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Deska pomáhá při přesunu pacientů

Pacientky si svůj den 
užily při hudbě

Darujte nepotřebnou 
dětskou helmu

Praktický lékař 
nabírá nové pacienty

Hornická nemocnice s poliklini-
kou používá při péči o pacienty na 
stanici LDN B novou transportní 
rolovací desku. Ta byla pořízena  
v únoru z prostředků dotace Ústec-
kého kraje. Takzvané rolo umož-
ňuje bezpečným způsobem přesu-
nout převážně imobilního pacienta  
z lůžka na lůžko, například při cel-
kových koupelích a podobně.
Deska je vyrobena z odolného ma-
teriálu, je omyvatelná a dezinfiko-
vatelná. Nový pomocník usnad-
ňuje práci ošetřujícímu personálu,  
protože při přesunu není třeba 
transportovanou osobu zvedat.
Rolovací deska byla pořízena  
v rámci programu Podpora zvýšení 
komfortu pacientů při poskytová-
ní následné a dlouhodobé lůžkové 
péče na území Ústeckého kraje. 

HNsP

Mezinárodní den žen byl v Hornic-
ké nemocnici s poliklinikou plný 
oslav. Každá žena dostala kytičku 
a přáníčko, které pro ně vyrábě-
li mužští pacienti. Zaměstnanci 
nemocnice přichystali odpolední 
posezení, kde si klienti sociálních 
lůžek, pacienti i jejich příbuzní 
zazpívali známé české písně při 
hudebním vystoupení Josefa Lébra 
a vychutnali si zákusky a čaj. Pří-
jemnou atmosféru navodila také 

Nevíte, co 
s dětskou 
helmou, ze 
které vám 
vaše dítě 
už vyrost-
lo? Neva-

dí, tak právě pro vás, máme nápad. 
Nepotřebou helmu můžete darovat 
těm, co ji potřebují a nemohou ji 
svému dítěti pořídit. Odbor soci-

Praktický lékař pro dospělé  
a preventivní péče MUDr. Florent 
Sédégnan Natabou stále nabírá 
nové pacienty. Lidé jej najdou na 
sídlišti U Nového nádraží 919 v Bí-
lině. E-mail do ordinace je:
dr.natabou@post.cz, 
telefonní číslo je: 606 894 489. 

Janička Bučinská, která zazpívala 
několik písní. Po jejím vystoupení 
tekly přítomným slzy dojetí. 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou si velmi váží úvodního osobní-
ho blahopřání starosty města Bílina 
a hejtmana Ústeckého kraje Oldři-
cha Bubeníčka. Pro zaměstnance 
je velkou odměnou spokojenost 
všech zúčastněných a jejich podě-
kování, kterého se ujala za pacienty 
paní Straková.                            HNsP

álních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu v Bílině pořádá sbírku 
nepotřebných dětských helem pro 
matky s dětmi. Můžete je doručit 
na Městský úřad Bílina, Žižkovo 
náměstí 58, 1. patro, číslo dveří 205 
až 209, do 30. června 2017, pondělí 
a středa od 7 do 18 hodin.
Všem dárcům děkujeme za pomoc. 

Bc. Věra Kodadová, DiS
vedoucí oddělení sociální péče

Ordinační hodiny:
Pondělí: 17 - 22 hodin
Úterý: 7 - 18 hodin
Středa: 7 - 10 hodin
Čtvrtek: 7 - 18 hodin
Pátek: 7 - 12 hodin (pouze pro 
objednané pacienty)

S rolovací deskou je přesun pacienta snazší                                                                                                                                                                           Foto: HNsP 

Přízemí polikliniky zaplnily pacientky nemocnice                              Foto: Pavlína Nevrlá

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. v Bílině vyhlašuje výzvu na 
obsazení pozice:

ZÁSTUPOVÁ UKLÍZEČKA.
Pracovní úvazek: Dohoda o provedení práce. Zástup uklízeček HNsP v 
době jejich dovolených, PN či OČR.
Popis: Vytírání podlahových ploch, čištění sanitárních zařízení, mytí oken 
a omyvatelných stěn, odnášení odpadu, administrativa spojená s úklidem.
Nabízíme: Odměnu ve výši 66 korun na hodinu, dobrý kolektiv, zázemí 
stabilní společnosti, firemní akce.Kontakt: Alena Matusová - 417 777 321, 
matusova@hnsp.cz.

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. v Bílině aktuálně přijme:

zdravotní sestra - zubní pohotovost
NLZP - ošetřovatelka, pečovatelka
zdravotní zástupová sestra S2
NLZP - všeobecná sestra S1, S2 na LDN oddělení
fyzioterapeut K1, K2, K3
NLZP - zdravotně sociální pracovník S2, S3, 0,5 úvazku
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Bílina je desátým 
městem 
pro byznys
Bílina se stala desátým městem 
Ústeckého kraje, ve kterém se 
daří podnikání. Vyplynulo to 
z výzkumu Město pro byznys. 
Nejlépe se podle výzkumu daří 
podnikatelům v Ústí nad Labem, 
Litoměřicích a Děčíně. Celkem 
se hodnotilo šestnáct měst. 
Srovnávací výzkum Město pro 
byznys hodnotil letos již pode-
váté podnikatelský potenciál 
měst a obcí v České republi-
ce. Detailnímu zkoumání jsou 
podrobena všechna města  
a obce s rozšířenou působností. 
Za Bílinou v hodnocení skončila 
města Most, Litvínov či Lovosi-
ce a další.                                 (pn)
 

O půjčky 
na rozvoj bydlení 
byl malý zájem
Město již nebude poskytovat 
půjčky z Fondu rozvoje bydlení. 
Tento fond zastupitelé města na 
svém únorovém zasedání zrušili. 
Důvodem byl velmi malý zájem 
o tyto půjčky. “Od roku 2011 do 
roku 2016 si o půjčku z tohoto 
fondu zažádali pouze tři lidé,” 
uvedla vedoucí finančního od-
boru Michaela Zavázalová. Dal-
ším důvodem byla změna v zá-
koně o spotřebitelských úvěrech, 
kvůli které již město nemůže 
poskytovat půjčky za podmínek, 
které byly nastaveny.                (pn)

Kraj opraví 
silnice
Radní Ústeckého kraje schválili 
poskytnutí finančních prostřed-
ků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na fi-
nancování silnic II. a III. třídy 
ve vlastnictví Ústeckého kraje. 
Letos tedy bude na Bílinsku 
opravena silnice z Měrunic do 
Řisut. Kraj nechá vyměnit ži-
vičný povrch, opravy vyjdou na 
2,2 miliony korun. Celkem letos 
kraj poskytne z fondu do oprav 
silnic druhých a třetích tříd 215 
milionů korun.                       (pn)

KRÁTCEMěsto čeká na rozhodnutí soudu 
ohledně pozemků za garážemi

Opěrná zeď zpevní sesunutý svah

Vlastníci garáží pod kopcem Kostr-
lík v Důlní ulici v Bílině se již ně-
kolik let nemohou dostatečně starat 
o svůj majetek. Zaznělo to na veřej-

Svah u budovy českobratrské círk-
ve v Pražské ulici nechá letos město 
zpevnit. Opěrná zeď by měla zabrá-
nit dalšímu sesuvu půdy. “Statický 
posudek i projektová dokumentace 
jsou již hotové, nyní se čeká na sta-
vební povolení a ihned poté bude 
vybrán zhotovitel stavby. S pracemi 
by se tedy podle předpokladů mělo 
začít v létě,” uvedla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová. 
Stráň se sesula již před jedenácti 
lety. Tehdy byly strženy dva domy, 
které stály pod strání a zřejmě svah 
svým způsobem podpíraly. Krátce 
po jejich stržení se svah sesul. To 
začalo způsobovat problémy maji-
teli pozemku nad svahem, kterému 
se dodnes po částech pozemek dro-
lí.                                                       (pn)

ném setkání veřejnosti s vedením 
města. Bezprostředně za garážemi 
se totiž nachází pozemek, u kterého 
dosud není zcela jasné, komu patří.
Úzký pruh pozemku mezi zadní 
stěnou některých garáží a plotem 

vedlejšího pozemku patří podle 
katastru nemovitostí městu. S tím 
však nesouhlasí majitelé sousední-
ho pozemku, kteří tvrdí, že pruh je 
jejich. Na pozemek vysázeli túje a 
jiné rostliny, které společně vytvo-
řily velmi hustý porost. Vlastníci 
garáží chtějí, aby město dřeviny 
zlikvidovalo a prostor uvolnilo. Ve-
dení města však nemůže konat, do-
kud soud nerozhodne, čí pozemek 
je. “Případem se nyní zabývá Kraj-
ský soud v Ústí nad Labem. Musí-
me mít jasné rozhodnutí od soudu, 
zda je pozemek města či nikoli, pak 
se můžeme dohodnout na dalším 
postupu,” zdůraznil starosta města 
Oldřich Bubeníček.
Sporem se soudy začaly zabývat 
v roce 2013. V roce 2016 Okres-
ní soud v Teplicích zamítl žalobu, 
kterou se vlastníci sousedního po-
zemku domáhali vlastnictví. Ti se 
ale odvolali a vše nyní řeší krajský 
soud. Ten ještě nestanovil datum 
konání odvolacího řízení.
Majitelé garáží se kvůli hustému 
porostu nedostanou k zadní části 
a nemohou tak provádět případné 
opravy či údržbu. Vzrostlé túje na-
víc stíní a jejich kořeny poškozují 
zdivo.

Pavlína Nevrlá

Hustý porost brání majitelům garáží v přístupu                                      Foto: Pavlína Nevrlá

Svah po sesunutí                                                                                                           Foto: Pavlína Nevrlá

V dubnu budou lidé moci využít služeb bezplatné právní poradny 26. dubna od 15 do 17 hodin v kanceláři 
číslo 207 v budově městského úřadu v Seifertově ulici. 
Jedná o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, 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 nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb jednotlivými ad-
vokáty v plné šíři, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele  
s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení. Bezplatné právní pora-
dy tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepi-
sování listin, například žalob, smluv a podobně.                                                                                                       (red)

Poraďte se s advokátem
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Bílina stále zvyšuje bezpečnost, 
chce pořádek u obchodů i na sídlištích
Zajištění bezpečnosti obyvatel Bíli-
ny je stále prioritou vedení města. 
V současné době chce město větší 
provázanost mezi jednotlivými od-
bory, organizacemi a složkami. “Je 
důležité, aby odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, městská policie, 
státní policie, úřad práce a vede-
ní města byly v úzkém kontaktu, 
předávaly si informace a spolupra-
covaly. To už nyní funguje, je však 
zapotřebí neustávat a činnosti stále 
zdokonalovat,” uvedl starosta Bíli-
ny Oldřich Bubeníček.
V rámci zajištění vyšší bezpečnosti 
ve městě již vedení provedlo ně-
kolik důležitých kroků, dětem na 
cestě do školy pomáhají asistenti 
prevence kriminality, městská po-
licie stále rozšiřuje kamerový sys-
tém, sociální pracovníci aktivně 
řeší záškoláctví dětí, ve spolupráci 
s městskou policií, úřadem práce 

Volně pobíhající psi mohou být velmi nebezpeční. K nepříjemné situa-
ci došlo ve Studentské ulici, kde pobíhali dva velcí psi. Jeden z nich vběhl 
do tamní zahrady a napadl malého pudla. Strážníci ihned vyjeli na místo,  
aby psy zajistili. Psi utekli majiteli ze zahrady v ulici Jiřího z Poděbrad. Ten 
uvedl, že má plot v pořádku, ale v místě, kde jeho pozemek sousedí s ved-
lejším, je plot narušený a jeho majitel se o něj odmítá starat. Psy si majitel 
odchytil sám. Osoby byly poučeny a věc vyřešena projednáním.
Další volně pobíhající psi se nacházeli v Mukově. Tam se toulal velký bílý 
pes a pokoušel se napadat hrající si děti. Oznamovatelka strážníkům uvedla 
jméno majitele zvířete, hlídka však zjistila, že ten má svého psa doma zajiš-
těného. Hledala tedy pravého majitele. Nakonec jí pomohl kolemjdoucí, kte-
rý věděl, že pes patří ženě ze zahrádkářské kolonie. Té strážníci psa předali  
a zároveň jí důrazně vyzvali, aby si zvíře pečlivě zajistila.                            (pn)

a odborem sociálních věcí a zdra-
votnictví se kontroluje zneužívání 
sociálních dávek a mnoho dalšího. 
“Na koordinační schůzce, které 
se zúčastnili zástupci města, úřa-
du práce, odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví, městské i státní po-
licie a 1. náměstek hejtmana Martin 

Klika, který má na starosti sociální 
problematiku, bezpečnost a sociál-
ně vyloučené lokality v kraji, jsme 
si nyní vytyčili další cíle, na kterých 
budeme pracovat,” řekla místosta-
rostka Veronika Horová. Jedním z 
cílů je vytipování míst, kde dochází 
ke kriminální činnosti častěji než 

jinde. Zatímco v minulých letech 
bylo tímto místem hlavně Teplické 
Předměstí, dnes se podle statistik 
strážníků i policistů problémy více 
přesouvají na sídliště Za Chlumem 
a také do okolí marketu Penny a 
hypermarketu Albert. “Tam se 
čím dál více scházejí problémové 
osoby a dochází tam ke krádežím 
nebo přestupkům proti občanské-
mu soužití. Vedení hypermarketu 
již v minulosti posílilo ostrahu v 
budově, chceme se s ním nyní sejít  
a jednat o možnostech zvýšení bez-
pečnosti i před obchodem a v jeho 
okolí,” sdělil starosta. V problémo-
vých lokalitách budou strážníci ve 
spolupráci s policií pořádat časté 
společné kontroly. 
Z jednání mimo jiné také vyply-
nula absence některých sociálních 
služeb ve městě.
V setkáních při koordinačních 
schůzkách budou instituce nadále 
pokračovat. 

Pavlína Nevrlá

Asistentka prevence kriminality pomáhá dětem bezpečně přejít rušnou silnici. Asis-
tenti se při zvyšování bezpečnosti ve městě velmi osvědčili                    Foto: Václav Weber

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Při čištění škarpy se najdou lecjaké druhy odpadu, ruční graná-
ty by ale čekal málokdo. Právě dva granáty našel při čištění strouhy  
u silnice obyvatel Bíliny v Mostecké ulici pod Kaňkovem. Navíc se tam po-
valovala i další větší munice. Strážníci po telefonu oznamovatele poučili, 
aby na věci nesahal a odešel do bezpečné vzdálenosti. Na místo se ihned 
vydala hlídka, která ho zajišťovala do příjezdu policistů. Ti si pak případ 
převzali a postarali se o bezpečný odvoz granátů i munice.  (pn)

VE ŠKARPĚ NAŠLI GRANÁTY A MUNICI

Zajistili hledaného
Při kontrole prostoru u nádraží 
uviděla hlídka bílinských stráž-
níků dvě osoby, které přecházely 
vozovku mimo přechod. Dvojice 
byla vyzvána k prokázání totož-
nosti. Jedna osoba ale u sebe ne-
měla průkaz, a tak její totožnost 
strážníci zjistili pomocí policistů. 
Tím vyšlo najevo, že osoba je v 
pátrání, jednalo se o chovance 
výchovného ústavu v Podbořa-
nech. Mladík byl předán policis-
tům.                                             (pn)

Spal na chodbě
Neznámý spící muž se měl na-
cházet na chodbě domu v uli-
ci Švabinského. Strážníkům to 
oznámila tamní obyvatelka. Po 
příjezdu na místo vyšla najevo, že 
se jedná o syna oznamovatelky, se 
kterým se chvíli před tím nepo-
hodla. Muž byl z místa vykázán.
                                                   (pn)

Odjela bez zaplacení
Zřejmě špatnou paměť má žena z 
Hrobčic, která natankovala u bí-
linské čerpací stanice a odjela bez 
zaplacení. Strážníci našli popsa-
né vozidlo u panelového domu v 
Hrobčicích a podařilo se jim najít 
i jeho majitelku. Ta hlídce uvedla, 
že si vůbec není vědoma toho, že 
by nezaplatila. Společně se stráž-
níky se vrátila k benzince a dluž-
nou částku uhradila.                  (pn)

Nadávkami se zastávala 
dcery
Křikem se snažila vyřešit pro-
blémy s dcerou její matka, která 
slovně útočila na učitelku před 
základní školou. Přivolaná hlíd-
ka strážníků na místě zjistila,  
že hádka vznikla kvůli problémo-
vé žákyni. Ta prý neplní školní 
povinnosti, chodí do školy nevy-
bavená a nepřipravená, ničí škol-
ní pomůcky a podobně. Matka 
však dávala hlasitě najevo, že ta-
kové problémy její dcera nedělá. 
Strážníci situaci uklidnili a po-
znatky předali oddělení sociální 
péče o dítě městského úřadu.
                                                      (pn)

Botička pomohla
Botička na autě nemusí vždy zna-
menat přestupek řidiče, v někte-
rých případech může i pomoci. 
Právě takový případ se stal na 
Pražském Předměstí, kde stálo 
zaparkované auto, od něhož jeho 
majitel ztratil klíče. Jelikož nevě-
děl, kde klíče ztratil, mohlo dojít 
k situaci, že by je našla osoba s 
nekalými úmysly, požádal majitel 
vozu strážníky o nasazení botičky.  
Ta měla případnému zloději za-
bránit v odcizení auta. Strážníci 
majiteli vyhověli a botičku nasa-
dili do doby, než majitel klíče na-
jde nebo si vůz jinak zabezpečí.
                                                  (pn)

TOULAJÍCÍ SE PSI JSOU NEBEZPEČNÍ
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V letošním roce si zhruba osm set tisíc řidičů musí vyměnit svůj 
řidičský průkaz, končí jim totiž jeho platnost. Výměna se týká prů-
kazů, které byly vydány v roce 2007. Pokud i vy patříte mezi tyto 
řidiče, přijďte si průkaz vyměnit včas. 
O výměnu průkazu si lidé mohou přijít zažádat již tři měsíce před 
skončením jeho platnosti. Potřebují k tomu pouze platný průkaz 
totožnosti, průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz. Lhůta 
pro vydání nového průkazu je dvacet dní. Kdo by chtěl tuto lhůtu 
zkrátit, zaplatí 500 korun a průkaz mu bude vydán do pěti dnů. Když 
řidič na výměnu zapomene a přijde na úřad až po skončení platnosti 
průkazu, zaplatí za výměnu 50 korun. Běžná výměna je zdarma. 
Za řízení bez platného řidičského průkazu hrozí pokuta až 2 tisíce korun,  
u přestupkového řízení pak až 2 500 korun.                                 (pn)

Město likviduje černé skládky
Přišlo jaro a jako každý rok,  
tak i letos v tomto období věnujeme 
zvýšené úsilí úklidu města a jeho 
okolí. Kontrolujeme místa, kde se 
v minulosti opakovaně vyskytovaly 
nepovolené skládky odpadu, a pro-
cházíme i oblasti, kde by vzhledem 
k poloze riziko jejich vzniku hrozi-
lo. V některých případech nám ob-
čané nepovolenou skládku odpadu 
přijdou sem na oddělení životního 
prostředí nahlásit, za což jim děku-
jeme. Je vidět, že obyvatelům záleží 
na tom, jak vypadá město, kde žijí  

a kde případně tráví svůj volný 
čas. Některá místa se i přes veškeré 
vynaložené úsilí nedaří tak úplně 
ohlídat a nepovolené skládky od-
padů se tam opakovaně objevují. 
Toto je problém například pro-
storu kolem garáží poblíž sídliště  
Za Chlumem u bývalé pasovky, 
podobná situace je i na pozemcích  
v okolí zahrádek na Pražském před-
městí nebo na pozemcích ležících 
mezi lokalitou Újezdské Předměstí 
a Bořněm. Občas se řeší problém  
s výskytem nepovolených skládek  

v Důlní ulici a jejím přilehlém oko-
lí. V některých případech se jedná 
o pozemky ve vlastnictví měs-
ta, kdy náklady na úklid skládky 
nese město Bílina. V případě, kdy 
je vlastníkem fyzická či právnická 
osoba, jsou tyto subjekty vyzvány 
zdejším oddělením životního pro-
středí k úklidu svého pozemku.
Možností, jak naložit se vzniklým 
odpadem, se nabízí hned několik. 
Občané mají k dispozici jak běžné 
kontejnery na směsný komunální 
odpad, tak celou síť stanovišť kon-

tejnerů na odpad tříděný. Ve městě 
již mnoho let funguje také sběrný 
dvůr, kam lze odložit odpad tzv. 
ostatní i odpad nebezpečný.
Určitě je v zájmu všech zúčastně-
ných, aby město včetně jeho okolí 
bylo čisté a místní obyvatelé i lidé, 
kteří do města z různých důvodů 
přijíždějí, je mohli bez těchto ru-
šivých vjemů obdivovat a cítili se  
v Bílině příjemně.

Dana Novotná
odpadové hospodářství, ZPF

Práce na výměně potrubí začaly
V ulici 5. května a Teplické začaly 
rozsáhlé liniové výkopové práce. 
Zapotřebí je výměna plynového  
a vodovodního potrubí a jeho pří-
pojek. S těmito pracemi jsou vždy 
spojená omezení pro řidiče i pro 
chodce, veškeré úpravy či změny 
ale budou dopředu oznámeny. 
V Teplické ulici potrvají výkopové 
práce do září letošního roku. Zde 
se mění plynové vedení včetně 
přípojek. V ulici 5. května se za-
čalo výměnou plynového potrubí  
a zhruba od června do září se bude 
měnit vodovodní řad. 
Zatímco v Teplické ulici budou 
práce pro řidiče znamenat jen malá 
omezení v podobě zúžení silni-
ce nebo uzavření jednoho pruhu,  
v ulici 5. května si budou muset 
dát větší pozor. Výkopy totiž pove-
dou skrz křižovatku ulic 5. května 
a Spojovací u koridoru. Křižovat-
ka tedy může být na určitou dobu 
průjezdná s omezením a mohou se 
v místě tvořit kolony.
Výměnu provádějí vlastníci sítí, 
tedy společnost RWE GasNet,  
s. r.o. a SVS, a. s.                          (pn)Výkopové práce v Teplické ulici                                                                                                                                                                                Foto: Václav Weber

ŘIDIČI, POZOR 
NA PLATNOST PRŮKAZŮ

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 
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Veřejná služba zvýší nezaměstnaným příjem
Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu 
práce ČR a pobírají dávky v hmot-
né nouzi déle než půl roku, mají od 
února možnost zvýšit si příjem v 
rámci veřejné služby. Pokud odpra-
cují alespoň třicet hodin měsíčně, 
vzroste jim příspěvek na živobytí o 
605 korun. Pokud však ve veřejné 
službě pracovat nebudou a nepatří 
mezi takzvané zranitelné skupiny 
obyvatel, například seniory nebo 
osoby se zdravotním postižením, 
dávka na živobytí jim po šesti mě-
sících neaktivity poklesne. 
V Bílině mohou dlouhodobě neza-
městnaní vykonávat veřejnou služ-
bu například pro město samotné 
nebo pro městské technické služby. 
Celkem by mělo vzniknout čtyřicet 
pracovních pozic. V současné době 
je realizace veřejné služby v Bílině v 
jednání, připravují se pozice nejen 
pomocného a úklidového charak-
teru, ale také v pomocných admi-
nistrativních a archivních činnos-
tech. “Úřad práce ČR může těmto 
subjektům poskytnout příspěvek až 
do výše tisíc korun na ochranné a 
pracovní pomůcky na jednoho pra-
covníka. Navíc můžeme refundovat 

Od února je změněn zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nou-
zi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Opět je 
zavedená veřejná služba pro osoby, které jsou příjemci dávek hmotné 
nouze – příspěvku na živobytí. 

Informace pro klienty pobírající dávky hmotné nouze:
Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu 
vlastní prací. 
Měsíčně se hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejmé-
na započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných prací 
či veřejné služby. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní 
prací má následně vliv na stanovení částky na živobytí a výši opakova-
ných dávek. 
Nebude-li příjemce po šesti měsících pobírání příspěvku na živobytí 
a) vykonávat veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně
b) účastnit se aktivit organizovaných KrP ÚP ČR
c) osobou výdělečně činnou alespoň v rozsahu 20 hodin
d) osobou invalidní ve druhém stupni
e) osobou s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci
f) osobou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) body 1 až 10 zákona o po-
moci v hmotné nouzi (např. osoba starší 68 let, poživatel starobního 
důchodu, osoba invalidní ve třetím stupni…) 
bude jí částka na živobytí snížena na existenční minimum, tedy na část-
ku 2 200 korun, a to s účinností od 1. 8. 2017. 
Organizátor veřejné služby klientovi v případě, že o to projeví zájem, 
zajistí výkon veřejné služby v rozsahu třiceti a případně více hodin mě-
síčně. V případě, že klient vykoná a doloží za měsíc třicet nebo více 
hodin veřejné služby, bude mu částka na živobytí zvýšena o polovinu 
rozdílu mezi životním minimem a existenčním minimem, tedy o částku 
605 korun.
Formulář žádosti o organizování veřejné služby je v listinné podobě do-
stupný na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR nebo 
je ke stažení na webových stránkách Úřadu práce ČR.

prostředky na pojištění odpověd-
nosti za škodu na majetku nebo na 
zdraví, kterou osoba vykonávající 
veřejnou službu způsobí nebo která 
jí bude způsobena,“ upřesnila ge-
nerální ředitelka Úřadu práce ČR 
Kateřina Sadílková. 
Nezaměstnaným, kteří budou v evi-
denci déle než šest měsíců a nebu-
dou chtít pracovat v rámci veřejné 
služby, klesne částka na živobytí na 
existenční minimum, tedy 2 200 
korun. Kdo aktivitu projeví, napří-
klad nastoupí do projektu organi-
zovaného úřadem práce, nastoupí 
na rekvalifikaci, nebo odpracuje 
minimálně dvacet hodin měsíčně v 
rámci veřejné služby, výše příspěv-
ku na živobytí se nezmění. V pří-
padě jednotlivce tedy bude nadále 
činit 3 410 korun. Pokud odpracuje 
alespoň třicet hodin měsíčně ve-
řejné služby, vzroste mu příspěvek 
na živobytí o 605 korun na celkem  
4 015 korun měsíčně. Toto opatření 
se nevztahuje na lidi starší 68 let, 
osoby se zdravotním postižením, 
poživatele starobního důchodu, 
osoby pobírající příspěvek na péči 
ve II. až IV. stupni, dočasně práce 
neschopné, rodiče pobírající ro-
dičovský příspěvek nebo třeba na 

nezaopatřené děti. Účinnost novely 
zákona o pomoci v hmotné nouzi 
je od 1. února 2017, poprvé se tedy 

může částka na živobytí snížit ne-
aktivním osobám na existenční mi-
nimum v srpnu 2017.

Pavlína Nevrlá

severoceskefarmarsketrhy.cz

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

FARMÁŘSKÝ 
TRH

BÍLINA
PÁTEK 28. 4. 

Mírové náměstí, 8–15 hod.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

Informace k opětovnému zavedení 
veřejné služby

Nezaměstnaní pomohou třeba při práci technických služeb         Foto:Václav Weber



7ZPRAVODAJSTVÍ13. dubna 2017

Práce s dětmi má smysl, shodují se učitelé

Za dlouholetou kvalitní práci  
s dětmi poděkovalo vedení města 
učitelům z bílinských školských za-
řízení. Při Dni učitelů se sešli uči-
telé navržení na ocenění, ředitelé 
zařízení, místostarostky a starosta 
města. “Sešli jsme se při Dni uči-
telů, tedy při výročí narození Jana 
Amose Komenského. Jsem rád za 

to, že naši učitelé nesou dál jeho 
myšlenky a ideje. Je zapotřebí prá-
ci učitelů ocenit, mají totiž kromě 
jiného i obrovskou zodpovědnost 
za další generace,” uvedl v úvodu 
setkání Oldřich Bubeníček. 
Sedm učitelů si od starosty převza-
lo pamětní list, květinu a drobný 
dárek. 

Mezi oceněnými byli Jaroslava 
Pravečková z MŠ Žižkovo údolí, 
Miroslav Mužík ze základní umě-
lecké školy, Marcela Rafflerová ze 
ZŠ Aléská, Iveta Koželuhová z MŠ 
Švabinského, Ivana Kulinová ze 
ZŠ Za Chlumem, Věra Hybášková 
z MŠ Čapkova, Jaroslava Šípová 
ze ZŠ Lidická a Jana Ziegelheimo-

vá jako vedoucí kroužku Kendó  
v domě dětí a mládeže. 
Navrženi byli učitelé, kteří se práci 
s dětmi věnují netradiční formou, 
pečlivě a obětavě, zapojují se do 
projektů, mají výborné dosažené 
výsledky, tvořivý přístup k práci  
i k tvorbě výukových materiálů.
                                                       (pn)

Ivana Kulinová, ZŠ Za Chlumem

“Ve školství pracuji šestadvacet let, po ce-

lou dobu na Základní škole Za Chlumem. 

Ocenění mě velmi potěšilo. Práce s dětmi je 

pro mě vším, vždy jsem takovou práci chtěla 

dělat a budu jí dělat dál.”

Jana Ziegelheimová, DDM Bílina

“Získání tohoto ocenění pro mě 

bylo velmi nečekané. V domě dětí je 

spousta výborných pedagogů, kteří 

se té práci věnují déle než já, takže 

si toho moc vážím. Dětem se věnuji 

deset let. Práce s dětmi je pro mě 

velmi naplňující, dobíjí mě energií i 

ve dnech, které jsou třeba jinak ná-

ročné.”

Marcela Rafflerová, ZŠ Aléská

“Ve školství jsem od roku 1978, 

po celou dobu v Bílině. Z oceně-

ní jsem byla velmi překvapená. 

Práce s dětmi mě velmi baví, má 

smysl.”

Iveta Koželuhová, MŠ Švabinského

“Toto ocenění vnímám jako odměnu 

za celoživotní práci, moc si ho vážím. 

Ve školství pracuji třináct let, po celou 

dobu s dětmi v mateřské škole. Tato 

práce je pro mě naplněním, posláním. 

Moc mě baví.”

Jaroslava Pravečková, MŠ Síbova

“S dětmi pracuji téměř čtyřicet let. Oce-

nění pro mě znamená vlastně poděko-

vání za mou celoživotní práci. Začínala 

jsem s dětmi pracovat ve Mstišově, od 

roku 1980 jsem už jen v Bílině. Pracovat 

s malými dětmi je dar, poslání, je to to 

nejkrásnější, co vůbec může být.”

Miroslav Mužík, ZUŠ

“Získání ocenění je pro 

mě takové zhodnocení 

mé práce. Ve školství 

jsem dvaatřicet let, pů-

sobil jsem třeba v Mos-

tě či v Teplicích, v Bílině 

jsem devět let. Práce s 

dětmi je pro mě přede-

vším radost.” 

Věra Hybášková, MŠ Čapkova

“Ocenění mě velmi překvapilo  

a potěšilo. Ve školství jsem 

čtyřiatřicet let, po celou dobu 

pracuji s dětmi v mateřské ško-

le. Práce mě naplňuje, baví.  

V naší školce navíc máme velmi 

dobrý kolektiv, a to je pro mě také 

moc důležité.”
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Tvary a barvy. To na první pohled 
uviděli návštěvníci výstavy obra-
zů ve Výstavní síni U Kostela. Na 
druhý pohled ale začali rozeznávat 
konkrétní věci. Právě proto vý-
stava výtvarníka a pedagoga Jana 

Choury nesla název Až na druhý 
pohled a dvěma úrovněmi vnímání 
byla i pro širokou veřejnost velmi 
zajímavá. “Obrazy zachycují různé 
každodenní zážitky. Ty jsou velmi 
konkrétní, ale pocity, které zůstáva-
jí na duši nebo v mysli, už tak kon-
krétní nejsou. Někdo si své zážitky 
zapisuje do deníku, já je kreslím. Je 

pro mě důležité dát zážitku nějaký 
tvar a barvu,” uvedl autor při verni-
sáži výstavy. 
Jan Choura maluje zhruba od 
svých osmnácti let. Vernisáže vý-
stav jsou pro něj příležitostí setkání 
se s blízkými i s neznámými lidmi 
a povídat si s nimi o obrazech. “U 
každého obrazu dokáži rozebrat 
své pocity, každý detail. Rád si pak 
s lidmi povídám o tom, co v obraze 
vidí oni a zda se shodneme,” dodal 
výtvarník.

Výstava byla průřezem autorovy 
tvorby. K vidění byly jak starší ob-
razy, které mají temnější barvy a 
ostré rysy, i obrazy z doby, kdy se 
umělci narodily děti. Ty jsou z větší 
části barevné a veselejší, plné lásky, 
ale také bolesti a obav z období, 
kdy děti často marodily. “V obraze 
nepopisuji přímo samotný děj, ale 
spíše dopady zážitku na mojí duši,” 
dodal Jan Choura. 
 

Domy, ulice, záhadná zákoutí, kra-
jina i lidé zachyceni na starých po-

hlednicích připomínají dobu uply-
nulých století. Po tom, jak vypadalo 
město Bílina zachycené na starých 
vedutách a fotografiích, pátrá geo-

log Zdeněk Dvořák. Odkrývat mi-
nulost začal již v roce 1973, kdy se 
začal aktivně zajímat o archeologii. 
„Kluci v mém věku začali chodit na 
pivo a prohánět děvčata, já jsem se 
začal zajímat o vědu,“ prozradil v 
úvodu besedy v městské knihovně 
Zdeněk Dvořák, který má na svém 
kontě několik odborných publikací 
z geologie a mineralogie.
Jeho prvním archeologickým obje-
vem byl kůlový dům v roce 1979, 
tedy v době, kdy se dostavovalo 
sídliště Za Chlumem. „Byl to vů-
bec první kůlový dům z doby neo-
litu, který se v této lokalitě objevil. 
Jednalo se o 30 až 40 metrů velký 
dům, kde bydlelo několik rodin,“ 
vysvětlil Dvořák. Dalším význam-
ným objevem, kterého se zúčastnil, 
byla germánská chata.
Zdeněk Dvořák vlastní zhruba 2,5 
tisíce fotografií o Bílině. Na bese-
du si vybral ty méně známé. V 18. 
století měla Bílina právo hrdelní, 
takže na jedné vedutě je zachycena 
kromě zámku, věží a kostela i šibe-
nice. „Nejoblíbenějším pohledem 
pro malíře i fotografy byl pohled na 
Bílinu z Chlumu. Nejstarší snímek 
pochází z roku 1793,“ popsal s tím, 
že Bílina měla tři brány, Mostec-
kou, Pražskou a Teplickou. „Když 
se zbourala Pražská brána, tak se 

kámen použil na výstavbu Londo-
nu v roce 1840, ale na fotografiích 
se vyskytuje málo,“ podotkl Dvo-
řák.
Málo se také ví, že bořeňskou cha-
tu postavil bílinský patriot, ale 
významnou částkou se na její vý-
stavbě podíleli mostečtí turisté. „V 
roce 1928 byla postavena bořeňská 
botanická zahrada, kam přátelé za-
kladatele této zahrady vozili rost-
liny z různých koutů světa, takže 
dnes u některých rostlin nevíme, 
jestli to jsou původní druhy, nebo 
dovezené odjinud.“ U chaty stávalo 
divadlo pod širým nebem zhruba v 
letech 1935 až 1938 a ve své době 
to bylo centrum kulturního a spor-
tovního dění.

Vedoucí městské knihovny Dana Svobodová při zahájení besedy se Zdeňkem Dvo-
řákem                                                                                                                                       Foto: Lada Laiblová                                                                                  

Velkoformátové obrazy zaujaly širokou veřejnost                             Foto: Pavlína Nevrlá 

Jeden pohled nestačí, ukázal Jan Choura 

Geolog odhaluje tajemství bílinské historie

Lada Laiblová

Pavlína Nevrlá

Jan Choura

Narodil se 13. dubna 1973 v Ostrově nad Ohří. Studium na gymnáziu 
v Kadani bral jako nutné zlo. V této době si začal uvědomovat, že se 
bude věnovat výtvarné činnosti.
Rozhodnutí studovat Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem 
považuje za jedno z nejzásadnějších a nejlepších ve svém životě. Měl 
štěstí, že studoval v době, kdy na škole působil profesor Miloš Mi-
chálek a profesor Jiří Bartůněk. Oba výrazně ovlivnili autorův pohled 
na výtvarné umění. Oproti gymnáziu si studium na UJEP vyloženě 
užíval. V té době začal pořádat první výstavy a zjišťoval, že nejbližší 
výtvarnou technikou je mu malba. Celou dobu se během svého ma-
lování snaží hledat inspiraci v zážitcích, které se nějakým způsobem 
udály v jeho životě. Nesnaží se řešit nějaké globální problémy lidstva, 
ale vlastně maluje deník mého života.
Nyní žije v Litoměřicích, pracuje jako učitel výtvarného oboru na zá-
kladní umělecké škole.

Veduta je věcný, topograficky 
přesný malířský nebo grafic-
ký záznam například výseku 
krajiny s bočním pohledem na 
město, obvykle v širším zor-
ném úhlu. Šířil se od 17. století 
do poloviny 19. století, byl po-
užívaný například na starých 
mapách. Svého vrcholu dosáh-
lo malířství vedut v 17. a 18. 
století v Nizozemí a Benátkách. 
Zdroj: internet
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Obrazy akademického malíře 
Herberta Kiszy jsou až poeticky 
dokonalé. Malíř v nich osobitým 
způsobem zachycuje kontrast ži-
vota. Donutí přemýšlet o tom, jak 
stejné jsou významy života a smrti, 
jak dlouho roste strom a jak během 
několika okamžiků padne k zemi.
Herbert Kisza vystavoval své grafi-
ky v Galerii Pod Věží v Bílině.
K malování ho již jako dítě přivedl 
jeho otec, který maloval ve volných 
chvílích. Herbert Kisza šel v jeho 
stopách a vystudoval Školu umě-
leckých řemesel v Brně. Malování 
ho provází celý život. Na vernisáži 
o sobě prozradil, že ne vždy měl na 
růžích ustláno. „Většinou jsem ma-
loval to, co mi bylo blízké, ale byly 
doby, kdy jsem musel živit rodinu, 
tak jsem musel udělat nějaký ústu-
pek,“ prozradil autor, který v grafi-
ce používá techniku akvatintu, což 

znamená tisk z hloubky.
V současné době se věnuje nejen 
grafice, ale také sochařství. Zúčast-
ňuje se různých sochařských sym-
pozií nejen v České republice, ale 
také v zahraničí. Jeho díla vystavuje 
například Národní galerie v Praze.
Vinotéka Bez kocoura věnovala na 
slavnostní vernisáž kvalitní znač-
ková vína z moravských vinic.

Tajemství přírody akademického malíře

SOUTĚŽ NA DUBEN
ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 

Kde se ve městě Bílina nachází socha na fotografii 
a koho představuje? Pro správnou odpověď stačí zodpovědět pouze 

jednu otázku. Vylosovaný výherce obdrží poukaz za 250 korun 
do vinotéky Bez kocoura v Seifertově ulici.

Správnou odpověď posílejte na adresu 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz.

Na otázku z minulého čísla 
správně odpověděla 

Anna Válková z Bíliny.

Lada Laiblová

Akademický malíř Herbert Kisza vystavoval v Bílině                           Foto: Václav Weber

V zajetí času 

Jana Wasylyszyn a Karel Lanc 
se věnují fotografii. Oba jsou z 
Bíliny a na své objekty se dívají 
jinýma očima. Hledají krásu 
tam, kde by ji nikdo nehledal, 
a tajuplnost v místech, kam se 
většina bojí vstoupit. S jejich 
fotografiemi se můžete sezná-
mit při výstavě s názvem V za-
jetí času v Galerii Pod Věží do 
28. 4. 2017. 
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Dobrovolní hasiči ze Světce mají 
novou hasičskou zbrojnici. Obec jí 
nechala zrekonstruovat a nyní byla 
hasičům slavnostně předána. “Plá-
novat opravy jsme začali již v roce 
2012, kdy zastupitelé odsouhlasili 
vypracování projektové dokumen-
tace, v roce 2016 pak odsouhlasili 

Spolek Veselý venkov svolal na ná-
ves v Červeném Újezdu již popáté 
místní i přespolní obyvatele na li-
dovou veselici Masopust po našem. 
Všude bylo plno maškar a veselého 
smíchu, masopust přinesl do obce 

S Mimoni si užily karneval děti v Mě-
runicích. Spousta soutěží, her a tance 
čekala na malé návštěvníky. Kromě 
žlutých postaviček se přišly pobavit 
i kočky, rytíři, princezny, fotbalisti či 
zombíci, zkrátka se to při karnevalu 
maskami jen hemžilo. Od Mimoňů 
dostaly děti i mnoho drobných dá-
rečků. Ty byly financovány z výtěžku 
tomboly společenského plesu, který 
se konal před karnevalem. 
Pořádání karnevalu je v Měrunicích 
tradicí, vždy se ho zúčastní několik 
desítek dětí z obce i okolí.            (red)

samotnou rekonstrukci a s oprava-
mi se mohlo začít. Nyní hasičská 
zbrojnice plnohodnotně slouží jak 
hasičům samotným, tak i dětem, 
které se zatím věnují hasičskému 
sportu,” uvedla starostka obce Svě-
tec Barbora Bažantová.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček symbolicky předal dob-
rovolným hasičům klíč ke zbrojni-
ci. “Dobrovolní hasiči mají v obci 

opravdové jaro. 
Sluníčko svítilo na 
modré obloze o 
sto šest. Po staros-
tenském povolení 
se dal do pohybu 
dlouhý průvod 
pestrobarevných 
masek natěšených 
na tradiční maso-
pustní obchůzku 
obcí. Rozesmáté 
hospodyně vybí-
haly ze stavení a s 

radostí hostily jak harmonikáře, 
tak cikány, Pindruše, princezny, 
rytíře, mušketýry, pasáčky s kozou, 
draka, čertice a řadu dalších vyda-
řených masek. Návštěvníků s mas-
kami i bez nich bylo letos opravdu 
požehnaně. Po obchůzce se všichni 

velmi důležitou roli. Samozřejmě 
bychom si přáli, aby nebylo zapo-
třebí jejich výjezdů k požárům či 
živelným pohromám, to však není 
možné. Proto je dobře, když jsou 
hasiči připraveni a mají kvalitní zá-
zemí,” řekl při slavnostním předání 
zbrojnice hejtman. 
Z původní budovy zůstaly při opra-
vách pouze tři obvodové zdi, vše 
ostatní bylo zbouráno a nově vy-

pobavili při scén-
ce s názvem Soud 
s kobylou, kterou 
ukončila scén-
ka Svatba Deža s 
Arankou. Přitom 
všem masopust-
ním veselí bylo 
bohatě co jíst a pít 
a k tomu všemu 
zvesela hrálo Pod-
řipské trio a tančil 
dětský folklorní 
soubor Třebenic-
ká sluníčka. Masopust vyvrcholil v 
podvečer smutečním pochováním 
basy, které symbolizuje konec ho-
dování a nastoluje čtyřicetidenní 
půst před Velikonocemi. 
Zkrátka jubilejní pátý masopust 
byl po všech stránkách vydařený. 

stavěno. Zbrojnice má nyní rozleh-
lou garáž s moderními výsuvnými 
vraty, klubovnu a sociální zázemí. 
Rekonstrukce si vyžádala celkem 
přes 3,3 miliony korun, více než 
dva a půl milionu bylo hraze-
no z dotace ministerstva vnitra,  
Ústeckého kraje, společnosti ČEZ  
a společnosti Severočeské doly 
Chomutov. 

Spolku se tak podařilo vzkřísit na 
Hrobčicku půvabnou lidovou tra-
dici. Poděkování patří všem zú-
častněným.              

Spolek Veselý venkov

Světečtí hasiči mají novou zbrojnici

Masopust zahájil půst před Velikonocemi

MIMONI PŘIVEDLI NA KARNEVAL DESÍTKY MASEK

Pavlína Nevrlá

Foto: Spolek Veselý venkovČerveným Újezdem prošel průvod masek

POZVÁNKA
Přijďte spálit čarodějnice do 

Měrunic. Tradiční akce se bude 
konat 30. dubna od 17 hodin na 
fotbalovém hřišti. Na programu 

bude upálení čarodějnice, pro 
každého návštěvníka pak budou 

připravené buřty k opékání. 
Masky jsou vítané. 

Snímek vlevo zachycuje hasičskou zbrojnici před rekonstrukcí, snímek vpravo ukazuje současnou chloubu hasičů
Foto: Obec Světec

Foto: Pavlína Nevrlá



11VZDĚLÁVÁNÍ13. dubna 2017

Do mateřské školky v Síbově ulici 
jednou měsíčně přijíždí fyziotera-
peutka Jaroslava Konečná z Ústí 

Prvňáci ze Základní školy Aléská 
si hráli na rodiny. V rámci projek-
tového vyučování se z kamarádů 
stali příbuzní - maminka, tatínek, 
jejich děti, babičky a dědečkové. 
„Děti tak formou hry poznávaly, 
kdo má v rodině jakou úlohu, 
jaké jsou vazby i v širší rodině a 
také se mohly vžít třeba do svých 
rodičů a vidět celou svou rodinu 
tak trochu z jiné stránky,“ uvedla 
třídní učitelka Jana Kouřilová.
Nejprve si tedy děti ve skupinách 

Základní škola Aléská se zúčast-
nila ekologického projektu Tonda 
Obal na cestách. Ten byl věnova-
ný recyklaci odpadu. Zopakovali 
jsme si, do kterých kontejnerů 
patří odpad, který doma vypro-
dukujeme. Zjistili jsme, jaké věci 

rozdělily role a určily si rodinné 
příjmení. Ostatním rodinám pak 
tu svou představily. „Čekaly nás 
kromě jiného i tři oslavy. Jedna 
rodina slavila narozeniny svého 
syna, druhá svatbu rodičů a třetí 
narození třetího potomka,“ po-
psala třídní učitelka. 
Projektové vyučování vede ško-
láky k zábavnému poznávání, při 
kterém se učí nejen nové věci a 
utvrzují si ty stávající, ale také více 
poznávají sebe navzájem.          (pn)

se dají z recyklovaného odpadu 
vytvořit. Poté jsme si zahráli na 
třídící firmu a přiřazovali odpad 
ke správným popelnicím. Za od-
měnu jsme si odnesli záložky a 
samolepky.        Mgr. Šárka Šilingová 

nad Labem. Děti už ji vítají, dobře 
ji znají a vědí, že je čeká společné 
zábavné cvičení. To však rozhodně 
nemá být jen zpestřením dne, ale 
hlavně má pomáhat správnému dr-
žení těla dětí. 

Fyzioterapeutka se školkou spo-
lupracuje v rámci projektu Cepík. 
Loni byly činnosti projektu zamě-
řené na zdravý životní styl před-
školních dětí, letos cílí na cvičení 
pro zdraví. 
Fyzioterapeutka jednou za měsíc 
seznámí děti i jejich učitele se cvi-
ky, které poté cvičí s dětmi učitelky 
ve školce a v ideálním případě i ro-
diče doma. 
Co je u dětí největším problémem 
a jak může cvičení pomoci, řekla 
Jaroslava Konečná v krátkém roz-
hovoru.

Je to cvičení preventivní nebo umí 
i napravit nějaké vady?

Toto cvičení umí řešit různé pro-
blémy, ale velmi záleží na frekven-
ci. Ideální stav je takový, že já ve 
školce naučím cviky děti, rodiče  
i učitelky a rodiče pak s dětmi cvičí 

doma. Nezabere to příliš času, jde 
o několik minut. Pokud rodiče s 
dětmi doma pravidelně cvičí, brzy 
uvidí výsledky. Cviky jsou zaměře-
né hlavně na kyčle, páteř a plosku 
nohy. 

Jakými problémy v současné době 
děti trpí?

Podle mého je největší bolístkou 
ploska nohy, od které se odvíjí celé 
držení těla. Objevují se deformace 
kotníků, děti našlapují dovnitř. To 
je nyní velmi častý a velký problém, 
který by rodiče měli řešit. 

Jak se cvičení líbí dětem a jak se 
vám s nimi spolupracuje?

Sama mám tři děti a s dětmi obec-
ně pracuji velmi dlouho. Moc mě 
to baví a je vidět, že je taky.

Cvičení pomáhá správnému držení těla

Z PRVŇÁKŮ SE STALY MAMINKY 
I BABIČKY

TONDA OBAL POMOHL DĚTEM 
S TŘÍDĚNÍM

Jaroslava Konečná cvičí s dětmi                                                                  Foto: Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Páťáci při třídění odpadu                                                                                           Foto: ZŠ Aléská

Základní škola Aléská se stala stálým sběrným místem pro Klokánek, 
což je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Již dvě obrovské 
várky oblečení, hraček, hygienických potřeb, sladkostí a trvanlivých 
potravin odjely na pomoc dětem do ústeckého i teplického Klokánku.
„Velké poděkování všem dětem a dospělákům ze ZŠ Aléská posíláme z 
Klokánku. Jsme moc rádi, že nám pomáháte se starat o naše děti, však 
už jsme jich tu měli několik i od vás z Bíliny. Vždycky se snažíme, aby se 
děti u nás cítily příjemně, a to je možné i díky vaší podpoře. Děkujeme,“ 
vzkázali pracovníci Klokánku.
Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout 
dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, 
dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není 
nalezena trvalá náhradní rodinná péče.                                         ZŠ Aléská

Díky škole můžete pomoci Klokánkům
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Novelou školského zákona, kterou 
se mění zákon o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) došlo k podstatným změ-
nám vztahujícím se k předškol-
nímu vzdělávání. Od 1. září 2017 
bude předškolní vzdělávání rok 
před zahájením školní docházky 

povinné a v dalších letech škol-
ským zákonem dochází ke snížení 
věku dětí pro přednostní přijímání 
do mateřských škol.
Zápis do mateřských škol bude or-
ganizován obdobně jako zápis do 
základních škol, zákonem je určen 
termín konání, a to v období od 
2. května do 16. května. Stanoven 

bude ředitelkou mateřské školy po 
dohodě se zřizovatelem. Mateř-
ským školám bude předán seznam 
dětí, které by se měly k zápisu do-
stavit, s uvedením jména, příjme-
ní, data narození a adresy místa 
trvalého pobytu. „V Bílině bude 
jeden spádový obvod pro všechny 
mateřské školky, které město zři-

zuje. Tuto variantu považujeme za 
nejkomfortnější pro rodiče. I na-
dále budou mít možnost výběru 
ze všech mateřských škol ve měs-
tě, takže mohou volit podle jejich 
zaměření, docházkové vzdálenosti 
či místa svého pracoviště,“ uvedla 
vedoucí odboru školství, kultury a 
sportu Eva Böhmová.                (red)

Město vydalo vyhlášku o školských obvodech

Ani o jarních prázdninách děti v Mateřské škole Síbova nezahálely. 
Uspořádali jsme Srdíčkový den, ušili jsme a pomalovali látková srdíčka 
pro ty, co máme nejraději. Také jsme si zahráli na pekaře. Napekli jsme 
rohlíky a koláče s tvarohem a povidly.     Sovičky a Včelky ze Síbovky

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí se seznamovaly s lidským tělem. 
Během dne si hrály na lékaře a zdravotní sestřičku a zopakovaly si také 
své jméno, příjmení, bydliště a jak se mají chovat u lékaře. Umět sdělit 
své pocity, co je bolí. Hra je velice zaujala. Všechny děti si chtěly vy-
zkoušet zahrát si na lékaře či sestřičku.                                     Učitelky MŠ

DĚTI VYRÁBĚLY SRDÍČKA HRA NA DOKTORA ZAUJALA

Srdíčka zaplnila mateřinku                                                                                    Foto: MŠ Síbova Sestřičkami a doktory se to mateřince hemžilo                 Foto: MŠ Žižkovo údolí

Zápis dětí do všech mateřských škol v Bílině se uskuteční 
10. května 2017 od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin.
             
Zápis dětí do Jeslí Žižkovo údolí Bílina se uskuteční 11. května 
2017 od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin. Do jeslí jsou přijí-
mány děti od 18 měsíců věku.
 Rodiče se dostaví do mateřské školy se svým dítětem a při zápisu 
předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Podrobné informace 
jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých mateř-
ských škol.

Mgr. Eva Böhmová
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

ZÁPIS DO BÍLINSKÝCH 
MATEŘSKÝCH ŠKOL A JESLÍ VE ŠKOLCE SE I PEČE

Kontakty:
MŠ M. Švabinského 664 - 417 821 067, www.msbilina.cz
MŠ Antonína Sovy 668 - 417 534 436, www.msbilina.cz 
MŠ Čapkova 869 - 417 823 580, www.mscapkovabilina.cz
MŠ Za Chlumem 818 - 417 823 681, www.mscapkovabilina.cz 
MŠ Síbova 332 - 417 823 860, sibova.ms-bilina.cz
MŠ Žižkovo údolí 275 - 417 823 883, zizkovo-udoli.ms-bilina.cz
MŠ Aléská 264 - 417 829 128, www.ms-bilina.cz
Jesle Žižkovo údolí - 417 823 883, zizkovo-udoli-jesle.ms-bilina.cz

Výbornou buchtu si upekly děti z Mateřské školy Švabinského. 
Všichni se z části podíleli na přípravě těsta, během něhož samo-
zřejmě i ochutnávali, pak poprosili kuchařky o upečení a nakonec 
stačilo vše sníst. Už se těšíme zase na další tvoření. 

Eliška Růžičková 
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Zabalili jsme si potřebné věci, po-
čkali na čas odjezdu a mohli jsme 
zahájit naše jarní prázdniny. Čas 
jsme trávili ve Starém Hraběcí na 
chalupě, kterou nám na týdenní 
ubytování poskytl Dětský domov 
Jiříkov.
Příjezd byl trochu krušný, jelikož 
jsme se špatně pochopili na pře-
dání chalupy a jeli jsme k chalupě 
jiné, kde jsme na ukrutné ledovce 
zapadli. Po nutném zabydlení a 
obědě jsme se vydali na procházku, 
abychom se v okolí zorientovali a 
mohli si tak naplánovat trasy pro 
další výlety. Cestou jsme navštívili 
tábor v Janovce, kam jezdí některé 
naše děti, a měli jsme štěstí, potka-
li jsme tam vedoucí tábora. Chvíli 
jsme poklábosili a pelášili dál. Ces-
tou zpět k chalupě jsme na veliké 
louce měli možnost okusit první 
sněhové radovánky našich prázd-
nin.
Druhý den se jedna parta vydala 
ráno do Velkého Šenova na vy-

Setkání s myslivcem Pavlem Edelmannem na myslivně bylo i letos 
pro žáky I. stupně Základní školy praktické v Bílině zajímavým a 
poučným zpestřením školního vyučování. Z dětí se stali pozorní 
posluchači. Vyprávění bylo zaměřeno na zvěř, která se vyskytuje v 
našich lesích a je dětem blízká, na péči o ní zejména v zimních mě-
sících.
Děti si prohlédly trofeje, vycpaného bažanta, lasici, psíka mývalo-
vitého a měli možnost osahat si i loveckou zbraň. V závěru besedy 
myslivec vyjádřil pochvalu dětem za sběr 140 kilogramů kaštanů a 
žaludů, které děti nasbíraly na podzim. Za nejlepší sběrače byli vy-
hlášeni Dominik Kozina, Eliška Volná a Tereza Babijová.
Poté se všichni odebrali do revíru, kde měli možnost přikrmit zvěř 
přineseným suchým pečivem. Došlo také na střelbu či na zodpo-
vídání dětských dotazů. Odměnou jim byly prázdné náboje z bro-
kovnice.
Příjemná atmosféra, spousta informací a zajímavé povídání pro-
hloubilo vztah dětí k přírodě a také k práci myslivců. Doufejme, že 
tato spolupráce se bude dále vyvíjet a prohlubovat a zástupci Mysli-
veckého sdružení Bořeň nám zachovají přízeň.

Mgr. Hana Bendová, Základní škola praktická

V druhém březnovém týdnu se v nejmladších odděleních Mateřské 
školy Čapkova konal Pohádkový karneval. Děti přišly v krásných 
tradičních i netradičních maskách. Celý den se nesl v duchu her a 
soutěží, které pro děti připravily učitelky. Nechyběla ani závěrečná 
přehlídka v maskách a společný karnevalový tanec.         MŠ Čapkova

Děti z MŠ Žižkovo údolí se rozhodly, že půjdou na Kyselku odem-
knout řeku Bílinu. Společně s učitelkami si vyřízly z chleba klíč a pak 
šly procházkou na Kyselku. Tam si zazpívaly jarní písničky, odemkly 
si řeku a nakrmily kachny.                                                  MŠ Žižkovo údolí

cházku. Ti nejmenší šli s tetou kou-
sek za vesnici na kopec bobovat. 
Sluníčko nám přálo, a tak se bobo-
valo jedna báseň, ani jsme nemohli 
uvěřit, že už je čas oběda. Další den 
jsme se vydali dopoledne za chalu-
pu do lesa. Cesta nebyla prošláplá, 
takže jsme se ve sněhu pěkně bořili, 
což pro některé děti byla ohromná 
legrace, ale u některých dětí, zvláš-
tě u těch nejmenších, to byl důvod 
k pláči. Cestu jsme ale nakonec 
zvládli všichni.
V úterý jsme dopoledne šli směrem 
do Mikulášovic, po obědě jsme se 
vydali na Vlčí horu na rozhlednu. 
Další den nás čekal nejvíce oče-
kávaný výlet celého týdne, a to 
na Brtnické ledopády. Děti si i po 
veškerém vysvětlování, co jsou to 
ledopády, nedovedly úplně přesně 
představit, jak budou vypadat, pro-
tože když viděly velikánské ledo-
pády, měly pusy otevřené úžasem. 
Cesta zpátky byla snad ještě horší 
než nahoru, klouzalo to a Petr mu-

sel kousek sjíždět po zadku a teta 
nakonec také.
A už tu byl předposlední den. Do-
mluvili jsme si rozlučkový oběd 
ve Velkém Šenově v hospodě. Z 
dětí jsme si udělali velikou legraci, 
že jako rozlučkový oběd bude ka-
pustová polévka a smaženice. Děti 
nám to uvěřily a na oběd se vlast-
ně ani netěšily. Když jim pak paní 
servírka na stůl naservírovala řízky, 
očička se jim ihned změnila a byly 
plné radosti. Po řízcích se jen za-
prášilo. Po obědě následoval ještě 
zmrzlinový pohár.
A bylo tu poslední ráno, kdy už sta-
čí jen dobalit poslední nezbytnos-
ti, předat chalupu a vyrazit směr 
Tuchlov.
Prázdniny utekly jako voda a byly 
plné očekávaných i neočekávaných 
dobrodružství. Bylo to super a 
všichni se moc těšíme na další vý-
jezdy plných zážitků.

DD Tuchlov

Děti z Tuchlova strávily týden na horách

MYSLIVCI PŘIBLIŽUJÍ 
PŘÍRODU DO ŠKOLKY PŘIŠLY V MASKÁCH

BÍLINA JE ODEMČENÁ

Prázdniny na sněhu si výletníci užili Foto: 
DD Tuchlov

Trofeje  i vycpaná zvířata si děti mohly zblízka prohlédnout Foto: ZŠ Praktická

Ve školce se sešlo mnoho krásných masek Foto: MŠ Čapkova
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Zima pomalu končí a začíná nám 
nejkrásnější období roku, jaro.  
V Základní škole Čestmíra Císaře  
v Hostomicích jsme doladili pro-
jekty a exkurze, které se uskuteční 
ve druhém pololetí tohoto škol-
ního roku, včetně velikonočního, 
ekologického, ukázky a seznámení 
se hendikepovanými sportovci atd. 
Poprvé v letošním roce využijeme 
spolupráci se ZŠ Aléská Bílina. 
Uskuteční se tam dva běhy kurzů 
anglického jazyka pod vedením 

„Jako malá jsem milovala pohádky 
a mám je ráda dodnes.“ To byla slo-
va paní knihovnice Aničky, která se 
přivítala s dětmi ze 3. třídy Motýlci 
Mateřské školy Čapkova v knihov-
ně Za Chlumem. Ve školce se děti 
na návštěvu knihovny pečlivě při-
pravovaly. Nepřekvapila je ani zá-
ludná otázka, jaký je rozdíl mezi 
knihovnou a knihkupectvím. Paní 
knihovnice si pro děti připravila 
vyprávění o knihách, jak s nimi za-
cházet a jak se k nim chovat. Sezná-
mila děti s pojmy, kdo je spisovatel 
a ilustrátor. Zajímavá byla výstavka 

rodilých mluvčích. Z naší školy se 
těchto kurzů zúčastní 22 žáků ze  
4. až 9. tříd. A to je skvělé. V květnu 
pak vyrazí naše děti na ozdravný 
pobyt do Poslova mlýna v Dok-
sech. Aktivit pro naše žáky jsme 
tedy připravili dost a dost.
Rovněž se připravujeme na zápis 
do prvních tříd, který proběh-
ne ve dnech 6. a 7. dubna 2017.  
Informace k zápisu jsou umístěny na 
našich webových stránkách www.
hostomicezs.cz. Pokud máte zájem  

nových krásných knih pro nás, bu-
doucí čtenáře. 
Děti se zájmem vyslechly ukáz-
ky z klasických, večerníčkových 
i moderních pohádkových knih, 
rozvinula se pěkná diskuze nad 
knihami. V průběhu besedy si děti 
zasoutěžily ve znalostním kvízu o 
pohádkových postavičkách a vy-
luštily několik hádanek. Potom 
se mohly samy porozhlédnout po 
knihovně a prolistovat knihy, které 
je zajímaly. Dětem se v knihovně 
moc líbilo a určitě ji s rodiči brzy 
navštíví.             učitelky z MŠ Čapkova

o prohlídku naší školy, budete ví-
tání. Návštěvu si ale předem ob-
jednejte, abychom se vám mohli 
věnovat. Pozor, termín zápisů se 
v letošním školním roce razantně 
změnil.
Zrekonstruovali jsme zabezpečo-
vací systém školy na nejmodernější 
a nejpoužívanější systém, takže náš 
majetek je velmi dobře chráněn. 
Koncem března nám odborná fir-
ma namontovala celkem dva in-
teraktivní dataprojektory do dvou 

kmenových tříd. Budeme tak mít 
již devět učeben vybavených mo-
derní technologií. 
Další vylepšení interiérů, jako  
43 nových dveří, výměna lina, 
malování a podobně v některých 
třídách již proběhlo nebo v krát-
ké době proběhne. Mohu zod-
povědně říci, že jsme opravdu 
školou moderní s pedagogickým 
sborem věkově velmi dobře složeným  
a kvalitním.

Mgr. Aleš Žák, ZŠ Hostomice

Zjara na žáky čeká mnoho zajímavých aktivit

Povídejme si, děti
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Zcela nový druh trávení volného 
času si budou moci v Bílině užívat 
milovníci psů. Hana Lochovská to-
tiž plánuje se svou dcerou zprovoz-
nit agility hřiště a vyučovat na něm 
nejen agility samotné, ale i výcvik 
a další druhy činností se psy. Svůj 
záměr představila vedení města 
na veřejném setkání a nyní hle-
dá místo, které by bylo jako hřiště 
nejvhodnější. “Musíme brát ohledy 
na potřeby psů a jejich majitelů, 
ale také na ostatní obyvatele měs-
ta. Nepřichází v úvahu tedy místa 

uvnitř sídlišť, protože by štěkot psů 
mohl rušit. Nejspíše zvolíme va-
riantu louky na kraji Újezdského 
Předměstí nebo v Žižkově údolí, 
není ale ještě zcela rozhodnuto,” 
uvedla Hana Lochovská.
Agility je sport se psy podobný 
koňskému parkuru. Pes musí za 
povelů svého pána zvládnout trať s 
různými překážkami co nejrychleji 
a bez chyb. Majitelka border kolie 
jménem Anya Oderské Vrchy a 
křížence Cassidy se do sportová-
ní se psy zamilovala v době, kdy 
se uzdravovala z vážného úrazu. 
“Člověk tak nějak přehodnotí, co je 
v životě potřebné a zjistí, že by měl 
dělat především to, co ho baví. Ten-
krát jsem sháněla psa pro známého 
a objevila inzerát s Anyou. Ke ka-
marádovi se fenka už nedostala, 
zamilovala jsem se do ní a nechala 
si ji,” vzpomíná s úsměvem. Border 
kolie ale není gaučový pes, a to si 
majitelka moc dobře uvědomova-
la. “Postupně jsme se seznámili s 
různými činnostmi, které se dají 
dělat se psy a agility se nám zalíbily 
nejvíce, takže se nyní naplno vě-
nujeme tomuto sportu. Anya je ale 
velice všestranná a zvládne mno-

hem více,” doplnila Hana Lochov-
ská. Fenka ve svých třech letech 
už zvládla zkoušky na canisterapii, 
zkoušku v pasení ovcí (ZVOP) a 
boduje i na výstavách. Zanedlouho 
by měla skládat zkoušky na asis-
tenčního psa.
Netrvalo dlouho a Anya dostala 
kamarádku, křížence kolie, špice 
a možná ještě další rasy - Cassidy. 
“Každá je jiná. Anya není v běhu 
tak rychlá a mrštná, ale dělá svou 
práci o to poctivěji, Cassidy je ďáb-
lík, rychlá a někdy umí být zbrk-
lá. Musím tomu tedy přizpůsobit 
i jejich trénink, s každou pracuji 
jinak,” vysvětlila majitelka. “Aby 

toho nebylo málo, tak si dcera po-
řídila třetího pejska. Je to sheltie 
jménem Don Gio - Vrabčí hnízdo. 
Je to mladý nezkušený pejsek, kte-
rý má úspěchy teprve před sebou,” 
doplnila.
Aby mohla Hana Lochovská tré-
novat, musí dojíždět do okolních 
měst. Nejbližší hřiště a kluby jsou 
v Jirkově nebo Klášterci nad Ohří. 
“Když chci trénovat kvalitně, po-
třebuji k tomu mít kolem sebe jiné 
lidi, stejné nadšence, kteří se vzá-
jemně upozorní na chyby, poradí 
a pomohou. Proto chci vybudovat 
hřiště v Bílině, kde se budou schá-
zet milovníci psů, pracovat s nimi 
a učit se nové věci,” popsala svůj 
záměr. Trénink nebude zaměřený 
pouze na sport agility, ale i na zá-
kladní výcvik psů nejrůznějších ras 
či na takzvaný dog dancing, tedy 
tanec se psem. V plánu je také po-
řádání soutěží.
Poté, co Hana Lochovská společ-
ně s vedením města najde vhodné 
místo pro hřiště, začne s terénními 
úpravami. Zapotřebí je mít rov-
ný terén s trávníkem. Hřiště by se 
mohlo podařit otevřít ještě letos na 
podzim.

Nové hřiště pro psy nabídne výcvik i sport 

Hana Lochovská s Anyou při závodech  v Klášterci nad Ohří Foto: Jana Bauerová

Anya Odérské Vrchy při slalomu                                                                   Foto: Jana Bauerová

I při procházce Bílinou je čas na tré-
nink                                        Foto: Blesk Bíliny

Když si nechce hrát panička, zabaví se fenky samy                         Foto: Matúš Lacko

Anya a Cassidy s Hanou Lochovskou při 
tréninku                            Foto: Matúš Lacko

Pavlína Nevrlá
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Ján Boháč: Péče o rostliny je ná-
ročDo své druhé sezóny vstupuje 
letos rodinné zahradnictví v Mě-
runicích. V příjemném domácím 
prostředí si lidé mohou vybrat z 
nespočetných druhů sazeniček ze-
leniny, ovocných stromků, keřů, 
květin či bylinek. To však není vše, 
co si odvezou. “Každému pora-
díme, pokud si není jistý při pěs-
tování dané rostliny. S jakýmkoli 
dotazem se na nás mohou obrátit i 
později. Pomůžeme jim například 
vybrat vhodné hnojení, postři-
ky nebo doporučíme řez stromu 
a mnoho dalších věcí. Nákupem 
rostlin to u nás nekončí,” uvedl ma-
jitel zahradnictví Ján Boháč, který 
zahradnictví provozuje se svou že-
nou.
Měrunice se nacházejí v nadmoř-
ské výšce 425 metrů. Chladnější 
klima je vhodné pro vysokou odol-
nost sazenic. “Pokud si lidé z výše 
položených míst koupí sazenice v 
údolí, může se jim stát, že sazenice 

Osmý březen oslavili důchodci z klubu na Pražském Před-
městí I v příjemné atmosféře. Oslavu zahájily svým vystou-
pením děti z Mateřské školy Žižkovo údolí. Vystoupení se 
všem líbilo, děvčata se opravdu snažila a přítomní je obdařili 
velkým potleskem. Poté popřál všem ženám tajemník měst-
ského úřadu Ladislav Kvěch a popovídal si s nimi. Pak už 
byla jen zábava a důchodci se umí opravdu bavit! Ani se jim 
nechtělo domů.                                                    Růžičková Eliška

Jedna zima právě skončila a vy už dopředu víte, že tu další 
chcete trávit v teple? Pokud vás láká Srí Lanka a také cvičení 
jógy, pak si nenechte ujít listopadový pobyt se studiem jógy 
Lenky Schuldesové. Ten se uskuteční od 15. do 26. listopadu 
a hlásit se můžete již nyní. Místem pobytu je Payagala South 
a na milovníky jógy čeká teplý oceán, relaxace, každodenní 
cvičení jógy pro začátečníky i pokročilé a mnoho dalšího.           

(red)

se neuchytí. Naopak je to mnohem 
vhodnější. Naše sazenice jsou vůči 
povětrnostním podmínkám velmi 
odolné,” vysvětlil majitel. 
Zahradnictví se otevře 1. dubna, od 
15. dubna si lidé budou moci kupo-
vat mimo jiné i zeleninovou sadbu. 
V sortimentu nebudou chybět raj-

čata, papriky, dýně, patyzony i cu-
kety, a pokud se podaří, i dýně Ho-
kaido. Právě o zeleninovou sadbu 
je velký zájem, stejně tak o letničky. 
“Nyní máme připraveno přes tři ti-
síce sazenic letniček a na všechny 
jsou již objednávky,” řekl Ján Bo-
háč. Rostliny si mohou zákazníci 

zakoupit přímo v prodejně nebo 
přes internetový obchod. “Každou 
sazenici velmi pečlivě balíme, aby 
se převozem nepoškodila. S dopra-
vou máme dobré zkušenosti, naše 
sazenice se v pořádku dostanou do 
všech koutů republiky,” doplnil.
Lidé se na majitele mohou obrátit 
i s prosbou o objednání nějakého 
netradičního druhu rostliny. “Udě-
lám vše pro to, abych jí sehnal. Je 
to vždy taková výzva,” podotkl 
majitel. Zdaleka ne všechny rostli-
ny jsou do zahradnictví dovezené. 
Velkou část si majitelé vypěstují ze 
svých semínek či odnoží. 
Poprvé se Zahradnictví Měrunice 
otevřelo v loňském roce. Manže-
lé chtěli využít rozlehlý pozemek 
u domu a také potřebovali práci, 
která je i v důchodovém věku bude 
bavit. “Musíme zaměstnat mozek. 
Práce na zahradě je o sezónu neko-
nečná, od rána do večera musíme o 
rostliny pečovat a přemýšlet, jak se 
o ně budeme starat dál. Mě i man-
želku to moc baví a jistě nám jde 
práce ku zdraví,” popsal důvod vy-
budování zahradnictví Ján Boháč.

Ján Boháč: Péče o rostliny v zahradnictví 
je náročná a nekonečná, ale moc nás baví

MDŽ SI SENIOŘI UŽILI S BÍLINSKOU JÓGOU NA SRÍ LANKU

Pavlína Nevrlá

Ján Boháč se od brzkého rána věnuje péči o rostliny                         Foto: Pavlína Nevrlá

Vystoupení předškoláků se velmi líbilo        Foto: Eliška Růžičková

Zahradnictví Měrunice č.p.132
Prodej zeleninové sadby od 15. dubna,
na přání (po telefonické domluvě) také od 1.dubna.
Ceny sadby již od 1.50 korun.

Informace o sortimentu a objednávky na: 
602 476 462
nebo na e-mailu: 
janbohac@volny.cz.

Otevřeno od 1. dubna
Po – pá: 10 – 17, So: 9 – 14 hodin

Kompletní sortiment najdete na:
www.zahradnik-merunice.cz

e–shop: www.tvuj-zahradnik.cz

Vaší návštěvu uvítají manželé B o h á č o v i.
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S rozzářenýma očima, rukama 
nad hlavou a ve sportovním dresu 
hlasitě povzbuzovala čtyřletá Adé-
lka hokejisty hrající na bílinském 
zimním stadionu. Z napínavé hry 
i množství lidí kolem sebe měla tu 
pravou dětskou radost. Přijímala 
někdy trochu lítostivá pohlazení od 
neznámých lidí, s důležitostí sobě 
vlastní se dávala s kdekým do řeči. 
Všichni tam byli kvůli ní. Desítky 
lidí přišly pomoci Adélce. Holčičce 
s Larsenovým syndromem.  
Od narození trpí Adélka laicky 
řečeno mnohočetnou deformací 

V březnu se uskutečnilo první le-
tošní vítání nově narozených mi-
minek našeho města. Pro větší 
účast dětí proběhlo vítání ve dvou 
vlnách. Miminka přivítala mís-
tostarostka Veronika Horová a po-
přála jim do života hodně štěstí a 
zdraví.
Vítání občánků proběhlo v poklid-
né atmosféře za hojné účasti rodi-
čů, babiček, dědečků a ostatních 

příbuzných našich nejmenších. 
Ondřej Kvěch celý obřad provázel 
hudebním doprovodem, básničky 
přednesly a maminkám předaly 
květiny děti z MŠ Švabinského. Na 
památku tohoto významného dne 
si rodiče převzali pamětní list, dár-
ky a podepsali se do naší pamětní 
knihy.
Další vítání občánků se uskuteční 
27. června, 26. září a 19. prosince 

v obřadní síni městského úřadu. 
Začátek je vždy ve 14.30 hodin, po-
případě v 15.30 hodin při vyšším 
počtu dětí. Rodiče, kteří budou mít 
zájem, mohou přijít na matriku č. 
dveří 214, I. poschodí, kde předlo-
ží rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz, vše nejpozději týden před 
konáním slavnostní akce.

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika 

kloubů, ke které se přidává i zkra-
cování šlach. Každý rok podstupuje 
dvě operace kloubů, v dalších le-
tech ji čekají operace kolen a rukou.  
Život s Larsenovým syndromem 
není příliš lehký ani pro ni, ani pro 
její rodinu. To si dobře uvědomují 
lidé, kteří se zúčastnili třetího roč-
níku charitativního hokejového 
turnaje Bobování pro… “Celkem 
lidé při hokeji na léčbu přispěli 
částkou 34 350 korun. Tím to však 
nekončí, Bobování pro… má ještě 
druhou část, kterou je uspořádá-
ní folkového koncertu v Hrobu,  
kde budou moci návštěvníci  
opět přispívat,” uvedla organizátor-

ka akce Martina Musilová.
Peníze rodině pomohou hlavně při 
nákupu pomůcek, které nehradí 
pojišťovna. “Máme pro dceru ná-
rok na jedny speciální botičky do 
školky v roce, noha jí ale roste a v 
září bude potřebovat nové. Určitě 
tedy z výtěžku koupíme tyto bo-
tičky. Dále zřejmě nový kočárek, 
bez toho se neobejdeme. A rádi 
bychom jeli do lázní, tam jsme ješ-
tě nebyli a Adélce by to jistě moc 
prospělo,” vyjmenovala potřeb-
nosti Adélčina maminka Andrea 
Steinickerová, která symbolický 
šek s první částí výtěžku přijímala 
velmi dojatě a se slovy díků všem 
přítomným. S nadsázkou lze říci, 

že tímto seznamem příliš velkou 
radost Adélce neudělala, protože 
ta měla s penězi zcela jiný záměr.  
“Já bych chtěla auto. Růžový,” přála 
si bezelstně.

Bobování pro… letos pomohlo Adélce

PTAČÍ BUDKY JSOU PŘIPRAVENÉ NA JARO
Strana zelených uspořádala společně s Bílinskou přírodovědnou společností a za podpory TJ 
Sokol Bílina v Hrobčicích za fotbalovým hřištěm čištění ptačích budek. Ty byly zavěšeny na 
stromy v aleji směrem k rybníku Kocouráku už před dvěma lety. 
Na začátku akce byly děti seznámeny s ptačí populací, kterou mohou vidět při svým pro-
cházkách v okolí. Pak jsme se vydali na čištění samotných budek, kde jsme v jedné z budek 
narazili také na šestipatrové sršní obydlí. Děti se mohly svézt i na koni. Po vyčištění všech 
budek jsme se vrátili k ohništi soutěžit o sladké ceny. Nakonec si účastníci opekli na ohni 
buřty. Všem se i přes chladnější počasí akce velice líbila. Poděkování patří zejména organizá-
torům, ale i všem zúčastněným za to, že si našli cestu na tuto akci i přes nepříliš teplé počasí.

Radek Nedbálek, Sokol Bílina

Pavlína Nevrlá

Bobování má smysl
Na charitativním turnaji nebo při následném koncertě se již tradičně setká-
vají i rodiny s dětmi, kterým Bobování pro… pomohlo v minulých letech. 
Loni byl výtěžek věnován dnes již osmiletému Kryštofovi a jedenáctiletému 
Martinovi. Právě Kryštof letos všem dokázal, že tato akce má smysl. Také 
díky penězům z Bobování mohl totiž během roku podstoupit léčbu, kterou 
pojišťovna nehradí. Zatímco loni musel hokejový turnaj sledovat ze speci-
álního kočárku, letos již stál na vlastních nohou a vstříc organizátorům se 
dokonce rozeběhl. To ještě loni kvůli nadměrnému hromadění mozkomíš-
ního moku v mozkových dutinách nemohl. 

Vítejte, děti
Do života byly přivítány tyto děti:

Veronika Bukačová, Valentýna 
Pokrupová, Dominik Opava, 
Viktorie Pulchartová, Kateřina 
Dančová, Václav Bažant, Zuzana 
Pokorná, Nela Džubáková, Julie 
Jarošová, Eliška Vacková, Nicol 
Strouhalová, Rozálie Voitová, 
Adam Dušek, Agáta Petrlíková.

Finalisté turnaje, místostarostka Veronika Horová a Adélka s rodinou
Adélka s maminkou

Foto:Pavlína Nevrlá
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Na ledvický komín se vrátili dravci

V dílně šijí pro děti Výrobků přibylo

Do předjarního úklidu sokolích 
budek se pustili elektrárenští hasi-
či. Většina letních bytů sokolů stě-
hovavých, kteří si za své hnízdiště 
vybrali některý komín či chladicí 
věž v severočeských elektrárnách, 
je pro ně už připravena. 
Příprava hnízd znamená hlavně 
jejich vyčištění a také odstranění 
zbytků potravy sokolů z okolí hníz-

Necelý rok funguje v Bílině chráně-
ná dílna, která si již našla své mís-
to mezi obchody nabízejícími jak 
služby, tak zboží. Dílna se otevřela 
loni v červnu nedaleko středu měs-
ta, na přelomu roku se přestěhova-
la přímo do centra. Nyní už má své 
stálé zákazníky a stále rozšiřuje na-
bídku svých služeb i výrobků. “Lidé 
si k nám zvykli chodit hlavně kvůli 
různým opravám oděvů, ale také 
pro výrobky pro děti. Ty jsou vel-
mi žádané. Vymýšlíme stále nové 

Majitelka obchodu K-šperky roz-
šířila sortiment výrobků s certi-
fikátem Krušnohoří regionální 
produkt. Kromě šperků, mýdel 
a doplňků, které vyrábí sama  
Kateřina Málišová a získala pro ně 
zmiňovaný certifikát, si lidé nyní 
mohou zakoupit i výrobky s tou-
to známkou od jiných výrobců.  
Návštěvníci obchodu si mohou tře-
ba pochutnat na marmeládě nebo 
hořčici z Farmičky Modřínka, na 
víně z vinařství Chrámce, bio ka-
kaových pomázánkách či zrnkové 
kávě z Pražírny u Kapličky nebo 
utužit své zdraví mastmi a čaji  

kolekce oblečení, polštářků 
či hraček pro děti, ale ušije-
me cokoli i na přání,” uvedla 
Lada Novotná, předsedkyně 
spolku Šťastně žít, který díl-
nu provozuje. 
Handicapovaní zaměstnanci 
dílny pro své zákazníky den-
ně šijí, žehlí prádlo, spravují 
oděvy, ale zajišťují i grafické 
práce nebo polygrafii. Lidé 
si mohou vybrat z již vyrobe-

ných produktů, ale pro zaměstnan-
ce není problém jim věc zhotovit  
i podle jejich vlastních představ. 
V současné době se dílna soustředí 
hlavně na jarní a letní kolekce ob-
lečení. “Většinu naší práce věnuje-
me dětem, pro ně šijeme například 
velmi pěkné polštářové mantinely 
do postýlky, capáčky, dárkové ko-
lekce oblečení pro novorozence či 
moderní maskáčové sady,” vyjme-
novala Lada Novotná. 
Chráněnou dílnu lidé najdou ve 
Wolkerově ulici, otevřeno má kaž-
dý všední den mezi 8. a 16. hodi-
nou.                                               (pn)

z Krušnohorské apatyky. Značka 
Krušnohoří regionální produkt je 
zárukou kvality, původu a šetrnosti 
k životnímu prostředí.
Výrobky Kateřiny Málišové si lidé 
mohou zakoupit v kamenném ob-
chodě v Zámecké ulici, ale také 
při různých venkovních akcích.  
V květnu to bude například Májový 
jarmark v Bílině, Den regionálních 
produktů Krušnohorský regiofest  
v Chomutově, při oslavách 50 let 
vinařství Chrámce či na trzích regi-
onálních produktů ve Strupčicích. 

(pn)

da. Tyto zbytky si převzal ornitolog 
Václav Beran, aby mohl nechat pro-
zkoumat složení stravy opeřených 
predátorů. „Například z loňské 
analýzy peří, zobáků, kostí a dalších 
zbytků snesených ze sokolích bu-
dek vyplynulo, že nejčastější kořistí 
sokolů byl holub domácí. Nejméně 
pětkrát pak uvízl v jejich pařátech 
dlask tlustozobý a špaček obecný 

dokonce šestkrát. Jejich počet šlo 
takto určit právě podle nalezených 
zobáků. Dále to byli rorýs obecný, 
skřivan polní, vrabec polní, žluna 
zelená, zvonek zelený, strakapoud 
velký a strnad luční,“ vypočítává 
oběti dravců Václav Beran. Jako 
zajímavost uvedl, že vůbec poprvé 
osídlil sokolí pár severní budku a 
budka orientovaná západním smě-
rem mu sloužila jako přípravna, 
tedy k trhání kořisti pro mladé
Do své budky se pravděpodobně už 
vrátil i sokolí pár, který nalezl úto-
čiště na ochozu komína Elektrárny 
Ledvice. Ten přitom vloni patřil 
mezi nejaktivnější v toku, přičemž 
Václavu Beranovi se je podařilo vy-
fotit přímo v akci. „Minulý týden 
jsem pozoroval samici, jak se ve 
vchodu budky čistí. Samec kroužil 
nad komíny. Vypadá to, že už zača-
li nebo začnou tokat. Vloni zde pár 

vyvedl tři mláďata,“ konstatoval 
ornitolog.
 
Fotopasti a kroužkování mláďat

Od roku 2011, kdy byla na ochozu 
chladicí věže Elektrárny Tušimice 
umístěna vůbec první kovová so-
kolí budka v České republice, se 
již na výškových elektrárenských 
stavbách skupiny ČEZ podaři-
lo odchovat 47 sokolích mláďat. 
„Vloni jsme koupili za prostředky 
od Nadace ČEZ dvě fotopasti. V 
letošním roce bychom je rádi na-
instalovali k některým hnízdům 
kvůli získání pěkných fotek a také 
odečtům kroužků. Pokud se mi po-
daří splnit všechny náležitosti, rád 
bych také mláďata vylíhlá na výš-
kových objektech elektráren ČEZ 
začal kroužkovat,“ uzavřel Václav 
Beran.                                           (red)

Hasič Jan Stűtz při čištění budky pro sokoly                                                 Foto: Jan Apolen

Polštářový mantinel je jedna z aktuálně 
žádaných věcí            Foto: Pavlína Nevrlá

Upřesnění
Z článku Pražanka má být plná 
zábavy pro slušné lidi, uveřejně-
ném v únorovém vydání, vyznělo 
podle bývalých majitelů Pra-
žanky Stillerových, že špatnou 
pověst si místo získalo za doby 
jejich působení. Proti tomuto se 
ohrazují s tím, že v době, kdy 
Pražanku vedli - zhruba před pěti 
lety, mělo místo dobrou pověst.                                                                                            
(red)

Milovníci přírody 
vyčistili ptačí budky

Každý rok se schází skupina ZO Zelených 
Bílina, aby vyčistila ptačí budky. V polovině 
měsíce března zkontrolovala, vyčistila a dez-
infikovala ptačí budky v areálu Kyselka, kde 
jich je celkem osmnáct. Ptáci se do všech vy-
čištěných budek vrací každý rok.     

Pastyřík Ivan
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Rada města na své 3. schůzi konané 28. 2. mimo jiné:

Rada města na své 4. schůzi konané 21. 3. mimo jiné:

Schválila:
 Navýšení rozpočtu MŠ M. Šva-

binského Bílina o částku ve výši 
20.000 Kč na dopravu na výlety.
  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným 
a Mgr. Vladimírou Hazdrovou, ve-
doucí Lékárny na Litoměřické v Bí-
lině, jako dárcem na přijetí peněži-
tého daru ve výši 3.000 Kč pro Klub 
důchodců II.

 Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným 
a firmou Josef Polcar, se sídlem 
Valdštejnská 920, 436 01 Litvínov, 
jako dárcem pro přijetí nepeněžní-
ho daru v celkové výši 5.950 Kč za 
účelem soutěže vyhlášené v Bílin-
ském zpravodaji a zboží na verni-
sáže v Galerii Pod věží v roce 2017 
pro Informační centrum Bílina.
Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným 

 Uložila:
Vedoucím odboru nemovitostí a in-
vestic připravit ve spolupráci s ředi-
telkou MTS Bílina výběrové řízení 
na vypracování „Koncepce veřejného 
osvětlení ve městě Bílina“, která bude 
také zahrnovat multifunkční využití 
veřejného osvětlení.

 Tajemníkovi MěÚ pověřit vedou-
cího odboru nemovitostí a investic 
přípravou investičního plánu na re-
alizaci dětského dopravního hřiště, 
které povede ke zvyšování dopravní 
gramotnosti dětí a mládeže.

Schválila:
 Navýšení rozpočtu pro ZŠ Lidic-

ká, ve výši 20.000 Kč na uskutečněný 
výjezd na lyžařský výcvik, kterého se 
účastnilo 20 žáků.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a:
* Dětským domovem a školní jídel-
nou, Tuchlov , jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na letní prázdniny 2017 
– krátkodobé zážitkové a poznávací 
pobyty, výlety, sportovní a kulturní 
akce, vstupy, ubytování.
* Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako 
příjemcem ve výši 15.000 Kč na pří-
rodovědně-technicko-historickou 
exkurzi od 07.09. do 09.06.2017.
* TJ zdravotně postižených Nola Tep-
lice jako příjemcem ve výši 10.000 Kč 
na uspořádání jarních závodů v lehké 
atletice pro handicapované sportovce 
v roce 2017.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši:
* 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Janem 
Musilem jako příjemcem na akci BO-
Bování 2017 – pronájem ledové plo-
chy a nákup věcných cen.
* 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a TJ Sokol Bílina jako 
příjemcem na přípravu a účast členů 
oddílu silového trojboje na soutěžích 
v roce 2017.
* 5.000 Kč mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Svazem tělesně 
postižených v České republice, z. s., 
okresní organizace Teplice jako pří-
jemcem na 32. ročník sportovního 
setkání zdravotně a mentálně posti-
žených dětí, mládeže a vozíčkářů.
* 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a TJ zdravotně posti-
žených Nola Teplice jako příjemcem 
na akci Mistrovství ČR v lehké atle-
tice pro handicapované sportovce v 
roce 2017.

 Uzavření dohody o ukončení 
smlouvy o poskytování služeb při 
prodeji vstupenek se společností 
IRSnet CZ, s. r. o., Praha, jako posky-
tovatelem a městem Bílina jako part-
nerem, a to k 01.03.2017.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 1.329.900 Kč 
na podporu sociálních služeb mezi 
Ústeckým krajem jako poskytovate-
lem dotace a Městem Bílina jako pří-
jemcem dotace. Dotace je určena na 
poskytování sociálních služeb Pečo-
vatelskou službou Bílina v roce 2017.

 Uzavření smlouvy o nájmu prosto-
ru sloužícího podnikání mezi paní 
Nikolou Samohýlovou, bytem Světec, 
jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem. Předmětem smlou-
vy je pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na adrese Mírové náměstí 
46, Bílina, 1. patro  pro využití jako 
provozovna solária, za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání, s účinností 
smlouvy o nájmu od 01.04.2017 na 
dobu neurčitou.

Souhlasila:
 S návrhem postupu odboru nemo-

vitostí a investic pro řešení problema-
tiky snižování energetické náročnosti 
budov, čištění a údržba otopných 
soustav v objektech v majetku města.

 S využitím investičního fondu 
Městských technických služeb Bílina, 
na úhradu nákupu sekačky ve výši 
203.000 Kč, vybudování garážového 
stání ve výši cca 250.000 Kč, rozšíře-

ní kamerového systému ve výši cca 
300.000 Kč a zakoupení nádoby s po-
jezdem na sběr psích exkrementů ve 
výši 47.000 Kč.

 S postupem odboru nemovitostí a 
investic k řešení týkajícího se lázeň-
ské budovy a zároveň uložila vedou-
címu odboru nemovitostí a investic 
zpracovat harmonogram navržených 
prací včetně rozpočtu, které povedou 
k zakonzervování hlavní lázeňské bu-
dovy.

Rozhodla:
Nejvhodnější nabídkou veřejné za-
kázky malého rozsahu:
*  na služby „Projektová dokumen-
tace (PD) Revitalizace plavecké haly 
– objekt A“ je nabídka společnosti 
PROJEKTY CZ, s. r. o., Ústí nad La-
bem.
 * na stavební práce „Nové toalety 2. 
NP č. p. 50/4 ul. Břežánská – radnice“ 
je nabídka společnosti NATURTEP, s. 
r. o., Proboštov.
 * na služby „Projektová dokumentace 
(PD) Snížení energetické náročnosti 
objektu (zateplení), oprava střešního 
pláště a sanace spodní stavby objek-
tu Domu dětí a mládeže v Bílině“ je 
nabídka Petra Vachulky Hora Svaté 
Kateřiny.
* na akci „Zpracování matematické-
ho modelu automobilové dopravy ve 
městě Bílina“ je nabídka společnosti 
AF – CITYPLAN, s. r. o.,
*  na stavební práce „Parkovací plo-
chy v ulici Litoměřická“ je nabídka 
společnosti HERKUL, a. s., Obrnice.

Jmenovala:
 Členy redakční rady Bílinského 

zpravodaje: Ing. Jaroslavu Mrázovou, 
Evu Myslíkovou, Šárku Knapovou, 
Renatu Vítovou, Josefa Horáčka a Ji-
řího Konárka, od 01.04.2017.

Pověřila:
 Pana Tomáše Nepomuckého, člena 

RM, jednáním s majiteli pozemků o 
možném odkupu za účelem revitali-

zace Pohádkového lesa.

Vzala na vědomí:
Informaci odboru nemovitostí a in-
vestic o stavu lázeňské budovy v Bí-
lině.

 Informaci vedoucí odboru správní-
ho a vnitřních věcí, týkající se jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů Bílina.

 Informaci o nesouhlasu vlastníků 
přilehlých nemovitostí s výstavbou 
parkoviště za zimním stadionem, a 
zároveň informaci o dalším postupu 
odboru nemovitostí a investic při ře-
šení dopravy v klidu v lokalitě za zim-
ním stadionem.

 Sdělení informace o povinném se-
stavení rozpočtu na rok 2018 a roz-
počtového výhledu hospodaření na 
roky 2019–2020 příspěvkových or-
ganizací a ovládané společnosti dle 
nového zákona č. 23/2017 Sb., o roz-
počtové odpovědnosti.

 Studii proveditelnosti k projektu 
„Elektronické služby města Bílina“, 
zpracovanou společností Servodata, 
a. s.

 Rezignaci Mgr. Evy Böhmové a Ing. 
Ladislava Kvěcha na funkci členů re-
dakční rady Bílinského zpravodaje k 
31.03.2017.

 Nový harmonogram zasedání soci-
álně zdravotní komise na období od 
01.03.2017 do 30.06.2017.

 Zápis z jednání sociálně zdravotní 
komise konané 22.02.2017 a zápis z 
jednání komise pro školství, kulturu 
a sport ze 13.03.2017.

 Návrh střednědobé koncepce spo-
lečnosti Hornická nemocnice s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, předložený 
Ing. Andreou Novákovou, jednatel-
kou společnosti. 

a firmou Lada Fantová, se sídlem 
Mostecké Předměstí, Příkrá 297/7, 
418 01 Bílina, jako dárcem pro při-
jetí nepeněžního daru v celkové 
výši 300 Kč za účelem soutěže vy-
hlášené v Bílinském zpravodaji v 
roce 2017 pro Informační centrum 
Bílina.

 Uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem Bílina jako příkazcem a 
společností Asistenční centrum, 
a. s., jako příkazníkem na zajištění 
administrace veřejné zakázky za-
dávané v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení dle zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, pro akci s názvem „Bílina 
– bezbariérová trasa od nádraží ČD 
k Zelenému domu, I. etapa”.
  Podání žádosti o dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí v 
rámci Národního programu Život-
ní prostředí na nákup dvou auto-

mobilů s pohonem CNG pro potře-
by Městské policie Bílina.
  Stanoviska bytové komise dle zá-
pisu z 15.02.2017.

Souhlasila:
 S použitím znaku města sportov-

ními subjekty, které obdržely dotaci 
z Programu podpory celoroční čin-
nosti sportovních spolků ve městě 
Bílina. Znak města bude použit v 
souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou města Bíliny č. 2/2011 o měst-
ských symbolech a jejich užívání. 
Znak lze užívat v barevném i mo-
nochromním provedení v podobě 
dané popisem dle čl. I této vyhlášky, 
či ve shodě s jeho obsahem.

 S použitím znaku města v Katalo-
gu stanic Hasičského záchranného 
sboru České republiky. Znak měs-
ta bude použit v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Bíliny 

č. 2/2011 o městských symbolech a 
jejich užívání.
 
Vzala na vědomí:

 Splnění usnesení RM – zajištění 
cenových nabídek na realizaci sta-
vebních příčných prahů a splnění 
usnesení RM, kterým bylo ředitel-
ce MTS Bílina uloženo vypovědět 
platné nájemní smlouvy na proná-
jem prostor v areálu bývalých vo-
jenských kasáren v Bílině.

 Žádost České spořitelny, a. s., o 
pronájem prostor sloužících podni-
kání ze 17.02.2017.

 Zápis ze zasedání komise pro 
životní prostředí a dopravu z 
01.02.2017 a zápis komise pro bez-
pečnost a prevenci kriminality z 
08.02.2017.

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
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TÝDEN ČISTÉHO AUTA 
S FIRMOU KÄRCHER
Navštivte nás ve dnech 18.—21. 4. 2017 
v KÄRCHER STORE TEPLICE, Srbická 469.

Z návštěvy naší prodejny si odnesete nejen cenné rady a tipy, 
jak pečovat co nejlépe o Vašeho plechového miláčka, ale také 
nakoupíte naše stroje se slevou 15 %!
Těšíme se na Vás! Váš Kärcher Team
www.karcher.cz

Pár slov k svátkům v květnu…
Nedílnou součástí života našich 
předků byly různé poutě, ale ne v 
dnešním smyslu slova s houpač-
kami, řetízkovým kolotočem a 
střelnicemi se vzduchovkami. Ko-
naly se poutě k poctě různých sva-
tých. Ostatně i dnešní poutě jsou 
obvykle konány ve dnech svátků 
místních patronů, pochopitelně 
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 nejzná-
mějších světců naší vlasti. Kromě 
Prahy existovala ještě jiná, ale 

menší centra Nepomuckého kultu. 
Nepomuk, kde se narodil, Žatec, 
kde studoval, a Zelená hora, kde 
stál poutní kostel zasvěcený jeho 
památce.
V den svátku svatého Jana však ne-
bylo po celé zemi jeho sochy, k níž 
by někdo nepoložil květiny nebo u 
ní nezapálil svíčku. Ve větších měs-
tech se pak konaly významné bo-
hoslužby. Celá země si tak připomí-
nala nejslavnějšího z našich světců.
S počátkem května je také neroz-
lučně spjat zvyk stavění máje, tzv. 
májky. Mládež ji musela pečlivě 
hlídat v noci z posledního dubna na 
první květnový den, aby ji mláden-
ci ze sousedních obcí nepodřízli. 

Ostuda by byla hrozná.
Svátek práce, 1. máj, slavíme 1. 
května. Jde o mezinárodní dělnic-
ký svátek, který se v tento den slaví 
od roku 1890 na paměť vypuknutí 
stávky amerických dělníků v Chi-
cagu 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 Stře-
leckém ostrově v Praze.
Den vítězství 8. května připomí-
ná osvobození země od fašismu, 
ukončení války v Evropě.
Dnes je první máj obdobou ame-
rického Valentýna. Zamilované 
dvojice vyrážejí ven, aby muž mohl 

políbit 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 připo-
mínala bohyně jara Flóra. Keltové 
zase na začátku května slavili bel-
taine – svátek plodnosti.
Z tradic zřejmě vycházel i Karel 
Hynek Mácha, autor slavné básně 
Máj.                             Mgr. Pavel Pátek

Pranostika:
Studený máj, v stodole ráj.
V máji aby pastýřova hůl neoschla.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Když v máji blýská, sedlák si výská.

Na setkání spolužáků ZŠ Lidická, 9.B,
školní rok 1961-1962.

Dne 27. května 2017
Od 12 hodin

Restaurace U Kádi

POZVÁNKA
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František Weigl. 
Rudolf Gabčo.

Běly Bennové.

S láskou vzpomínají manželka Jana, 
syn Fanda a ostatní příbuzní. S láskou vzpomíná manželka Irena, 

děti, vnoučata a pravnuci.

Nikdy na tebe nezapomeneme.
Dcera Hana s rodinou

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka
Dne 13. dubna 2017 uplynul rok, co nás 

navždy opustil  

Já ještě chvíli chtěl jsem s vámi být, však 
osud chtěl, a já musel odejít.

Dne 26. února uplynuly 3 roky, co nás 
opustil náš milovaný tatínek, dědeček a 

pradědeček 

Dne 19. března 2017 uplynulo pět let od 
úmrtí naší drahé maminky, babičky, praba-

bičky, sestry, tety a paní  

Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let 
jí popřály místostarostky města Veronika 
Horová a Zuzana Bařtipánová a předaly jí 

drobné věcné dary. K přání se připojují také 
tři dcery s rodinami.  

Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let 
jí popřály místostarostky města Veronika 
Horová a Zuzana Bařtipánová a předaly jí 

drobné věcné dary.

 
Magdaléna Hyrmanová.

 
ALŽBĚTA FIALOVÁ.

 
Rudolf Vavřička.

 
Anna Ferencová

 
Josef Krhounek.

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 23. února oslavila své 
75. narozeniny paní 

Dne 16. února oslavila své
82. narozeniny paní

Dne 30. března 2017 oslavil 
70. narozeniny pan 

Dne 12. března oslavila své jubilejní 
90. narozeniny paní

Dne 14. března 2017 oslavil své 85. 
narozeniny pan 

Vše nejlepší hodně zdraví a štěstí do dalších let 
přeje manželka Jana, Roman a Jana s rodinami, 

Dana, Petr, Jirka a Michal.

z Měrunic. Nejstarší obyvatelce obce popřály 
mnoho zdraví a štěstí starostka Jitka Nová, 

místostarostka Jaroslava Aulická a knihovnice 
Alena Veselá.

Gratulovat, předat drobné dárky a popřát mnoho 
zdraví mu přišel starosta města Oldřich Bubeníček 

a místostarostky Veronika Horová a Zuzana 
Bařtipánová.

Reakce na článek:
Coby autor a navrhovatel  tzv. va-
rianty X si dovolím reagovat na 
článek v BZ z 10. března 2017 Plán 
obchvatu města má jinou podobu.
Ano, plán obchvatu nabývá podo-
by průtahu, který městu Bílina na-
bízím již od roku 2008
coby občan a od roku 2010 - 2013 
coby zastupitel města.
Je k neuvěření, jak si vedení 
města nechce přiznat slovo prů-
tah, kterého jsem zastáncem. 
Varianta X je průtah, pánové  
a dámy.
Reaguji především proto, že někte-
ří dnešní zastupitelé ode mne sly-

šeli již před léty, jak by trasa varianty 
X měla vypadat. S údivem nyní čtu 
další různá prohlášení, která projdou 
tiskem, jako že negativum je:
- nenapojení sídliště Chlum a Pražské 
Předměstí. Primárně jde přece o do-
pravní řešení přes Bílinu, tedy o pro-
pojení dvoupruhových silnic od Tep-
lic a Mostu. To znamená, že ze sídlišť 
se bude jezdit jako doposud, protože 
v centru zcela jistě ubyde možná 80 
procent dopravy.
- koncentrace velkého množství aut 
na Kyselské křižovatce. To už ani ne-
budu rozebírat a radši pro všechny 
přikládám fota - můj návrh řešení, 
oproti návrhu projektanta velkého 
kruháče. Hlavně si prosím všimně-

te detailu situace v náhledu, jsem 
přesvědčen, že tím, že se křižovatka 
podjede, nemusí být žádný kruhový 
objezd a naopak bude křižovatka sa-
motná pro lidi bezpečnější.
A co se týče dovětku článku, jako že 
ve hře je i přemostění města Bíliny, 
tak o tomhle se začalo uvažovat za 
bývalého režimu. Dnes už bych ne-
čekal, že takovýto stavební paskvil 
bude ještě někým zmiňován. V pěti 
až šestimetrové výšce by nám na 3,5 
kilometru dlouhém mostě měla nad 
hlavami jezdit nákladní auta? To by 
snad by byl lepší stávající stav. Ten 
tunel pod silnicí I/13 by mi nevadil, 
ale nevěřím v jeho reálnou podobu.
Vyzývám tímto zároveň veřejně za-
stupitele města Bíliny, aby přijali na 
nejbližším zasedání stavební uzávěru 
pro trasu varianty X, či jakékoli jiné 
opatření, které by zabránilo výstavbě 
v uvažované trase do doby vyřešení 
dopravního propojení od Mostu i 
Teplic. Trasa varianty A má stavební 
uzávěru přes 20 let, takže doufám, že 
s tím nebude nějaký problém.

Majer Antonín

Odpověď:

Vážený pane Majere,
v návaznosti na Vaši reakci k článku 
uveřejněném v Bílinském zpravoda-
ji z 10. března 2017 s názvem Plán 

obchvatu města má jinou podobu, si 
dovolím reagovat.
Zástupci města Bílina jsou si plně 
vědomi, že v případě tzv. Varianty X 
se jedná o průtah nikoliv o obchvat, 
jak bylo chybně uvedenou v názvu 
předmětného článku, avšak pro účely 
informovat občany o dopravní situaci 
ve městě je výše uvedený titulek dle 
našeho názoru dostačující, není tedy 
pravdou, že si nechceme přiznat slo-
vo průtah.
Co se týká přijetí stavební uzávěry, 
tak tuto dle ust. § 98 stavebního zá-
kona vydává v přenesené působnosti 
rada města. Možnost vydání staveb-
ní uzávěry v možné trase průtahu 
tzv. Varianty X bude vedením města 
projednána, ovšem v současné době 
město Bílina disponuje pouze studií 
ekonomické efektivnosti stavby, kte-
rou si nechalo zpracovat ŘSD ČR, 
kdy tato studie neposkytuje údaje po-
třebné k identifikování pozemkových 
parcel, přes které by trasa průtahu 
eventuálně vedla.
Závěrem uvádíme, že si velice cení-
me Vašeho zájmu o danou proble-
matiku. Vaše připomínky a podněty 
bereme na vědomí.

Oldřich Jedlička
vedoucí odboru dopravy
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Atletický klub Bílina uspořádal tra-
diční závod v přespolním běhu Běh 
Kyselkou. Přinášíme jeho výsledky:

Mladší žákyně - 1 298 metrů 
1. Linda Dang, AK Bílina 04:59 
2. Kalibová Kateřina, AK Most 05:00 
3. Kaplanová Alžběta, AC Ústí n. L. 
05:11

Mladší žáci - 1 298 metrů
1. Bartoška Daniel, USK PROVOD 
Ústí n/L. 04:37 
2. Begenau Jannik, SG Weissig 1861 
04:42 
3. Antoš David, ASK ELNA Počerady 
04:43

Starší žákyně - 2 290 metrů 
1. Porubčanová Zuzana, ASK ELNA 
Počerady 08:16 
2. Zahrádková Eliška, AK Most 09:11 
3. Hrušková Sabina, SKP Ústí nad 
Labem 09:39

Starší žáci - 2 290 metrů
1. Vostřel Radek, AK Žatec 07:58 
2. Jáč Filip, ASK ELNA Počerady 
08:07 
3. Kmoníček Martin, AC Ústí n. L. 
08:45

Dorostenky - 2 290 metrů
1. Ševčíková Anežka, Atletika Kláš-
terec 08:42 
2. Růžičková Daniela 10:10 

3. Vorlíčková Simona 10:23
Juniorky - 2 290 metrů
1. Červínová Michaela, ASK Lovosi-
ce 08:50 
2. Zapletalová Kateřina, TJ VTŽ 
Chomutov 09:18 
3. Sentenská Kateřina, AK Bílina 
09:21

Ženy - 2 290 metrů
1. Svobodová Lucie, AK Most 08:13 
2. Šuterová Kateřina, Atletika Polička 
11:37

Ženy veteránky - 2 290 metrů 
1. Ševčíková Dita, Atletika Klášterec 
09:39 
2. Fílová Jana, Běkodo Teplice 09:51 
3. Ouzká Petra, Jirkov 10:34

Dorostenci - 4 580 metrů
1. Požár Borek, BK-FC Kadaň 15:48 
2. Krátký Luboš, AK Žatec 18:00 
3. Fišer Martin, AC Ústí n. L. 18:07

Junioři - 4 580 metrů 
1. Chloupek Ondřej, TJ Klášterec n. 
O. z.s. 16:01 
2. Pelc Ondřej, USK PROVOD Ústí 
n/L. 19:02

Muži A - 6 870 metrů
1. Žižka Filip, AK Bílina 22:53 
2. Hock Jan, Dukla Praha 24:28 
3. Krčmář Maxmilián, AK Bílina 24:50
Muži B - 6 870 metrů

1. Ouzký Stanislav, Jirkov 26:27 
2. Lorinc Jan, Ústí n.L. 27:51 
3. Rauer Robert, Běkodo Teplice 
28:22

Muži C - 6 870 metrů 
1. Novák Jaroslav, Brná m.L. 30:55 
2. Armstarkt Kvido, Jirkov 40:33

Muži D - 6 870 metrů
Tyl Petr, BK Louny 37:51

Muži E - 6 870 metrů
1. Douda Jan, K.Č.T. Krásná Lípa 
32:50 
2. Vorlíček Rudolf, Běkodo teplice 
33:06 
3. Červenka Karel, Hora Sv.Kateřiny 
44:41

Minižákyně - 100 metrů 
1. Kejřová Markéta, Most 00:47 
2. Pešková Zuzana 00:48 
3. Skokanová Štěpánka, TJ Sokol 
Roudnice n. L. 00:49

Minižáci - 100 metrů 
1. Klobouk Karel, AK Duchcov 
00:45,0 
2. Klement Filip 00:46,0 
3. Beránek David, AK Bílina 00:48,0

Přípravka žačky - 100 metrů
1. Bačíková Rozálie, SK Junior Tepli-
ce 00:35,0 

2. Kozová Ella, USK PROVOD Ústí 
n/L. 00:35,0 
3. Švecová Ludmila, AK Bílina 
00:36,0

Přípravka žáci - 100 metrů 
1. Vaník Radek, AK Duchcov 00:32,0 
2. Sárközi Štěpán, Dubí 00:33,0 
3. Hrnčíř Tomáš 00:34,0

Elévky B - 526 metrů
1. Thiebaut Emma, AK Most 01:48 
2. Cidlinová Veronika, USK PRO-
VOD Ústí n/L. 01:55 
3. Vrbová Vendulam, USK PROVOD 
Ústí n/L. 01:56

Elévové B - 526 metrů
1. Staněk Karel, AC Ústí n. L. 01:49 
2. Sebránek Prokop, AK Bílina 01:50 
3. Skokan Jan, TJ Sokol Roudnice n. 
L. 01:52

Elévky A - 526 metrů 
1. Fišerová Natálie, AC Ústí n. L. 
01:44 
2. Zítková Eliška, USK PROVOD 
Ústí n/L. 01:46 
3. Zwolinská Lucie, AK Most 01:51

Elévové A - 526 metrů
1. Švec Daniel, AK Žatec 01:37 
2. Kozák Daniel, AK Most 01:38 
3. Chudina Bořek, USK PROVOD 
Ústí n/L. 01:41

Kyselkou proběhly stovky sportovců

Krásné jarní slunečné počasí a ma-
sová účast závodníků, tak lze cha-
rakterizovat letošní Běh Kyselkou, 
který uspořádal Atletický klub Bí-
lina.
Závod, který pořádáme za finanční 
podpory města Bílina, se vydařil. 
Startovalo téměř 400 závodníků od 

kategorií mini žáků až po veterány 
nad 70 let.
Všichni účastníci závodu při do-
běhu obdrželi pamětní diplom za 
účast a kategorie těch nejmladších 
hned v cíli i krásnou účastnickou 
medaili. Ve všech kategoriích byli 
závodníci na prvních třech místech 

odměněni diplomy, poháry, Podě-
bradkou a Bílinskou kyselkou. Na 
všechny závodníky čekalo v cíli od 
sponzorů i drobné občerstvení.
Poděkování za krásný ročník Běhu 
Kyselkou patří všem závodníkům, 
ale i všem sponzorům a profesio-
nálním činovníkům a rozhodčím.

V hlavním závodu mužů zvítězil 
suverénním způsobem domácí zá-
vodník Filip Žižka a ve stejné ka-
tegorii žen patřilo prvenství Lucii 
Svobodové z AK Most.

Josef Mairich
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Zelená hala hostila 
Sokol Junior Cupu

Vydřené body fotbalistů v úvodu jara

Hasič z Bíliny 
vybojoval zlato 
v řecko-římském 
zápase

Druhou březnovou sobotu byla 
Zelená hala v Bílině svědkem dal-
šího ročníku Sokol Junior Cupu 
za účasti osmi týmů z Ústeckého 
regionu. 
Florbalové mládí zde zastupovaly 
týmy DDM Duchcov, DDM Osek, 
Sokol Chomutov, FBC Horalové z 
Hory sv. Kateřiny, Pro-aktiv Bílina, 
DDM Teplice a dva týmy pořadají-
cího oddílu. 
Týmy byly rozděleny do dvou sku-

Na Kyselku do Bíliny přijel k úvod-
nímu utkání jara nevyzpytatelný 
Horní Jiřetín a v prvním poločase 

pin, ze kterých postoupily první 
dva týmy do semifinále. Vítězo-
vé tohoto semifinále si to rozdali  
o pohár vítěze a poražení o celkový 
bronz. Z bílinských týmů se nejlépe 
dařilo Sokolu Bílina A, který nako-
nec nešťastně prohrál až ve finále  
a odnesl pohár za druhé místo.
Velké poděkování patří městu Bíli-
na za finanční podporu tohoto tur-
naje.         Radek Nedbálek,Sokol Bílina

byl velmi nebezpečný. Bílině tr-
valo dlouho, než se probudila ze 
zimního spánku a může poděkovat 
nestárnoucímu Klausovi, který vy-
chytal skvělými zákroky na čáře ně-
kolik tutovek hostí. Až po půlhodi-
ně se FK Bílina vymanil z obrany a 
podnikl několik akcí, které zakon-
čoval většinou pohotově, ale ne-
přesně Fr. Tůma. Domácím v této 
fázi nechyběla snaha a bojovnost, 
ale poločas skončil bez branek.  
Do druhého poločasu vstoupili do-
mácí úplně jinak .Vyvinuli tlak na 
obranu hostů a ze zápasu se stal 
festival šancí. Naštěstí se podařilo 
hned v úvodu dvě proměnit díky 
rychlosti a pohotovosti Záhradské-
ho. V 50. minutě unikl po pravém 
křídle Katrenič a jeho prudkou pří-

Mistrem České republiky v řecko-
-římském zápase mužů a kadetů do 
17 let se stal profesionální hasič z 
Bíliny a zápasník v jedné osobě Lu-
děk Konvičný. Otevřené mistrov-
ství s účastí zápasníků ze Slovenska 
a z Německa se uskutečnilo v cho-
mutovské sportovní hale. 
Zápasník Luděk Konvičný, který 
slouží u HZS Bílina, nastoupil za 
klub Czech Wrestling Chomutov  

zemní přihrávku doklepl na zad-
ní tyči Záhradský. O osm minut 
později se po závaru dostal vysoký 
míč znovu ke střelci první branky 
a ten přímo ze vzduchu trefil po-
druhé. Poté ovšem střelecký prach 
domácím zvlhnul a další vyložené 
šance spálili, většinou po postupu 
osamoceného hráče na brankáře . 
Když po ojedinělém vysunutí ne-
bezpečného Hlaváčka hosté v 62. 
minutě snížili, výsledek nebyl ještě 
zdaleka jasný. Naštěstí domácí další 
drama nepřipustili a sehráli zbytek 
utkání většinou před brankou hos-
tů. 
Utkání mělo všechny znaky začát-
ku sezóny a body jsou proto velmi 
cenné. Bílina má v úvodu jara dob-
ré vylosování a hraje doma i další 

v kategorii seniorů nad 20 let do 85 
kilogramů. Podařilo se mu tento-
krát vyhrát třikrát za sebou.
Oproti loňskému roku si polepšil 
o jednu příčku. Vloni totiž Luděk 
Konvičný skončil na druhém mís-
tě. V roce 2015 ve stejné soutěži 
vybojoval Luděk Konvičný rovněž 
zlato. 

Jan Vraný, Události 112

dva zápasy. Bude-li v nich bodovat, 
upevní si místo v popředí tabulky  
v dosahu čela.

Bohumír Mráz

Bílina – Horní Jiřetín 2:1 (0:0)

Branky: Záhradský 2 - Hlaváček

Sestava domácích: Klaus – Beč-

vařík, Šoufek, Mergl, Baran – 

Hromádko, Hurt, Pavlíček, Zá-

hradský – Tůma, Katrenič

Střídali: Kotěšovský, Procházka, 

Rokos

Hasič Luděk Konvičný je Mistrem ČR                           Foto: Archiv Luďka Konvičného Výsledky:

Sokol Bílina A - DDM Jokers Osek 3:0
Sokol Bílina B - FBC Horalové 0:5
Pro-aktiv Bílina - DDM Teplice 6:1
Lovci Duchcov - Sokol Chomutov 2:4
Sokol Bílina A - Pro-aktiv Bílina 5:1
FBC Horalové - Sokol Chomutov 0:0
DDM Jokers Osek - DDM Teplice 6:0
Sokol Bílina B - Lovci Duchcov 0:6
DDM Jokers Osek - Pro-aktiv Bílina 3:2
FBC Horalové - Lovci Duchcov 1:0

Sokol Bílina A - DDM Teplice 9:0
Sokol Bílina B - Sokol Chomutov 0:9
semifinále:
Sokol Bílina - FBC Horalové 4:0
Sokol Chomutov - DDM Jokers Osek 8:1
o 3. místo:
FBC Horalové - DDM Jokers Osek 6:0
finále:
Sokol Bílina - Sokol Chomutov 0:3
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 

Do 30. dubna
JAROSLAV TIŠER - FOTOGRAFIE

Výstava fotografií světové flory z cest 
Mgr. Jaroslava Tišera z Oseka.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

11. dubna 19 hodin
V ZAJETÍ MÓDY

Pokračování módní show Martiny Tu-
háčkové. Večer plný módy, životního 
stylu a zábavy. Moderuje Jiří Balda, 

vystoupí děti z DDM Bílina.
20. dubna 19 hodin
HVĚZDNÉ MANÝRY

Rychlá a bláznivá fraška odehrávající 
se ve velice elegantním hotelu v Palm 
Beach v roce 1942, kde se má usku-
tečnit koncert s beneficí na podporu 

amerických válečných výdajů. 
27. dubna 8.30 hodin

PĚVECKÁ SOUTĚŽ BOŘEŇSKÁ 
ČARODĚJNICE 2017

Pěvecká soutěž pro MŠ, ZŠ, ZŠP, 
gymnázia, ZUŠ nejen z Bíliny.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
BÍLINA

3. května 15 hodin
DEN MATEK

Taneční odpoledne nejen pro seniory 
k oslavě Den Matek. K poslechu a k 
tanci hraje Krušnohorka z Unčína.

DIGITÁLNÍ KINO

13. dubna 15 hodin
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 

VESNICE – 2D
13. dubna 17.30 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 8 – 2D
14. dubna 17.30 hodin

POWER RANGERS: STRÁŽCI 
VESMÍRU – 2D

14. dubna 20 hodin
SKRYTÉ ZLO – 2D

15. dubna 17.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – 2D

15. dubna 20 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 

– 2D
21. dubna 17.30 hodin

POWER RANGERS: STRÁŽCI 
VESMÍRU – 2D

21. dubna 20 hodin
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU – 2D

22. dubna 17.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – 2D

22. dubna 20 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 8 – 2D

23. dubna 15 hodin
MIMI ŠÉF – 3D

28. dubna 17.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 

– 2D
28. dubna 20 hodin

UTEČ – 2D
29. dubna 17.30 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – 2D

29. dubna 20 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 

– 2D
30. dubna 15 hodin

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NICE – 2D

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA 
BÍLINA

6. května 10.00 hodin
MÁJOVÝ JARMARK NA KYSELCE 

2017
Celodenní program na šesti scénách. 
Více na výlepových plochách, letácích, 

plakátech a na www.kcbilina.cz

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 28. dubna
V ZAJETÍ ČASU

Výstava fotografií

PLAVECKÁ HALA

17. dubna
VELIKONOCE V HALE

Malování kraslic, koledník.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  

duben
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉ-

HO OBORU
1. patro městské knihovny

11. dubna 17 hodin
JIŘÍ KALOUS - HRABĚCÍ ROKY

Autorské čtení a vzpomínkové vyprávě-
ní o básníku Václavu Hraběti.

12. dubna 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 

Odpoledne plné velikonoční pohody. 
Budeme si číst pohádkové příběhy, 

básničky, kreslit si i tvořit.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

12. dubna 10 hodin
VELIKONOCE V KLOKÁNKU

Hledání velikonočních vajíček, dorazí i 
zajíček.

12. až 13. dubna
VELIKONOČNÍ PŘESPÁNÍ

Výtvarné dílny, pohybové aktivity, 
soutěže

13. dubna 8 hodin
KROKODÝLÍ FARMA A TECHNICKÉ 

MUZEUM
Velikonoční výlet

13. dubna 10 hodin
ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH PER-

NÍČKŮ 
Zdobení kornoutkovou technikou

23. května 8.30 hodin
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 2017

20. ročník výtvarné soutěže Bořeňské 
čarodějnice 2017 na téma robot.

MUSIC CLUB PRAŽANKA

14. dubna
BOOM TEQUILA PARTY

DJ Mixa
15. dubna

YZZY GRAND´S
DJ Ronny, DJ Wejk

21. dubna
FINLANDIA DANCE NIGHT

DJ Kamenský
22. dubna

WE LOVE 80´90´
DJ Dejl

28. dubna
DÁMSKÝ STRIP

DJ Fany
29. dubna

LADIES NIGHT VOL.II
DJ Livan

HUSITSKÁ BAŠTA

22. dubna
ČISTÍRNA POKAŽDÉ JINAK

Alternative dance music.

STUDIO JÓGY

úterý 17.30 hodin
JÓGA PRO DĚTI

středa 10.00 hodin
DOPOLEDNÍ JÓGA
středa 16.00 hodin

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
středa 17.00 hodin

JÓGA 50+
středa 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
středa 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA
čtvrtek 18.00 hodin

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA A 
PEVNÉ BŘÍŠKO

čtvrtek 19.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
pátek 8.30 hodin

POHODOVÁ JÓGA
neděle 10.00 hodin

JÓGA PRO DĚTI
neděle 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
neděle 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

HLAVNÍ SCÉNA 
Moderátor Petr Jílek 
13.30 DOBRÝ POCITY 
15.00 SCHELLINGER REVIVAL 
16.30 PAVEL CALLTA 
18.00 EWA FARNÁ 
19.30 KATAPULT  

SCÉNA NA KAFÁČI 
13.00 DAVID EVANS  
14.30 PETRA BÖRNEROVÁ 
TRIO - BESENYEI CSABA 
16.00 IVAN HLAS TRIO  
17.30 JUICY FREAK  
19.00 ROBERT KŘESŤAN 
A DRUHÁ TRÁVA
21.00 AFTER PÁRTY 

DĚTSKÁ SCÉNA - PALOUČEK 
10.00 - 17.00 - JIRKA BALDA 
A DIVADLO ULIČNÍK 
DDM Bílina 

SCÉNA NA MINIGOLFU 
14.00, 16.00, 18.00 BUBLINOVÁ 
SHOW MATĚJE KODEŠE 

HISTORICKÁ SCÉNA U ALTÁNU 
HISTORICKÝ SPOLEK MĚSTA 
BÍLINY 
Veřejné hraní na piano v altánku 

SCÉNA U KÁDI 
10.00 KRUŠNOHORKA 
Z LITVÍNOVA 
12.00 DOUBRAVANKA TEPLICE 
14.00 MALÁ MUZIKA 
Z CHOMUTOVA 
16.00 DUO HVOZDOVI Z LITVÍNOVA 

Doprovodný program: Stánky šikov-
né ruce, občerstvení, jízda na koních

Změna programu vyhrazena.

MÁJOVÝ JARMARK 6. KVĚTNA 2017

Z centra města bude v půlhodinových intervalech vyjíždět vláček, který 
dopraví návštěvníky na jarmark a zpět. Zastávka bude u základní umě-
lecké školy a na Kyselce.


