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Pacienti relaxují v krásném prostředí

Nemocnicí chodil Mikuláš s čerty

Zástupci města potěšili svou návštěvou

Vánoce v nemocnici byly krásné

Pacienti Hornické nemocnice  
s poliklinikou mohou v rámci er-
goterapie využívat nově zřízenou 
multismyslovou místnost a služby 
ergoterapeutky Simony Chynorai-
nové, která v místnosti stimuluje 
zrak, sluch, hmat, čich, popřípadě 
i chuť.
Pacienti ve speciálně uprave-
ném prostředí poslouchají hudbu  
za doprovodu světelných a vizuál-
ních efektů, do dlaní jsou jim vklá-
dány předměty z různých materi-
álů, velikostí, tvarů a teplot, čímž 

Jedna z mnoha kulturních akcí, 
při kterých spolupracuje Hornická 
nemocnice s poliklinikou s orga-
nizacemi města Bílina, se konala 
5. prosince 2016. Všechna lůžková 
oddělení navštívil jako již tradič-
ně Mikuláš, čerti a anděl. Nebeský 
kolektiv přišel již do krásně vyzdo-
bených prostor nemocnice, které 
připomínaly ledové království. Vše 
bylo dílem týmu ze Základní školy 
Aléská v Bílině. Kniha hříchů bez-
pečně označila všechny, kteří se ne-
chovali úplně vzorně, a vykoupit se 

Klienty stanice sociálních lůžek 
Hornické nemocnice s poliklinikou 
v Bílině navštívili koncem loňského 

mohli básničkou nebo písničkou. 
Někteří pacienti sice chvíli smlou-
vali, že si už na povídačky pro čerta 
nepamatují, nakonec si ale vzpo-
mněl téměř každý. Odměnou byl 
sladký perník. Lidé vítali čerta a 
Mikuláše vstřícněji, než organizá-
toři čekali. Bylo to pro ně zpestření 
dne a užili si zábavu.
V maskách přišli pacienty potěšit 
pracovníci Domu dětí a mládeže 
Bílina. Všem, kteří se na přípra-
vách podíleli, patří velký dík. 

(pn)

roku zástupci města. Ti jim popřá-
li hodně zdraví i štěstí do nového 
roku a předali jim květinu a drobné 

dárečky. Klienti měli velkou radost 
a potěšilo je, že ani v tento předvá-
noční čas na ně zástupci města ne-
zapomněli. Klientům přišla popřát 
místostarostka Veronika Horová, 
vedoucí pečovatelské služby Mar-
kéta Kalivodová, referentka zdra-
votnictví a sociálních služeb Ale-
na Procházková a vedoucí Klubu 
důchodců I. Alžběta Fialová. Další 
návštěvou pak byla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová se zástupci 
sdružení Kouzelná jiskra.
Popřát krásný nový rok a předat dá-
rečky se vedení města rozjelo i do 
okolních zařízení pro seniory. “Sta-
lo se již tradicí, že před Vánocemi 
navštěvujeme Domov důchodců 

v Bystřanech a Podkrušnohorské 
domovy sociálních služeb v Dubí. 
Velmi příjemná jsou tato setkání  
s klienty zařízení, ale i s tamním 
personálem,” popsala vedoucí Mar-
kéta Kalivodová.                          (pn)

dochází ke stimulaci hmatu, vše 
pak ještě doprovází příjemná vůně. 
Díky těmto podnětům dochází ke 
konkrétním – předem určeným 
efektům. Jednak může terapie vést 
ke zklidnění, uvolnění a relaxaci, 
ale může sloužit také jako podpůr-
ná edukační metoda, která klade 
důraz na vzdělávání formou zku-
šeností. Vždy by však měla pacien-
tům přinášet výjimečný a nečekaný 
zážitek vycházející z příjemného  
a bezpečného prostředí.

HNsPVizuální efekty v multismyslové místnosti                              Foto: Simona Chynorainová

Mikuláš se svou skupinou při návštěvě pacientů                   Foto: Pavlína Nevrlá

Zástupci Bíliny u seniorů v Dubí                                                                                              Foto: DsPS

Místostarostka Veronika Horová předá-
vá dárečky v nemocnici               Foto: HNsP 

Krásné Vánoce připravili pro pacienty a klienty 
Hornické nemocnice s poliklinikou její zaměst-
nanci. Na společné posezení totiž pozvali i děti  
z mateřinky v Žižkově údolí a pěvecký sbor Melo-
dika. “Jejich nádherné vystoupení všechny velmi 
potěšilo, chvílemi až dojalo. Moc jim děkujeme 
za to, že nám naše Vánoce příjemně zpestřily,” 
sdělila vrchní sestra lůžkových částí HNsP Iva-
na Procházková. Děti z mateřinky pro pacienty 
a klienty vyrobily i přáníčka. Několik slov o ad-

ventním čase pronesl farář bílinského kostela 
Marcin Saj. Pak už nastal čas na předávání dá-
rečků. Členky klubu důchodců z Chomutova 
totiž napletly pacientům ponožky pro zahřátí.  
Pro přítomné bylo připraveno i vánoční cuk-
roví, samozřejmě i v dia variantě. 
Vánočního posezení se zúčastnily i rodiny pa-
cientů a klientů. Mohly si prohlédnout výstavu 
výrobků, které vznikly v rámci ergoterapie.
                                                                    (pn) Senioři a farář při vánočním posezení
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KRÁTCE

Oznámení jubileí

Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 
let sňatku (stříbrná svatba), 40 
let sňatku (rubínová svatba), 50 
let sňatku (zlatá svatba) a 60 let 
sňatku (diamantová svatba) je 
nutné nahlásit na matrice v 1. 
poschodí, číslo dveří 214. Je tře-
ba doložit oddací list manželů. 
Tuto událost mohou přijít ozná-
mit přímí příbuzní rodiny.
Životní jubilea
Občané, kteří mají zájem osla-
vit své životní jubileum 70 let, 
75 let, 80 let a pak každý ná-
sledující rok gratulací pracov-
níků městského úřadu, mohou 
o ni požádat alespoň 14 dní 
předem v kanceláři matriky v  
1. poschodí, dveře č. 214, u Mar-
tiny Tučkové.                                    (red)

Nemocnice zvládla akreditaci

Město letos čekají obří investice

akreditaci systematicky připravila 
společnost LEAN Consulting s.r.o. 
Pro pacienty získání certifikátu 
znamená, že je v nemocnici zaru-
čená kvalita poskytovaných služeb 
a dodržování nastavených pravidel 
podle platné legislativy a norem  
dle SAKu. “To se konkrétně týká 
například podávání léků, prová-
dění diagnostických a ošetřova-

budou mít povrch pevnější, nejspí-
še ze žuly. Revitalizace vyjde zhru-
ba na 25 milionů korun.
Prázdná budova Černého koně 
by se měla v letošním roce zapl-
nit. Město tam plánuje přesunout 
informační centrum a časem tam 
vybudovat galerii nebo menší mu-
zeum. V patrech budou vytvoře-
ny bytové jednotky pro obyvatele 
města. Nutná je však celková re-
konstrukce budovy kromě střechy, 
která je v dobrém stavu. Počítá se s 
celkovými opravami vnitřku a také 
fasády. Vše vyjde na 20 milionů.
Třetí největší investicí bude rekon-
strukce komunikace v ulici 5. květ-
na. “Dojde tam k rozšíření stávající 
komunikace hlavně z důvodu lep-
šího parkování a průjezdnosti vozi-
del a autobusů MHD v části ulice, 
kde to umožní prostor, a k opravě 

telských výkonů, předávání dů-
ležitých informací o pacientech  
ze služby na službu i vedení zdra-
votnické dokumentace a mnoha 
dalších věcí,” vysvětlila jednatelka. 
Certifikát má platnost tři roky,  
po uplynutí této lhůty se do ne-
mocnice auditoři opět vrátí a pře-
kontrolují dodržování nastavených 
norem kvality služeb.

povrchu po celé délce komunika-
ce,” uvedl vedoucí odboru nemo-
vitostí a investic Jaroslav Bureš. 
Tato investice si vyžádá 17 milionů. 
Práce se budou konat v součinnosti 
se společnostmi RWE a SVS, které 
před celkovou rekonstrukcí ulice 
vymění svou infrastrukturu.
Velmi nutné jsou opravy v plavec-
ké hale. Letos by měla být zahájena 
první etapa celkové rekonstrukce 
budovy. “Dílčí opravy v minulých 
letech bohužel odkryly velké nedo-
statky, které je zapotřebí řešit kom-
plexně, aby hala mohla být v provo-
zu v dalších letech. Zatím není jisté, 
na kolik etap bude rekonstrukce 
rozdělena a netroufáme si ani od-
hadnout, do jaké výše se vyšplhají 
celkové náklady,” upozornila Zu-
zana Bařtipánová. První etapa se 
bude týkat celkové rekonstrukce 
objektu sauny a občerstvení kromě 
zateplení a vzduchotechniky, kte-
ré byly v objektu opraveny v roce 
2016. Tyto práce vyjdou na 11 mi-
lionů.
V letošním roce počítá rozpočet i 
s menšími investicemi. Čtyři mili-
ony půjdou do vybudování veřej-
ného osvětlení podél řeky Bíliny v 
úseku od můstku u Lidlu k teniso-
vým kurtům. Stejná částka bude 
proinvestována při rekonstrukci 
budovy pošty v sídlišti Za Chlu-
mem a další finanční prostředky 
bude muset město vydat při řešení 
napojení místní dopravní sítě na 
komunikaci vedoucí do Kostomlat.
Město letos počítá podle rozpočtu 
s příjmy ve výši 303 miliony korun 
a výdaji ve výši 389 milionů korun.

Hornická nemocnice s poliklini-
kou úspěšně prošla akreditačním 
šetřením a získala certifikát o akre-
ditaci lůžkové části. Dva roky pří-
prav se tedy vyplatily, nemocnice 
má nyní pro své pacienty a klienty 
jasný vzkaz: Jste u nás v nejlepších 
rukou.
Zdravotnické zařízení bylo hod-
noceno jako celek. Požadované 
podmínky tedy musely splňovat  
i nezdravotnické úseky nemocni-
ce, tedy hospodářsko-technický, 
stravovací, ekonomický, personální  
a další. “Naši zaměstnanci odvedli 
skvělou práci, byli výborně připra-
veni. Auditoři v nemocnici strávili 
deset hodin, kontrolovali komplex-
ní fungování zařízení. Jak se uká-
zalo, vše bylo v největším pořádku 
a za to jsem na náš personál velmi 
pyšná, je to totiž především jeho 
zásluha,” uvedla jednatelka HNsP 
Andrea Nováková. Personál na 

Letos bude město hospodařit s 
osmdesátimilionovým schodkem. 
Schválený rozpočet totiž zahrnuje 
velké investice, které jsou zapotřebí 
a pomohou k rozvoji města. “Letos 
jsou v plánu hned čtyři mnohamili-
onové investiční akce a další, u kte-
rých se náklady vyšplhají také do 
milionů. Na většinu z nich přitom 
není možnost získat dotace, takže 
je musí uhradit město,” uvedla mís-
tostarostka Zuzana Bařtipánová.
Největší investicí bude letos rekon-
strukce náměstí. Parkovací místa 
se přesunou na obvod náměstí a 
ve středu bude klidová zóna s la-
vičkami a zelení. Povrch z čedičo-
vých valounů na požadavek orgánů 
památkové péče ve středu náměstí 
zůstane, parkovací místa zřejmě 

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Letošní kulturní akce a oslavy se budou muset kvůli rekonstrukci z náměstí přesu-
nout. Například Den horníků bude zřejmě na Kyselce                             Foto: Václav Weber

Certifikát zaručuje kvalitní služby na lůžkových částí HNsP           Foto: Pavlína Nevrlá

Veřejná výzva

Město Bílina vyhlašuje veřejnou 
výzvu na obsazení funkce
INVESTIČNÍ REFERENT
na plný úvazek, dobu neurčitou.
K písemné přihlášce je nutno 
doložit profesní životopis, origi-
nál výpisu z evidence Rejstříku 
trestů, ověřenou kopii dokladu  
o nejvyšším dosaženém vzdělání 
a souhlas s nakládáním s poskyt-
nutými osobními údaji pro účely 
této veřejné výzvy. 
Lhůta pro dodání přihlášky je 
nejpozději do 31. ledna 2017 
osobně do podatelny nebo pí-
semně na adresu městského úřa-
du. Více informací najdete na 
úřední desce.

Vážení spoluobčané, 

v roce 2017 vám přeji pevné 
zdraví, hodně štěstí a spokoje-
nosti. Ať se nám v Bílině hezky 
žije. 

Oldřich Bubeníček
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Policisté monitorovali průjezdy 
vozů rušnými křižovatkami

Dětské hry musely hlídky krotit

Strážníci pomohli koťatům i psovi

V rámci dopravně preventivní akce 
se tepličtí policisté zaměřili na ři-
diče porušující předpisy. Kontro-
lovali totiž dodržování ustanovení 
zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, které se týká jízdy 
křižovatkou. Nezapomněli ale ani 
na kontrolu technického stavu vo-
zidel, poutání bezpečnostními pásy 
a dodržování dalších povinností, 
které řidičům stanovuje platná le-
gislativa.
Policisté se dlouhodobě setkáva-
jí s porušováním paragrafu, který 
upravuje jízdu křižovatkou. Podle 
toho řidič nesmí vjet do křižovatky, 
nedovoluje-li mu situace pokračo-
vat v jízdě v křižovatce a za křižo-
vatkou, takže by byl nucen zastavit 
vozidlo v křižovatce. To ovšem 

Děti by si jistě měly hrát. Někdy si 
však najdou takovou zábavu, která 
je nebezpečná pro ně samotné i pro 
ostatní. Dva případy, které museli 
řešit strážníci, naštěstí skončily bez 
úrazu. 
Odstavený vrak vozu přilákal partu 
dětí z Teplického Předměstí. V ulici 
Antonína Sovy jeden malý poberta 
vlezl do auta a ostatní se ho snaži-
li roztlačit. Vrak byl samozřejmě 
neovladatelný, a tak skončil přímo 
uprostřed silnice, kde jezdila auta. 
“Chování dětí si samozřejmě všim-
li tamní lidé a přivolali nás. Když 
jsme přijížděli, uviděli jsme u vra-

Bílinští strážníci pomáhají i zví-
řatům. V uplynulých dnech je za-
městnala dvě koťata i agresivní 
pes v bezradné situaci. Malí kočičí 
sourozenci se při svých dobrodruž-
ných cestách dostali až vysoko do 
koruny stromu ve Švabinského uli-
ci. Mňoukáním pak dávali najevo, 
že se jim slézt dolů nedaří. Všimla 
si jich kolemjdoucí žena a přivola-
la hlídku strážníků. “Nejprve jsme 

neplatí, pokud řidič zastavuje vozi-
dlo v křižovatce za účelem plnění 
povinností stanovených zákonem. 
Následkem porušování tohoto 
ustanovení dochází k ucpávání kři-
žovatek a snižování plynulosti sil-
ničního provozu a zvyšování rizika 
kolizních situací.
Po dvě hodiny policisté bez ustání 
monitorovali průjezd vozidel vy-
branými křižovatkami a vozidla 
natáčeli, aby měli k dispozici dů-
kazní materiál. A to nejen kvůli 
případnému postihu řidičů poru-
šujících zákon, ale i kvůli vyhod-
nocení celé akce a přijetí preven-
tivních opatření včetně případných 
návrhů například stavebně tech-
nického řešení. Během akce poli-
cisté zadokumentovali devět poru-

ku několik dětí. Jakmile ale spatři-
ly ony nás, rázem se rozprchly. Na 
místě zůstal jen nezletilý rádoby ři-
dič,” řekl ředitel bílinských strážní-
ků Petr Kollár. Hlídka rychle zatla-
čila vůz bez registrační značky zpět 
na parkoviště, pak se i s malým vý-
tečníkem vydala za jeho rodiči. O 
chování chlapce byli informováni 
také pracovnice odboru sociálně-
-právní ochrany dětí. 
Stejně tak jako auto nepatří dětem 
do rukou ani zápalky. Nezletilý 
hoch s dívkou je však měli a kvůli 
neopatrnosti se jim podařilo zapá-
lit trávu v Kyselské ulici u železnič-

mysleli, že koťata po nějaké době ze 
stromu slezou sama. Stále se jim to 
ale nedařilo. Zkusili jsme je nalákat 
na jídlo, ale ani tak to nešlo,” popsal 
situaci ředitel Městské policie Bíli-
na Petr Kollár. Nakonec tedy muse-
li přijet hasiči, kteří na strom vylez-
li pomocí žebříku a koťata sundali.
O pár dní později se práce stráž-
níků opět točila kolem zvířete. 
Tentokrát však mnohem nebezpeč-

šení ustanovení upravujícího jízdu 
křižovatkou, tři řidiči projeli na 
červenou, jeden řidič nebyl za jízdy 
připoután bezpečnostním pásem 
a v pěti případech vozidla nespl-
ňovala předepsaný technický stav. 
Cílem akce nebylo udělit co nejvíce 
pokut, ale především upozorňovat 
řidiče na nutnost dodržování le-
gislativy a zároveň přítomností na 
křižovatce preventivně působit na 
všechny účastníky silničního pro-
vozu.
Policisté celkem zaevidovali 19 
přestupků a udělili patnáct spíše 
symbolických blokových pokut v 
celkové výši 4 900 korun, čtyři pří-
pady porušení zákona byly ozná-
meny k projednání ve správním 
řízení na příslušný úřad.            (red)

ní tratě. Uviděl to však muž, který 
šel na nádraží. Dvojici přiměl, aby 
oheň uhasila. “Muž ale pospíchal 
na vlak, a tak neměl čas zkontro-
lovat, zda děti hořící trávu uhasily 
pořádně. Zavolal nám, abychom 
místo zkontrolovali my, což jsme 
samozřejmě ihned udělali,” uvedl 
ředitel. 
Na místě strážníci zjistili, že děti 
chtěly spálit malý kousek papíru. 
Ten jim však spadl do trávy a oheň 
se ihned začal šířit. Místo však bylo 
řádně uhašeno a nehrozilo žád-
né další nebezpečí. Obě děti byly  
v pořádku předány rodičům.    (pn)

nějšího, než byla koťata. V ulici Na 
Větráku byl totiž několik hodin u 
lavičky přivázaný pes. Není divu, 
že se mu to nelíbilo, a tak byl na 
všechny okolo agresivní. Jeho ma-
jitel se poblíž nenacházel. Strážníci 
tedy na místo přivolali odchytovou 
službu, která rozčíleného křížence 
labradora odchytila a převezla do 
útulku.                                        
                                                       (pn) 

Ilustrační foto

Kontroly heren
Bílinští strážníci pravidel-
ně kontrolují herny ve městě  
z důvodu zneužívání soci-
álních dávek. Naposledy se 
zaměřili na provozovnu Ti-
pgames ve Wolkerově ulici. 
Tam zkontrolovali čtyři hrají-
cí osoby. Hlídka také zavítala 
do herny Tipsport v sídlišti  
Za Chlumem, kde zkontrolo-
vala pět hráčů.                    (pn)

Pomohli opilci
Hlídka strážníků byla přivo-
lána k marketu Albert, kde 
na zemi ležel muž bez zná-
mek života. Strážníci z místní 
znalosti muže ihned poznali a 
záhy zjistili, že je silně podna-
pilý. Nedokázal komunikovat, 
ani udržet pozornost. Strážní-
ci přivolali zdravotníky, kteří 
muže převezli do nemocnice 
k dalšímu ošetření.             (pn)

Ujel od nehody
Všímaví obyvatelé Teplické 
ulice upozornili strážníky na 
vůz, který ulicí projel a nyní 
stojí na zastávce MHD. Zvlášt-
ní na voze byl styl jeho jízdy, 
poničená kapota i vystřelené 
airbagy. Hlídka vozidlo zajis-
tila před restaurací U Vraha, 
řidič na místě nebyl. Po chvíli 
ale přišel a přiznal se, že způ-
sobil dopravní nehodu v síd-
lišti Za Chlumem. Měl tam 
nabourat osobní auto a od-
jet. Strážníkům vše potvrdili 
policisté, kteří Za Chlumem 
zrovna dopravní nehodu šet-
řili. Poškozené vozidlo navíc 
znečistilo silnici z Chlumu 
až do Teplické ulice. Uniklé 
provozní kapaliny museli při-
jet zasypat hasiči, komunika-
ci pak vyčistil zametací vůz 
technických služeb. Případ si 
převzala policie.                 (pn)

Mobil vrátil
Zodpovědný obyvatel přinesl 
na služebnu městské policie 
mobilní telefon, který našel  
u Základní školy Za Chlu-
mem. Hlídce sdělil, že na tele-
fon volala žena, jejíž syn pří-
stroj ztratil, a domluvil se s ní, 
že mobil odnese strážníkům. 
Žena si pro telefon další den 
přišla.                                   (pn)

ZE SVODEK 
MĚSTSKÉ 

POLICIE BÍLINA
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Chci být pacientům nablízku, říká nový lékař

Drogová scéna ve městě je stabilizovaná

Tak trochu jiný styl zdravotnictví 
přináší do Bíliny nový praktický lé-
kař pro dospělé a preventivní péče 
MUDr. Florent Ségégnan Natabou. 
Chce s pacienty více komunikovat, 
pomáhat i jinak než jen podává-
ním léků a také vycházet vstříc 
zaměstnaným pacientům ve městě 
neobvyklými ordinačními hodina-

Na území města Bílina již od roku 
2003 působí pracovníci terénního 
protidrogového programu, který 
je realizovaný organizací Most k 
naději, z.s. Terénní protidrogový 
program pro okres Most, Teplice 
a Louny je zaměřen především na 
vyhledávání osob starších patnácti 
let užívajících nelegální omam-
né a psychotropní látky. Hlavním 
cílem poskytování této sociální 
služby je zmírnit zdravotní a soci-
ální důsledky užívání drog nejen u 
klientů, ale i v jejich širokém oko-
lí, zvýšit motivaci klientů ke snaze 

změnit svůj dosavadní životní styl 
a motivovat je k využití instituci-
onální péče (kamenná zařízení) a 
návazných služeb.
V roce 2016 ve městě působili dva 
terénní pracovníci - Tomáš a Pavel. 
Od ledna do října kontaktovali více 
než 126 klientů, se kterými byli v 
kontaktu více než 546 krát. Vyhle-
dali celkem 20 nových klientů z 
cílové skupiny a odebrali použitý 
injekční materiál v počtu 29 533 
kusů. Vybraný injekční materiál od 
klientů byl bezpečně zlikvidován. 
Na území města dále pracovníci 
nalezli a bezpečně zlikvidovali cel-
kem 72 kusů pohozeného a použi-
tého injekčního materiálu. 
I během loňského roku monitoro-
vali terénní pracovníci změny a vý-
voj drogové scény. V roce 2016 se 
na území města žádný nový druh 
drogy mezi uživateli neobjevil. I 
nadále převažují klienti užívající 
pervitin. Menší množství klientů 
pak užívá Subutex (pilulky), který 
má stejné účinky jako heroin, ale 
je legálně dostupný a je možné ho 
získat na lékařský předpis. 
Skladba klientů zůstává již něko-

lik let podobná. Jedná se většinou 
o muže ve věkovém rozmezí 25 až 
30 let. Ženy klientky se často živí 
prostitucí, a proto je také značný 
zájem ze strany klientů o poskyto-
vání kondomů. Během roku 2016 
terénní pracovníci pomohli třem 
klientům zajistit nástup do léčeb-
ného zařízení, které by jim mělo 
pomoci zbavit se jejich závislosti 
na drogách. Terénní pracovníci 
také nabízí screeningové testování 
na infekční onemocnění – Hepati-
tida typu B a C, HIV a Syfilis. Mezi 
klienty je o testování zřejmý zájem, 
ale terénní pracovníci se často se-
tkávají s fenoménem, že klient o 
testy zájem má, ale na sjednané 
setkání, při kterém mu mají být 
testy provedeny, nepřijde. I tak se 
ale terénní pracovníci snaží klien-
ty motivovat k tomu, aby si nechali 
testy provést.
V červenci roku 2016 tato služba 
prošla kontrolou ze strany Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky a obdržela Certifikát od-
borné způsobilosti na následující 
čtyři roky. Tento certifikát dokazu-
je, že práce, kterou terénní pracov-

níci odvádějí, je kvalitní a správná 
dle všech požadovaných odbor-
ných standardů.
I v dalších letech bychom rádi služ-
bu na území města dále realizovali. 
Monitorovali drogovou scénu, re-
agovali na její změny, vyhledávali 
latentní uživatele drog a pomáhali 
jim svou závislost řešit a zmírňovat 
její následky. Je zřejmé, že služba je 
na území města potřebná a klienty 
využívaná.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
městu Bílina za vstřícnost a po-
chopení důležitosti této služby a za 
finanční podporu, kterou ze strany 
města dostáváme.
V případě, že i vy máte problém se 
závislostí na drogách, nebo máte 
někoho blízkého s tímto problé-
mem, neváhejte a kontaktujte naše 
terénní pracovníky na telefonním 
čísle 722 184 445. Bližší informa-
ce o této službě vám může také 
poskytnout vedoucí služby na te-
lefonním čísle 725 457 260 anebo 
zcela anonymně na interaktivním 
portálu www.mostknadeji.eu.

Ing. Lenka Acs Holakovská, Dis.
Most k naději

mi. “Všichni pacienti mají mé číslo 
na mobil. Mohou kdykoli zavolat, 
když potřebují radu nebo konzul-
taci. Chci jim být na blízku, když 
potřebují,” uvedl lékař. 
Pacienti se u lékaře ale setkají i s 
dalším vstřícným přístupem, tím 
je ordinační doba. “Vím, že za-
městnaní pacienti, když nejsou ne-
mocní, ale potřebují si něco vyřídit, 
raději chodí do ordinace po pra-
covní době. Dva dny v týdnu tedy 

ordinuji do podvečerních hodin a 
jednou do nočních. Časem zřejmě 
zavedu i o sobotní ordinaci,” popsal 
Florent Ségegnan Natabou. 
V ordinaci dále funguje odběrová 
místnost, pacienti tedy kvůli odbě-
rům krve nemusejí nikam přechá-
zet.     
Specializací ordinace je léčba bo-
lesti zad. “Je mnoho velmi mladých 
lidí, kteří trpí silnými bolestmi zad. 
Obory medicíny se přitom vylože-
ně zády nezabývají. Ve spolupráci s 
ortopedy, chirurgy či neurology se 
budu pacientům snažit od bolesti 
ulevit, ale ne vždy podáváním léků. 
Jsou mnohem efektivnější meto-
dy, které mají dlouhodobý účinek. 
V případě nutnosti u nás ale lidé 
najdou i infuzní terapii,” vysvětlil 
lékař. 
Florent Ségegnan Natabou pochá-
zí z Beninu, což je stát v Západní 
Africe ležící u Guinejského zálivu. 
Narodil se v ateistické rodině chud-
ších poměrů. Byl však velmi dobrý 

ve studiích, a tak se mezi nejlepší-
mi maturanty dostal do výběru stu-
dentů, kteří mohli jet studovat vy-
sokou školu do zahraničí. Po vojně 
v roce 1985 se rozhodoval mezi ně-
kolika evropskými státy a vybral si 
tehdejší Československo. “Stát jako 
takový jsem neznal, ale věděl jsem, 
že je tu medicína, kterou jsem chtěl 
studovat, na vysoké úrovni. Vždyť 
mnoho Čechů se zasloužilo o dů-
ležité medicínské výzkumy,” uvedl 
lékař. 
Po roční jazykové škole se mladý 
Florent Ségegnan Natabou dostal 
na Masarykovu univerzitu v Brně 
a vystudoval chirurgii. Působil jako 
lékař v Jevíčku, na záchrance v Dě-
číně či Praze a jako praktický lékař 
v Mladé Boleslavi. Důvod, proč si 
nyní otevřel ordinaci v Bílině, je 
pro něj samozřejmý. “Je tu praktic-
kých lékařů nedostatek. Chtěl jsem 
působit tam, kde budu zapotřebí,” 
uzavřel lékař. Ordinace stále přibí-
rá nové pacienty všech pojišťoven.

Pavlína Nevrlá

MUDr. Florent Ségégnan Natabou                                                                     Foto: Pavlína Nevrlá

Praktický lékař pro dospělé 
a preventivní péče
MUDr. Florent Ségégnan Natabou
e-mail: dr.natabou@post.cz
tel. lékař: 606 894 489
tel. sestra: 415 210 869
sídliště U Nového nádraží 919, Bí-
lina

Ordinační hodiny:
Pondělí: 17.00 - 22.00
Úterý: 7.00 - 18.00 (12.30 - 13.00 
pauza)
Středa: 7.00 - 10.00
Čtvrtek: 7.00 - 18.00 (12.30 - 13.00 
pauza)
Pátek: 7.00 - 12.00 (na objednání)
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Z Bíliny do Prahy na jednu jízdenku

Bílinský Citroën sraz byl loni nejlepší 

Od 3. ledna 2017 je do systému 
Pražské integrované dopravy (PID) 
částečně zapojeno 17 obcí na území 
Středočeského i Ústeckého kraje. 
Papírové jízdní doklady PID je nyní 
možné použít také na 5 autobuso-
vých linkách Dopravy Ústeckého 
kraje (DÚK), do které je zapojené i 
město Bílina. 
Podobně bude možné nově použít 
papírové jízdní doklady DÚK na 
všech šesti autobusových linkách 
PID v oblasti. „V zájmu Prahy je vy-
tvořit optimální podmínky pro to, 
aby k nám obyvatelé okolních kra-
jů přijížděli primárně hromadnou 
dopravou. Rozsahem mezikrajské 
spolupráce mezi Prahou, Středo-
českým a Ústeckým krajem se jed-
ná o ojedinělý dopravní projekt. 
Díky integraci železnice pomůžeme 
odlehčit ucpaným silnicím na pří-

Větší a ještě lepší by měl být letošní 
sraz vozů značky Citroën. Jedna z 
největších bílinských akcí byla to-
tiž ohodnocena jako nejlepší sraz 
roku. “Předsedové jednotlivých 
českých klubů na konci loňského 
roku hodnotili všechny srazy a ten 
náš označili za nejlepší. Je to pro 
nás obrovská pocta a zároveň vý-
zva, abychom tento post obhájili,” 
uvedl jeden z organizátorů bílin-
ského srazu Jakub Jakl. 
Plánování letošního letního srazu 
je již nyní v plném proudu, orga-
nizátoři chystají zajímavou výsta-
vu i překvapení. “To samozřejmě 
nemůžeme prozradit, ale bude 
to něco, co v Bílině ještě nebylo,” 
nalákal organizátor. Výstava se 
bude týkat vládních vozů. Nyní je 

jezdu do Prahy,“ uvedl náměstek 
primátorky a radní hl. m. Prahy pro 
oblasti dopravy Petr Dolínek.
S jízdenkami PID i DÚK bude 
možné přestupovat mezi různými 
dopravními prostředky dle potře-
by. Tarif PID dělí oblasti do pásem, 
tarif DÚK do zón. Jízdenky jsou 
omezené pouze svou časovou a pás-

v jednání přítomnost posledního 
vozu a pokud vše dobře dopadne, 
bude si veřejnost při srazu moci 
prohlédnout unikátní pětici všech 
prezidentských limuzín. Sraz cit-
roënů se bude konat pošesté a zřej-
mě bude ještě větší, než kdy byl.  
“V době, kdy byl areál srazu loni 
otevřen veřejnosti, tam byly přes 
čtyři stovky lidí. Letos počítáme, 
že to bude ještě více. Třeba proto, 

movou/zónovou platností. Jízdenky 
lze nejjednodušeji zakoupit u řidičů 
autobusů. Pro častější cestování se 
vyplatí pořízení předplatného jízd-
ného. Systém PID nabízí jízdenky 
na zvolená pásma na 30 nebo 90 
dnů, v systému DÚK lze zakoupit 
časové jízdenky se sedmi nebo tři-
cetidenní platností. „Aby integrace 

že loni nás poprvé navštívili dvě 
posádky z polského klubu, kterým 
se u nás tak líbilo, že letos potvrdil 
účast na našem srazu kompletně 
celý jejich klub,” řekl organizátor. 
Bílinský sraz je oblíbený především 
pro svou neopakovatelnou festiva-
lovou atmosféru. Svou roli hraje i 
krásné prostředí koupaliště a Kysel-
ky. “Pomáhá nám také vedení měs-
ta, které je akci nakloněné a vychází 

mohla úspěšně proběhnout, zavedli 
jsme 10 nových tarifních zón DÚK 
ve Středočeském kraji a přizpůso-
bili provoz na šesti autobusových 
linkách DÚK,“ shrnul vstupy za 
Ústecký kraj náměstek hejtmana Ja-
roslav Komínek. „Věříme, že tento 
mimořádný počin bude přínosem 
zejména pro pravidelné cestující,” 
dodal. Vybrané jízdní doklady PID 
a DÚK budou v oblasti vzájemně 
uznávány. Jízdní doklad druhého 
integrovaného systému ale bude 
možné využít pouze, pokud má 
cestující jízdenku již označenou 
(při přestupu), nebo má-li před-
placenou jízdenku (v papírové po-
době). Řidiči autobusů PID (linky 
4xx) budou vydávat pouze jízdenky 
PID, podobně řidiči autobusů DÚK 
(linky 6xx) vydají pouze jízdenky 
DÚK.                                               (red)

nám vstříc, když organizujeme pro-
gram pro členy klubů. V minulosti 
si mohli ve městě prohlédnout kos-
tel či radnici a samozřejmě jsme je 
vzali i na Bořeň. Park Kyselky pak 
mají hned za chatkou. To všechno 
jsou zážitky, díky kterým se jim v 
Bílině moc líbí a rádi se sem vrace-
jí,” vysvětlil Jakub Jakl. 
K oblíbenosti přispívá i to, že je sraz 
čím dál více otevřen veřejnosti. Or-
ganizátoři pro ni připravují speci-
ální program s přehlídkou vozů na 
náměstí a dostane se také alespoň 
na část dne do areálu koupaliště.

Pavlína Nevrlá

Skupina Nejsme v tísni usiluje o lepší život
Pátým rokem se v Bílině schází 
skupina s názvem Nejsme v tísni 
při organizaci Člověk v tísni. Jedná 
se o mladé lidi, kteří chtějí zlepšo-
vat život ve městě, a to svůj i ostat-
ních lidí. Spolupracují s různými 
institucemi při pořádání akcí a ně-
které připravují i sami. “Scházíme 
se jednou v týdnu a vždy se snaží-
me vymyslet, jakou akci a jak bu-
deme pořádat. S přípravami může 
pomoci každý člen, každý názor se 
počítá,” uvedla manažerka skupiny 
Dagmar Šťastná. 
V závěru loňského roku uspořáda-
la skupina závěrečnou konferenci, 
na kterou pozvala nejen své členy, 
ale i přátele či rodinné příslušníky. 

Konference byla plná prezentací 
akcí, které se konaly v roce 2016. 

Přítomní si tedy zavzpomínali na-
příklad na Námořnický bál, který 

uspořádal Historický spolek měs-
ta Bíliny, a skupina se podílela na 
programu, i na tvoření medailonků 
jednotlivých členů, což mělo za cíl 
lepší poznání mladých lidí navzá-
jem. 
Skupina se ale podílela i na orga-
nizaci Branného dne, Workshopo-
vého dne, Mezinárodního sjezdu 
citroënů a sama připravila vánoční 
besídku pro seniory. Členové sku-
piny se loni účastnili i mezinárod-
ního výcvikového kurzu, kde se 
učili pracovat ve skupině a se sku-
pinou. 
Skupina Nejsme v tísni má nyní 
třiadvacet členů převážně z Bíliny, 
někteří jsou i z Teplic nebo z Mos-
tu. Věkové rozhraní je mezi třinácti 
a šestadvaceti lety. 

Pavlína Nevrlá

Členka skupiny při závěrečné konferenci                                                   Foto: Pavlína Nevrlá

Organizátoři děkují za podporu 
městu Bílina, všem svým příz-
nivcům i těm, kteří se na přípravě 
akce i jejím průběhu podílejí.
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Čtyři adventní koncerty navnadily na Vánoce

Lidé si v Bílině mohli 
loni netradičně užít ad-
ventní koncerty o všech 
čtyřech adventních ne-
dělích. V kostele sv. Petra 
a Pavla vystoupily děti z 
mateřských a základních 
škol a také z umělecké 
školy. O poslední ad-
ventní neděli přijela do 
Bíliny známá sopranist-
ka Andrea Tögel Kalivo-
dová. Na její vystoupení 
se přišlo podívat zhruba 
200 diváků. Zazněly zná-
mé vánoční melodie od 

předních českých autorů 
nejen vážné hudby. 
Na první tři koncerty 
bylo dobrovolné vstup-
né, na poslední v mi-
nimální výši 50 korun. 
Celkem se podařilo 
vybrat 12 873 korun, 
které budou použity na 
opravu varhan v kostele. 
První manuál varhan se 
opravil v roce 2014, prá-
ce tehdy stály 400 tisíc 
korun. Peníze na opra-
vu druhého manuálu se 
nyní shánějí.         (lal, pn)

Foto: Václav Weber
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Martina Tuháčková: Ceníme si konstruktivní 
kritiky od lidí, kteří nás umí i pochválit

Se začátkem roku začíná kultur-
ní centrum připravovat tradiční 
i netradiční kulturní akce. Jejich 
organizace není zcela jednoduchá 
a právě o tom, co vše je zapotře-
bí zařídit, než vypukne třeba Den 
horníků, pohovořila vedoucí Kul-
turního centra Bílina Martina Tu-
háčková. V rozhovoru shrnula také 
loňské akce a jejich návštěvnost.

Jaké to je připravovat 
kulturní akce pro bílinské 
obyvatele?
Co mají nejraději a o co naopak 
příliš nestojí?

To je až překvapivě těžká otázka. 
Někteří lidé totiž kritizují vše, ať 
uděláme cokoli. Najdou se i tací, 
kteří kritizují akci, na které vůbec 
nebyli. To mě moc mrzí, než aby 
hledali aspoň jeden důvod, proč 
byla akce pěkná, tak hledají mili-
on důvodů, proč na ní raději vůbec 
nejít. Na letních koncertech v am-
fiteátru bylo strašně málo návštěv-
níků z Bíliny, zato ale přijelo velké 
množství lidí z jiných měst, někdy i 
poměrně vzdálených. To nás velmi 
překvapilo. A po akci opět kritika 
od Bílinských, ale chvála od ostat-
ních. Do letního kina rádi jezdí 
lidi z Teplic a okolí, protože u nich 
není. Na druhou stranu jsem byla 
trochu skeptická k vánočnímu 
koncertu Janka Ledeckého. Jeho 
vystoupení je poměrně drahá zále-
žitost a bála jsem se, abychom ne-
prodělali. Koncert byl však během 
pár dnů zcela vyprodaný a v publi-
ku usedli především Bílinští. 

Chodí lidé s kritikou akcí za vámi?

Vůbec ne. Stěžují si na sociálních 
sítích. Tam kritizují. 

Čtete tuto kritiku a berete si 
z ní ponaučení?

To jde jen velmi těžko. Lidé totiž 
kritizují hodně nekonkrétně. Často 
čtu, že ta a ta akce byla “strašná,” 
ale nikdo neřekne proč. Jen vel-
mi zřídka se najdou lidé, kteří se 
s něčím obrátí přímo na mě nebo 
na zaměstnance kulturního centra.  
Ti ale většinou řeknou i důvod, 
proč se jim to nelíbilo, a třeba i na-
vrhnou, jak by to bylo lepší. Takové 
kritiky si ceníme. Tito lidé navíc 
umí i pochválit. Jsme otevřeni ná-
padům, co by chtěli lidé v Bílině 

vidět a slyšet.
I přes věčné “rejpaly” se ale určitě 
najdou lidé, kteří jdou za kulturou 
v Bílině rádi, co se jim nejvíce líbí?

Velký úspěch měly loni pohádky 
v altánku na Kyselce. Tam přišlo 
hodně rodin s dětmi a předsta-
vení si užily. Byla tam i pěkná 
příjemná atmosféra. Většina dět-
ských akcí si najde své spokojené 
návštěvníky. Tradičně přišlo hod-
ně lidí i na Májový jarmark nebo 
na rozsvícení vánočního stromu.  
Navštěvované byly i adventní kon-
certy. 

Adventní koncerty mohli lidé 
v Bílině zažít po dlouhých letech, 
budou se letos opakovat? 

Určitě bychom chtěli, aby opět 
byl koncert každou adventní ne-
děli. Loni program prvních třech 

koncertů zajišťovaly bílinské děti 
ze školek, škol a umělecké školy  
a při posledním koncertě vystou-
pila Andrea Kalivodová. Letos by-
chom chtěli program doplnit o více 
vystoupení umělců, kteří nejsou  
z Bíliny. Není to proto, že by místní 
nebyli zajímaví, ale proto, že děti 
vystupovaly v programu při roz-
svícení stromu v sobotu před prv-
ním adventem a hned v neděli opět  
v kostele. Bylo to pro ně náročné. 

Na jaké další akce se můžeme 
těšit?

Tradičně samozřejmě na ples měs-
ta v lednu, v květnu na Májový 
jarmark, v září na Den horníků  
a v listopadu na rozsvícení vánoč-
ního stromu. To jsou čtyři největ-
ší tradiční městské akce. Samo-
zřejmě bude v amfiteátru Revival 
Fest a Koncert pro kamerunské 

kozy. Změnou letos bude koná-
ní Dne horníků na Kyselce kvůli 
rekonstrukci náměstí. Opakovat  
se budou pohádky pro děti v al-
tánu. Kromě toho ale chystáme  
i netradiční akce, v dubnu před Ve-
likonocemi třeba módní přehlídku 
v divadle. 

Přehlídka tu ale má 
svou tradici, že?

Ano, před lety byla pravidel-
nou a velmi oblíbenou jarní akcí.  
Konalo se zhruba patnáct pře-
hlídek. Pak se ale dlouho žádná 
nekonala. Chystáme tedy její zno-
vuzrození a doufáme, že naváže na 
svou tehdejší slávu. Opět oslovíme 
modelky i nemodelky a obchody 
především z Bíliny.

Jak dlouho dopředu se plánují 
ty velké akce?

Dlouho. Řadu měsíců. Už na kon-
ci loňského roku jsme měli hrubý 
plán akcí, nyní už kontaktujeme 
kapely či jiné vystupující. Začíná-
me připravovat smlouvy, domlou-
vat stánkaře. Vše se odehrává ně-
kolik měsíců před akcí samotnou. 
Za jednodenní nebo i několika-
hodinovou akcí je velké množství 
práce a příprav, které lidé nevidí  
a bohužel ani neocení. 

Která z loňských akcí byla 
nejnáročnější na přípravu? 

Mám kolem sebe sehraný tým lidí, 
kteří vědí, co dělat, takže jsou pří-
pravy sice náročné, ale vše větši-
nou klape, jak má. Pomáhají nám 
i strážníci, technické služby a jiné 
organizace. Každý má svou úlohu 
a tu si bezproblémově plní. Za to 
jim moc děkuji. Loni jsme ale má-
lem byli bez proudu při rozsvícení 
stromu. Nyní už se tomu směji,  
ale tehdy jsem několik nocí nespa-
la. Abychom měli na náměstí elek-
trický proud, musíme s předstihem 
žádat energetiky o jeho zapojení. 
To jsme udělali. Jenže ve společ-
nosti energetiků došlo k nějakým 
organizačním změnám a zřejmě 
kvůli tomu se naše žádost ztrati-
la. Podaná byla, ale ne zaevidova-
ná. Stálo mě to hodně sil a času,  
aby se vše stihlo včas vyřídit, ale do-
dávku proudu na sobotu jsem ještě 
v pondělí před akcí potvrzenou 
neměla. Bylo to strašné. Naštěstí 
mi energetici v úterý dopoledne 
zavolali, že vše bude připravené.  
Až tehdy jsem se po několika týd-
nech v klidu vyspala. 

Pavlína Nevrlá

Martina Tuháčková s Robertem Vanem při vernisáži jeho výstavy

Martina Tuháčková při organizaci aukce dětských obrázků          Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Lada Laiblová

Lada Laiblová

Galerii otevřely obrazy bílinského malíře

Bořeň změnil během století svou barvu

České středohoří má kouzlo, kte-
rému podlehl malíř a restaurátor 
Pavel Antonín Říha. Galerie Pod 
Věží v Bílině se po letech vrátila ke 
svému účelu a symbolicky jí ote-
vřela výstava obrazů tohoto malíře. 
Členitost a tichá krása krajin dýchá 
romantikou a klidem, které jsou 
malíři vlastní.
Pavel Antonín Říha se malování vě-
nuje celý život, ale profesně se živil 
jako řidič. „Právě ten kontrast mezi 
šachtou a panenskou přírodou, 
kterou maluji nejraději, mě vlast-
ně nasměroval ke stylu krajináře,“ 
prozradil na sebe malíř, který pře-
vážně maluje olejovými barvami. 
Občas vezme do ruky pastel nebo 
křídu. V plánu má namalovat velký 
obraz, kde by zachytil největší do-
minanty města, a to Bořeň, zámek 
a městskou radnici.
Kromě malování se věnuje re-
staurátorství obrazů. „Nejdříve se 

Majestátní znělcový útvar Bořeň, 
který je největší dominantou města 
Bíliny, je nepřehlédnutelný z jaké-
koli světové strany. Skrývá v sobě 
sílu, krásu a lidé v jeho okolí si vždy 
velmi dobře uvědomovali jeho vý-
znam.
Geolog Severočeských dolů Karel 
Mach je spoluautorem publikace s 
názvem Bořeň očima geologa, kde 
popsal nejen vývoj tohoto sopeč-
ného útvaru, ale také jeho různé 
zajímavosti. Geologické výzkumy 
popsané v publikaci se staly hlav-
ním tématem besedy v bílinské 
městské knihovně. „Úvodem bych 
chtěl jen upřesnit, že Bořeň nepa-
tří mezi největší znělcové útvary. 
V jeho okolí jsou podstatně vět-

ší, jako například mostecký Ryzel 
(Ressl),“ vysvětlil Karel Mach a na 
připraveném modelu si návštěvní-
ci mohli velikosti různých kopců 
porovnat. Přesto patří Bořeň mezi 
ty nejkrásnější. „Takové přirovnání 
mu nemůže nikdo odepřít,“ podot-
kl Mach.

Jedna z prvních geologických map 
byla vytvořená již v roce 1840. 
Popisovala jednotlivé geologické 
útvary s celkem přesným popisem. 
„Již v tomto století se geologové 
začali přít o to, jakým způsobem 
vznikly znělcové útvary jako je Bo-
řeň, Zlatník nebo Želenický vrch,“ 

uvedl geolog. Překvapením pro 
účastníky besedy jistě bylo také to, 
že Bořeň měl původně světle na-
žloutlou barvu. „Jednoduše to do-
kazují malby z počátku 19. století, 
ale hlavně znělcové útvary v jiných 
částech světa,“ nastínil Mach a jako 
příklad uvedl Ďáblovu horu v ame-
rickém Wyomingu. „Náš Bořeň je 
vlastně začouzený, protože na jeho 
povrchu byl identifikován povlak 
uhlíkatých látek, takže ekologická 
zátěž za poslední století se na něm 
takovým způsobem podepsala,“ 
vysvětlil.
Beseda se setkala s velkým zájmem 
a návštěvníci se dozvěděli zajíma-
vosti, které nejsou o Bořni moc 
známé. Publikaci Bořeň očima 
geologa je možné zakoupit v Infor-
mačním centru Bílina.
Více o kopci samotném se dočtete na straně 18.

musí obraz rozebrat, většinou jsou  
v něm díry, takže znovu plátno na-
pnout na rám, vyčistit a domalo-
vat,“ popsal základní postup Říha, 

který restauruje obrazy pro různé 
spolky, ale také soukromé majite-
le. „Většinou najdou nějaký obraz 
na půdě nebo ho zdědí a potřebují 

ho spravit.“ Zákazníci Pavla Říhy 
nejsou jen z Bíliny a okolí, ale také 
z Německa nebo Rakouska. Téměř 
vždy se jednalo o obrazy z počátku 
19. století.
Slavnostní vernisáže se zúčastnily 
děti z malířského kroužku v Domě 
dětí a mládeže, které učí Pavel 
Říha, široká veřejnost, radní Jaro-
mír Sochor a místostarostka Ve-
ronika Horová. „Tím, že jsme opět 
zprovoznili Galerii Pod Věží, jsme 
udělali další krok ke zlepšení kul-
turního povědomí obyvatel měs-
ta Bíliny,“ uvedla místostarostka. 
Vína na vernisáž věnovala bílinská 
vinotéka Bez Kocoura. Na kytaru 
zahrál absolvent Základní umělec-
ké školy Bílina Václav Plavec.
V současné době je k vidění prodej-
ní výstava Pop art studenta grafické 
školy Jakuba Hilschera. Netradiční 
výstava odkrývá svět fantazie mla-
dých lidí s využitím počítačové 
technologie. Jednotlivé obrazy mají 
charakter životopisu, který odkrý-
vá rozhovor s vyobrazenou osob-
ností pod každým z nich.Malíř Pavel Antonín Říha při vernisáži s místostarostkou Veronikou Horovou                                                                                     

Karel Mach při besedě v knihovně                                                                    Foto: Lada Laiblová

Foto: Lada Laiblová
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Ochutnávka z divadelních představení

24. ledna - OTYLKA

Původní česká komedie Jaromíra 
Břehového, která nás zavede do 
luxusního sanatoria, ve kterém 
má bohatá panička OTÝLIE zhub-
nout. Není ovšem zadarmo, pobyt 
jí věnoval k narozeninám její choť. 
Otylka ovšem netuší, že to je ne-
jen dárek, ale i past. Zatímco ona 
izolovaná hubne, což se jí nedaří, 
její exotický manžel k nim domů 
přivádí její kamarádku. Podplace-
ný personál sanatoria pak dostává 
pro Otylčinu kůru nové zadání: 
NEZHUBNOUT, NAOPAK PŘIB-
RAT a držet ji tam co nejdéle. Moc 
peněz je obrovská a téměř se to 
podaří. Otylka však je nejen tlustá,  
ale i chytrá.

březnové představení 
SMÍM PROSIT?...

Činoherní studio Bouře uvádí 
komedii autorů Gérarda Bittona  
a Michela Munze Smím prosit? 
Henri de Sacy je vášnivý milovník 
všech žen. Jednoho dne se dozvídá, 
že má po své tetě zdědit balík pe-
něz pod podmínkou, že se do roka 

16. února - LHÁŘI

Agentura Familie, kterou známe 
pod názvem Jana Šulcová předsta-
vuje, se rozhodla nastudovat dru-
hou hru. Po úspěšné komedii Velký 
holky nepláčou, která uzavře dru-
hou sezónu jubilejní 60. reprízou, 
se rozhodla zpracovat pro změnu 
anglickou komedii Lháři autora 
Neilsna Anthonyho. Černý situač-
ní anglický humor a skvěle napsaný 
text jsou hlavními taháky nového 
projektu.

Britská komedie o citlivých poli-
cistech, které dělí od vytoužených 
vánočních svátků jen poslední, ale 
velmi choulostivý úkol. Pod tíhou 
vánoční atmosféry se však snaží  
o lidský přístup, který jejich autori-
tu strážců zákona dočista zesměšní 
a znemožní.

ožení. Ale jak se nemuset své váš-
ně k ženám vzdát a zároveň splnit 
kladenou podmínku? Řešení bude 
překvapivé, rozuzlení ještě překva-
pivější. Svižná komedie, která nabí-
zí vtipné dialogy a krásné herecké 
příležitosti.

Vážení divadelní přátelé,

pro nadcházející jarní sezónu jsme 
pro vás připravili DIVADELNÍ 
PŘEDPLATNÉ do Městského di-
vadla v Bílině. Divadelní předsta-
vení budou odehrána od ledna do 
dubna 2017. Věříme, že každý z vás 
si v naší nabídce najde to své.
Na pravidelná setkávání v bílin-

ském divadle se těší vedoucí orga-
nizační složky Martina Tuháčková 
a kolektiv Kulturního centra Bílina.
Výhody předplatného:
- výrazná sleva oproti cenám vstu-
penek ve volném prodeji
- zajištění stálého místa v hledišti 
divadla
- abonentka je přenosná, můžete ji 
komukoli půjčit či darovat

- šetří čas a zbavuje starostí s obsta-
ráváním vstupenek
 
REZERVACE
Rezervace abonentek je od 1. pro-
since do 23. prosince 2016
PRODEJ Abonentek bude od ledna 
2017 v Informačním centru Bílina, 
pondělí - pátek od 7.30 do 17.00 
hodin

Místa v divadelním sále jsou rozdě-
lena do dvou cenových pásem:
I. pásmo - přízemí
II. pásmo - balkon
Předplatné:
I. pásmo - 900 korun
II. pásmo - 800 korun 

tel: 417 810 985, 775 601 264
info@icbilina.cz; www.kcbilina.cz

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - JARO 2017 20. duben
HVĚZDNÉ MANÝRY

Rychlá a bláznivá fraška odehráva-
jící se ve velice elegantním hotelu 
v Palm Beach v roce 1942, kde se 
má uskutečnit koncert s beneficí 
na podporu amerických válečných 
výdajů. Organizátoři se neobejdou 
bez dvou hvězd, které spolehlivě 
plní sály a pokladny. Jenže to má 
jeden háček. Dvě zmíněné umělky-
ně se nesnášejí a potkají-li se na je-
višti, neváhají zajít až k fyzickému 
napadení. Jak je ubytovat, aby se 
nepotkaly? Ředitel hotelu připraví 
přesný plán, který ale od začátku 
selhává...

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
Od 11. ledna 17 hodin

ROBERT ZAUER – PORTRÉTY A RODINNÉ 
FOTOGRAFIE

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
13. ledna 20 hodin

23. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINY

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
19. ledna 19 hodin

NOVOROČNÍ KONCERT FIVE BRASS
22. ledna 15 hodin

JAGA BABA A TŘI LOUPEŽNÍCI
24. ledna 19.00 hodin

OTYLKA

DIGITÁLNÍ KINO 
13. ledna 17.30 hodin

PASAŽÉŘI – 3D
13. ledna 20 hodin

VŠECHNO NEBO NIC - 2D
13. ledna 22 hodin

V PASTI – 2D
14. ledna 17.30 hodin
PROČ PRÁVĚ ON ? 2D

14. leden 20 hodin
ASSASSIN’S CREED – 2D

15. ledna 15 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2 – 2D
20. ledna 17.30 hodin

MANŽEL NA HODINU – 2D
20. ledna 20.00 hodin
ROZPOLCENÝ – 2D
21. ledna 15 hodin

DIVOKÝ VLNY 2 – 2D
21. ledna 17.30 hodin

VŠECHNO NEBO NIC - 2D
21. ledna 20 hodin

XXX NÁVRAT XANDERA CAGE – 2D
27. ledna 17.30 hodin

SPOJENCI – 2D
27. ledna 20 hodin

MILUJI TĚ MODŘE -2D
28. ledna 17.30 hodin

VŠECHNO NEBO NIC - 2D
28. ledna 20 hodin

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA – 2D
29. ledna 15.00 hodin

ZPÍVEJ – 2D

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA BÍLINA

12. února 15.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL s divadlem ANDROMEDA 

Praha
MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
7. února 8.30 a 10.00 hodin

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
9. února 8.30 hodin

20. ROČNÍK RECITAČNÍ SOUTĚŽE BOŘEŇSKÁ 
ČARODĚJNICE 

16. února 19 hodin
LHÁŘI

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Leden 

VÝSTAVA DOTEK ANDĚLŮ
17. ledna 17 hodin

DEPRESE Z POHLEDU PACIENTA
beseda

18. ledna 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Upozornění pro návštěvníky městské knihovny
Ve dnech 6. - 17. února 2017 bude z důvodu 
revize knihovního fondu uzavřena centrální 

knihovna na Mírovém náměstí. V období ome-
zení provozu mohou čtenáři využívat služeb 

pobočky Za Chlumem a pobočky v Panelovém 
sídlišti, které budou fungovat bez omezení.
Otevírací doba poboček je v pondělí, úterý a 
čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
6. až 7. ledna 17 hodin

SEMINÁŘ KENDÓ UKONČENÝ TURNAJEM
13. ledna 15 hodin

TVROBA DRAČÍHO TRIČKA
13. ledna 17 hodin

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO PUBERŤAČKY/RE-
BELKY

14. ledna 10 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR NERFLIGY

15. ledna 17 hodin
NOVOROČNÍ POUŠTĚNÍ LAMPIONŮ PŘÁNÍ

20. ledna 16 hodin
TVORBA ŠTÍTU PROTI DRAKŮM

20. až 21. ledna 18 hodin
NOČNÍ PÁRTY PRO REBELKY

Noční párty pro REBELKY
20. ledna 14 hodin

PODKRUŠNOHORSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ
21. ledna 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

23. ledna 15.30 hodin
SOUTĚŽÍME O MEDAILE V AEROBIKU

28. ledna 12 hodin
TANEČNÍ SOBOTA
28. ledna 15 hodin

ODPOLEDNE S LEGEM PLNÉ ROBOTŮ
28. ledna 10 hodin

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU
2. až 3. února 18 hodin

NERFKY, MINECRAFT, POČÍTAČE

Program kulturních a společenských akcí
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Obce si užily čas adventu

V obci Červený Újezd propukly oslavy adventu v předvečer druhé 
adventní neděle. Spolek Veselý venkov, který akci pořádal, ji opětov-
ně spojil s malým jarmarkem, na kterém byly k vidění krásné vánoční 
dekorace, malované perníčky i domácí koláče. Nesměly chybět ani 
zabijačkové pochoutky a svařák.
K venkovské vánoční atmosféře přispěl nejen nasvícený betlém, tra-
diční koledy v podání Aniččiny sváteční flétny, ale i dětský folklór-
ní soubor Třebenická sluníčka. Ten diváky potěšil nejen koledami,  
ale i hezkými tanečky.
U rozdělaného ohně si každý mohl zahřát zkřehlé ruce anebo opéci 
buřtík.
Poděkování patří všem zúčastněným a OÚ Hrobčice.

Soňa Jermanová
Spolek Veselý venkov

Oslavy adventu v Červeném Újezdu  Foto: Spolek Veselý venkov

Druhou adventní neděli měla v Červeném Újezdu premiéru lido-
vá tradice s názvem Obchůzky Barborek, jejíž kořeny sahají až do 
středověku.
Po setmění se obcí rozeznělo cinkání zvonečku a Barborky se vy-
daly dům od domu, aby rodinám vinšovaly zdraví a štěstí a děti 
podarovaly sladkostmi.
Spolek Veselý venkov se takto snaží o obnovení a udržení staro-
českých lidových tradic a obyčejů. Jeho členové pokládají tradice 
za dědictví našich předků a toto bohatství je podle nich potřeba 
předávat dalším generacím. Děkujeme za podporu OÚ Hrobčice.

Soňa Jermanová, Spolek Veselý venkov

Barborky přáli místním lidem štěstí

Hodné děti si v Měrunicích užily nadílku

 Foto: Spolek Veselý venkov

Krásný předvánoční čas si užili i obyvatelé obce Měrunice. Nej-
prve se v tamním kostele konal vánoční koncert, při kterém vy-
stoupili učitelé ze základní umělecké školy, a krátce po něm střed 
obce rozsvítila světélka na ozdobeném stromě. 
Všechny zlobivé děti postrašili a hodné obdarovali čerti s Miku-
lášem, kteří vsí procházeli v předvečer svátku svatého Mikuláše. 
To však nebyl adventní zábavy konec. Obec ještě přichystala Čer-
tovský mejdan. Na tom se sešly desítky dětí, společně si zatančily, 
zhlédly divadelní představení a nakonec si ještě za básničku vy-
sloužily nějakou tu dobrotu.                                                          (pn)

I letos zahajovali občané Hrobčic-
ka předvánoční čas adventu slav-
nostním rozsvícením vánočního 
stromu v Hrobčicích. O bohatý 
program se postaralo Divadlo  
V Pytli Petra Stolaře. Mateřskou 
školku letos reprezentovaly jen děti 
z malé třídy, předškolákům byl to-
tiž přeložen termín školy v přírodě,  
což nebylo možné ovlivnit.
Do Hrobčic opět dorazilo mnoho 
návštěvníků, pro které bylo při-
praveno pohoštění v podobě čaje, 
svařáku a vánočky. Jak je již při této 
akci zvykem, strom se rozsvítil do-
tekem komety. Akce byla zakonče-
na kouzelným ohňostrojem, který 
byl hřebem už tak příjemného ve-
čera.
V první adventní neděli se otevřel 
kostela sv. Vavřince v Mirošovicích. 
Děti vlastnoručně vyrobily ozdo-
by a nejkrásnější byla odměněna. 
Akce, která se uskutečnila za pod-
pory obce Hrobčice, byla sousedy  
i dětmi pozitivně hodnocena.  
V tento den měli zároveň občané 

Hrobčic možnost společně 
vyrazit muzikál Angelika do 
Divadla Broadway.
Následovaly vánoční dílnič-
ky pro děti i dospěláky, které 
se jako každý rok konaly ve 
spolupráci s DDM Bílina. Pro 
děti i dospěláky byla připra-
vena výroba přáníček, ozdoby  
z včelího vosku a další. Všem, 
kdo se zúčastnili, děkujeme a 
věříme, že se vám vánoční tvo-
ření líbilo.
Nechyběla oblíbená Mikuláš-
ská besídka, která se každo-
ročně koná na Obecním úřadě 
v Hrobčicích. Divadlo V Pytli 
Petra Stolaře si přichystalo te-
maticky zaměřenou pohádku, 
kterou si užili nejen děti, ale 
i rodiče. V zasedací místnosti 
tak ožil příběh o sv. Nikolau-
sovi, starý 1 600 let, a děti se 
kromě pobavení mohly i troš-
ku poučit. Nejdůležitější ale 
bylo vyvrcholení příběhu, při 
kterém Mikuláš všechny děti 
obdaroval nadílkou. Závěrem 
akce byla dětská diskotéka.
V sobotu 10. prosince se konal 
adventní koncert v kostele sv. 
Jakuba Většího v Mrzlicích, 
který každoročně pořádá Ob-
čanské sdružení na záchranu 
kostela. Závěrečnou akcí, kte-
rá uzavřela adventní program 
na Hrobčicku, byla půlnoční 
mše v kostele sv. Prokopa v 
Mukově.

Nikola Pochová, Obec Hrobčice

Rodiny při výtvarných dílničkách

 Foto: Obec Hrobčice

 Foto: obec Měrunice
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Když se v Bílině podaří zaplnit městské divadlo, je to svátek. Janku 
Ledeckému, který si s sebou přivezl Nosticovo kvarteto, se to poda-
řilo. Koncert byl rozdělený na dvě části a koncipovaný tak, že v prv-
ní půli zazněly Ledeckého známé melodie. O doprovodné slovo se 
postaral sám zpěvák a jeho zásluhou byla atmosféra v sále příjemně 
uvolněná. Druhá polovina patřila nadcházejícím vánočním svát-
kům a nesměl chybět nejznámější hit Sliby se maj plnit o Vánocích. 
Ledecký napsal druhý díl této vánoční písně. „Napsal jsem ji vlastně 
na žádost producentů. Vím, že co je již druhé, není zase tak dobré 
a nerad to dělám. V tomto případě jsem ustoupil a výsledek může-
te posoudit sami,“ okomentoval Janek Ledecký. Dvojka „Slibů“ se 
velmi líbila a diváci to patřičně ocenili. „Celý koncert byl krásný  
a výjimečný zážitek, jsem ráda, že nevyhrála lenost a přišla jsem 
si ho poslechnout,“ sdělila své dojmy po koncertě Ivana Petrášová  
z Bíliny. Podobně se o koncertu vyjádřili i další hosté.                      (lal)

Ledeckého přivítal vyprodaný sál

Foto: Václav Weber
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STŘEDNÍ ŠKOLY SE PŘEDSTAVILY

ADOLF DUDEK PŘINESL ILUSTRACI

VÝZDOBU VYRÁBĚLI SPOLEČNĚ

BESÍDKA ZAPLNILA ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNU

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S MAMINKOU

Na Základní škole Aléská se kona-
la ojedinělá akce s názvem Střední 
školy se představují, kde se sešli 
zástupci středních škol z okolí, letos 
hlavně z Mostecka. Všem zájemcům 
zástupci škol podávali komplexní 
informace o učebních oborech, kam 
třeba budou mířit kroky našich vy-
cházejících žáků. 
Prezentaci teplických středních 
škol žáci na podobné akci již vi-
děli, a to v rámci říjnové exkurze.  
Na tuto akci dorazilo celkem 13 
škol a odhadem 100 zájemců, a to 
jak z řad rodičů, tak samozřejmě  

Do školní družiny Základní školy 
Aléská v Bílině zavítal Dudek. Ne ten 
pták, ale známý ilustrátor Adolf Du-
dek. Povídal si s dětmi o malování, 
všichni si říkali básničky a k tomu 
kreslili obrázky, vtipkovali. 
Děti se aktivně účastnily a báječně 
se všechny bavily. Hravou formou 
se dozvěděly, co je to ilustrace, kde 
všude se používá a jak poznají kres-
by právě Adolfa Dudka. 
Na závěr dal ilustrátor všem zájem-
cům svůj speciální podpis na obličej 
nebo jinou část těla.                   (red)

Před Vánocemi si udělali rodiče 
čas a společně se svými dětmi 
tvořili krásné výrobky v Mateř-
ské škole Žižkovo údolí. Bylo 
to příjemné odpoledne s občer-
stvením a koledami. Již nyní se 
děti i rodiče těší na další dílnič-
ky.

Učitelky MŠ

V předvánočním čase, plném sho-
nu a starostí, měly maminky mož-
nost se na jedno odpoledne zasta-
vit, odreagovat a užít si se svými 
zlatíčky trochu vánoční atmosféry 
v Mateřské škole Síbova ve třídě 
Soviček.
Připravili jsme vánoční dílnič-
ku, kde si maminky společně se 
svými dětmi zazpívaly, zacvičily  
a vytvořily krásné vánoční svíc-
ny a stromečky. Fantazii se meze 
nekladly a maminky se ukázaly 
jako talentované a nápadité “žač-

Základní škola Lidická uspořádala 
tradiční vánoční besídku, na níž se 
se svým pásmem básniček, taneč-
ků, krátkých příběhů a vánočních 
písní postupně představily všech-
ny třídy prvního stupně a také ob-
líbený pěvecký kroužek s názvem 
Lidičky. 
Součástí naší besídky byly vá-
noční trhy, na nichž se nabízely 
výrobky žáků. Peníze takto získa-
né poslouží na nákup výtvarných 
a keramických potřeb pro žáky  
a jako každoročně i na charitativní 
účely.

ky” svých dětí. Potvrdilo se rčení,  
že společnou spoluprací se do-
sáhne opravdu krásných výtvorů. 
Atmosféru ve třídě umocnil po-
slech koled, vánočních písniček, 
pohoda, vůně a mlsání vánočního 
cukroví s kafíčkem.
Děkujeme maminkám, že přišly 
užít si chvilku se svými dětmi do 
jejich každodenního prostředí ma-
teřské školy.

Jiřina Ondráková, 
Andrea Podolská

MŠ Síbova

Velkou radostí pro nás, ale hlavně 
pro účinkující děti je vždy zcela za-
plněná tělocvična a nejinak tomu 
bylo i loni.
Děkuji všem žákům za jejich krásná 
vystoupení, třídním učitelkám za 
skvělou práci, kterou se třídami od-
vedly, a hlavně rodičům za podporu 
a celoroční spolupráci a za úžasnou 
atmosféru, kterou jste nám pomoh-
li to kouzlo Vánoc vytvořit.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody v roce 2017.

Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

i žáků. Nejčastěji jste mohli zaslech-
nout otázky typu: Jaké obory se  
u vás vyučují? Jak se budou odehrá-
vat přijímací zkoušky na vaší škole? 
či Kde se vaši absolventi uplatňují? 
Pozitivem akce byla velká návštěv-
nost žáků z 8. ročníku a dlouhé 
konverzace rodičů s jednotlivými 
delegáty. Celá hala školy ožila té-
matem „Kam dál?“ a já doufám, 
že toto odpoledne posunulo rodiče  
i žáky blíže k důležitému rozhodnutí, 
na které dva obory se budou hlásit.

Mgr. Jan Švach, ZŠ AléskáNávštěvníci akce Střední školy se představují dostali odpovědi na své otázky

Foto: ZŠ Aléská

Ilustrátor s dětmi ze školní družiny

Rodiče se svými dětmi při společné práci. 

Maminky při tvoření s dětmi                                                                               Foto: MŠ Síbova

Foto: ZŠ Aléská

Foto: MŠ Žižkovo údolí 

Vystoupení dětí se neslo v duchu Vánoc                                          Foto: Václav Weber
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Hostomická škola s dětmi umí pracovat

O adventu děti 
vyráběly i zdobily

Než jsme se nadáli, máme tady opět 
nový rok. Je to až k nevíře, jak ten 
čas rychle letí. A s přibývajícím 
věkem, to určitě všichni potvrdíte, 
běží čím dál tím rychleji. Když se 
ale zamyslíme nad tím naším lid-
ským bytím, tak můžeme konstato-
vat, že čas je jediný spravedlivý jev 
v našem životě. Všem utíká stejně 
rychle. Jestli jsme velcí, malí, tlustí, 
tencí, bohatí, chudí či krásní nebo 
oškliví. A tak to má určitě být.
V loňském kalendářním roce se 
nám opět povedlo vylepšovat ma-
teriální prostředí školy, což nás 
opravňuje k pozitivnímu náhledu 
na právě dobíhající rok 2016. A to 
je především zásluha našeho zřizo-
vatele, městyse Hostomice, v čele s 
panem starostou Ivanem Holatou. 
Naše interiérové vybavení je na vel-
mi vysoké, dalo by se říci evropské 
úrovni. Co nyní potřebujeme ke 
zkvalitnění výuky, je obnova zasta-
ralých počítačů a nákup interaktiv-
ních dataprojektorů.
Po stránce pedagogické se nám po-
dařilo kvalitně doplnit náš pedago-
gický sbor o jednu učitelku. Připra-
vili jsme školní vzdělávací program 
tak, aby se po zahájení inkluze od 
1. 9. 2016 narovnaly podmínky pro 
všechny naše žáky. O to se ale, jak 
ostatně víte, snažíme už dlouho-

V adventním období se děti z Ma-
teřské školy Čapkova zapojily do 
řady kulturních akcí. Vystoupily 
na městském náměstí při rozsvíce-
ní vánočního stromu. Za zmínku 
stojí jistě i aktivní podíl na výstavě 
stromků a andělů ve Výstavní síni 

době. K tomu nám pomáhá velmi 
kvalitní a stabilní pedagogický sbor, 
kterému i touto cestou vyjadřuji své 
poděkování a obdiv. Zahájili jsme 
doučování těch dětí z prvního stup-
ně, které mají problémy s učivem a 
zapojením se do společného vzdě-
lávání. Tradičně jsme v průběhu 
roku dostávali velmi kladné reakce 
na chování našich žáků při výjezdu 

na exkurze, výlety, divadelní před-
stavení, výchovné koncerty a po-
dobné akce. To nás opravdu velmi 
těší. Nezastírám, že u nás nejsou 
problémy výchovného rázu. Tak 
jako i na ostatních školách musíme 
denně řešit situace, vycházející ze 
současného stavu mladé generace, 
která je tzv. „počítačová, faceboo-
ková, instagramová, whatsAppo-

Žáci ze Základní školy Lidická se 
učí chovat ekologicky. Již několik let 
cíleně třídí odpad. Ve škole máme 
sběrné místo pro odvoz drobného 

vá“ a nevím, co ještě informační 
technologie stále přinášejí. Děti žijí 
spíše ve virtuální realitě a mají stále 
větší a větší problémy v reálném ži-
votě. Najít si kamarády, najít kom-
promisy při vzájemné komunikaci, 
soustředit se delší dobu na jednu 
věc, poslouchat s porozuměním 
toho druhého, respektovat druhého 
atd. 
Ale protože jsme odborníci a toto 
všechno vnímáme, snažíme se děti 
denně naučit vzájemnou toleranci, 
motivovat je k tomu, aby v životě 
něčeho pozitivního dosáhli, ať už 
v jakémkoliv oboru prospěšném 
pro naši společnost. A proto jsme, 
jak jsem již zmínil, velice rádi za 
chování našich dětí na společných 
akcích mimo školu.
Rád bych touto cestou poděkoval 
i všem rodičům, kteří projevují 
zájem o to, co jejich děti ve škole 
dělají, jak se učí, jak se chovají, jak 
se připravují na vyučování, co dob-
rého ve prospěch druhých udělaly.
Celý pedagogický sbor a všichni za-
městnanci Základní školy Čestmíra 
Císaře v Hostomicích vám všem 
přejí do nového roku 2017 mnoho 
štěstí a úspěchů.
 

Mgr. Aleš Žák
ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice

elektrozařízení, baterií a tonerů  
a zapojili jsme se do soutěže Recy-
klohraní. Téměř každý měsíc orga-
nizujeme svoz papírového odpadu. 
Jednotlivé třídy si tímto způsobem 
šetří na společné aktivity a praktic-
ky se tak učí finanční gramotnosti.
Organizujeme i sběr plastových ví-
ček, kterým se snažíme podporovat 
Terezku Kretschmanovou, aby se 
jí dostalo vhodné lázeňské péče. 
V prosinci jsme vyhodnotili nejlep-
ší sběrače papíru z celé školy a žáci 
na prvních třech místech obdrželi 
krásné věcné ceny od pana Martina 
Köhlera. 
Děkujeme mu touto cestou za hez-
kou motivaci našich žáků v třídění 
odpadu. 

Nejlepším sběračem v roce 2016 
byla Lucie Cabálková ze 4.A, na  
2. místě Radek Obracaník z 9.A  
a na 3. místě Eliška Budajová ze 
4.A. 
Každý z nich nasbíral během roku 
více než 800 kilogramů papíru, 
Lucka dokonce téměř 1 000 kilo-
gramů papíru.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

U Kostela. Děti stromek ozdobily 
vlastnoručními výtvory a přidaly 
k němu papírové anděly, které při-
pravili spolu s rodiči.
Tímto jim děkujeme za úžasnou 
spolupráci a těšíme se na další 
společné akce.

Stromeček ozdobily děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami       Foto: MŠ Čapkova

PF 2017 
přejí děti a kolektiv zaměstnanců 

z MŠ Čapkova v Bílině.

Za rok žáci nasbírali 
až tunu papíru

Dva nejlepší sběrači - Lucka Cabál-
ková a Radek Obracaník. Eliška Budajová 
byla v době fotografování nemocná. 

Foto: ZŠ Lidická

Při vánoční besídce si všichni žáci školy i s učiteli zazpívali koledy. Atmosféra byla 
nádherná                                                                                                                              Foto: Pavlína Nevrlá
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

společnou koledou, která k předvá-
noční atmosféře jistě patří.

Ráda bych vás pozvala na vítání 
občánků v roce 2017, které se koná 
vždy v úterý od 14.30 hodin a 15.30 
hodin v těchto dnech: 28. března, 
27. června, 26. září a 19. prosince. 
Uzávěrka nahlášených dětí je týden 
před konáním akce.

Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí

Naše nejmenší občánky přivítala 
místostarostka Zuzana Bařtipá-
nová a do života jim popřála štěstí  
a zdraví. Vítání občánků proběhlo 
ve vánoční atmosféře za hudebního 
doprovodu studenta zdejšího Pod-
krušnohorského gymnázia Bílina 
a dětí z Mateřské školky Žižkovo 
údolí. Dovolte, abych jim touto 
cestou poděkovala za úžasnou spo-
lupráci, která jak pevně doufám, 
bude pokračovat i nadále. Na závěr 
našeho setkání jsme se rozloučili 

Znáte jistě sami, že na konci roku je 
nejvíce práce. Také děti z Mateřské 
školy Za Chlumem měly na konci 
loňského roku starost, jak co nej-
lépe připravit vystoupení k příleži-
tosti rozsvícení vánočního stromu. 
Společně jsme nacvičili velmi hezké 
vystoupení plné vánočních písní, 
básní a povedl se i taneček. Mamin-
ky nám pomohly nachystat kostý-
my a dokonce si s námi zazpívaly. 
Následovalo společné vánoční tvo-
ření s rodiči ve třídách. Děti a jejich 
rodiče si mohli vyzkoušet výrobu 
vánočních svícnů, nebo si moh-
li vytvořit kouzelného kapříka na 

stromek.  Všichni si domů odnesli 
nejen své vlastní vyrobené ozdůb-
ky, ale i velký kus dobré vánoční 
nálady. Protože loňský adventní čas 
byl andělský, vyráběli jsme v tom-
to duchu ozdoby na stromek, který 
jsme zdobili ve výstavní síni. Děti 
a jejich rodiče vytvořili společně 
spoustu krásných andělů. 
Dočkali jsme se i dlouho očeká-
vaného štědrého dne v mateřince.  
Byl to velký den, kdy k nám do 
školky přišel Ježíšek a nadělil nám 
dárky pod společný stromeček. 

Jana Pavlíčková, 
MŠ Za Chlumem

V polovině prosince jsme v hojném počtu přivítali naše nejmenší. Prosin-
cové vítání občánků bylo velice vzrušující. Miminka nám předvedla, jak 

úžasně zvučný mají hlas, takže o dobrou náladu nebyla nouze. 
V zaplněné obřadní síni jsme do života přivítali tyto děti:

Adélka Hübnerová, Adámek Panuška, Lilien Chýlová, Matyáš Polívka, Anička Sýkorová, 
Robin Kolář, Terezka Polomíková, Daniel Procházka, Anička Šrotová, Marian Karchňák, 

Agátka Mufová, Adámek Franěk a Anička Kopřivová.

Stoly ozdobily 
krásné svícny

Ze školky si odnesli dobrou náladu a dárky

Ježíšek nechal dárečky i ve školce                                                                 Foto: MŠ Za Chlumem

Vánoce bez zapálené svíčky na stole a vůně jehličí si již nikdo 
z nás neumíme představit, a tak se děti z Mateřské školy Čap-
kova před Vánocemi vydaly do domu dětí a mládeže vyrobit 
si svícen na vánoční stůl. Příjemnou předvánoční atmosfé-
ru jim provoněl čaj a zpěv koled. Rozzářené oči dětí, ve kte-

rých se odrážela malá světýlka, vypovída-
la za vše. Děkujeme pracovnicím  

z “domečku” a přeje-
me všem krásný nový 
rok.

Lenka Zlatohlávková
ředitelka MŠ Čapkova

Výroba svícnů šla dětem od ruky Foto: MŠ Čapkova

Vánoční besídku připravili pra-
covnice pečovatelské služby pro 
klienty Domu se soustředěnou 
pečovatelskou službou. Pobavit 
se přišlo přes čtyřicet seniorů. 
“Vystoupení si pro nás připravili 
žáci Základní školy Aléská pod 
vedením učitelek Švejnohové a 
Poulové. Moc jim za velmi peč-
livě připravené vystoupení děku-
jeme, velmi se nám líbilo,” uved-
la vedoucí pečovatelské služby 
Markéta Kalivodová. Akce se 
zúčastnili i zástupci města.     (pn)

Děti potěšily seniory 
besídkou
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Vše pro tvoření nabízí obchod Denore

Chráněná dílna se přestěhovala k centru

Rájem pro tvořilky je obchod  
s kreativními potřebami Denore  
v Břežánské ulici. Jeho majitelka Ire-
na Nováková zásobuje nejrůznější-
mi polotovary šikovné zákazníky  
z Bíliny i okolí. Její obchůdek se od 
jiných s kreativním zaměřením liší 

Chráněná dílna se přestěhovala do 
centra města. Nyní ji lidé najdou ve 
Wolkerově ulici. “Máme nyní větší 
prostory a jsme blíž našim zákaz-

vysoké škole. “Měla jsem zkrátka 
ze studií moc zbytečných papírů  
a bylo mi líto je vyhodit. Tak jsem 
z nich začala motat ruličky, ze 
kterých jsem buď vyráběla košíky  
a podobné věci, nebo jsem je pro-
dávala jako polotovar. Jak jsem 
ale začala vyrábět, bylo potřeba si 
dokupovat další věci, třeba lepidla 
nebo různé ozdoby. Zjistila jsem, 

ušít si podle vlastních požadavků 
snad cokoli a také si nechat vyrobit 
třeba skleničku, tašku nebo zapalo-
vač s potiskem. To je však stále jen 
malý výčet toho, co všechno dílna 
nabízí. “Nově jsme začali vyrá-

hlavně tím, že poskytuje komplet-
ní sortiment. “Když jsem začína-
la tvořit, musela jsem potřeby na 
jednotlivé výrobky objednávat v 
různých internetových obchodech. 
Každý byl zaměřený na jiné tvoře-
ní. Chtěla jsem takový obchod, ve 
kterém bude zkrátka vše pohroma-
dě,” řekla Irena Nováková.
Tvořit začala majitelka obchodu po 

níkům. Veškeré služby i otevírací 
doba zůstávají stejné,” uvedla Lada 
Novotná, předsedkyně spolku Šan-
ce žít, který dílnu provozuje.
Lidé si mohou v dílně nechat spra-
vit, upravit nebo vyžehlit oblečení, 

že obchodů s kompletním sorti-
mentem pro tvořilky moc není,  
a tak jsem si zařídila svůj e-shop 
podle mých představ,” popsala. 
Internetový obchod začal dobře 
fungovat a v majitelčině domě se 
začalo hromadit zboží. Netrva-
lo dlouho a zabralo značnou část 
domu, a proto musela Irena No-
váková hledat skladové prostory. 
“Nejprve jsem chtěla sklad a výdej-
ní místo, ale když jsem sehnala tyto 
krásné prostory, rozhodla jsem se 
otevřít kamenný obchod,” řekla. 
V obchodě lidé najdou kompletní 
potřeby pro ubrouskování, mýdlo-
vání, svíčkování a další druhy tvo-
ření. Součástí obchodu s polotova-
ry je i prodej hotových výrobků. 
Všechny, které zákazníci v obchodě 
uvidí, pocházejí od šikovných tvo-
řilek z Bíliny. V nabídce jsou ručně 
vyrobené sponky, čelenky, krabičky 
a další věci z papíru, z pedigu, z pří-
rodnin či háčkované nebo ušité.  
Irena Nováková vystudovala pro-
vozně - ekonomickou fakultu, své-
mu oboru se část života věnovala. 
Práce ji však nenaplňovala. “Samý 
stres, už mě to nebavilo. Tato prá-
ce, to je něco zcela jiného. Jsem 
nesmírně šťastná, že můžu dělat to,  
co mě baví,” uzavřela majitelka.

bět dřevěné věci pro děti. Nyní tu 
máme například houpacího koníka 
nebo dětskou stoličku. Vše je z naší 
dílny - dřevěná konstrukce i ušitý 
potah,” popsala Lada Novotná.
Velmi pestrá je nabídka výrobků 
pro novorozence. Lidé si mohou 
zakoupit nebo nechat ušít podle 
svých požadavků celou výbavičku 
do postýlky, oblečení, čepičky, ale 
i hračky, pelíšky nebo ozdobičky 
nad postýlku. Na větší děti se z re-
gálů smějí pyžamožrouti či hračky 
podle postav z pohádek a dospíva-
jící mohou sáhnout po moderních 
teplákových soupravách, tričkách 
či sukních. Také dospělí si jistě vy-
berou z pestré nabídky domácího 
textilu či ozdobných polštářů. 
Spolek Šance žít pořádá již podru-
hé svůj ples. Ten se uskuteční 18. 
února v Kulturním domě Fontána. 
Na programu je vystoupení dětí 
z Domu dětí a mládeže v Bílině, 
představí se také Jan Moflar jako 
Michael Jackson a velmi zajíma-
vé bude vystoupení reprezentantů 
České republiky v cheerleadingu, 
tedy v roztleskávání. Vstupenky na 
ples si mohou lidé zakoupit přímo 
v dílně, v infocentru či objednat na 
webu spolku www.sancezit.cz.

V obchodě lidé seženou polotovary i hotové výrobky                                                                                                                                  Foto: Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Lada Novotná při vybalování věcí v nových prostorech                                                                       Foto: Pavlína Nevrlá
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Navrhněte osobnost na Ceny hejtmana

ČLENOVÉ KLUBŮ SE UMĚJÍ BAVIT

Senioři znají nejlepší loňské kuželkáře

I v letošním roce mohou občané 
z Ústeckého kraje navrhnout lau-
reáty na Ceny hejtmana.  Přihlásit 
osobnost, která si podle nich za-
slouží ocenění za svůj přínos na-
šemu kraji, mohou až do 28. února 
2017. Může se jednat o ty, kteří se 
podílejí na rozvoji našeho regionu, 
nebo přispívají k lepšímu životu 
či se jim podařil výjimečný počin. 

Senioři z dvou bílinských klubů důchodců si užili předvánoční čas posezením s přáteli. Členové Klubu důchodců 2 v Domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou uspořádali setkání při dobrém občerstvení, které zpestřilo vystoupení žáků základní umělecké školy. Všichni si společně 
zazpívali koledy a poslechli si recitaci. 
Klub důchodců 1 na Pražském Předměstí si adventní čas užil s živou hudbou. Ta se od vánočních písní změnila v až diskotékové tempo a leckteří 
senioři se nechali zlákat k tanci. Nouze nebyla ani o veselé historky a zábavné scénky.                                                                                                                          (pn) 

Celkem desetkrát se loni sešli se-
nioři z Klubu důchodců 1 na Praž-
ském Předměstí. Setkání je vždy ve 
znamení zdravého soupeření i po-
povídání si s přáteli. 
Při posledním setkání v bílinské 
kuželkárně byli vyhlášeni hráči, 
kteří během roku hodili nejvíce de-
vítek, tedy shodili naráz všech de-
vět kuželek. Mezi muži byl v tom-
to ohledu nejlepší Josef Hlaváček, 
mezi ženami Erika Vítková. Oba na 
památku dostali poháry a diplomy. 
Turnaje v kuželkách se pokaždé 
zúčastní několik desítek seniorů. 
Ti se do hry vždy pustí s vervou 
a za bedlivého dohledu rozhodčí 
Marie Šoralové se snaží překonat 
soupeřovo skóre. Vše se neobejde 
bez hlasitého povzbuzování i zá-
bavných situací.                            (pn)

Návrhy je možné písemně a dopo-
ručeně zasílat do 28. února 2017 na 
adresu krajského úřadu nebo do-
ručit osobně přímo do podatelny. 
I v případě osobního doručení na 
obálku nezapomeňte připsat: Ne-
otvírat – Návrh na Cenu hejtmana 
Ústeckého kraje.
V návrhu odůvodněte, proč by 
daná osoba nebo skupina osob 

Hlavním kritériem pro nominaci je 
spjatost s Ústeckým krajem. Ceny 
hejtmana se předávají od roku 
2011. Zájemci mohou navrhovat 
své tipy do pěti kategorií: regionál-
ního rozvoje, kultury, sportu, vědy 
a výzkumu, sociální a zdravotní 
oblasti včetně záchrany lidského 
života. Došlé návrhy poté posoudí 
zastupitelstvo Ústeckého kraje.

měla být vyznamenána. Nezapo-
meňte připojit kontaktní údaje na 
navrhovanou osobu nebo skupinu 
osob.
Veškeré informace o podmínkách 
a pravidlech Ceny hejtmana jsou 
k dispozici na webových stránkách 
Ústeckého kraje www.kr-ustecky.
cz. 

(red)

Senioři z klubu důchodců při kuželkách                                                                                                                                                       Foto: Pavlína Nevrlá
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PÁR SLOV K ÚNOROVÝM SVÁTKŮM...

ZAJÍMAVOSTI O BÍLINSKÉ DOMINANTĚ
Skalnatý kopec Bořeň je jednou z 
nejvýznamnějších lokalit na Bílin-
sku. Nachází se jižně od města Bí-
lina v národní přírodní rezervaci. 
Jedná se o nejčastější turistický cíl v 
okolí Bíliny a je také vyhledávaným 
místem horolezců. 
Velmi zajímavý je kopec Bořeň z 
pohledu geologického. Současné 
moderní metody umí odhalit ta-
jemství tohoto doslova mytického 
místa. Současná představa o geolo-
gické stavbě a vzniku Bořeně je tak 
založená na povrchovém průzku-
mu, leteckém snímkování a geolo-
gickém průzkumu na sousedních 
znělcových útvarech. Kopec vznikl 
zhruba před 33 až 35 milióny let 
výlevem středně vazkého magma-
tu. Svislý letecký pohled na něj pro-
zrazuje téměř dokonalý kruhový 
půdorys tělesa, což potvrzuje teorii 
o jejím sopečném původu.

Květena na Bořeni
Bořeň patří mezi nejvýznamnější 
a nejzajímavější botanické lokality 
v České republice, protože před-
stavuje mimořádnou rozmanitost 
květeny. Na území Bořeně dnes 
najdeme téměř 500 druhů vyšších 
rostlin. Zajímavé je zastoupení 
vzácných skalniček, které se zde 
udržují díky extrémním ekolo-
gickým podmínkám, především 
nedostatku vláhy a živin. Mezi 
významné rostliny patří například 
astra alpská, hvozdík sivý, tařice 
skalní nebo koniklec luční.

Hromnice připadají na 2. února.  
V tento den se v kostele před mší 
světily svíce, kterým se říkalo 
hromničky. Lidé tyto svíčky za-
palovali při bouřích, modlíce se 
přitom k Bohu za odvrácení mož-
né pohromy. Chtěli ochránit své 
stavení před bleskem a následným 
požárem.
V tento den se konával i slavnost 
ochranných ohňů. Před vchodem 
do domu lidé zapalovali ohníčky, 
aby ochránili dům před bleskem a 
krupobitím. Naopak se zhasínaly 
ohně v kovárnách.
Lidé věřili, že když o Hromnicích 
vzala hospodyně do ruky jehlu, 
přitáhne její hrot blesk a zapálí 
stavení. Nesmělo se klít, tancovat 
nebo žertovat.
Pro únor je typický masopust, na 
Moravě zvaný fašank.
Jde o svátek velice starého data. 
První zmínky o slavení podobné-
ho svátku pocházejí už ze starého 
Egypta, z nějž se přesunul do Řecka 
a přirozenou cestou přebírání zvy-
ků i do Říma. Zde se změnil na tzv. 

Významná fauna
Lokalita má i své zvířecí obyvatele, 
kteří si na Bořeni našli svůj domov. 
Žije zde 92 druhů ptáků, z nichž 22 
druhů patří mezi chráněné a je his-
torickým hnízdištěm výra velkého 
(Bubo bubo). Své místo zde našli 
obratlovci jako ropucha zelená, 
ještěrka obecná nebo užovka hlad-
ká. V okolí se vyskytuje 12 druhů 
měkkýšů a velké množství druhů 
motýlů.

bakchanálie, oslavu boha vína Bak-
cha, proslulého opilstvím, obžer-
stvím a dalšími nepravostmi všeho 
druhu. Později byl tento zvyk pře-
brán Němci a od nich se někdy ko-
lem 12. století dostal k nám.
Velice rychle si získal své stoupence 
i odpůrce, jimž se však svátek vy-
mýtit nepovedlo. Nelíbil se jezui-
tům a málem byl zahuben Josefem 
II., který nesnesl podobné oslavy 
a v rámci zvyšování produktivity 
práce zakázal nejen masopust, ale i 
spoustu dalších svátků.
Přes tuto tvrdou ránu však svátek 
nezahynul, udržel se naštěstí až do 
našich časů.
Začíná hned první pondělí po 
Třech králích a trvá až do popeleč-
ní středy, jíž se začíná čtyřicetiden-
ní půst. Celé období bylo typické 
uvolněnou vánoční atmosférou, 
lidé dojídali zbytky zimních zásob, 
konaly se už zase zábavy a veselice. 
Mladé páry uzavíraly sňatky, neboť 
se věřilo, že manželství v této době 
uzavřené bude šťastné.
Skutečným vrcholem masopustu je 

Mýty a zajímavosti o Bořeni
Měřiči Dolů Bílina použili foto-
grammetrickou metodu na přes-
né změření kopce. Následně byl 
vytvořený digitální model Bořeně  
a vypočítal se objem nad okolním 
terénem. Výsledkem bylo zjiště-
ní, že Bořeň nepatří mezi největší 
znělcové útvary, jak se mylně uvádí 
ve starší literatuře a některých turi-
stických průvodcích. Velikost dává 
Bořeni jeho solitérní poloha nad 

až posledních pár dnů před pope-
leční středou. První den, čtvrtek, 
lidé dobře jedli, maso i sladké pe-
čivo, aby měli sílu na další dny. V 
sobotu bývaly zabijačky, bylo nut-
né vše dobře připravit na následné 
oslavy.
Teprve v neděli se rozjela ta pravá 
veselice. Oběd byl vydatný a hned 
po něm se vyrazilo k muzice, kde se 
sešli snad všichni sousedé.
Pak nadešel den nejdůležitější, 
úterý. Poslední den masopustu 
se svým velkolepým průvodem 
masek. Ty se hned ráno vydaly za 
starostou, aby získaly povolení pro 
svůj průvod. Tvořily jej různé mas-
ky, z nichž některé vůbec nemohly 
chybět: bába s dědkem v nůši, ras, 
kobylka, medvědář s medvědem a 
také slaměný, oblečený do slámy. 
Masky měly symbolizovat jednak 
sílu, jednak blahobyt a dobrou úro-
du. Nesměla chybět hudba.
Cestou byly masky obdarovávány 
sladkým pečivem, vajíčky, kořal-
kou.
Když obchůzka skončila, vydaly 

hluboce zařízlým údolím řeky Bíli-
ny. To ale nemění nic na faktu, že 
jde o nejkrásnější kopec Českého 
středohoří. 
Není zcela jasné, jestli název hory 
Bořeň je ženského nebo mužského 
rodu a původ slova není jasný. Po-
dle jedné bílinské pověsti dala jmé-
no kopci manželka knížete Kroka, 
Bořena, která se nemohla smířit s 
mužovou smrtí. Nešťastná bloudila 
krajem, až uviděla vysokou skálu. 
Vstoupila na její vrchol, pohlédla 
dolů a uviděla šedivou Krokovu 
hlavu, zvedající se z řeky. Kněžna se 
vrhla dolů ze skály, do manželovy 
náruče, ale nalezla jen smrt. Lidé 
po této události nazvali horu jejím 
jménem. Pro německé obyvatel-
stvo byl tento název jazykolamným 
problémem, takže na starších ně-
meckých mapách se nejčastěji kro-
mě poněmčeného názvu Borschen 
vyskytuje název hory Biliner Stein.

Současnost
Lokalita kolem Bořeně má od roku 
1946 statut rezervace, dnes národ-
ní přírodní rezervace. Jako evrop-
sky významná lokalita (EVL) je 
zahrnutá do evropského systému 
Natura 2000. Sběr čehokoli, kromě 
odpadků, které zde zanechávají ne-
ukáznění turisté, je zakázán. Pohyb 
je povolen pouze po vymezených 
trasách.                       

   Lada Laiblová
(zdroj: Bílinská přírodovědná společnost)

se masky i s hudbou do hospody, 
kam za nimi přišla pomalu celá 
obec. Jedlo a pilo se, hrálo, zpíva-
lo a tančilo až do půlnoci, kdy byl 
masopust pochován. Dělo se to tak, 
že se basa zabalila do rubáše a za 
zpěvu smutečních písní se vynesla 
ven. Poté se už netančilo, nezpíva-
lo a nehrálo, společnost se v klidu 
rozešla. Nastala popeleční středa, 
počátek čtyřicetidenního půstu, v 
letošním roce od 1. března.
Oslavy masopustu v naší zemi stá-
le více a více ožívají, což je velice 
dobře.

Mgr. Pavel Pátek

Pranostiky na únor:
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři 
krále o krok dále, na Hromnice o 
hodinu více. (Pranostika naznačuje 
prodlužování dne.)
Na Hromnice jasná noc, bude ještě 
mrazů moc.
Zelené Hromnice – bílé Velikono-
ce.
Na Hromnice zimy polovice.
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ru školství, kultury a sportu,  ko-
ordinátorkou pracovní komise pro 
zajištění a přípravu Dne horníků v 
roce 2017.

Vzala na vědomí:
 Nabídku Domu dětí a mládeže 

Bílina na převod nepotřebného ma-
jetku, který byl využíván v souvis-
losti se stanovou základnou Horní 
Cerekev.

 Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise konané 23.11.2016 a z 
jednání komise pro školství, kultu-
ru a sport z 28.11.2016.

 Informace ředitele městské poli-
cie, Mgr. Petra Kollára, k činnosti 
Městské policie Bílina.

 Využití projektu Transfer a zříze-
ní 5 pracovních míst na dobu urči-
tou na 12 měsíců, pro zaměstnance 
prevence kriminality zařazené do 
Městské policie Bílina.

 Informaci jednatele společnosti 
HNsP, s. r. o., Bílina, Ing. Andrey 
Novákové, o výběru společnosti 
Auditep, s. r. o., Bílina, pro zpra-
cování auditu hospodaření společ-
nosti za rok 2016.

v Bílině na Kyselce“ je nabídka spo-
lečnosti HAVI, s. r. o., Teplice

 „Změna užívání části objektu – 
Kadeřnictví – kanceláře Stavební 
úpravy interiéru objektu“ je nabíd-
ka společnosti RENBAU, s. r. o., 
Teplice

Rada města na své 27. schůzi konané 30. listopadu mimo jiné:

Rada města na své 28. schůzi konané 6. prosince mimo jiné:

Rada města na své 30. schůzi konané 15. prosince mimo jiné:

Schválila:
 Pracovní komisi pro zajištění a 

přípravu Dne horníků v roce 2017 
ve složení: zástupci SD, a. s., – Ing. 

Schválila:
Přijetí dotace ze Státního fon-
du životního prostředí na projekt 
„Mladý přírodovědec v lese“ pro 
příspěvkovou organizaci Základní 
škola Lidická, ve výši 585.932,20 
Kč.

 Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným 
a firmou Velkoobchod FAVE, s. r. 
o., Jiřího z Vtelna 1731/11, Praha 
9, jako dárcem jejímž předmětem 
je přijetí nepeněžního daru ve výši 
2.830 Kč ve formě potřeb pro do-
mácnost pro Kulturní centrum Bíli-
na do tomboly na ples města, který 
se bude konat 13.01.2017.

 Termíny svatebních obřadů na 
rok 2017, včetně místa a času koná-
ní svatebních obřadů v obřadní síni 
městského úřadu, dle návrhu před-
loženého vedoucí odboru správ-
ního a vnitřních věcí, včetně jmen 
oddávajících. Svatební obřady se 
v roce 2017 uskuteční v následují-

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou veřejné 

zakázky malého rozsahu ve smyslu 
§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek na :

 stavební práce „Oprava pěších ko-
munikací dvou lokalit – ulice Bože-
ny Němcové a ulice Studentská“ je 
nabídka společnosti STOSTAV, s. r. 

Bohmová a Martina Tuháčková.

Pověřila:
 Mgr. Evu Böhmovou, ved. odbo-

 Zápis do kroniky města za rok 
2015, dle předloženého návrhu.

Rozhodla:
 Zadat veřejnou zakázku malé-

ho rozsahu ve smyslu § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, společnosti O2 
Czech Republic, a. s., rada města 
zároveň schválila uzavření smlou-
vy o poskytování služeb servisní a 
technické podpory a maintenance 
k informačním technologiím mezi 
městem Bílina jako objednatelem a 
společností O2 Czech Republic, a. 
s., jako poskytovatelem, na období 
jednoho roku. 

 Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „Umístění psů a koček 
odchycených na území města Bílina 
v útulku pro rok 2017“, na základě 
poptávkového řízení, Útulku pro 
opuštěná zvířata Jimlín, David Ku-
balík, Jimlín 147, Louny 440 01. 

dů – garážové stání ulice Čapkova“ 
je nabídka společnosti Zemní a do-
pravní stavby Hrdý Milan, s. r. o., 
Dobrná

 „Oprava a retoping atletické drá-
hy ZŠ Za Chlumem, Bílina“ je na-
bídka společnosti J.I.H. – sportovní 
stavby, s. r. o., Praha

 „Vybudování volnočasové plochy 

Rudolf Kozák, Ing. Otakar Vomas-
ta, Ing. Lukáš Kopecký, DiS., Jaro-
slava Šťovíčková. Za město Bílina 
– Mgr. Veronika Horová, Mgr. Eva 

cích termínech: leden 07., 21.; únor 
25.; březen 11., 25.; duben 08., 22., 
květen 13., červen 03., 17., červenec 
08., 22.; srpen 05., 19.; září 09., 23.; 
říjen 07., 21.; listopad 11., 25.; pro-
sinec 09.

 Termíny konání vítání občánků 
na rok 2017, dle návrhu předlože-
ného vedoucí odboru správního a 
vnitřních věcí, vždy v „úterý“ od 
14:30 hodin a 15:30 hodin, v násle-
dujících termínech: 28.03., 27.06., 
26.09., 19.12.

 Pravidla pro poskytování dotace 
pro zdravotně postižené nezleti-
lé a mladistvé děti s platností od 
01.01.2017.

 Uzavření smlouvy o postoupení 
pohledávky mezi městem Bílina 
jako postupníkem a společnosti Re-
kreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., v likvidaci, jako postupite-
lem, jejímž předmětem je postou-
pení pohledávky za panem Lubo-
mírem Bruschem. 

o., Teplice
 „Ostraha majetku v areálu Láz-

ně Kyselka“ je nabídka společnosti 
HENIG-security servis, s. r. o., Čes-
ká Lípa

 Rekonstrukce komunikací v ulici 
5. května – Bílina-Újezd“ je nabíd-
ka společnosti RELIEF PROJECTS, 
s. r. o., Olomouc

 „Oprava příjezdové cesty a nájez-

40.061,50 Kč.
 Harmonogram zasedání Zastupi-

telstva města Bíliny na rok 2017, dle 
návrhu předloženého tajemníkem 
MěÚ, tzn. v následujících termí-
nech: 23.02., 20.04., 22.06., 07.09., 
02.11. a 14. 12.

 Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 24. října 
2016 do 30. listopadu 2016.
Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 2/2016 – požární řád.

Pověřilo:
 Paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou 

jako určeného zastupitele pro spo-
lupráci s pořizovatelem na pořízení 
územně plánovací dokumentace 
města Bílina.

Vzalo na vědomí:
 Splnění usnesení ZM, kterým 

bylo radě města uloženo připravit 
možnost využití bývalého zdra-
votního střediska č. p. 462, v ul. 
Teplická, s termínem plnění do 
31.12.2016.         Pokračování na str. 20

Zastupitelstvo města  na svém 8. zasedání, které se uskutečnilo 15. prosince, mimo jiné:
Schválilo:
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 200.000 
Kč mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a organizací Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem, na 
úhradu nákladů za dopravu, roz-
hodčí, zdravotní službu a drobné 
vybavení v období od 01.09.2016 
do 31.12.2016. 

 Navýšení rozpočtu odboru škol-
ství, kultury a sportu na pokrytí 
nákladů za zrušenou příspěvko-
vou organizaci KC Kaskáda ve výši 
65.000 Kč. Bude hrazeno z příjmů 
odvedených od zrušené organizace 
KC Kaskáda.

 Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o 
průtokovou dotaci na projekt OPV-
VV – „Zvyšování kvality vzdělávání 
v Duhové škole“ ve výši 570.938,40 
Kč.

 Navýšení finančních prostřed-
ků odboru nemovitostí a investic 
z přebytku hospodaření v celkové 
výši 2.000.000 Kč za účelem úhrady 
nákladů spojených s vyhotovením 
znaleckých posudků, geometric-

lině. Spolufinancování společností 
SVS, a. s., v rozsahu stávající šířky 
silniční komunikace bude činit po-
díl 20 %. 

 Program podpory celoroční čin-
nosti sportovních spolků ve městě 
Bílina, s účinností od 01.01.2017 (z 
programu se nesmí hradit nákla-
dy: na dary, pořízení nemovitostí, 
úhradu jakýchkoliv členských pří-
spěvků či poplatků, financování 
podnikatelských nebo výdělečných 
aktivit, úhradu splátek jistiny a úro-
ků z úvěrů a půjček).

 Prominutí odvodu části neopráv-
něně použitých peněžních pro-
středků spolku Draci Bílina ve výši 
93.605,50 Kč, týkající se čerpání 
poskytnutých dotací v roce 2013 
a 2014, v souladu s § 22 odst. 14 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tovém hospodaření územně samo-
správných celků, v platném znění, z 
důvodů hodných zvláštního zřetele. 
Nepromíjí se položky zachycující 
dvojí účtování v nákladech, nepro-
kázané výdaje a výdaje z dokladu 
pro jiného odběratele v celkové výši 

kých plánů a jiných služeb k odku-
pu bytových jednotek do majetku 
města.

 Rozpočet města Bíliny na rok 
2017 v této výši:
Celkové příjmy ve výši  
303.214.000 Kč
Financování ve výš   
 86.236.000 Kč
Celkové výdaje ve výši  
389.450.000 Kč.

 Záměr prodeje pozemku p. č. 
1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, 
jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 462 v ulici Tep-
lická, za minimální kupní cenu 
1.200.000 Kč. V případě doručení 
více žádostí bude prodej uskuteč-
něn formou obálkové metody s vy-
volávací cenou 1.200.000 Kč.

 Dohodu o spolupráci mezi měs-
tem Bílina a společností SVS, a. s., 
při realizaci staveb rekonstrukce 
komunikace a vodovodu v ulici 5. 
května v Bílině, o spolufinanco-
vání provedení finálních povrchů 
při akci realizované městem Bílina 
– Revitalizace ulice 5. května v Bí-
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Vzpomínka
Dne 9. prosince 2016 uplynulo 7. výročí, 

kdy nás opustila naše milovaná 
maminka, babička, paní

Irena Kučerová.
Naše vzpomínka na maminku je ukryta v srdci. 

Kdo ji znal, vzpomeňte s námi.

Syn Miloslav s manželkou

Dne 16. prosince 2016 
oslavila své 80. narozeniny paní 

Stanislava Kalivodová 
a spolu s ní dne 7. ledna 2017 

oslavil pan 
Václav Kalivoda 

83. narozeniny. 

Hodně zdraví a štěstí přejí dcery 
Eva, Jana a Mirka s rodinami. 

Děkujeme Vám za vaši lásku a péči. 

Ať vám slunce stále na cestu svítí, 
ať vaše láska pučí jako jarní kvítí.

Dneska je váš velký den, 
50 let pospolu, a to není sen.

Ke zlaté svatbě vám gratulujeme, 
zdraví, štěstí přejeme! 

Dne 15. prosince 2016 
oslavili zlatou svatbu 

manželé Edelmanovi. 

Vše nejlepší, hodně štětí a zdraví 
a společných let přejí ze srdce Jaruš 

a Míra Haasovi z Bíliny.

Své 90. narozeniny oslavil 
15. prosince 2016 pan

Ladislav Paleček.

Stálé zdraví, dobrou náladu i vitalitu 
mu přišly popřát místostarostky města 

Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová 
s polu s matrikářkou Martinou Tučkovou. 

Dne 21.1.2017 
se dožije 90 let paní

Jiřina Liscová 
z Bíliny. 

Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví 
do dalších let přejí synové s rodinami, 

vnoučata, sestra, bratr s rodinou a rodiny 
Folejtarovi, Řehákovi a Řapkovi. 

Poděkování

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří pracují s pacienty  
a starají se o ně, ať na LDN nebo na novém oddělení 24/D. Velice 
chválím vrchní sestru z 24/D paní Naďu Maurerovou a její personál za 
přístup k pacientům, za trpělivost a pečlivost. Vážíme si toho.
Poděkování patří též sociální pracovnici polikliniky paní Haně Novákové.
Přeji všem do nového roku 2017 hodně zdraví a zdaru v další práci.

rodina Seiferbova

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

organizační složce Klub důchodců 
I na 1 a v organizační složce Klub 
důchodců II na 1.

 Pravidla pro poskytování dotace 
pro zdravotně postižené nezletilé 
děti, s platností od 01.01.2017.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou zakázky 

malého rozsahu na zajištění ob-
čerstvení, a to v rozsahu živnosti - 
hostinská činnost, je nabídka paní 
Michaely Schwarzové, Bílina, IČ 
86742442. Zároveň schvaluje uza-
vření příkazní smlouvy mezi měs-
tem Bílina jako příkazcem a paní 
Michaelou Schwarzovou, Bílina, 
jako příkazníkem

Vzala na vědomí:
 Čerpání finančních prostředků 

jednotlivých odborů MěÚ za obdo-
bí leden–listopad 2016.

 Přehled akcí odboru nemovitostí 
a investic za rok 2016.

 Vyhodnocení bytového pořadní-
ku za II. pol. roku 2016.

Rada města na své 31. schůzi konané 20. prosince mimo jiné:
Schválila:

 Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným 
a firmou:
* Stanislav Tejček, Na Výsluní 
341/4, Bílina jako dárcem na přije-
tí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč 
pro Kulturní centrum Bílina na po-
řízení tomboly na ples města
* Lenka Voitová, Čapkova 841, Bíli-
na, jako dárcem na přijetí nepeněž-
ního daru ve výši 2.500 Kč ve formě 
dárkového zboží – bytový textil pro 
KC Bílina do tomboly na ples města
* Pavel Vrchotka, Mírové náměstí 
48/4, Bílina, jako dárcem na přijetí 
nepeněžního daru ve výši 4.000 Kč 
ve formě elektroniky pro KC Bílina 
do tomboly na ples města
* Zdeněk Mikeš, Pražská 198/66, 
Bílina, jako dárcem na přijetí ne-
peněžního daru ve výši 500 Kč ve 
formě punčochového zboží pro KC 
Bílina do tomboly na ples města
* Milan Stanislav, Bžany 46, Teplice, 
jako dárcem na přijetí nepeněžní-
ho daru ve výši 2.500 Kč ve formě 
dárkového zboží pro KC Bílina do 

storu sloužícího podnikání mezi 
paní Blankou Wichtovou, bytem 
Bílina, jako nájemcem a městem Bí-
lina jako pronajímatelem. Předmě-
tem smlouvy je pronájem prostoru 
sloužícího podnikání na adrese 
Mírové náměstí 46, Bílina o celko-
vé výměře 34,38 m2 za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání s účinností 
smlouvy o nájmu od 01.01.2017 na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 
dle § 2312 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

 Stanoviska bytové komise dle zá-
pisu ze 07.12.2016, vyjma bodu 2 g) 
a zároveň schvaluje bytový pořad-
ník na I. pololetí roku 2017, dle ná-
vrhu předloženého bytovou komisí.

 Celkový počet dohod o prací 
konaných mimo pracovní poměr 
na Městském úřadě v Bílině v roce 
2017 na 26, v organizační složce 
Kulturní centrum Bílina na 22, v 
organizační složce Městská knihov-
na na 6, v organizační složce Pečo-
vatelská služba Bílina na 2, v orga-
nizační složce Bytový dům na 1, v 

tomboly na ples města
 Uzavření smlouvy o nájmu mezi 

městem Bílina jako pronajímate-
lem a společností MELVI, s. r. o., 
Bělehradská 586/92, 120 00 Pra-
ha 2-Vinohrady, jako nájemcem. 
Předmětem smlouvy je pronájem 
části střešní plochy bytového domu 
na adrese Mírové náměstí 47, 48, 
Bílina a bytového domu na adrese 
Sídliště Za Chlumem 751 Bílina, za 
účelem umístění zařízení pro pří-
jem a vysílání bezdrátového inter-
netu zařízení pro příjem a vysílání 
bezdrátového internetu za nájemné 
stanovené dle výše cen obvyklých s 
účinností od 01.02.2017, na dobu 
určitou tří let

 Uzavření dodatku ke smlouvě o 
výpůjčce uzavřené mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Městskou 
policií Bílina, Želivského 50/1, Bíli-
na jako vypůjčitelem prostor o cel-
kové výměře 26,90 m2 na adrese M. 
Švabinského 831, Bílina pro využití 
služebna – odloučené pracoviště 
Městské policie Bílina

 Uzavření smlouvy o nájmu pro-

Pokračování ze str. 19

 Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo zajistit dva aktuální znalecké 
posudky na stanovení ceny obvyklé 
pozemku p. č. 2085/1 k. ú. Bílina 
včetně vybudované komunikace a 

veřejného osvětlení.
 Plnění usnesení ZM, kterým bylo 

RM uloženo průběžně informovat 
ZM o jednotlivých krocích vedou-
cích ke zrušení společnosti Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina,  
s. r. o., s likvidací.

 Zápisy z jednání kontrolního 

výboru z 05.12.2016 a zároveň 
schvaluje doplnění plánu činnos-
ti kontrolního výboru o kontrolu  
č. 1/2017 – kontrola využití sportov-
ního náčiní v DDM a zápis jednání 
finančního výboru z 12.12.2016.

 Informaci ředitele městské policie 
ve věci stížnosti pana J. Svobody, 

adresované Zastupitelstvu města 
Bíliny.

 Vyjádření RNDr. Jaroslava Her-
zingera, v zastoupení advokáta 
Mgr. Ing. Pavla Musila, k odvolání 
z funkce jednatele společnosti Hor-
nická nemocnice s poliklinikou,  
s. r. o., Bílina.
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Poděkování

Děkujeme paní Bc. Markétě Kalivodové za péči, kterou nám po celý rok 
věnovala. To, co se tady uskutečnilo, je až neuvěřitelné. Co vše se dá 
stihnout a připravit pro nás. Děkujeme za zájezdy, přednášky (jsou vždy 
přínosné) a projekt.
Paní vedoucí se o nás stará vždy s úsměvem a ochotou, její péče a sta-
rost je na velmi vysoké úrovni a leckdo by nám ji mohl závidět. Zaslouží 
si velkou jedničku s hvězdičkou. Na zájezdech se plně věnuje všem zú-
častněným.
Dále poděkování patří paní Mgr. Heleně Bauerové za vedení pravidelného 
kroužku, kde je pro nás vždy připraven vhodný a zábavný program, který 
zaujme. Dále děkujeme za ochotu a pomoc při vyřizování sociálních zá-
ležitostí a poradenství.
Velký dík patří všem pečovatelkám. Jsou hodné a ochotné, vždy s úsmě-
vem pomohou a jsou laskavé. Jsme velmi spokojeni se všemi zaměst-
nanci pečovatelské služby a neměnili bychom je. Děkujeme za vše!

Blanka Vaňková a obyvatelka Domu 
se soustředěnou pečovatelskou službou

Poděkování 

Chtěl bych prostřednictvím Bílinského zpravodaje poděkovat Soukromé 
dopravní zdravotní službě v Bílině pana Šlambory za profesionální pří-
stup všech zaměstnanců, ale zvláště pánům záchranářům za jejich profe-
sionální přístup k pacientům. 

S poděkováním a úctou Dr. Mgr. Mojmír Beneš, Bílina.

Od 1. ledna 2017 jsou pro vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s 
poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.
Počínaje dnem 1. ledna 2017 nebude město Bílina přebírat žádnou korespondenci 
pro občany, jimž byl zrušen údaj o místě trvalého pobytu a změněn na adresu 
sídla ohlašovny Bílina, Břežánská 50/4.
Upozorňujeme občany, kterým byl zrušen údaj o místě trvalého pobytu a jsou 
proto nyní přihlášeni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny, že Městský úřad 
Bílina není oprávněn přebírat zásilky, které jim jsou na uvedenou adresu doru-
čovány.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu v sídle ohlašovny pro něho v souladu s 
ust. § 10 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevyplývají žádná práva 
k tomuto objektu. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Osobám s trvalým 
pobytem na úřední adrese ohlašovny nelze na tuto adresu doručovat, neboť v 
budově Městského úřadu Bílina se nikdo z občanů fyzicky nezdržuje a není tedy 
možné jim žádnou korespondenci doručit.
Každý občan přihlášený k trvalému pobytu na úřední adrese ohlašovny je proto 
povinen si způsob doručování domluvit přímo s provozovatelem poštovních slu-
žeb (např. Česká pošta), případně přímo s odesílateli.
Městský úřad Bílina poskytuje součinnost tak, že umožňuje zanechání „oznámení 
o uložení zásilky a výzvu s poučením“, o uložení zásilek určených do vlastních 
rukou adresáta, na vhodném místě – tj. v podatelně MěÚ Bílina, Břežánská 50/4.  
Na základě tohoto uvědomění si mohou fyzické osoby trvale hlášené na ohlašov-
ně doporučenou zásilku převzít u provozovatele poštovních služeb.
Pokud se občan zdržuje na jiné adrese, než je adresa jeho trvalého pobytu, má 
dále možnost na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nahlásit adresu pro 
doručování, která se zapíše do evidence obyvatel prostřednictvím registru oby-
vatel. Orgány státní správy pak mají povinnost doručovat zásilky na tuto adresu.
Pokud se občan zdržuje na jiné adrese, než je adresa jeho trvalého pobytu, lze na 
jeho písemnou žádost vést v evidenci obyvatel prostřednictvím registru obyvatel 
údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního 
právního předpisu. Tuto doručovací adresu musí respektovat všechny orgány ve-
řejné moci (obce, města, kraje, stát).

INFORMACE PRO OBYVATELE, KTEŘÍ MAJÍ ADRESU TRVALÉHO POBYTU NA 
ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY

Turnaj TAMÚBÍ načal druhou desítku

Stalo se již tradicí, že si zaměstnan-
ci Městského úřadu Bílina přijdou 
na konci roku zasportovat a poba-
vit se při hře bowling a v turnaji 
náhodně vylosovaných dvojic o 
Pohár TAMÚBÍ.
Mezi zaměstnanci se našli i ti, kteří 
se již zúčastnili všech předchozích 
deseti ročníků a nenechali si ujít 
příležitost  se zúčastnit XI. ročníku. 
Přestože se jedná o turnaj dvojic, 
hodnotí se také nejlepší jednotlivci 
jak v kategorii žen, tak i mužů.
Turnaje se zúčastnila i místosta-
rostka města Zuzana Bařtipánová. 
Místostarostka Veronika Horová 
přišla všechny soutěžící podpořit 
morálně.

Celkem se turnaje zúčastnilo 23 
dvojic a každá dvojice měla 2 krát 
deset hodů. Nejlepší dvojice obdr-
žela do ročního držení  Pohár TA-
MÚBÍ. Ceny do turnaje již tradičně 
dodali dlouholetí sponzoři – pan 
Kozler z firmy Autodíly - servis, s. 
r. o., Bílina, firma PaPr, firma SeBo, 
firma RyPa a firma JáMy.
Celkovými vítězi turnaje se stala 
dvojice Mika Erich (167 b.) a Ma-
chovová Dana (135 b.), před dvojicí 
Krejčová Petra (93 b.) a Lukeš Ol-
dřich (171 b.) a dvojicí Bezuchová 
Anna (61 b.) a Spáčil Radek (176 
b.). Cenu útěchy získala dvojice 
Chýlová Soňa a Volfová Helena za 
společný výkon 124 bodů.

Mezi jednotlivci se na prvním mís-
tě ve své kategorii umístil Spáčil 
Radek, před Lukešem Oldřichem 
a Mikou Erichem a v kategorii žen 
Machovová Dana před Kalivodo-
vou Markétou a Wasylyszynovou 
Jarkou (obě shodně 117 b.). Cenu 
útěchy získala kolegyně Žofková 

Eva, která se turnaje zúčastnila po-
prvé a určitě ne naposledy.
Poděkování patři i všem zaměst-
nancům restaurace Komplex Bí-
lina, kteří pod vedením Romana 
Schwarze vše zvládli na jedničku.

TAMÚBÍ LQ

Foto: MiŠtě

Foto: MiŠtě

Všichni účastníci turnaje

Vítězná dvojice Dana Machovová a Erich Mika
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Tenisová sezóna 2016 LTK Bílina

Tenisový klub LTK Bílina na konci 
uplynulé sezóny uspořádal slav-
nostní galavečer s tradičním ná-
zvem Bílinský kanárek. Šlo již o III. 
ročník a byl určen pro hráče a je-
jich rodiče. Součástí programu ve-
čera bylo vyhodnocení jak dílčích 

kategorií, tak i týmů a jednotlivců.
V dílčích kategoriích se udělovaly 
ceny pro naše tenisové nováčky, 
nadějné tenisty, pohodáře roku, 
hvězdu kondice a tenisové sluníč-
ko. V týmové soutěži se pak na 
pódiu představil úspěšný tým mi-

ni-tenisu ve složení M. Krupka,  
J. Prošek, V. Novotný, F. Poživil  
a P. Koudelková. Tito hráči vybojo-
vali v oblastní soutěži velmi hezké 
2. místo a jsou nadějí do nadcháze-
jící sezóny.
Tým mini-tenisu poté vystřídal 
tým starších žáků, který ve složení 
J. Koudelka, M. Černíková, B. Feč-
ková a setry K. a T. Procházkovy 
letos dosáhl na celkové 3. místo 
oblastní soutěže. Tito hráči naváza-
li na mimořádný úspěch z minulé 
sezóny z kategorie mladších žáků  
a přestavují naše nejlepší a nejzku-
šenější hráče.
Finále večera tvořilo hodnoce-
ní jednotlivců. V mini-bílinském 
kanárku se nejlepším hráčem stal  
M. Krupka před J. Proškem  
a V. Novotným. 
Baby-bílinský kanárek ovládl  
D. Košťák před D. Bešťákem  
a T. Foňkovou.
Vítězství Bílinského kanárka jako 
nejvyšší ceny LTK Bílina si připsala 
M. Černíková před shodně umístě-
nými sestrami T. a K. Procházkový-
mi a B. Fečkovou.
Všechny dosažené sportovní úspě-
chy v uplynulé sezóně, o kterých 
bylo psáno v průběhu roku, jsou 
odrazem precizní a špičkové prá-
ce týmu trenérů ve složení Nikola 
Vlčková, Eva Dobrovičová, Štěpán 
Zelený a Vendula Saffertová pod 
vedením hlavní trenérky Lucie 
Lugsové.
LTK Bílina se v uplynulé sezóně 
prezentoval i řadou uspořádaných 

akcí jako celorepublikový turnaj 
mladších a starších žáků, jarní 
soustředění, příměstské tenisové 
kempy či turnaje rekreačních hrá-
čů. Mimo turnaje se dále jednalo  
i o celoroční tréninkový plán, kon-
diční plavání, kondice a pohybo-
vou přípravu či různé benefity vý-
konnostních hráčů.
Aktivita LTK Bílina není a nebyla 
možná bez podpory, na které se  
v uplynulé sezóně podílelo měs-
to Bílina, Severočeské doly a. s., 
Jiří Ježek & EAST-WEST LINE 
s.r.o, Jan Kůs – Lisec, Prodeco a.s.,  
p. M. Brož a Tepelné hospodářství 
Litvínov s. r. o. Všem patří podě-
kování za poskytnuté prostředky 
pro tento sport v Bílině, a to stále 
v předškolních a žákovských kate-
goriích. Zvláštní poděkování patří 
panu Arpášovi za pronájem Černé 
haly s tenisovým kurtem, jakožto 
zatím jediné možnosti tréninku  
a přípravy hráčů na novou sezónu.
Co připravuje LTK Bílina na rok 
2017? Opět celorepublikové tur-
naje mladších a starších žáků, ne-
oficiální turnaje baby tenis a mini 
tenis, turnaje rekreačních hráčů, 
soustředění, obsazení mistrov-
ských soutěží kategorií baby a mini 
tenis, mladší a starší žáci. K tomu 
samozřejmě proběhnou příměst-
ské kempy, novinkou bude turnaj 
rodičů s dětmi. Celoročně se konají 
nábory nových zájemců a samo-
zřejmě nás čeká tradiční Bílinský 
kanárek 2017.
                          P. Fečko. ww.ltkbilina.cz

V mini-bílinském kanárku se nejlepším hráčem stal M. Krupka před J. Proškem  
a V. Novotným

Vítězství v Bílinském kanárkovi si připsala M. Černíková před shodně umístěnými 
sestrami T. a K. Procházkovými a B. Fečkovou

Baby-bílinský kanárek ovládl D. Košťák před D. Bešťákem a T. Foňkovou
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Bílinští fotbalisté skončili ve středu tabulky

Ke sportu se podařilo přivést i méně zdatné 

Celodenní déšť se podepsal na 
úrovni posledního utkání podzi-
mu v Bílině. Derby utkání s Pro-
boštovem muselo být přeloženo na 
umělou trávu. Bílina byla v utkání 
favoritem, ale kluzký terén stíral 
rozdíly v tabulkovém postavení, a 
tak se hrál vyrovnaný zápas, větši-
nou od vápna k vápnu. V největší 
šanci prvního poločasu se ocitl v 
22. minutě domácí Katrenič, který 
zprava postupoval sám na hostují-
cího brankáře Račuka, ale situaci 
vyřešil špatně - nepovedenou „šaj-
tlí“ daleko mimo branku. Proboš-
tovské šance s přehledem likvido-
val ve spolupráci s obranou domácí 
brankář Kovačka.

Originalita a jednoduchost přitáhla 
všechny děti ke sportu bez rozdílu 
věku i zdatnosti. Prvním impulzem 
k zavedení nové sportovní soutěže 
byl fakt, že se na klasická sportov-
ní klání přihlašovaly stále stejné 
děti – relativně fyzicky zdatné se 

Druhý poločas začal podle not prv-
ní půle. Až v 56. minutě proboštov-
ská obrana zaváhala, rychlík Tůma 
dohnal malou domů a vyraženou 
střelu sám doklepl do sítě – 1:0. 
Zdálo se, že zápas je rozhodnut. 
Málokdo počítal s tím, že gól po-

vzbudí spíše hosty, ti však začali 
běhat, bojovat. Využívali standard-
ní situace po faulech domácích a 
získali převahu. K jednomu trest-
nému kopu se postavil střídající 
hráč Proboštova Sedlák a centr 
zatočil do pravého kouta domácí 

branky – 1:1. Hned po rozehrání 
dvakrát skvěle zasáhl Kovačka po 
střelách zblízka. Nakonec zápas 
skončil asi spravedlivou remízou. 
V pokutových kopech se nezmýli-
li domácí Mergl, Záhradský, Král, 
Kotěšovský a Katrenič, zatímco v 
páté sérii chytil Kovačka penaltu 
Pešulovi.
Po podzimu končí Bílina na sed-
mém místě s 22 body. Ve vyrov-
naném středu tabulky má na jaře 
šanci postoupit výše a zabojovat o 
místo ve špičce.

Bílina - Proboštov 2:1 Np.(0:0)
Branky: Tůma – Sedlák
Sestava domácích: Kovačka – Beč-
vařík, Mergl, Baran, Rokos - Pavlí-
ček, Král, Záhradský, Hurt – Katre-
nič, Tůma
Střídal: Kotěšovský

sportovní postavou - a ty ostatní, 
tzv. bez šance na dobré umístění, 
zůstávaly stranou. Bylo však potře-
ba ke sportu přitáhnout i ty méně 
zdatné. Využili jsme tedy nově do-
končené a dobře vybavené posilov-
ny. První profesionální veslovací 

stroj na ZŠ praktické v celém kraji 
naše žáky tak nadchl, že jsme ihned 
po školním kole soutěže v rychlosti 
veslování přidali další tři disciplíny 
a uspořádali jsme oblastní soutěž 
pod názvem Silácký víceboj pro 
žáky praktických a speciálních škol. 
Soutěž není náročná na prostor, a 
tak bylo možné zůstat pod střechou 
naší miniaturní tělocvičny a soutěž 
uspořádat v zimním období. Když 
se nám podařilo přitáhnout ke 
sportu děti, které nejsou tak zdatné 
v kolektivních a atletických hrách, 
přemýšleli jsme o další sportovní 
soutěži, které by se mohly zúčast-
nit děti již od 1. třídy včetně dětí s 
handicapem. 
A tak hned následující školní rok v 
září spatřila světlo světa další origi-
nální soutěž s názvem Mistrovství 
Maxipsa Fíka ve skocích. Tento 
název a ztvárnění Maxipsa Fíka na 
diplomech je již třetím rokem po-

užíváno s laskavým svolením pana 
prof. Jiřího Šalamouna, za což mu 
patří náš velký dík. Soutěž MMF ve 
skocích je vyhlašována jako sou-
těž oblastní a účastní se jí oprav-
du děti všech věkových kategorií. 
Teplé a slunečné zářijové počasí 
nám umožňuje přidat ještě jakou-
si nadstavbu soutěže, a to opékání 
buřtů, které může na soutěž přilá-
kat i opravdové sportovní odpůr-
ce. Prvních čtyř ročníků Siláckého 
víceboje a třech ročníků MMF ve 
skocích se zúčastnilo několik škol 
z Teplic, Kadaně, Loun, Dlažkovic, 
Duchcova, Krupky i Děčína. Samo-
zřejmě doufáme ve stále se rozšiřu-
jící seznam škol, které si tyto akce 
oblíbí. Velký dík patří také městu 
Bílina, které na rok 2016 poskytlo 
pro tyto dvě soutěže značnou část 
finančních prostředků. 

JiM

Jaroslav Kovačka v akci                                                                                     Foto: Petr Procházka

Sportovci při Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích                                      Foto: ZŠ praktická

Petr Procházka

Kuželkáři jsou po podzimní části první
Kuželkáři za sebou mají podzimní část turnajů. Bílinským dorostencům 
se letos velmi dařilo, v jednotlivcích i v celkovém hodnocení skončili na 
prvním místě. 

Výsledky: 

Jednotlivci
1. místo - Tomáš Šaněk z SKK Bílina
2. místo - Jan Zajíc z SKK Podbořany
3. místo - Tomáš Hubatý z SKK Bílina
Družstva
1. místo - SKK Bílina
2. místo - SKK Pobořany
Ve dvanáctém kole okresního přeboru zvítězilo družstvo SKK Bílina A nad 
SKK Bílina D a družstva SKK Bílina C remizovalo s SKK Podbořany C.
                                                                                                                         (red)
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