházka

Sestava: 
Pohl – Bečvařík, Šoufek, Mergl, 
Baran - Záhradský , Hurt, Pavlí-
ček, Procházka - Katrenič, Tůma

Střídali: 
Hromádko, Král, Coufal, Kotě-
šovský, Rokos
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Úspěchy tenistů v zimní části sezóny

Jezdci z motoklubu mají za sebou dva závody

Kuželkáři ovládli krajský turnaj

Tenisté LTK Bílina ukončili v dub-
nu zimní část sezóny 2016/1017. 
Veškeré turnaje se v tuto dobu 
odehrály v halách a i přes absenci 
stejného zázemí v Bílině (připravo-
váno městem Bílina na říjen 2017 
– pozn. autora) dosáhli naši tenisté 
několika významných úspěchů.

Členové Motoklubu Bílina se v 
dubnu zůčastnili klasické enduro 
soutěže v Uhlířských Janovicích. 
Čekal na ně náročný a těžký zá-
vod, kterého se zúčastnili tři jezd-
ci motoklubu. Pořadatel připravil 
těžké testy, které prověřily všechny 
jezdce. Svou premiéru v MMČR E1 
si odbyl Martin Šoltés, který v so-
botu skončil na slušném 8. místě a 

v neděli nedojel. Ve třídě PČR E2 
za bílinský klub jel Radek Bučina, 
který v sobotu skončil na 5. místě 
a v neděli to bylo krásné 3. místo. 
Jezdec Miroslav Janoušek klub za-
stupoval ve třídě PČR C, ale soutěž 
nedokončil.
Následující víkend se jezdci účast-
nili dalšího závodu enduro seriálu, 
a to endurosprintu ve Mšeně. Če-

kaly na ně dva měřené testy, které 
byly celkem rychlé, ale po sobotě 
už byly tratě rozbité s hlubokými 
drážkami. Ve třídě MMČR E1 zá-
vodil opět Martin Šoltés, který oba 
dny skončil na 9 místě. Ve třídě 
PČR E2 jel Radek Bučina, který 
oba dny skončil na 7 místě.

Pavel Nusko
Motoklub Bílina

Bílinští kuželkáři mají za sebou 
Turnaj žactva a dorostu Ústeckého 
kraje. Poslední kolo tohoto turna-
je se konalo v Teplicích a bílinští 
hráči v něm měli jasnou převahu. 
Obsadili totiž všechna tři prv-
ní místa - třetí skončil Jiří Fejtek, 
druhý Tomáš Šaněk a první Pavel 
Podhrázský. V celkovém hodnoce-
ní turnaje se první umístil Tomáš 
Šaněk z SKK Bílina, druhý byl Jan 
Zajíc z TJ Elektrárny Kadaň a třetí 
Pavel Podhrázský z SKK Bílina. 
Bílinští kuželkáři se neztratili ani 
v okresních přeborech. V přeboru 
takzvané Děčínské strany  skončil 
tým SKK Bílina A na třetím mís-
tě a tým SKK Bílina D na osmém.  
V přeboru takzvané Chomutovské 
strany tým SKK Bílina B zvítězil. 

(red)

V kategorii baby tenis je nutno 
zmínit D. Košťáka, který na tur-
naji v Jirkově nejprve vyhrál svoji 
skupinu a následně dokráčel až do 
semifinále. Konečné 4. místo v sil-
ně obsazeném turnaji je výrazný 
úspěch této kategorie.
Navazující kategorie mladších žáků 
zaznamenala vynikající výsledky 
v podání T. Procházkové. Ve své 
kategorii si postupně z postupů  
z 1. kola turnajů přes osmifinálová 
utkání a finálová utkání dokráčela 
pro konečné vítězství. Absolutně 
nejúspěšnější hráčkou turnaje se 
stala právě v Praze (Tenis Cibul-
ka), kde k celkově druhému místu  
v singlu přidala dominantní vítěz-
ství v deblu společně s A. Bendo-
vou (TK Ústí n.L.). Svůj talent a cit 
pro hru předvedla i na turnajích 
starších žáků v Mělníku, kde se 
probojovala až do semifinále.
Věkově zatím nejstarší kategorie 
LTK Bílina - starší žáci se ukázala 
taktéž v Praze v podání K. Procház-
kové postupem v turnaji z 1. kola 
a dále pak M. Černíkové. M. Čer-
níková se zapsala již i na prezenční 

V červenci je pak i oficiální turnaj 
jednotlivců na domácí půdě, kde 
jsou již všichni klíčoví hráči a hráč-
ky zaneseny do prezenční listiny. 
Ve dnech 1.-3.7. se bude jednat o 
turnaj starších žáků, další víkend 
8.-10.7 se pak prezentují mladší 
žáci.          Pavel Fečko, www.ltkbilina.cz

listiny turnajů kategorie dorostu. V 
Děčíně došla do čtvrtfinále a ná-
sledně v Jirkově je její jméno zapsá-
no ve finálovém utkání jak singlu, 
tak deblu. Tímto výsledkem hráčky 
LTK Bílina ukázaly, že dokáží uspět 
i ve vyšší kategorii, než ve které 
jsou aktuálně prezentovány.
Pro letní části sezóny, která právě 
začala, přihlásil LTK Bílina na po-
čátku tohoto roku vybrané hráče a 
hráčky do hostování v jiných klu-
bech z důvodu neujasnění potřeb 
pro provoz kurtů (možné stavební 
práce pro nafukovací halu v době 
podávání přihlášek). Toto se týkalo 
především i již možného obsazení 
kategorie dorost, kam byly nasmě-
rovány hráčky K. Procházková, M. 
Černíková (TK Dubí) a B. Fečková 
(Sokol Košťany). O T. Procházko-
vou projevil zájem prestižní klub 
TK Most. Z hráčů pak M. Fiala 
směřuje do LTC Panorama Teplice.
Od konce dubna až po začátek 
června se všichni hráči před-
staví ve svých kategoriích v mi-
strovských turnajích a i nově  
v hostujících klubech.

Vítězové Turnaje žactva a dorostu Ústeckého kraje Tomáš Šaněk, Jan Zajíc a Pavel Podhrázský                                            Foto: SKK Bílina

D. Košťák se umístil na 4. místě
T. Procházková a A. Bendová při 
turnaji v Praze 

Foto: 2x LTK Bílina
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Od 11. května
VÝSTAVA ČESKOJIŘETÍNSKÉHO 
SPOLKU PRO OŽIVENÍ KRUŠ-

NOHOŘÍ
Vernisáž se bude konat 10. května od 

17 hodin.
Od 18.30 hodin je připravena pro-
jekce dokumentu Moldavská dráha 
a Flájský plavební kanál. Dokumenty 

poodhalují poutavou formou zapome-
nuté příběhy těchto dvou staveb.

Výstava potrvá do neděle 4. června 
2017

MĚSTSKÉ DIVADLO

15. června 16 hodin
YOUTUBER SHOW

Vyhodnocení soutěže videí youtuberů 
z bílinských škol, následuje dvouhodi-

nová youtuberská show.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
BÍLINA

14. června 15 hodin
MALÁ MUZIKA Z CHOMUTOVA

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

z Chomutova.

DIGITÁLNÍ KINO

10. května 18.30 hodin
MOLDAVSKÁ DRÁHA A FLÁJSKÝ 

PLAVEBNÍ KANÁL 
2D

Dokumenty poodhalují poutavou 
formou zapomenuté příběhy těchto 

dvou staveb.  

12. května 17.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – 2D

12. května 20 hodin
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

3D

13. května 17.30 hodin
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 

3D
13. května 20 hodin

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
-2D

14. května 15 hodin
MOLDAVSKÁ DRÁHA A FLÁJSKÝ 

PLAVEBNÍ KANÁL
2D

19. května 17.30 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE–3D

19. května 20 hodin
VETŘELEC: COVENANT – 2D

20. května 17.30 hodin
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI - 3D

20. května 20 hodin
THE CIRCLE – 2D

21. května 15 hodin
PŘÍŠERKY POD HLADINOU – 2D

26. května 17.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – 2D

26. května 20 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 

POMSTA – 3D

27. května 17.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 

POMSTA – 3D

27. května 20 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL- 2D

28. května 15 hodin
MIMI ŠÉF – 3D

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

květen
NA ČEM (SE) SMAŽÍ INDONÉSIE

Výstava o pěstování palmy olejné, která 
má devastující dopady na životní prostře-
dí Indonésie a životy místních obyvatel.

23. května 17 hodin
BÍLINSKÉ LÉČIVÉ PRAMENY

Beseda s Karlem Baštou

10. května 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Téma: Den matek

15., 16. a 18. května
SETKÁNÍ SE VČELAŘEM

Beseda pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
Uzavření pobočky městské knihovny  

v ulici M. Švabinského. Z důvodu 
revize knihovního fondu bude pobočka 
knihovny M. Švabinského od 22. květ-

na do 30. května 2017 uzavřena. 

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 26. května
Výstava kresebné poesie

Jiří Souček

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

11. května 16 hodin
SMALT A FIMO

12. května 16.30
RODINNÝ VÍCEBOJ

soutěž pro rodinné týmy

13. května 10 hodin
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 

V KLOKÁNKU

13. května 10 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY/

PUBERŤAČKY
Cupcakes pro maminky

13. května 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA 
PRO VEŘEJNOST

13. května 13 hodin
TVOŘÍME Z PĚNOVKY

Výroba medvídka

14. května 10 hodin
ZOO DRÁŽĎANY

Výlet

18. května 
BALTIE

Krajské kolo soutěže

19. května 10 hodin
SÍTOTISK 

Akce v Rodinném centru Klokánek

23. května 8.30 hodin
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

20. ročník výtvarné soutěže 
Bořeňská čarodějnice 2017 

na téma robot.
Vstup pro pouze přihlášené 

děti z MŠ, ZŠ, ZPŠ, ZUŠ  
a  Gymnázia.

25. května 16 hodin
AKADEMIE DDM

27. května 10 hodin
DISCO DANCE

Pro děti

27. května 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA 
PRO VEŘEJNOST

31. května 16 hodin
BALTÍKOVA AKADEMIE

1. června 16 hodin
DEN DĚTÍ 

5. června 16.30
ROZLUČKA STUDIA SPORT

9. a 10. června 18 hodin
ROZLUČKOVÁ DÍVČÍ NOČNÍ PÁRTY

10. června 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

MUSIC CLUB PRAŽANKA

12. května
NEON BODY´S NIGHT

Dj Fany

13. května
VODKA&RED BULL NIGHT

DJ Tomino

19. května
ANONYMOUS PARTY

DJ Mixa

20. května
BLACK&WHITE PARTY

DJ Fany
26. května

BAD CONTROLL

STUDIO JÓGY

úterý 
17.30 hodin

JÓGA PRO DĚTI

středa 
10.00 hodin

DOPOLEDNÍ JÓGA
16.00 hodin

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
17.00 hodin
JÓGA 50+

18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA

19.00 hodin
JEMNÁ JÓGA

čtvrtek 
18.00 hodin

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA 
A PEVNÉ BŘÍŠKO

19.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA

pátek 
8.30 hodin

POHODOVÁ JÓGA

neděle 
10.00 hodin

JÓGA PRO DĚTI
18.00 hodin

DYNAMICKÁ JÓGA
19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


