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Sociální lůžka jsou připravená pro zájemce

PODĚKOVÁNÍ 

V Hornické nemocnici s poliklini-
kou je k dispozici šestnáct sociál-
ních lůžek. Cílovou skupinou uži-
vatelů těchto sociálních služeb jsou 
lidé, kteří již nepotřebují ústavní 
zdravotní péči, ale vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu nejsou 
schopni se obejít bez pomoci druhé 
osoby, a nemohou proto odejít do 
domácího léčení.
Zájemce o tuto sociální službu 
nejprve vyplní žádost o uzavření 
smlouvy a seznámí se se sazební-
kem úhrad za poskytované služby 
podle zákona č.108/2006 Sb.,o so-

V měsíci dubnu letošního roku 
byla v Hornické nemocnici s poli-
klinikou zprovozněna stomatolo-
gická pohotovostní služba, která v 
tomto regionu chyběla. Pacienti si 
tuto službu moc pochvalují, vždyť 
nemusejí s bolestí dojíždět do 
vzdálenějších měst. Chceme touto 
cestou poděkovat za nás i za paci-
enty lékařům MUDr. Evě Yaghio-
vé a MUDr. Zahedu Karnoubovi. 

Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví MěÚ pořádal v měsících 
březnu a dubnu letošního roku 
sbírku dětských knih v rámci spo-
lupráce s projekty Čtení pomáhá  
a se sbírkou z Databáze knih.

Poděkování patří též zdravotním 
sestrám, které po svých ordinač-
ních hodinách zajišťují ještě službu 
pohotovostní. 
Od 7. června kolektiv stomatolo-
gů na pohotovosti ještě posílila 
MUDr. Jarmila Štiglerová, a to kaž-
dou středu od 16 do 20 hodin. Jsme 
rádi, že tato služba pro občany Bíli-
ny a okolí tak výtečně funguje.

HNsP

Na naše oddělení dorazilo velké 
množství dětských knih, odbor-
né literatury a knih pro dospělé. 
Odbor sociálních věcí a zdravotní 
děkuje všem, kteří knihy do sbírky 
darovali.

Zároveň bychom rádi poděko-
vali vedení Městské knihovny  
v Bílině a zaměstnancům jednotli-
vých poboček za vyřazené dětské 
knihy, které nám do sbírky daro-
vali.  

Knihy v současné době už mají 
nové majitele a další čekají na své 
čtenáře.

Muraňská Lucie, DiS. 
OSVaZ

Hana Foblová v Hornické ne-
mocnici s poliklinikou pracuje  
17 let. Začínala jako uklízečka, 

poté pracovala na sádrovně a na-
konec v šijovně. Vždy byla praco-
vitá, spolehlivá, pečlivá a vstřícná.  
Pro každého má milý úsměv  
a hezké slovo. Vážená paní Foblová,  
děkujeme Vám za Vaši obětavou 

práci a přátelský přístup ke kolegům.  
Přejeme krásný odchod do důcho-
du a pevné zdraví.
Ladislava Hlaváčková se loučí  
s kolektivem nemocnice a odchá-
zí na zasloužený odpočinek. Jako 
zdravotní sestra pracovala v naší 
nemocnici s poliklinikou celých  
17 let. Pracovat jako zdravotní ses-
tra na záchytné stanici není oprav-
du nic snadného. Poté další léta 
pracovala na zubní ambulanci. Za 
její celoživotní dobře odvedenou 
práci, ale i za přístup k pacientům  
a kolegům jí přišlo poděkovat ve-
dení nemocnice v čele s Ing. An-
dreou Novákovou.

Do zaslouženého důchodu odchází 
i Marie Rosenlacherová. Pracovala 
v naší nemocnici 13 let jako vedou-
cí stravovacího provozu, posléze 
na osobním oddělení a posledních 
8 let jako ošetřovatelka na LDN. 
I s ní se vedení nemocnice přišlo 
rozloučit a poděkovat za dobře od-
vedenou práci a pozitivní životní 
přístup.                                     

Děkujeme všem a přejeme zaslou-
žený a činorodý odpočinek.

HNsP

ciálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů vyhláškou č.505/2006 
Sb. Pokud splní požadavky na 
umístnění a je volná kapacita, je s 
ním uzavřena smlouva o posky-
tování sociálních služeb. Po jejím 
uzavření jsou klientovi v souladu s 
§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů poskytovány násle-
dující služby: ubytování, celodenní 
strava, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zvládání běžných úko-
nů, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a aktivizační 
činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí.
Bližší informace o poskytování so-
ciální služby, sazebník úhrad a žá-
dost o uzavření smlouvy naleznete 
na stránkách www.hnsp.cz.
Pomoc s vyplněním žádosti, uza-
vření smlouvy a vypracování indi-
viduálního plánu zabezpečuje soci-
ální sestra paní Hana Nováková, tel. 
417 777 241 nebo 724 596 540.
Mimo tyto služby jsou ještě posky-
továny aktivizační činnosti. Jedná 

se o nácvik jemné motoriky (navlé-
kání korálků, práce s modelínou, 
vybarvování, vystřihování), cviče-
ní a rozvoj slovní zásoby (říkadla, 
přísloví, písničky), čtení časopisů, 
knih nebo novin a poslech hud-
by na přání klientů. V oblibě jsou  
i společenské hry, kvízy a tajenky.
S klienty se pracuje podle individu-
álního plánu, který je nastaven pro 
každého nového pacienta. Personál 
Stanice D pod vedením staniční se-
stry Veroniky Zemkové, DiS. tuto 
práci ovládá bravurně.

HNsP

Ze zahrady nemocnice voněly buřtíky
Kolektiv sestřiček a ošetřovatelek 
pod vedením vrchní sestry paní 
Ivany Procházkové uskutečnil  
v areálu Hornické nemocnice  
s poliklinikou v pořadí již druhou 
akci s názvem Opékání buřtíků. 
Za pacienty přišli i jejich rodinní 
příslušníci a vrstevníci z Klubu dů-
chodců I pod vedením paní Alžbě-
ty Fialové. 
O kulturní vložku se postara-
ly učitelky z mateřinky v Žižko-
vě údolí. Děti měly připravené 

pásmo básniček a moc nás tím 
potěšily. Poté se zapálil připrave-
ný táborák a opékaly se buřtíky.  
V tak teplém dni to byl od sest-
řiček opravdu nadlidský výkon.  
K táborovému ohni nám na kytaru 
hrála a zpívala sestřička paní Ivana 
Jiránková.
Děkujeme všem, kdo se na přípra-
vě této úžasné akce podílel, a těší-
me se na další podobnou.

HNsP Sestřičky chystají voňavou pochoutku pro pacienty a klienty lůžkových oddělení

Ordinační doba:

Úterý	 16.00	-	20.00	
MUDr.	Yaghiová

Středa	 16.00	-	20.00	
MUDr.	Štiglerová

Čtvrtek	 16.00	-	20.00	
MUDr.	Yaghiová

Pátek	 16.00	-	20.00	
MUDr.	Karnoub

Sobota	 8.00	-	20.00	
MUDr.	Karnoub

Svátky	 8.00	-	18.00	
MUDr.	Karnoub

Tel.:	+420	417	777	411
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Inhalatorium se letos otevře veřejnosti

Železničáři vylepšují podchod na Kyselku

U základní školy ráno ubyde náklaďáků

Kdo v poslední době procházel Ky-
selkou, jistě zaznamenal rušné dění 
v budově inhalatoria. Tam totiž 
začala rekonstrukce a po skončení 
prací se při různých městských ak-
cích otevře veřejnosti. Příští rok se 
tam lidé navíc budou moci zřejmě 
osvěžit minerální vodou. “Procesní 
řízení potřebná k tomu, abychom 
mohli pítko pro veřejnost zpro-
voznit, jsou velmi náročná na čas.  
Z tohoto důvodu začne voda prou-
dit zřejmě až příští rok, zatímco 
rekonstrukce inhalatoria by měly 
skončit ještě v letošním roce,” 
uvedla místostarostka Zuzana Bař-

Pracovníci Správy železniční do-
pravní cesty začali opravovat pod-
chod pod kolejemi na Kyselce. 
Sanací a úpravou povrchu prošly 
schody, vnitřní zdi jsou vymalova-
né a opravena je i venkovní fasáda. 
Dále je vyčištěná kanalizační vpusť 
a neměly by se tedy po dešti tvo-
řit velké kaluže. “Dále jsme se se 
zástupci společnosti domluvili na 
estetickém řešení přejezdového za-
bezpečovacího zařízení, takzvané 
televize. Po opravách by zařízení 
mělo vypadat lépe,” uvedl vedoucí 
odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Úsekem mezi Důlní a Břežánskou 
ulicí budou nákladní vozy projíž-
dět méně. Zástupcům města a pe-
tičního výboru se podařilo uzavřít 
dohodu se společností Basalt, jejíž 
náklaďáky ulicemi projíždějí bě-
hem dne nejčastěji. “Sjednali jsme 
podmínky, které omezí průjezd 
nákladních aut v ranních hodinách 
a zavazují společnost k dodržo-
vání stanovených pravidel,” uvedl 

vedoucí odboru dopravy Oldřich 
Jedlička. Ulicemi tedy náklaďáky 
společnosti Basalt nebudou vů-
bec projíždět v pracovních dnech 
mezi 7.15 a 8 hodinami. Tou dobou 
chodí děti do blízké základní ško-
ly. Společnost dále slíbila, že bude 
důsledně kontrolovat případné 
přetížení vozů, zajistí úklid ulic a 
dopravci, kteří zajišťují pro společ-
nost převozy, budou důsledně do-
držovat veškeré dopravní značení 
při průjezdu celým městem. Po-
kud tyto podmínky firma nebude 

dlouhodobě dodržovat, může přijít 
o povolenky k průjezdu ulicemi 
Pražská a Spojovací, které jsou pro 
převozy strategické.   
Stanovení podmínek je výsledkem 
dlouhodobého řešení zklidnění 
dopravní situace v ulicích. Lidé si 
tam stěžovali na zvýšenou praš-
nost, nebezpečné přecházení po 
přechodech, nedodržování rych-
losti a také hlučnost. Za toto však 
nemohou pouze nákladní auto-
mobily, ale i řidiči osobních vozů. 
Kvůli tomu byl do úseku již v mi-

nulých měsících nainstalován ra-
dar i výstražné značky upozorňují-
cí na přechod pro chodce. Vedení 
města i petiční výbor požadovali 
v Břežánské ulici snížení rychlosti 
na 30 kilometrů v hodině, k tomu 
však dopravní inspektorát vydal 
nedoporučující stanovisko. Místo 
toho navrhl, aby tam přibyla vodo-
rovná dopravní značka Pozor, děti. 
Tuto možnost nyní vedení města 
zvažuje. 

tipánová. V těchto dnech se konají 
opravy přípojky elektrické energie 
a repase historické vnitřní rolety  
z roku 1860. Dále se nyní připravují 
projektové dokumentace na rekon-
strukci přípojky minerální vody  
a hlavního vstupního vestibulu. 
Tam se bude nacházet stálá expo-
zice o historii města, lázní a okolí. 
Budova se lidem otevře vždy u pří-
ležitosti konání městské kulturní 
nebo společenské akce, například 
při Májovém jarmarku. V současné 
době se provádí projektová doku-
mentace na obnovu pítka s mine-
rální vodou, která objasní, zda pů-
jde přívod minerálního pramene 
obnovit. 

Na okolí podchodu se zaměřilo  
i vedení města. Chce tam zvýšit 
bezpečnost. “Plánujeme umístit 
kameru, která by pomohla hlídat 
podchod i blízké cesty. Dále chce-
me do prostoru mezi kurty a stá-
čírnou u kolejí nainstalovat plot. 
Místo využívají řidiči k parkování 
vozů při návštěvě parku nebo spor-
tovních zařízení a oplocení by za-
mezilo případnému nechtěnému 
vběhnutí dítěte nebo třeba psa do 
kolejiště,” vysvětlila místostarostka 
Zuzana Bařtipánová.                                
                                                       (pn)

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Budova inhalatoria prochází rekonstrukcí                                                   Foto: Pavlína Nevrlá

Opravené schody do podchodu                                                      Foto: Pavlína Nevrlá

Na	křižovatce	ulic	Fügnerova	a	Bezejmenná	je	nainstalovaná	nová	svislá	dopravní	značka	Stůj,	den	přednost	v	jízdě.		
V	místě	má	pomoci	k	větší	bezpečnosti.	“Na	křižovatce	se	v	posledních	měsících	stalo	hned	několik	do-
pravních	nehod,	protože	řidiči	přijíždějící	ke	křižovatce	po	vedlejší	silnici	Fügnerovou	ulicí	nedali	přednost	
vozu	na	hlavní	v	Bezejmenné	ulici,”	vysvětlil	vedoucí	odboru	dopravy	Oldřich	Jedlička.	Místo	 je	 frekven-
tované	hlavně	v	 ranních	hodinách,	 kdy	 rodiče	vozí	 své	děti	do	školy,	 je	 tedy	 zapotřebí	 zajistit	 tam	vyšší	
bezpečnost.	 Na	 vedlejších	 silnicích	 ještě	 přibude	 vodorovná	 dopravní	 značka	 Stůj,	 dej	 přednost	 v	 jíz-
dě.	“Ta	 ještě	více	upozorní	 řidiče,	že	 jedou	po	vedlejší	ulici.	Navíc	na	křižovatce	vyměníme	malé	zrcadlo	
za	větší,	aby	byla	křižovatka	přehlednější,”	doplnil	vedoucí.	Řidiči	by	však	 i	nadále	měli	místem	projíždět		
s	velkou	opatrností	a	do	křižovatky	vjíždět	bezpečně	i	přes	to,	že	jedou	po	hlavní	silnici.																																																		(pn)

ŘIDIČI, POZOR NA NOVOU STOPKU
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Besedy se strážníky děti baví a učí

Hasiči ukázali moderní techniku i veterány

Na nebezpečí, která číhají na děti  
o prázdninách, upozorňovali stráž-
níci při preventivních besedách 
na základních školách. Koncem 
roku se konaly přednášky pro žáky 
prvního stupně, jejichž cílem bylo 
seznámit děti s možnými riziky a 
také s tím, jak jim předcházet nebo 
je řešit. “Tyto besedy uzavřely celo-
roční koncept preventivních akcí, 
které pořádáme. V průběhu celého 
školního roku navštěvujeme ma-
teřské i základní školy. Přednášky 
jsou vždy zaměřené na konkrétní 
věk dětí, reagujeme také na mo-
derní hrozby, se kterými se mohou 
děti setkat, ať už je to kyberšikana 
nebo nebezpečí na sociálních sí-
tích. Je zapotřebí upozornit mládež 
na tyto věci a zároveň ji seznámit s 
odpovědností za své činy a rozhod-
nutí,” uvedl ředitel Městské policie 
Bílina Petr Kollár. 

Bílinou projely dvě desítky hasič-
ských vozů při 9. propagační spani-
lé jízdě. Tu pořádalo Sdružení hasi-

Přednášky jsou připravené tak, aby 
děti zaujaly. “Snažím se s dětmi 
mluvit upřímně a přátelsky. Vše je 
vedené formou diskuze, mohou se 
kdykoli na něco zeptat nebo třeba 

čů Čech, Moravy a Slezska. Lidé si 
mohli prohlédnout vozy dobrovol-
ných hasičů, které v současné době 

říci svůj názor. Tím se beseda může 
stočit na jiné téma, než bylo původ-
ně připravené, ale které konkrétní 
třídu pálí nebo zajímá. Děti dnes 
už v útlém věku mají velký přehled, 

používají. Celou kolonu vedl his-
torický Laurin & Klement z roku 
1928. Z Bíliny hasiči pokračovali 

někdy si však neuvědomují důsled-
ky nebo skryté hrozby. S těmi je 
chceme seznámit, ale ne je vystra-
šit,” popsal preventista strážníků 
David Ferenc. 
Preventivní akce na konci roku 
upozorňovaly menší děti na bez-
pečné chování u vody, při jízdě na 
kole, při chůzi za snížené viditel-
nosti po silnicích nebo na komu-
nikaci s cizími lidmi. Děti si také 
připomněly důležitá telefonní čísla 
a dozvěděly se, jak by měly po te-
lefonu mluvit se záchranáři, hasiči 
nebo policisty.
S prevencí strážníci nekončí ani 
o prázdninách. Budovy škol však 
vymění za venkovní prostory zaří-
zení, která pořádají třeba příměst-
ské tábory. Se strážníky se setkají 
například účastníci akcí Domu dětí 
a mládeže v Bílině. Pro ně bude 
připravená jak zajímavá přednáška, 
tak i ukázka činnosti psovoda.

do Teplic, Srbic, Lhenic a Kosto-
mlat. 

(pn)

Pavlína Nevrlá

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Preventista David Ferenc při besedě s druháky Základní školy Aléská

Foto: Pavlína Nevrlá

Otravní prodejci mají 
otřesné chování
Zákazu podomního prodeje ně-
kteří obchodníci nedbají a stále 
chodí lidem po bytech nabízet 
výhodnější ceny energií často po-
chybných společností. Na obtěžo-
vání těmito lidmi si strážníkům 
stěžovala obyvatelka Želivského 
ulice. Té prodejci často volali, 
chodili za ní a nechávali jí nabídky 
ve schránce. Žena předala stráž-
níkům jejich telefonní číslo s tím, 
že pokud se znovu objeví, zavolá 
hlídku. 
Levnější elektřinu nabízel i ob-
chodník na Teplickém Předměstí. 
Toho ale hlídka dostihla a na mís-
tě mu uložila pokutu. 
Pěkně se předvedli i obchodníci  
v sídlišti Za Chlumem. Tamní 
obyvatel přivolal strážníky a ti 
muže na místě pokutovali. S ním 
tam byli ale dva další muži. Jeden 
z nich byl na strážníky drzý a cho-

zcela obvyklý případ řešili v ulici 
Švabinského. Kontaktovala je totiž 
tamní obyvatelka, která je nemo-
houcí a je odkázána na pomoc 
svého manžela. Ten však odešel  
z domu a zapomněl si mobilní  
telefon, takže ho nemůže přivo-
lat. Žena nutně potřebovala podat 
léky. Strážníkům řekla, že její muž 
by mohl být v jedné z restaurací. 
Hlídka tam tedy jela, muže našla  
a informovala ho o tom,  
že ho manželka doma potřebuje.  
Ten za ní ihned odešel.
                                                      (pn)

val se velmi arogantně. S odchodem  
z domu jakoby zmizela i elegan-
ce uhlazených obchodníků. Jeden  
z nich totiž začal močit na veřejnos-
ti, a když nasedal do vozu, odchodil 
plastovou lahev na trávník. Strážní-
ci si tedy posvítili i na další cestu 
osob ve voze. Muži ze sídliště sjeli 
na náměstí a odtud vjeli i přes zá-
kaz do ulice Seifertova. Celou ulici 
projeli v protisměru. U přestupko-
vé komise se nyní budou všichni za 
své chování zpovídat.                   (pn)  

Děti vymýšlejí 
nebezpečné lumprány
Děti někdy dokáží vymyslet pěkně 
nebezpečnou lumpárnu. Minulý 
měsíc měli strážníci s nezletilými 
co do činění hned několikrát. Nej-
prve se pět dětí prohánělo na ko-
loběžkách po kruhovém objezdu  
u radnice. Nevadila jim ani pokro-
čilá večerní hodina, ani provoz na 
silnici. Strážníci je poučili o bez-

pečném chování na komunikacích 
a poslali domů. 
Na opičky si zase hrála parta u au-
tobusové zastávky. Prostřednictvím 
kamer strážníci viděli, jak se hou-
pou na konstrukci, a hrozilo, že si 
ublíží nebo poškodí okraj zastřeše-
ní. Hlídka i tyto děti poučila o bez-
pečném chování a poslala domů. 
Zřejmě nuda přivedla tři děti v uli-
ci Antonína Sovy k podivné zába-
vě. Házely totiž kamínky do lamp 
veřejného osvětlení. Navíc v době, 
kdy měly být pravděpodobně ve 
škole. To se však nepotvrdilo, pro-
tože hlídka na místě zjistila, že nej-
staršímu dítěti je pouhých pět let. 
Strážníci je poučili o závažnosti 
jejich chování a zkontrolovali, zda 
nedošlo ke škodě. Lampy poškoze-
né nebyly.                                       (pn) 

Žena potřebovala pomoc
Bílinští strážníci se slušným lidem 
snaží pomoci v jakékoli situaci. Ne 
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Severočeská vodárenská opravuje vodovod 

Hlasující rozhodli o umístění hřišť

Dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti 

Severočeská vodárenská společ-
nost (SVS) v současné době opra-
vuje poruchový vodovod v ulici 
5. května. „V rámci naší zahájené 
investiční akce vyměníme v celko-
vé délce 529 metrů poruchový vo-
dovodní řad, na který je připojeno 
asi 350 obyvatel. Stavbu provedeme  
v koordinaci s rekonstrukcí ply-
novodu a akcí města k obnově ko-
munikace,“ uvedl generální ředitel 
SVS Bronislav Špičák.
V ulici 5. května je vodovod tvořen 
potrubím z litiny vnitřního průmě-
ru 100 milimetrů. Řad uvedený do 
provozu v roce 1928 je ve špatném 
technickém stavu a opakovaně po-
ruchový, proto SVS rozhodla o jeho 
výměně. Je veden v asfaltobetonové 
komunikaci v hloubce do 1,8 met-
ru. V souběhu je vedena kanalizace 
a plynovod. 
SVS při rekonstrukci vodovodu 
použilo potrubí z litiny průměru 

Obyvatelé města rozhodli, kde 
chtějí mít workoutová hřiště. Ta 
město začne budovat ještě v letoš-
ním roce. Lidé hlasující na face-
bookovém profilu města, webových 
stránkách a v informačním centru 

vybrali z předem vytipovaných 
míst. Celkem se ankety zúčastni-
ly necelé čtyři stovky hlasujících. 
Nejvíce hlasů z míst na Pražském 
Předměstí dostal prostor v horní 
části Jiráskovy ulice pod autobuso-

vou zastávkou. Pro toto hlasovalo 
88 lidí. V sídlišti Za Chlumem wor-
kout vyroste místo bývalého antu-
kového hřiště. Shodlo se na tom 73 
lidí. Poslední venkovní posilovna 
se bude stavět na Teplickém Před-

městí. Tam se sportovci rozhodli 
pro umístění v areálu dětského 
hřiště v Teplické ulici naproti býva-
lým kasárnám. Toto místo dostalo  
12 hlasů. 

(pn)

Rada města Bíliny rozhodla vypsat 
další termín pro podávání žádostí o 
poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta pro zdravotně postižené nezle-
tilé děti. Nově lze žádost podat do 
30. září 2017.
Podmínky pro získání finančního 
příspěvku na zkvalitnění života 
zdravotně postiženého nezletilého 

100 milimetrů v délce 523 metrů 
a průměru 80 milimetrů v délce 6 
metrů. Součástí stavby je přepoje-
ní všech stávajících 33 domovních 

vodovodních přípojek na trase  
a napojení navazujících řadů. Stav-
ba bude realizována v otevřeném 
paženém výkopu. Závěrem dojde 

k obnově povrchů v rozsahu dotče-
ném stavbou.
Stavební práce mají být dokončeny 
nejpozději do 31. srpna 2017.

dítěte, které je držitelem ZTP nebo 
ZTP/P, průkazu mimořádných vý-
hod pro těžce zdravotně postiže-
né občany, kterým byl přiznán II.  
a III. stupeň mimořádných výhod, 
upravují Pravidla pro poskytování 
dotace pro zdravotně postižené 
nezletilé děti. Pravidla pro posky-
tování dotace včetně formuláře žá-

dosti jsou dostupné na webových 
stránkách města Bíliny www.bilina.
cz – Městský úřad – Odbory MěÚ 
– Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví – Formuláře – Žádost pro 
zdravotně postižené nezletilé děti, 
Pravidla pro poskytnutí dotace pro 
zdravotně postižené nezletilé děti.
V případě potřeby poskytneme 

další informace v kanceláři č. 207 
nebo č. 208 na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v Bílině, Žižkovo náměstí 
58. Kontaktovat nás můžete i na 
telefonních číslech 417 810 910  
a 417 810 925.

Bc. Alena Procházková, DiS.
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Opravy vodovodu potrvají do konce srpna                                                                             Foto: Pavlína Nevrlá

Na sídlišti Za Chlumem bude workout místo bývalého 
antukového hřiště

Sportovci z Pražského Předměstí budou cvičit v horní čás-
ti Jiráskovy ulice

Na Teplickém Předměstí vyroste hřiště v areálu dětského 
hřiště naproti bývalým kasárnám

Foto: Pavlína Nevrlá
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Noc kostelů otevřela veřejnosti věž

Bílina se představila na miniveletrhu

Výjimečnou návštěvu kostela  
sv. Petra a Pavla si mohli užít oby-
vatelé města. Jen jednou za rok se 
totiž kostel celý otevře veřejnos-
ti v rámci Noci kostelů a příchozí 
si mohou prohlédnout jak hlavní 
část s oltářem, tak i například zá-
kristii, varhany či věž. Noc kostelů 
také nabídla procházku kostelem 
s výkladem faráře Marcina Saje  
a průvodce Jana Procházky.  
Ti upozornili na dvě velké zají-
mavosti, kterými je bílinský kostel 

Do parku na Kyselce, historického 
centra města, kostela či Pohád-
kového lesa zvali zástupci Infor-
mačního centra Bílina turisty ze 
širokého okolí. V Mostě se totiž 
konal Miniveletrh cestovního ru-
chu, který měl za cíl ukázat ve-
řejnosti turisticky zajímavá místa  
a volnočasové aktivity v celém 
kraji. “Informační centrum Bílina 
představilo na tomto veletrhu tu-
ristické cíle i propagační materiály 
města. Turisty z blízkého okolí, ale 
i vzdálenějších míst nejvíce zají-
mal areál Kyselka s lesní kavárnou, 

letním amfiteátrem, minigolfem, 
přírodním koupalištěm, a také bí-
linský zámek,” uvedla vedoucí in-
formačního centra Lada Laiblová.
V Mostě byl také zájem o Bílin-
skou kyselku, exkurze ve stáčírně 
minerálních vod a lázeňský park. 
Hlavně rodiny s dětmi se zajímaly 
o Pohádkový les.
Kromě bílinského informačního 
centra se na miniveletrhu předsta-
vilo například i město Děčín, Ústí 
nad Labem, Žatec nebo Louny. 

(red) 

UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme	všem,	kdo	chtějí	vycestovat	do	zahraničí	na	dovolenou,	aby	si	zkontrolovali	v	dostatečném	předstihu	platnost	svých	cestovních	dokla-

dů	(občanský	průkaz,	cestovní	pas).
V	případě	potřeby	nových	dokladů	je	standardní	lhůta	pro	vyhotovení	30	dnů.	Občanský	průkaz	je	vydáván	zdarma,	za	cestovní	pas	zaplatíte	správní	

poplatek,	a	to	za	dítě	do	15	let	100	korun,	za	osobu	nad	15	let	600	korun.
Cestovní	pas	je	možné	vydat	také	ve	zkrácené	lhůtě,	a	to	do	šesti	pracovních	dnů	od	podání	žádosti.	V	tomto	případě	zaplatíte	za	dítě	do	15	let	

2	000	korun,	za	osobu	nad	15	let	4	000	korun.
O	občanský	průkaz	a	cestovní	pas	mohou	občané	požádat	na	kterémkoliv	úřadě	obce	s	rozšířenou	působností	nebo	na	magistrátu	měst.	(red)

unikátní. “Tou největší je posunu-
tý hlavní oltář. V jiných kostelích 
je umístěn přímo naproti hlavním 
dveřím, v tomto kostele je posunu-
tý více doprava,” vysvětlil průvod-
ce. “Další zajímavostí je vyobrazení 
Ježíše Krista na hlavním oltáři, kte-
rý jako jediný z ostatních svatých 
má obuté nohy. Tím je zřejmě zná-
zorněno, že on, jako nejvyšší, měl 
tuto poctu,” doplnil farář. 
Na hlavním oltáři se nacházejí  
i sochy patronů bílinského koste-
la - Petra a Pavla. Petr se nachází z 
pohledu návštěvníka vlevo a lze ho 

rozpoznat podle klíčů od králov-
ství nebeského, které drží v ruce. 
Pavel je vpravo a bývá vyobrazen  
s mečem. Ten však v bílinském 
kostele na hlavním oltáři nedrží. 
Není známo, kam se meč poděl. 
Stejně tak je záhadou, jak se do kos-
tela dostal zvon, který je umístěn  
v hlavní části kostela na zemi. 
“Víme, že pochází z kostela v Čes-
kých Zlatníkách. Nejsou však zá-
znamy o tom, proč je zde a kdy sem 
byl dopraven. Jednou z domněnek 
je, že ho sem přivezli vojáci za vál-
ky a chtěli ho roztavit. Tehdejší 

farář je však zadržel, pozval je na 
víno a pak tu vojáci zvon zapomně-
li,” uvedl jednu z možností Marcin 
Saj. 
Návštěvníci se také dozvěděli,  
k čemu slouží zvon u dveří do zá-
kristie, kdy a proč sloužil kněz zády 
k lidem nebo k čemu je nyní využí-
vána původní pokladnice. 
V rámci Noci kostelů navštívilo 
kostel několik desítek lidí. Nejvíce 
je zaujal stroj věžních hodin nebo 
varhany.

Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá Foto: Pavel Hospodář
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První okroužkované sokolí mládě je z Ledvic

Kyselku o prázdninách zaplní jóga 

V Bílině se budou opravovat chodníky

V průběhu letních prázdnin  
se v centru města začne s rekon-
strukcí chodníků, přechodů, osvět-
lení přechodů a míst pro přecháze-
ní. Opravy se budou konat v rámci 
projektu s názvem Bílina - bezbari-
érová trasa od nádraží ČD k Zele-
nému domu – I. etapa.
Jako hlavní stavební práce jsou 
plánovány rekonstrukce chod-
níků, zejména jejich rozšíření na 

minimálně 1,50 metru, odstranění 
závad jako jsou chybějící vodící 
linie nebo varovné pásy v místech 
snížených obrubníků, dále je plá-
nováno vybudování osmi nových 
přechodů pro chodce, devíti míst 
pro přecházení a nasvícení pře-
chodů pro chodce přechodovými 
svítidly s odlišným barevným spek-
trem. To vše v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., o obecných tech-

nických požadavcích zabezpeču-
jící bezbariérové užívání staveb. 
Stavební práce budou probíhat na 
Žižkově náměstí, v ulicích Želivské-
ho, Břežánská, na Mírovém náměs-
tí a v ulicích Seifertova a Tyršova.  
Rekonstrukce by měla být dokon-
čena v listopadu 2017.
Cílem projektu je zejména zvýše-
ní bezpečnosti dopravy ve městě, 
podpora alternativních způsobů 
dopravy a umožnění snadnějšího 
přístupu městského centra osobám 
s omezenou schopností pohybu  
a orientace.

Na tento projekt s názvem Bílina - 
bezbariérová trasa od nádraží ČD 
k Zelenému domu – I. etapa s re-
gistračním číslem CZ.06.1.37/0.0/
0.0/15_016/0000795 získalo město 
Bílina dotaci z Integrovaného regi-
onálního operačního programu ve 
výši 5 023 809 korun. Projekt na-
vazuje mimo jiné na investiční akci  
z roku 2013, kdy byl výstavbou vý-
tahu vyřešen bezbariérový přístup 
do budovy radnice.

Ing. Renata Straková
vedoucí odboru dotací a projektů

Vůbec prvním okroužkovaným 
sokolím mládětem na elektráren-
ském komínu Skupiny ČEZ je to 
ledvické. Za poletování rozčilených 
rodičů kolem komína se ho poda-
řilo ornitologovi Václavu Berano-
vi okroužkovat. Zároveň k sokolí 
budce umístil jednu z fotopastí. 
„Mládě je pěkné a má se k světu. 
Podle stavby těla to bude samec, 
je malé a má slabší nohy. Víc jich  
v budce není a žádné stopy po zbyt-
cích dalších vajec. Nebývá přitom 
zvykem, že by samice snesla jen 

Cvičení jógy přináší tělu blaho-
dárné účinky. Když se ale pří-
jemný pohyb skloubí s čerstvým 
vzduchem a pěkným prostředím, 
všechny problémy jako by rázem 
zmizely. Právě pro to uspořáda-
la majitelka bílinského studia 
jógy Lenka Schuldesová cvičení 
na Kyselce. Pro všechny je lekce 
zdarma. 
Venkovní cvičení se bude konat 
v prostoru před hlavní lázeňskou 
budovou, pokud by pršelo, lekce 
se přesune do altánku. “Na prázd-
niny chystáme čtyři hodinové lek-
ce. Kdo bude mít zájem, neměl by  

jedno. Vždy bývají nejméně dvě. 
Ostatně vloni vyvedli ledvičtí soko-
li tři mladé,“ poznamenal ornitolog 
Václav Beran.
Z budky si přitom snesl zbytky 
jednoho z rozcupovaných holubů.  
Na zachovalém křídle měl totiž 
zbytky narůžovělé barvy. „Musím 
zjistit, co to je. Takhle totiž vypadá 
jeden jed. Bohužel někteří lidé jím 
natírají schválně peří holubů a če-
kají, že budou pozřeni dravci, spe-
ciálně právě sokoly. Pár z komína 
vypadá naštěstí zdravě a stejně tak 
i jeho potomek,“ konstatoval orni-
tolog. Vzhledem k tomu, že sokol 
stěhovavý je ohroženým, a tudíž 
chráněným druhem, jednalo by se 
o porušení zákona, které by mohlo 
být i trestným činem. „Pokud to je 
jed, stejně ale nezjistíme, jak a kde 
se na křídla holuba dostal, neboť 
kroužek na noze neměl,“ dodal.
 
Jméno pro mládě

Celá sokolí rodinka byla zachyce-
ná ranním objektivem fotopasti na 
ochozu komína Elektrárny Ledvice 
Skupiny ČEZ. Budka k zahnízdění 

si zapomenout vzít s sebou pod-
ložku a deku. Tyto lekce jsou 
vhodné pro začátečníky i pokro-

je zde umístěna ve výšce 150 me-
trů. Zatímco v předchozích letech 
se páru podařilo vyvést vždy dva až 
tři mladé, letos mají pouze jedno-
ho juniora. Protože je již okrouž-
kován, dostane i oficiální jméno, 
které bude zaneseno do seznamu 
sledovaných opeřenců ornitology  
z ALKA Wildlife, o. p. s. Vzhledem 
k tomu, že alespoň pro letošek má 
mladý sokolík domovské právo na 
komínu ledvické elektrárny (pří-
ští rok si musí najít svůj vlastní, 
aby nepřekážel rodičům v dalším  
zahnízdění), vyberou mu v anke-
tě jméno právě její zaměstnanci.  
Na výběr budou mít k dispozici 
nejen předem navržená jména,  
ale mohou k nim přidat i návrh 
vlastní.

Budky pro sokoly

Od roku 2011, kdy byla na ochozu 
chladicí věže Elektrárny Tušimice 
umístěna vůbec první kovová so-
kolí budka v České republice, se 
již na výškových elektrárenských 
stavbách (komínech či chladi-
cích věžích) Skupiny ČEZ poda-

čilé,” uvedla Lenka Schuldesová. 
Jógu může veřejnost vyzkoušet 
16. a 30. července a 13. a 27. srp-

řilo sokolům odchovat 47 mláďat.  
Podle ornitologa Berana patří ČEZ 
bezesporu mezi průkopníky ochra-
ny sokola stěhovavého v průmys-
lových lokalitách. Teprve poté ná-
sledovaly instalace dalších budek 
na jiných průmyslových stavbách 
v republice a probíhají dodnes.  
Nadace ČEZ již přitom ornitolo-
gům věnovala na jejich monitoring 
záchovného programu sokola stě-
hovavého 400 000 korun.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 
pro severní a střední Čechy

na. Aktuální informace budou 
na webu www. jogaschuldes.cz. 
Cvičení začíná vždy v osm ho-
din ráno. Jógu mohou cvičit děti 
zhruba od 3 nebo 4 let. Horní 
hranice věku však žádná není.  
I senioři zvládají cviky každý po-
dle svého a naučit se relaxaci není 
nikdy pozdě. Jóga je více životní 
filozofií, než sportem. Výrazně 
ulevuje například od bolesti zad, 
ale dokáže také srovnat lidskou 
psychiku, uklidnit uspěchanou 
mysl a také najít přátele mezi 
ostatními návštěvníky studia. 

(pn)

První ledvické okroužkované mládě sokola

Foto: Skupina ČEZ
Foto: Skupina ČEZ

Sokolí rodina při snídani 
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ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU
Město Bílina vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu, zájemci se mohou hlásit do konce srpna.
Obyvatelé města mohou přihlásit své ozdobené balkony nebo předzahrádky, a získat tak finanční odměnu až 2 tisíce korun. „Balkon nebo předza-
hrádka musí být dobře viditelná z veřejných ploch města,“ uvedla Helena Volfová, vedoucí oddělení životního prostředí v Bílině. “V každé ze dvou 
kategorií hodnotíme kromě estetického dojmu i originalitu řešení nebo přínos pro okolí. První tři místa v každé kategorii odměníme finanční částkou  
od 500 korun do 2 tisíc korun,“ dodala. 
Soutěž měla v loňském roce velmi vysokou úroveň a organizátoři jsou přesvědčeni, že ukazováním těchto dobrých příkladů motivují ostatní občany  
k větší péči o výzdobu svých balkonů a předzahrádek.                                                                                                                                                                  (red)

Podmínky soutěže:
1. Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií nebo teras bytů či předzahrádek rodinných domů viditelných z veřejných ploch města.
2. Květinová výzdoba se hodnotí ve dvou kategoriích: truhlíky a předzahrádky.
3. Hodnotící kritéria: celkový vzhled (estetický dojem), originalita řešení, kvetení rostlin, barevná kombinace, přínos pro okolí.
4. Přihlásit se mohou občané města Bíliny s výjimkou zahrádkářských kolonií a chatových oblastí. 
5. Přihláška musí být doručena na formuláři elektronicky na e-mail: volfova@bilina.cz, v písemné podobě prostřednictvím pošty nebo osobně podáním 
do podatelny vyhlašovatele na adrese MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. 
6. Přihláška bude zveřejněna na webových stránkách města www.bilina.cz, bude otištěna v Bílinském zpravodaji a dále bude k vyzvednutí na odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí.
7. Přílohou přihlášky může být barevná fotografie výzdoby opatřená na rubové straně jménem a příjmením soutěžícího a datem pořízení fotografie.
8. Soutěže se nesmí zúčastnit pracovníci Městského úřadu v Bílině a osoby, jejichž profesní činnost je zaměřena na pěstování a prodej květin.
9. Termín odevzdání přihlášek je do 31. 8. 2017.
10. Oznámení výherců proběhne písemně dopisem a zveřejněním na webu města do konce září 2017.
11. Ceny (v každé kategorii): 1. místo: 2.000 Kč, 2. místo: 1.000 Kč, 3. místo: 500 Kč, 4. - 5. místo: věcné dary.

Přihlašovaný:

jméno	a	příjmení:	……………………………………………………………………………………………
adresa:	………………………………………………………………………………………………………
telefon:	………………………………………………………………………………………………………

Pokud	přihlašujete	někoho	jiného	než	sebe,	vyplňte	rovněž	Vaše	kontaktní	údaje:
jméno	a	příjmení:	……………………………………………………………………………………………
telefon:	………………………………………………………………………………………………………

Adresa	a	popis	výzdoby	(ulice	a	číslo	domu,	u	bytových	domů	poschodí,	druh	a	barva	vysázených	květin	nebo	pnoucích	
dřevin,	orientace	k	ulicím	nebo	významným	orientačním	bodům	v	okolí):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

																													Datum:	………………………																																		Podpis:	…………………………

Soutěž 
o nejhezčí květinovou výzdobu

PŘIHLÁŠKA

Kategorie:																				truhlíky																														předzahrádka
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Youtubeři sbírali zkušenosti od profesionálů
Youtubeři Fimlar, P JAY a Fayne 
přijeli za bílinskou mládeží. Jejich 
show v Kulturním domě Fontána 
byla nabitá vtipnými hláškami a 
youtuberskými tipy na úspěch. Ten 
mají tito tři moderátoři již zřejmě 
zajištěný, v Bílině se jim totiž po-
vedlo zaplnit sál z velké většiny. 
“Show byla součástí vyhodnocení 
Youtuberské soutěže o Bořeňskou 
čarodějnici. Tento cyklus jsme 
tedy rozšířili o další soutěž, která 
se bude v dalších letech opakovat,” 
uvedla vedoucí Kulturního centra 
Bílina Martina Tuháčková.
Fimlar, P JAY i Fayne již mají na 
kontě mnoho úspěšných videí.  
Natáčejí na Youtube komentáře  

k videohrám, písně nebo vtipná vi-
dea. Bílinské publikum zajímalo, co 
za jejich úspěchem stojí a co mají 
udělat pro to, aby se také stali zná-
mými Youtubery. “Nejdůležitější 

pravidlo je takové, že videa musíte 
natáčet pro svou radost, pro to, že 
vás to baví, a ne pro počet odběra-
telů,” poradil Fimlar.  Společně pak 
popisovali své začátky, první vydě-

lané peníze z videí a další své úspě-
chy. Mladí diváci jim viseli na rtech 
a hltali každé slovo. Mnoho z nich 
už videa natáčí a snaží se zaujmout. 
“Každé video by mělo být něčím za-
jímavé, upoutat diváka. Není dobré 
kopírovat to, co už někdo natočil,” 
poradil Fayne. 
Při show také zazpíval P JAY svůj 
song Učitel a sám byl překvapený, 
kolik diváků zpívalo s ním, protože 
text dobře znalo.
Youtuberská show potvrdila,  
že má v programu bílinských akcí 
své místo. “Jedná se o moderní 
prvek kultury pro mládež, který 
vyplňuje mezeru mezi divadelními 
pohádkami pro děti a představe-
ními pro dospělé,” dodala Martina 
Tuháčková.  

Pavlína Nevrlá

Roztančená zahrádka, prázdniny i pohádka
Poetický název si vybral taneční 
obor ZUŠ Gustava Waltera pod 
vedením učitelky Marie Dobiášové 
pro svůj závěrečný červnový kon-
cert. Dívky si poprvé vyzkoušely 
prostředí Domu kultury Fontána. 
Dosud vždy vystupovaly v měst-
ském divadle, které je samozřejmě 
pro taneční vystoupení ideálnější. 
Přítomní zhlédli zajímavý program, 

ve kterém se představili žáci od pří-
pravky až po druhý stupeň základ-
ního studia. Téměř každá skupina 
se představila ve třech různých 
choreografiích, jejichž nápaditost 
byla umocněna velmi dobře vybra-
nou hudbou.

Jiří Kopa
ředitel ZUŠ

Youtubeři Fimlar, Fayne a P JAY s moderátorem show Martinem Krausem 

Foto: Pavlína Nevrlá
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SOUTĚŽ NA ČERVENEC

ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 

Kde se v centru nachází 
domovní znamení kotva? 

Správnou odpověď posílejte 
e-mailem na 

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz.

Vítězem soutěže z minulého čísla se stal Jiří 
Šubrt, který správně odpověděl, že znak se 

nachází na Základní škole Lidická. 

Získal dárkový poukaz do vinotéky Bez ko-
coura v hodnotě 250 korun. Vinotéka Bez 
kocoura se nachází v Seifertově ulici a nabízí 
odrůdová vína moravských vinic. 

Bílinský malíř vyučuje talentované žáky
Krajiny, zátiší a další motivy si mo-
hou prohlédnout návštěvníci Ga-
lerie Pod Věží, kde vystavují žáci 
bílinského malíře Pavla Antonína 
Říhy. Jeho žáky nejsou jen nadané 
děti, ale také dospělí. K vidění jsou 
i keramické práce, které vznikaly v 
uplynulém školním roce v Domě 
dětí a mládeže v Bílině rukama žáků 
pod vedením Jaroslavy Jeriové. 
Obrazy zachycují jak známá česká 
místa, tak i například pobřeží moře, 
zátiší s květinami nebo přírodu.  
Z keramiky děti vytvořily misky, 
zvířátka nebo cedulky. Zajímavé 
jsou i postavičky, které žáci vytvo-
řili z takzvané pěnovky. Při výrobě 
se nechali inspirovat pohádkovými 
postavičkami i vlastní fantazií.  
Výstava potrvá do 28. července  
2017.                                                  (lal)

 

KYSELKA 

BÍLINA

Pohádky v altánku 

O SMOLÍČKOVI

VSTUPNÉ: 20 Kč

veselou pohádku pro děti a rodiče 

uvede divadlo SEMTAMFÓR Praha

 20. 7. 2017 od 16 hodin

Taneční 

kurz 
pro začáte

čníky 

září - prosinec 2017

každý čtvrtek
 od 19 hodin

Kulturní dům Fontána 
sídliště Za Chlumem Bílina

Tradiční společenské tance 

vyučuje taneční mistr

 Petr Dufek z Teplic. 

hudební doprovod 
skupina MANE

CENA KURZU: 1200 Kč
informace 775 601 264 a na www.kcbilina.cz

Minimální počet 
účastníků 

tanečního kurzu 
je 15 párů.
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CENTRÁLNÍ PŮJČOVNA NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ: 

Půjčovna	pro	dospělé,	čítárna
PO							 9.00	–	12.00					 13.00	–	16.00
ÚT								 9.00	–	12.00					 13.00	–	17.00
ST									 ZAVŘENO
ČT									 9.00	–	12.00					 13.00	–	17.00
PÁ								 9.00	–	12.00
SO							 ZAVŘENO

Dětské	oddělení
PO							 9.00	–	12.00					 13.00	–	16.00
ÚT								 9.00	–	12.00					 13.00	–	17.00
ČT									 9.00	–	12.00					 13.00	–	17.00
	
POBOČKA ZA CHLUMEM:

PO							 9.00	–	12											 13.00	–	17.00
ÚT								 ZAVŘENO
ČT									 9.00	–	12											 13.00	–	17.00
	
POBOČKA M. ŠVABINSKÉHO:

PO							 ZAVŘENO								
ÚT								 9.00	–	12											 13.00	–	17.00
ČT									 9.00	–	12											 13.00	–	17.00

VÝPŮJČNÍ DOBA 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

Malířský plenér zve umělce z celé republiky
Bílina nabízí mnoho zajímavých 
míst, která lákají umělce ke zvěčně-
ní v podobě obrazu. Malíři se letos 
do města opět sjedou 14. července 
a následující dva dny budou tvořit 
na různých místech při Malířském 
plenéru. “Umělci se sjedou z růz-
ných míst republiky. Lidé je budou 
moci sledovat při malbě. Loni si 
vybírali jako předlohu hlavně zá-
mek, Bořeň, lázně a různá zajímavá 
zákoutí,” uvedla vedoucí informač-
ního centra Lada Laiblová. 
Obrazy, které v Bílině vzniknou, 
budou od 3. srpna vystavené  
v Galerii Pod Věží a ve výstavní síni  
U Kostela. Vernisáž 3. srpna od 16 
hodin ve výstavní síni bude spoje-
ná s ochutnávkou moravských vín 
z vinotéky Bez kocoura. Výstava 
bude prodejní. 
Malířského plenéru se zúčastní 
Marcela Horáčková z Prahy, Jaro-
mír Horáček z Prahy, Jiří Souček 
Ústí nad Labem, Jana Svobodová  
z Chomutova, Karel Janák z Trut-
nova a pan Škapík z Prahy. Navíc 
budou malovat žáci Pavla Antonína 
Říhy. Objeví se tady také chomu-
tovský malíř Václav Suchopárek a 
výtvarný kritik Dušan Sedláček z 
Plzně.
Malířský plenér 2017 pořádá město 

Bílina, Informační centrum Bílina 
ve spolupráci s malířem Pavlem 
Antonínem Říhou.
Malířské plenéry mají v Bílině 
svou tradici, která bohužel skončila  
v roce 2009. Přitom v roce 2006 se 
právě Bílina stala centrem malířů 
z celé České republiky. „Takových 

akcí, jakou byl letošní Malířský 
plenér, je potřeba si vážit, protože 
přináší do města kulturu, která má 
kladný ohlas. Osobně jsem velice 
ráda, že se tato tradice opět otevřela 
bílinské veřejnosti,“ uvedla během 
loňské vernisáže místostarostka Ve-
ronika Horová.                             (pn)

Kde	se	vzalo	slovo	plenér?
Výraz	plenér	pochází	z	francouz-
ského	 en	 plein	 air	 -	 pod	 širým	
nebem.	 Ve	 výtvarném	 umění	
znamená	malování	krajin,	vysta-
vování	soch	a	uměleckých	před-
mětů	v	přírodě.

Václav Suchopárek (vlevo) a Václav Lácha při loňském malířském plenéru                                                                 Foto: Lada Laiblová
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Rodáci se v Čechách sejdou již podesáté

Ledvická školka hlásí 
několik volných míst

Hrobčice letos oslaví 10 let od na-
vázání kontaktů a spolupráce s ně-
meckým spolkem Heimatkreis Bi-
lin. Partnerské vztahy s německým 
spolkem jsou pro Hrobčicko velmi 
významné a iniciovalo je místní, 
tehdy ještě Občanské sdružení na 
záchranu kostela sv. Prokopa v Mu-
kově společně se Sdružením Bílina 
2006. 
Díky těmto úspěšným kontaktům 
mohly být zachráněny jedinečné 
dominanty Hrobčicka, a to kostel 
sv. Prokopa v Mukově a sv. Jakuba 
většího v Mrzlicích. Dále také var-
hany v mukovském kostele, které 
jsou na Hrobčicku jediné funkční. 

Zápis do Mateřské školy v Ledvi-
cích na následující školní rok již 
proběhl, přesto je v našich mož-
nostech obsadit ještě čtyři volná 
místa dětmi ve věku od 2,5 do 6 let. 
Uvítáme i mimoledvické zájemce  
o předškolní vzdělávání. 
U nás zákonní zástupci neplatí 
úplatu za předškolní vzdělávání, 
hradí pouze stravné ve výši 31 ko-
run za den za předpokladu, že se 
dítě stravuje celodenně. Polodenní 
stravování činí 24 korun za den.
Pořádáme celou řadu doplňkových 
aktivit, výletů, kulturních a dal-
ších programů. Rodiče platí pouze 
vstupné, dopravu objednanými au-
tobusy hradíme z provozních pro-
středků školy. Drobné dárky k Ve-

likonocům, k Mikuláši a podobně 
rodiče neplatí.  
Nabízíme dostatek řízených i vol-
ných činností za využití netradič-
ních pomůcek, jsme nadstandardně  
vybaveni a nově máme k dispozici 
i interaktivní tabuli. Provádíme lo-
gopedickou prevenci, seznamujeme 
děti se základy anglického jazyka. 
Disponujeme prostornou a dobře 
vybavenou školní zahradou, jejíž 
část je ve fázi projektu dětského 
dopravního hřiště. Přilehlé okolí 
nabízí dětem pohybové vyžití na 
dětském hřišti s tobogánem a  dře-
věnými herními prvky v sousedním 
lesoparku.
Přijeďte si společně s vašimi dětmi 
prohlédnout naši jednotřídní škol-
ku. Těší se na vás vstřícný a stabilní 
kolektiv.

Věra Ťupeková, MŠ Ledvice 

Nemůžeme opomenout ani záchra-
nu sochy sv. Prokopa v Mukově  
či navrácení původního zvonu do 

kostela v Mukově. Každoročně pak 
společně české spolky a partnerský 
německý spolek s podporou města 

Bílina a obce Hrobčice  pořádají 
podzimní setkání, které je vždy na-
plněno bohatým programem.
K letošnímu významnému  dese-
tiletému trvání tohoto přátelství 
obec Hrobčice připravuje v rámci 
podzimního setkání širší a pestřej-
ší program, který bude zakončen 
společným hudebním odpoled-
nem v bílinském kulturním domě 
s německou kapelou Algeno – 
Schlagerkapelle z Bavorska, která 
bude hrát české šlágry. Pořadem 
bude provázet principál Divadla  
V Pytli Petr Stolař.

Jana Syslová, 
starostka Hrobčic

Ilustrační foto setkání rodáků z loňského roku                                       Foto: Pavlína Nevrlá

Kontakt: Mateřská škola Ledvice, 
Mírová 107/8, 417 72 Ledvice. 
Telefon: 417 821 136 nebo  736 
613 219. 

KRÁTCE

Německý architekt pomůže osvětlit kostel v Mrzlicích
Kostel	v	Mrzlicích	dostane	nové	osvětlení	podle	návrhu	známého	německého	
architekta	R.	Germera,	 který	 navrhoval	 osvětlení	Braniborské	brány.Mrzli-
ce	a	Berlín	tak	nově	spojuje	jméno	německého	architekta,	který	je	autorem	
projektu	na	vnější	i	vnitřní	osvětlení	kostela	v	Mrzlicích.	Projekt	na	osvětle-
ní	unikátní	stavby	věnoval	spolku	darem	již	v	minulém	roce.	Letos	spolek	
Mrzlice	získal	finanční	prostředky	od	Českoněměckého	fondu	budoucnosti	a	
nyní	hledá	další	sponzory	a	dárce	nutné	pro	dofinancování	náročného	pro-
jektu.																																																																																																											(js)
	
Nábor dobrovolných hasičů byl úspěšný
K	výročí	777	let	od	vzniku	obce	Hrobčice	zastupitelstvo	obce	zřídilo	jednotku	
Sboru	dobrovolných	hasičů.	Členství	v	jednotce	SDH	obce	bude	na	základě	
dohody	o	členství	v	jednotce	bez	pracovně	právního	vztahu.	Zastupitelstvo	
obce	vyhlásilo	nábor	členů	jednotky	Sboru	dobrovolných	hasičů	Hrobčice.	
Členové	jednotek	SDH	obcí	musejí	být	starší	osmnácti	let	a	zdravotně	způ-
sobilí.	Základní	počet	jednotky	činí	devět	členů	-	velitel	jednotky,	dva	velitelé	
družstva,	dva	strojníci	a	čtyři	hasiči.	Celkem	se	přihlásilo	čtrnáct	 zájemců		
z	Hrobčicka	a	Bíliny.																																																																																				(js)

Děti se koupaly v pěně
Dětský	den	s	pestrým	programem	čekal	na	malé	obyvatele	Měrunic	a	jejich	
přátele.	Obec	pro	děti	zařídila	možnost	svézt	se	na	kolotoči,	soutěžit	a	bavit	
se.	Dobrovolní	hasiči	přichystali	několik	stanovišť,	kde	si	děti	mohly	vysoutě-
žit	odměnu.	Bílinští	profesionální	hasiči	přivezli	plošinu	a	umožnili	návštěvní-
kům	rozhlédnout	se	po	okolí	z	výšky.	Kdo	chtěl,	svezl	se	na	koních.	Vrcholem	
dne	bylo	skotačení	v	hasičské	pěně.																																																								(pn) 

Hasiči soutěžili v požárním sportu
V	Měrunicích	se	zjara	konaly	dvě	soutěže	v	požárním	sportu.	V	květnu	hasiči	
bojovali	o	pohár	starostky	obce	Měrunice	v	kategoriích	přípravka,	mladší	a	
starší.	Další	soutěží	byl	Memoriál	Františka	Doksanského,	ve	které	soutěžili	
veteráni.	 V	 polovině	 června	 se	 do	Měrunic	 sjeli	 hasiči	 při	 Podřipské	 lize.	 	
Ta	byla	rozdělena	na	kategorie	muži	a	ženy.	Měruničtí	hasiči	ke	konci	letošní	
sezóny	chystají	slavnosti.	Ty	se	uskuteční	2.	září.	Program	se	v	současné	
době	připravuje.																																																																																									(pn)
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Plavat se učili s úsměvem
Začátkem	června	ukončily	děti	z	Mateřské	školy	Žižkovo	údolí	plavecký	
kurz.	Ani	se	jim	nechtělo	vylézt	z	vody,	rozloučit	se	tak	s	plaváním.	Kurzu	
se	zúčastnilo	dvacet	dětí	a	polovina	již	umí	plavat	sama	bez	jakýchkoliv	
pomůcek.	Velkým	úspěchem	bylo,	že	nikdo	z	dětí	neplakal	a	pobyt	ve	
vodě	byl	pro	ně	zábavou.																																																								Učitelky MŠ

Maminky si zatančily s dětmi
Měsíc	květen	nám	každoročně	přináší	významný	den,	na	který	bychom	
neměli	 zapomenout.	 Vždy	 druhá	 květnová	 neděle	 je	 věnována	 pro	 ty	
nejvzácnější,	které	máme,	naše	maminky.	Ty	se	na	chvilku	se	zastavily		
v	uspěchané	době	a	sdílely	 s	dětmi	vzácné	společné	okamžiky.	Před-
nášely	se	básničky,	zpívaly	písně,	hrály	různé	pohybové	hry	a	tanečky.	
Děti	 ze	 třídy	Motýlků	 předvedly	maminkám	 aerobikové	 vystoupení	 na	
písničku	Beruško,	půjč	mi	jednu	tečku.	Připravené	pásmo	děti	obohatily	
dramatizací	pohádky	O	Palečkovi	a	jeho	kamarádech	a	hudebně	pohy-
bovou	pohádkou	O	 šípkové	Růžence.	Poté	 následoval	 společný	 tanec	 	
s	 maminkou,	 na	 který	 se	 všichni	 moc	 těšili.	 Na	 závěr	 děti	 popřály	
maminkám	 k	 jejich	 svátku	 a	 obdarovaly	 je	 malým	 dárkem,	 kytičkou	 	
či	z	 lásky	vyrobeným	srdíčkem.	Z	usměvavých	pohledů	maminek	bylo	
znát,	že	jim	děti	udělaly	radost	a	malí	umělci	sklidili	zasloužený	potlesk.	

MŠ Čapkova

Žákům z Lidické se v soutěžích daří, 
dostali poděkování

Čtrnáct	žáků	základní	školy	Lidická	si	převzalo	ocenění	za	vzornou	repre-
zentaci	školy	v	různých	soutěžích.	Letos	se	do	celostátních	kol	soutěží	
škola	dostala	hned	pětkrát,	což	je	obrovský	úspěch.	“V	soutěži	Sapere	
navíc	náš	tým	obsadil	druhé	místo,	což	je	opravdu	úžasné.	Další	týmy	
se	umisťovaly	vždy	kolem	jedenáctého	místa.	Když	vezmeme	v	úvahu,		
že	se	těchto	soutěží	zúčastnilo	devětadvacet	tisíc	žáků	z	celé	republiky,		
je	i	toto	velký	úspěch	a	jsme	na	naše	žáky	opravdu	hrdí,”	uvedla	zástup-
kyně	ředitelky	školy	Marie	Sechovcová.
Dárečky	a	upomínkové	předměty	si	žáci	převzali	z	rukou	místostarost-
ky	Veroniky	Horové	v	obřadní	síni	městského	úřadu.	“Samotná	účast	 	
v	soutěžích	pro	děti	znamená,	že	obětují	část	svého	volného	času	přípravě.		
Za	to	jim	moc	děkuji	a	gratuluji	k	úspěchům,”	sdělila	místostarostka.	
Za	účast	v	soutěži	Finanční	gramotnost	byli	oceněni	Annemarie	Novotná,	
Sofie	Kokyová,	Lukáš	Novák,	František	Mixa,	Tereza	Šretrová	a	Jindřich	
Kronus.	V	soutěži	Sapere	zazářili	Michal	Fojtík,	Michaela	Němcová	a	Eli-
sabeth	Kadašová.	Soutěže	Tuta	Via	Vitae	se	zúčastnili	Josef	Tokár,	Anež-
ka	Rampasová,	Kristýna	Kučerová,	Radek	Obracaník,	Tereza	Šretrová	 	
a	Pavel	Hauptvogel.																																																																											(pn)

Připravili dárky maminkám
Děti	z	Mateřské	školy	Žižkovo	údolí	si	pro	své	maminky	k	jejich	svátku	
připravily	krásné	dárečky,	které	jim	se	sladkou	pusinkou	předaly	na	vy-
stoupení	s	pásmem	básniček	a	písniček.	Vše	se	podařilo	a	některé	oko		
i	zaslzelo.																																																																																Učitelky MŠ

Emisaři ze ZŠ Lidická 
navštívili Techmanii

Základní	škola	Lidická	je	od	září	2016	pod	patronátem	Slezského	gym-
názia	 v	Opavě	 zapojena	 do	 projektu	 Emise.	 Cílem	 je	 zamyslet	 se	 nad	
úrovní	 životního	 prostředí,	 ve	 kterém	 žijeme,	 a	možnost	 něco	 změnit	 	
z	pozice	nás,	samotných	žáků.	DDM	v	Ústí	nad	Labem	zaštiťuje	pomoc		
s	projektem	v	našem	kraji.	
V	květnu	jsme	za	odměnu	naší	dosavadní	práce	v	Emisi	vyjeli	na	jedno-
denní	výlet	do	Plzně.	Techmania	Science	Center	nabízí	dvanáct	interak-
tivních	expozic.	Nejvíce	se	nám	líbily	molekuly	prvků,	ze	kterých	 jsme	
sestavovali	modely	sloučenin.	Byly	zde	k	vidění	i	mnohé	další	fyzikální	
a	chemické	pokusy.	Poznávali	jsme	svět	kolem	sebe,	vlastní	tělo	i	ves-
mír.	Jsou	zde	i	trenažéry	různých	sportovních	disciplín,	které	si	zájemci	
mohli	vyzkoušet.	V	planetáriu	jsme	viděli	naučné	i	zajímavé	filmy	o	ži-
votním	prostředí	a	katastrofách	naší	planety.	Někteří	odvážlivci	prakticky	
vyzkoušeli	gyroskop.	Je	to	nácvikové	zařízení	pro	astronauty.	Na	vlastní	
kůži	jsme	pocítili,	i	když	jen	na	pár	minut,	jaké	to	je	být	kosmonautem.	
Dnešní	den	jsme	si	užili	a	všichni	se	do	Bíliny	vraceli	spokojení	a	plní	
zážitků.	Poděkování	patří	i	DDM	Ústí	nad	Labem	za	uskutečnění	našeho	
výletu	za	poznáním.																																		Emisaři 8. a 9. ročníku, ZŠ Lidická
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Deváťáci obhajovali 
absolventské práce

Na	 začátku	 školního	 roku	 si	 de-
váťáci	 ze	 Základní	 školy	 Aléská	
volili	 téma	 a	 vedoucího	 absol-

ventské	 práce.	 Následovalo	 ob-
dobí	velkých	příprav,	vyhledávání		
a	 zpracování	 informací.	 Na	 za-
čátku	 června	 předvedli	 výsle-
dek	 svého	 snažení	 před	 porotou		
a	 spolužáky.	 Některé	 dokonce	
přišli	 podpořit	 i	 rodiče,	 čehož	 si	
velmi	vážíme.	V	průběhu	obhajob	
zazněla	zajímavá	témata	z	oblastí	
paranormální	 jevy,	 vývoj	 hudby,	
vývoj	módy,	balet,	zdravá	výživa,	
parní	 stroj,	 operace	 Barbarossa,	
geocaching,	 cyklistika,	 krypto-
zoologie	a	plno	dalších.	Deváťáci	
tento	úkol	zvládli	velmi	dobře.
Každý	žák	si	po	prezentaci	vysle-
chl	od	učitelů	v	porotě	hodnocení	
písemné	 části,	 ústního	 projevu	
i	 celkového	 vystupování.	 Vše	 se	
promítlo	do	jedné	výsledné	znám-
ky.
Letošní	 osmáci	 své	 spolužáky	
přišli	podpořit	a	zjistili,	co	je	příští	
rok	čeká	a	nemine.	Laťka	je	nasa-
zena	vysoko.

ZŠ Aléská

Rok	utekl	jako	voda	a	my	jsme	se	loučili	s	dalšími	budoucími	školáky.		
V	 tomto	školním	roce	 jich	bylo	v	Mateřské	škole	Čapkova	dvaadvacet	 	
a	v	Mateřské	škole	Za	Chlumem	sedmnáct.	Slavnostní	rozloučení	pro-
běhlo	v	městském	úřadě	za	přítomnosti	starosty	města	Oldřicha	Bube-
níčka,	který	dětem	popřál	mnoho	školních	úspěchů.	
Děti	dostaly	opravdové	šerpy,	pamětní	list	a	upomínkovou	knihu	s	vese-
lými	příběhy.	Zatím	je	budou	číst	se	svými	rodiči,	prarodiči	nebo	starší-
mi	sourozenci,	ale	zanedlouho	už	to	zvládnou	samy.	A	nám	nezbývá,	než	
všem	popřát	zdárné	zahájení	školní	docházky,	hodně	úspěchů	a	radosti	
na	další	životní	cestě.		
Také	všem	ostatním	dětem	přejeme	krásné	prázdniny.	Budeme	se	těšit	
na	společné	setkání	zase	v	září.

MŠ Čapkova

Školní	 rok	 rychle	 utekl	 a	 začaly	 prázdniny.	 Ráda	 bych	 poděkova-
la	 všem,	 kdo	 nám	 pomáhá	 vytvářet	 naši	 školku	 v	 Hrobčicích	 hezkou	
a	 příjemnou.	 Děti	 a	 rodiče	 určitě	 potvrdí,	 že	 jsem	 pyšná	 na	 domá-
cí	 atmosféru	 v	 naší	 školce.	 Je	 to	 velká	 zásluha	 kolektivu,	 který	 s	 lás-
kou	 a	otevřeným	srdcem	pracuje	 v	 naší	 školce.	Velké	díky	patří	 všem	
učitelkám,	 jmenovitě	 Šárce	 Šťastné,	 Hance	 Köhlerové,	 Lucince	 Kní-
žové	 a	 Žandě	 Nájemníkové.	 V	 letošním	 roce	 naše	 řady	 rozšířily	 asis-
tentky	 pedagoga	 Jana	 Pleskotová	 a	 Lída	 Švecová	 a	 jsem	 moc	 ráda,		
že	nám	v	naší	milé,	ale	náročné	práci	budou	pomáhat.	Obrovský	dík	pa-
tří	 také	nepedagogickému	personálu,	a	 to	paní	kuchařce	Renatě	Vítové		
a	děvčatům	dbajícím	o	naši	 školku	 a	 zahrádku	Lence	Šiklové	 a	Terez-
ce	Čechové.	Naše	školka	 kvete	díky	obrovské	podpoře	obce	Hrobčice.	
Máme	 nejkrásnější	 zahrádku	 pro	 děti	 široko	 daleko,	 zateplenou	 škol-
ku,	 nový	 traktůrek	 a	 křovinořez.	 Jsem	vždy	 strašně	 šťastná,	 když	 jsou	
prosby	 o	 pomoc	 vyslyšeny	 a	 každý	 svým	 způsobem	 pomůže	 k	 tomu,	
aby	 naše	 školka	 byla	 stále	 hezčí.	Moc	děkuji	 touto	 cestou	 za	 všechno	
seno	pro	naše	ovečky,	za	zařízení	ostříhání	našich	oveček,	za	sazenice	
do	našich	zeleninových	záhonků,	za	starý	papír	a	za	staré	pečivo,	které	
dáváme	myslivcům,	 za	sponzorské	dary	 jak	peněžité,	 tak	věcné	 (tram-
polína,	cedulky).		V	letošním	školním	roce	jsme	se	také	zapojili	jako	ka-
ždý	rok	do	spousty	aktivit	(Tříkrálová	sbírka,	Medvídek	Niveáček,	soutěž		
o	Bořeňskou	čarodějnici,	sbírka	pro	Světlušku	a	spousta	dalšího)	a	sou-

Předškoláci dostali šerpy

Školní rok v mateřince rychle utekl

Poklad na Kyselce byl nalezen
Děti	z	Mateřské	školy	Žižkovo	údolí	pokračovaly	v	plnění	dalších	úkolů	
v	projektu	Naše	Země.	Velkým	úkolem	bylo	hledání	pokladu	na	Kyselce.	
Než	ho	našly,	musely	jít	po	značené	trase,	kde	plnily	úkoly.	Hravou	for-
mou	si	tak	zopakovaly	své	vědomosti.	Najít	poklad	chtěl	každý,	nakonec	
byl	 objeven	 a	 radost	 byla	 veliká.	 Každý	 dostal	 drahokam	 a	 sladkosti.	 	
S	nadšením	se	vracely	do	školky	plní	zážitků.	
Dalším	úkolem	bude	studie	vody	kolem	nás.

učitelky MŠ

těží	 a	musíme	 se	 pochlubit,	 neboť	 jsme	 byli	 hodně	 úspěšní.	 V	 letoš-
ním	roce	jsme	vyhráli	1.	místo	ve	sběru	starého	papíru	mezi	mateřský-
mi	 školami	 a	3.	místo	 v	přepočtu	na	 jednoho	 žáka,	dále	 jsme	vyhráli		
2.	 místo	 v	 soutěži	 Děti	 na	 hrad.	 Od	 českého	 atletického	 svazu	 naše	
školka	 získala	 dvě	 sady	 cvičebních	 pomůcek	 Atletická	 školička.	 Dále	
bych	 ráda	 poděkovala	 Ústeckému	 kraji,	 za	 jehož	 přispění	 o	 letošních	
prázdninách	proběhne	u	nás	ve	školce	příměstský	tábor	a	bude	zamě-
řen	na	enviromentální	výchovu.	Aby	se	nám	ještě	více	podařilo	přispět		
k	přiblížení	s	přírodou,	zakoupili	jsme	z	dotace	teepee,	které	bude	sloužit	
k	odpočinku	při	táboře	i	mimo	něj,	a	nádoby	na	tříděný	odpad.																																						

Marcela Dvořáková, ředitelka MŠ Hrobčice
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Školu v Hostomicích čekají o prázdninách změny
Máme	za	sebou	závěrečnou	a	nejnáročnější	fázi	školního	roku	-	konec	školního	roku	2016/17.	Tedy	období	posledních	pokusů	žáků	o	vylepšení	závě-
rečné	klasifikace	a	zároveň	období,	kdy	učitelé	vykazují	různé	statistiky	a	musí	spravedlivě	ohodnotit	své	svěřence	známkou.	Je	to	pro	ně	práce	nelehká.	
Nikomu	neublížit,	ale	naopak	povzbudit	a	přitom	být	spravedlivý.	V	letošním	roce	jsme	se	v	Základní	škole	Čestmíra	Císaře	v	Hostomicích	rozloučili	
se	žáky	jedné	deváté	třídy.	Nadále	budeme	sledovat	jejich	další	vývoj	na	jimi	zvolených	školách.	Budeme	rádi,	když	za	námi	přijdou	a	podělí	se	s	námi		
o	své	nové	zkušenosti.	Všichni	naši	absolventi	byli	již	přijati	na	střední	školy	a	přejeme	jim,	aby	se	jim	tam	líbilo	a	byli	úspěšní.	První	velkou	etapu	své	
profesní	přípravy	mají	uzavřenou	a	bude	záležet	už	jenom	na	nich	samotných,	jak	se	svým	potenciálem	naloží.	
V	novém	školním	roce	2017/18,	který	bude	určitě	ovlivněn	změnou	na	postu	ministra	školství,	nám	nastoupí	děti	do	dvou	prvních	tříd	a	my	uděláme	
vše	pro	to,	aby	se	u	nás	cítily	bezpečně,	líbilo	se	jim	u	nás,	a	aby	se	co	nejdříve	naučily	číst	a	psát.
V	souvislosti	s	novým	školním	rokem	dojde	v	naší	škole	ke	změně	v	pedagogickém	sboru.	Naši	školu	posílí	dva	pedagogové.	Jeden	na	prvním	stupni	
a	jeden	na	druhém	stupni.	Věřím,	že	se	brzy	zapracují	a	budou	platnými	členy	našeho	výborného	kolektivu.
V	materiální	oblasti	chystáme	provést	během	prázdnin	řadu	úprav	a	oprav,	abychom	byli	i	po	této	stránce	vybaveni	na	potřebné	úrovni.	Co	se	týká	
audiovizuální	techniky,	tak	budeme	mít	nový	interaktivní	dataprojektor,	zlepšenou	interaktivní	konektivitu	mezi	oběma	budovami	naší	školy,	nově	vy-
malované	budoucí	první	třídy,	vymalovanou	vstupní	halu	a	chodbu	v	přízemí	hlavní	budovy,	vyměněné	lino	v	jedné	třídě,	zrekonstruované	WC	chlapců	
v	hlavní	budově	v	přízemí	a	mnoho	dalšího.	Díky	našemu	zřizovateli	Městysu	Hostomice	včele	s	panem	starostou	Ivanem	Holatou	se	nám	to	průběžně	
daří.	Spolupráce	s	ostatními	starosty	obcí	Ledvice,	Ohníč,	Světec,	pro	které	jsme	školou	spádovou,	je	rovněž	dobrá	a	těšíme	se	s	nimi	na	další	spolu-
práci.
Závěrečné	výlety,	exkurze	a	projekty	jsou	nedílnou	součástí	školního	vyučování	a	mrzí	nás,	že	někteří	rodiče	nechávají	své	děti	doma	a	programů	se	
nezúčastní.	Je	to	věc,	která	se	nám	začíná	rozmáhat.	Jedná	se	přitom	o	hrubé	porušení	povinnosti	rodičů,	zákonných	zástupců	dětí,	zajistit	povinnou	
školní	docházku.	Tyto	akce	jsou	přitom	ve	výukovém	plánu	školy.	Tedy	povinné.
V	letošním	školním	roce	se	nám	nepodařilo	naplnit	poznávací	zájezd	do	Velké	Británie,	ale	věřím,	že	se	nám	to	v	příštím	roce	povede.	V	rekreačním	
středisku	Poslův	mlýn	proběhla	v	termínu	škola	v	přírodě	ve	spolupráci	s	agenturou	PAC.	Tato	akce	se	setkala	s	velmi	kladným	ohlasem	jak	u	dětí,	
tak	u	učitelů.	Plánujeme	ji	v	příštím	školním	roce	opakovat,	a	to	pro	děti	z	I.	stupně	do	Sloupu	v	Čechách	a	pro	děti	z	II.	stupně	opět	do	Poslova	Mlýna	
(Doksy).
V	závěru	svého	článku	chci	poděkovat	všem	zaměstnancům	naší	školy	za	jejich	výbornou	práci	a	obzvláště	pak	celému	pedagogickému	sboru,	který	je	
opravdu	výborný.	Vaše	děti	jsou	v	dobrých	rukou	a	jsem	přesvědčen,	že	to	tak	bude	i	nadále.	Rovněž	tak	děkuji	všem	rodičům,
kteří	nás	nějakým	způsobem	podporují	 a	 zúčastňují	 školních	akcí.	 Jménem	pedagogického	sboru	a	všech	zaměstnanců	školy	vám	všem	přejeme	
krásnou	dovolenou	a	pěkné	počasí.

Mgr. Aleš Žák, ředitel ZŠ Čestmíra Císaře

Módní návrháři vyráběli trika
Děti	z	Mateřské	školy	Žižkovo	údolí	si	vyzkoušely,	jaké	to	je	být	módní	
návrhářem.	Každý	 si	 přinesl	 jednobarevné	 tričko	 a	 podle	 své	 fantazie	
si	 jej	 vyzdobil.	 Některé	 kresby	 byly	 opravdu	 zajímavé,	 posuďte	 sami.	 	
Svá	trička	nyní	hrdě	nosí.

MŠ Žižkovo údolí

Sportování ukončilo rok v mateřince
Děti	z	MŠ	Žižkovo	údolí	se	loučily	se	svou	mateřskou	školou	sportová-
ním.	Učitelky	si	pro	ně	připravily	různé	disciplíny,	kde	nebylo	důležité	
zvítězit,	ale	zúčastnit	se.	Počasí	jim	přálo,	a	tak	soutěžily	uvnitř	školky		
i	venku.	Vládla	příjemná	atmosféra,	děti	vše	braly	s	úsměvem.	Odměnou	
jim	byl	diplom,	medaile	a	sladkosti.																																MŠ Žižkovo údolí

Seznamují se s vodou
Děti	z	mateřské	školy	Švabinského	navštěvují	
plavecký	 kurz	 v	 plavecké	 hale.	 Seznamují	 se	
tam	s	vodou,	bubláním	do	vody,	skoky	a	potá-
pěním	se.	Všem	se	na	plavání	moc	líbí.	
		

MŠ Švabinského
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Domácnost s úsměvem zajistí Veselé koště 

Centrum města má poctivou kavárnu

Tradičních obchodů není nikdy 
dost a v Bílině právě jeden přibyl. 
V Seifertově ulici fungují nové 

domácí potřeby s názvem Veselé 
koště. Obchod nabízí jak tradič-
ní produkty, tak i moderní vyba-
vení domácností. Navíc ve velmi 
pěkném prostředí. “Do ne příliš 
velkých prostorů jsme se snažili 
dostat velké množství nabízeného 
sortimentu. Zároveň jsme ale chtě-
li, aby vše bylo uspořádáno vkusně
a nápaditě. Chtělo to tedy nápad,” 
popsala majitelka obchodu Barbo-
ra Švejnohová, jak se zboží dosta-
lo do regálů vytvořených ze štaflí, 
velkých šuplíků či euro palet. Ná-
padné jsou také stolečky ze starých 
šicích strojů, které slouží jako pul-
tíky. Obchod nabízí nepřeberné 
množství základních domácích po-
třeb v různých cenových relacích 
i typech. Samozřejmostí je velká 

nabídka košťat, aby obchod dostál 
svému jménu. “V přední části ob-
chodu jsou spíše moderní věci, od 
oblíbených košíků přes barevné ta-
líře a kávové servisy až po keramic-
ké dávkovače mýdla a další vybave-
ní koupelen,” vyjmenovala pouze 
malou část sortimentu majitelka. 
Kdo by přímo v obchodě nenašel, 
co hledá, může sáhnout po katalo-
gu. “Tam je samozřejmě nabídka 
daleko širší. Co si zákazník vybere,
to objednáme, a během několika 
málo dní si věci může vyzvednout 
na prodejně. Tímto jsme vyřešili 
omezené prostory kamenného ob-
chodu,” vysvětlila Barbora Švejno-
hová.
Malí obchodníci v centru Bíliny
se musejí vyrovnat s konkurencí

blízkých supermarketů. To by však 
v případě Veselého koštěte nemě-
la být potíž. “Samozřejmě jsme na 
toto mysleli, proto se snažíme na-
bízet převážně takový druh zboží, 
který supermarkety ani podobné 
velké řetězce obchodů nenabí-
zejí. Nákup u nás je také odlišný  
v prostředí, které není neosobní, 
a v obsluze, která se o potřeby zá-
kazníků opravdu zajímá,” doplnila 
majitelka.

Obchod s domácími potřebami 
Veselé koště se nachází 

v Seifertověulici v místě, 
kde dříve býval obchod 

s dětským textilem. 

Milovníci dobré kávy, kterým  
v centru města chybělo příjemné 
místo k posezení, míří do nově 
otevřené kavárny My Café. Tam 
najdou vše, co k moderní kavárně 
patří - čisté útulné prostředí, výběr  

z úzkého sortimentu teplých i stu-
dených nápojů a milou obsluhu. 
“Právě takové místo tu nebylo. 
Rozhodl jsem se tedy vybudovat 
kavárnu, kam lidé budou chodit 
především kvůli kávě. Velmi od-
povědně jsem vybíral značku kávy, 
kterou tu budeme lidem podávat. 

Rozhodl jsem se pro Café Reserva, 
která zatím není příliš známá,  
a přitom je velmi kvalitní a chuťo-
vě výborná,” uvedl majitel My Café 
Bui Mong Diep. 
Nabízená značka kávy je namícha-
ná z prémiových směsí různých 
druhů zrnek vypěstovaných na ma-
lých plantážích v rovníkové Africe, 
Indii nebo Střední a Jižní Americe. 
Kávovníky tam rostou přirozeně 
ve stínu deštných pralesů. Káva se 
pěstuje bez použití umělých pesti-
cidů, herbicidů nebo chemických 
hnojiv. Tyto pěstební postupy po-
máhají udržovat zdravé životní 
prostředí a přispívají k ochraně 
čisté podzemní vody. Kdo zrovna 

nemá chuť na kávu, může si vybrat 
z různých druhů takzvaných fresh 
nápojů, tedy čerstvých ovocných 
šťáv. “Do těchto nápojů nepřidává-
me žádné další ingredience, kromě 
ledu, pokud ho zákazník požaduje. 
Je to čistá ovocná šťáva z čerstvého 
ovoce, které dovážíme z němec-
kých velkoskladů a vždy vybíráme 
ty nejlepší kousky,” vysvětlil maji-
tel.
Ke kávě si mohou návštěvníci vy-
brat hned z několika druhů zákus-
ků ze světecké cukrárny. “Jejich 
medovník je vyhlášený v celém 
okolí, ale odebíráme i další jejich 
zákusky, například výborný citro-
nový dort,” doplnil Bui Mong Diep.

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Kavárna nabízí posezení ve vnitřních členitých prostorách i na zahrád-
ce. Nachází se v ulici Želivského vedle Sport baru. Kapacita je devětatři-
cet míst, v případě potřeby je možné ji navýšit. Od pondělí do čtvrtka 
si lidé mohou na kávu zajít již od osmi ráno a zavírá se v devět večer.  
V pátek a v sobotu je kavárna otevřená od 10 do 23 hodin a v neděli od 
11 do 19 hodin. Zavírací hodiny jsou ale orientační, v případě zájmu 
zákazníků se mohou prodloužit.

Prostředí kavárny je velmi moderní a útulné                                              Foto: Pavlína Nevrlá

Místo regálů v obchodě slouží třeba štafle 

  Foto: Pavlína Nevrlá

PEJSCI Z ÚTULKU HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV 
Káča

Odchycena	v	Bílině,	nejspíše	kříženec	německého	
ovčáka,	asi	7	 let	stará	 fena,	váha	při	příjmu	27,5	
kg,	v	kohoutku	vysoká	asi	53	cm.
Zpočátku	 byla	 trošku	 vystrašená,	 ale	 začíná	 se		
v	 útulku	 oťukávat.	Na	 vodítku	 chodí	 velmi	 dobře		
a	klidně	a	dokáže	být	velmi	milou	společnicí.	

Jonatán 
Odchycen	v	Bílině,	nejspíše	kříženec	stafordšírské-
ho	teriéra,	pitbulteriéra	a	bullteriéra,	asi	2	roky	sta-
rý	pes,	váha	při	příjmu	19,5	kg,	v	kohoutku	vysoký	
asi	54	cm.
Má	 ranky	 po	 těle,	 nejspíše	 od	 kousnutí.	 Jonatán	
chodí	 dobře	 na	 vodítku	 a	 za	mlsku	 umí	 i	 sedni.	
Má	v	sobě	hodně	energie,	kterou	potřebuje	zacílit	
správným	směrem.	Určitě	to	není	vhodný	pes	pro	
chovatelské	začátečníky.

Rostík a Ziky
Odchyceni	v	Měrunicích,	nejspíše	kříženci	terié-
ra,	štěňata,	asi	10	až	12	měsíců	staří	psi.	Rostík	
-	váha	při	příjmu	6	kg,	v	kohoutku	vysoký	asi	
28	cm.	Ziky	-	váha	při	příjmu	10	kg,	v	kohoutku	
vysoký	asi	40	cm.	
Jsou	to	veselá	štěňata.	Na	vodítku	chodí	dobře.	
Rádi	se	pomazlí	a	rádi	 lumpačí.	Budou	rádi	za	
hodnou	paničku	či	pána,	kteří	je	už	nezklamou.	

Kalamajka
Odchycena	 v	 Hrobčicích,	 nejspíše	 kříženec	 německého	
ovčáka	a	stafordšírského	teriéra,	asi	rok	stará	fena,	váha	
při	příjmu	20	kg,	v	kohoutku	vysoká	asi	49	cm,	přijata	
hubená	a	vystrašená.	
Vlídným	 přístupem	 se	 mění	 ze	 dne	 na	 den.	 Potřebuje	
vřelý	 domov,	 péči	 a	 správné	 vedení,	 a	 bude	 zní	 bezva	
společnice.
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Hrobčice oslavily výročí od první zmínky

Senioři si užili sportování

Setkání přátel s hudbou

V sobotu 27. května oslavila obec 
Hrobčice 777 let od první písemné 
zmínky o obci. K tomuto význam-
nému výročí obec uspořádala slav-
nost v rámci oslav dětského dne.
Celá akce byla zahájena velkole-
pým průvodem s alegorickými 
vozy zachycujícími historii od 13. 
století po současnost. V průvodu 
jsme mohli vidět zástupce místních 
spolků - včelaře, myslivce, spolek 
Veselý venkov, Hroklub, fotbalisty 
FK Hrobčice dospělé i žáky, moto-
klub a děti z mateřské školy v dře-
věném vláčku. Nechyběla koňská 
jízda, složky záchranného systému 
a několik historických vozidel. Vel-
kou zajímavostí zde byl kombajn 
Massey Ferguson z poloviny mi-
nulého století. Do průvodu se za-
pojili také občané Hrobčicka a naši 
němečtí partneři, kteří dorazili,  

Bílinští senioři se 
zúčastnili 30. roční-
ku sportovních her 
důchodců v Mos-
tě. Diplom za prv-
ní místo v hokeji a 
třetí místo v hodu 
kroužky si odvezl 
Jiří Mudra. Stanisla-
va Havlíčková zas 
byla třetí nejlepší  
v golfu. 

(pn)

Posezení s živou hudbou si užili senioři z Klubu důchodců I na Praž-
ském Předměstí. Kapela Sebranka jim tři hodiny přinášela trampské 
či country písně. Senioři si zazpívali i zatančili.                                 (pn)

aby s námi mohli toto významné 
výročí oslavit. Průvod odstarto-
val na návsi a prošel celou obcí až  
k místnímu fotbalovému hřišti, 
kde starostka Hrobčic Jana Syslová 
společně s místopředsedou němec-
kého spolku Heimatkreis Bilin e.V., 
Dietmarem Hellerem oficiálně za-
hájili program slavnosti a dětského 
dne. Místopředseda Dietmar Heller 
přednesl zdravici německého part-
nera a vyslovil osobní přání. „Přeji 
obci, jakož všem jejím obyvatelům, 
úspěšný rozvoj s Božím požehná-
ním a šťastnou budoucnost pro 
nejméně dalších 223 let, aby se 
mohlo v roce 2240 ohlédnout na 
úspěšných 1000 let.“
Tou dobou již bylo fotbalové hři-
ště zaplněno davy návštěvníků a 
nezbývalo nic jiného než otevřít 
arénu Divadla V Pytli Petra Stolaře 

a odstartovat tak dnes již tradiční 
soutěžní odpoledne pro děti. Pestrý 
program plný her a soutěží doplni-
lo šermířské vystoupení. Vítaným 
rozptýlením byl i přelet letadla, 
které krásný slunný den překvapilo 
bonbónovým deštěm. A aby se děti 
měly přece jen kde osvěžit, po pře-
hlídce hasičského vozu zaplavila 
část hřiště oblíbená pěna. Odměny 
připravené pro děti za jejich výko-
ny v soutěžní aréně rychle mizely  
a bylo tedy načase přejít k losování 
tomboly plné hodnotných cen.
Krásné počasí a příjemná atmosfé-
ra panovaly v Hrobčicích po celý 
den. Děti se kromě soutěží mohly 
vyřádit na kolotočích, houpačkách, 
projet se vláčkem či sklouznout na 
nafukovacím hradu. 
Tím ale výčet zajímavostí 777. vý-
ročí nekončí. Obec Hrobčice si ve 

spolupráci s historickou mincov-
nou z Jablonce nad Nisou připravi-
la pro letošní návštěvníky dětského 
dne pamětní minci obce Hrobčice, 
kterou bylo možné vyrazit přímo 
na místě. Ve večerních hodinách 
program doplnilo očekávané vy-
stoupení kapely Kabát revival west 
a v závěru programu zahrála k tanci 
a poslechu kapela Voice, na kterou 
navázalo vyvrcholení celého dne 
v podobě ohnivé show a tradiční-
ho ohňostroje. „Bylo to ohromné, 
ráda bych poděkovala všem účast-
níkům průvodu za jejich iniciativu 
a nápaditost a samozřejmě děku-
ji sponzorům, protože bez jejich 
podpory bychom nemohli realizo-
vat tyto oslavy v takovém rozsahu. 
Také děkuji všem, kdo se na pří-
pravách podíleli.“ dodala starostka 
obce Jana Syslová.                      (red)

Program slavností:

sobota 29. 7.
15.00	zahájení	
15.05	Anna	Pávková	-	zábavný	program	pro	děti
16.05	Patrik	Jandejsek	-	show	s	hula	hop	kruhy
18.30	skupina	Alibi
19.00	Nela	Kailová
19.30	Patrik	Jandejsek	-	show	s	hula	hop	kruhy
19.50	skupina	Alibi
21.00	Josef	Vágner	-	hlavní	host
21.50	skupina	Alibi	-	k	tanci	a	poslechu

neděle 30. 7.
11.00	mše	v	kostele	sv.	Jakuba	Většího

Po	 oba	 dny	 budou	 k	 dispozici	 pouťové	 atrakce	 a	 stánky	 	
s	občerstvením.
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Děti z domova strávily příjemný den v lese

Učili se sebeobraně Infocentrum nabízí
nové pohlednice

Pozvánka, kterou nám předala teta 
vedoucí vychovatelka na Den s lesy 
ČR, nás přivedla do překrásného 
prostředí pod kostomlatským hra-
dem, který jsme už sice několikrát 
viděli, ale kam se vždy rádi vrací-
me.
Radek, Martinka, Marcelka, Péťa, 
Terka a Sárinka jsou známí ces-
tovatelé, kteří si nikdy nenecha-
jí ujít příležitost vyrazit na cesty.  

Dnešní generace měkne, a proto 
jsme na toto téma měli v Dětském 
domově Tuchlov přednášku o se-
beobraně a boxu. Přijel za námi 
strážník z Městské policie Děčín  
a zároveň trenér boxu. Přivezl s se-
bou svého učence. 
Ukázali nám spousty dobrých  
a užitečných rad. Nejenže jsme si 
vyzkoušeli silovou stránku boxu, 
ale i například výdrž. Nevěděli 
jsme, jak je náročné intenzivně bo-
xovat třicet vteřin. Mimo jiné nám 
ukázali různé chvaty a bolestivé 
body na těle. Myslím, že někteří  
z nás v tomto sportu naleznou zalí-
bení. Nejhezčí tečkou na konec byl 
dárek v podobě boxovacího pytle  
a boxerek. Takže běžíme trénovat. 

DD Tuchlov

Děkujeme bílinským foto-
grafům, Josefu Maršálko-
vi, Romanovi Čeledovi 
a Kateřině Žofkové, 
za pomoc při tvorbě 
nových pohlednic 
našeho města.

Na místě nás čekala registrace 
účastníků, při které jsme dostali 
kupony na občerstvení, a už jsme 
společně vyrazili na vytyčenou 
trasu. Cestou od úpatí směrem  
k hradu nás čekala ukázka těžeb-
ní činnosti v lese, kde jsme viděli 
mnoho dosud neznámých činnos-
tí, a objevné pro nás bylo také to, 
co všechno se musí udělat, než se 
porazí v lese jeden strom.

Také ukázka práce se včelami byla 
nejen zajímavá, ale také veselá, 
protože tady včely zatím nelétaly,  
a tak nikdo nedostal žihadlo.
Skutečné překvapení nás čekalo na 
hradě - skupina historického šermu 
Páni z Kostomlat a divadelní před-
stavení pohádky. Všichni jsme si 
to opravdu velice užívali také díky 
tomu, že se nám vydařilo počasí a 
celý den se na nás smálo sluníčko.

Děti si nakonec dokonce samy vy-
robily mýdlo a bylinkový čaj, který 
jsme si po návratu do dětského do-
mova večer také uvařili. Spořádali 
jsme také buřtíky, pokochali se 
rozhledem z věže hradu a se spous-
tou nádherných zážitků a příjemně 
unaveni jsme se ještě projeli na lo-
dičce vytesané z jediného stromu.

Teta Lada a děti, DD Tuchlov

Trénink boxu malé bojovníky zaujal

Foto: DD Tuchlov

Dostáváme se k svátku světců z 
úsvitu naší historie. Přinesli nám 
novou kulturu, nové písmo, nový 
jazyk. Měrou vrchovatou naplnili 
své poslání, když při své misii skvě-
lým způsobem rozšířili a upevnili 
křesťanství velkomoravských Slo-
vanů. Roku 1880 byli oba slavní 
bratři svatořečeni. Cyril a Metoděj 
mají svůj svátek 5. července, kdy 
v roce 863 údajně měli na Velkou 
Moravu přijít, a to na pozvání kní-
žete Rostislava.
Centrem cyrilometodějské tradice 

je dnes Velehrad, místo, kde byl 
údajně pohřben Metoděj. Každo-
ročně se stává cílem poutníků z 
Čech a Moravy.
Dalším významným svátkem to-
hoto měsíce je hned další den. 6. 
července 1415 byl totiž podle roz-
hodnutí kostnického koncilu upá-
len mistr Jan Hus. Každý z nás ze 
školy ví, že se jedná o kněze, který 
ostře kritizoval nepravosti samotné 
církve. Jeho názory byly církvi na-
tolik nepříjemné, že sáhla k trestu 
smrti. Lidé Husovi věřili, což ná-

sledující husitské hnutí celé Evropě 
dokázalo.  

Mgr. Pavel Pátek

Pranostika:

Co červenec neuvaří, 
srpen nedopeče.

Jaký červenec, takový leden.

Když červenec pěkně hřeje, 
o Vánocích se zima zaskvěje.

Pár slov k svátkům v červenci Náměstí 
bude patřit 
citroënům

Veteráni i současné vozy znač-
ky Citroën se sjedou na Mírové 
náměstí 15. července. Veřejnost 
si tam bude moci prohlédnou 
desítky různých vozů. Organi-
zátoři připravili i překvapení. 
Srazu citroënů se zúčastní i vo-
jáci se svou kolovou technikou. 
Přehlídka vozů začne zrhuba  
v 11 hodin dopoledne. 

NABÍDKA

Prodám hrob č. 222/1 na městském hřbitově.
Tel.: 732 602 443 
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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

Zastupitelstvo města na 4. zasedání, které se uskutečnilo 22. června 2017, mimo jiné:

Rada města na své 10. schůzi konané 6. června mimo jiné:

Schválilo:
Navýšení rozpočtu odboru nemovi-
tostí a investic na akci Zateplení areálu 
pošty lokalita Chlum v celkové výši 
4.000.000 Kč z přebytku hospodaření.

 Přijetí neinvestiční dotace  
z kapitoly Úřadu vlády ČR na pro-
gram Podpora terénní práce na rok 
2017, ve výši 300.000 Kč.

 Přijetí neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu z Programu prevence kri-
minality na rok 2017 ve výši 159.000 
Kč na zajištění víkendových pobytů a 
tábora OSPOD.

 Přijetí neinvestiční účelové  
dotace ve výši 1.617.000 Kč na výkon 
agendy sociálně právní ochrany dětí v 
roce 2017, kterou poskytuje Minister-
stvo práce a sociálních věcí prostřed-
nictvím Krajského úřadu Ústeckého 
kraje.

 Přijetí dotace na výkon soci-
ální práce ve výši 2.394.000 Kč  
v roce 2017, kterou poskytuje Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí  

Uložila:
 Tajemníkovi městského úřadu při-

pravit návrh smlouvy o zprostřed-
kování burzovních komoditních 
obchodů na zprostředkování nákupu 
dodávky elektřiny v napěťové hla-
dině nízkého napětí pro organizace 
zřízené městem, včetně všech budov 
Městského úřadu Bílina, na rok 2018.

Schválila:
 Účetní závěrku společnosti HNsP, 

s. r. o., Bílina, za rok 2016. Návrh 
jednatele společnosti HNsP, s. r. o., 
Bílina, na ponechání vykázaného zis-
ku ve výši 1.537.000 Kč jako neroz-
děleného zisku minulých let pro krytí 
případných ztrát let budoucích.

 Mimořádnou účetní závěrku spo-
lečnosti Rekreační a sportovní zaří-
zení Bílina, s. r. o. v likvidaci, sestave-
nou k 31.05.2017.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a:
- BOHEMIA HEALING MARIEN-
BAD WATERS, a. s., jako příjemcem 
ve výši 50.000 Kč na výrobu a insta-
laci panelů infostezky v areálu Bílina 
Kyselka v roce 2017,
- Jakubem Jaklem jako příjemcem ve 
výši 30.000 Kč na akci Setkání přátel 
vozů Citroen – 5. ročník, která se 
uskuteční od 14.07. do 16.07.2017,
- Jindřichem Luňákem jako příjem-
cem ve výši 5.000 Kč na ozvučení a 
osvětlení muzikálu „Jakoubek“ hra-
ného ve dnech 19.05. až 21.05.2017 
na zřícenině hradu Kostomlaty pod 
Milešovkou.
- společností Výzkumný ústav pro 
hnědé uhlí, a. s., jako příjemcem ve 
výši 40.800 Kč na realizaci seminářů 
s tématikou životního prostředí pro 
žáky bílinských ZŠ,
- společností EQUIPARK, o. p. s., 
jako příjemcem ve výši 5.000 Kč na 
akci „Jezdecké závody“ v roce 2017, v 
rámci kterých bude vyhlášena soutěž 
„Cena města Bíliny“,

prostřednictvím Krajského úřadu Ús-
teckého kraje.

 Přijetí dotace ve výši 451.000 Kč 
a přesun finančních prostředků  
v rámci schváleného rozpočtu Měst-
ské policie Bílina ve výši 86.000 Kč na 
realizaci projektu „Asistent prevence 
kriminality“ z programu Prevence 
kriminality MVČR 2017.

 Záměr bezúplatného převodu pane-
lů infostezky v areálu Kyselka do vlast-
nictví města Bílina.

  Uzavření dohody o ukončení 
smlouvy o spolufinancování akce: Sy-
čivka, ř. km 0, 707 – (Bílina) – úprava 
koryta u okálů v Žižkově údolí (pro-
tipovodňová opatření) mezi městem 
Bílina a Povodím Ohře.

 Uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku mezi městem Bílina 
jako převodcem a Městskými technic-
kými službami Bílina jako nabyvate-
lem, v celkové výši 3.985.442,94 Kč, 
kdy předmětem bezúplatného převo-
du jsou dětská hřiště a herní prvky.

- společností EQUIPARK, o. p. s., 
jako příjemcem ve výši 15.000 Kč na 
projekt „Autistické děti u koní“, a to 
na úhradu nákladů za krmení pro 
koně, kováře a veterináře v roce 2017,
- Aloisem Kružíkem jako příjemcem 
na nákup povinného bezpečnostního 
oblečení pro členy oddílu Fitness Jis-
kra Bílina v roce 2017

 Uzavření smlouvy o dílo mezi měs-
tem Bílina jako objednatelem a spo-
lečností as4u.cz, s. r. o., Liberec, jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je 
systém správy a provozování webo-
vých stránek města Bílina – redakční 
systém.

 Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a 
společností BOHEMIA HEALING 
MARIENBAD WATERS, a. s., jako 
dárcem, jejímž předmětem je přijetí 
Bílinské kyselky v celkové hodnotě 
2.580,60 Kč.

 Účetní závěrku k 31.12.2016 pří-
spěvkových organizacích zřizova-
ných městem včetně rozdělení hos-
podářského výsledku do fondů dle 
návrhů ředitelek a ředitele příspěvko-
vých organizací.

 Podmínky soutěže o nejhezčí květi-
novou výzdobu města Bíliny pro rok 
2017.

 Uzavření smlouvy o nájmu prosto-
ru sloužícího podnikání mezi ESOX 
ETC, s. r. o., Račín 50, PSČ 592 11, 
jako nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem. Předmětem smlou-
vy je pronájem prostor sloužícího 
podnikání na adrese Komenského 
38, dvorní trakt, Bílina o celkové vý-
měře 152,88 m2 pro využití jako pro-
dejna tepelné techniky, sklady a kan-
celář za nájemné dle platné směrnice 
o nájmu z prostor sloužících podni-
kání s účinností smlouvy o nájmu od 
01.10.2017.

 Uzavření smlouvy o nájmu prostor 
sloužících podnikání mezi společ-
ností Česká spořitelna, a. s., se sídlem 
v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 

 Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností 
Arkadie, o. p. s., jako příjemcem, na 
projekt „Pravidelná doprava osob 
se zdravotním postižením“, ve výši 
100.000 Kč.

 Účetní závěrku města Bíliny k 
31.12.2016.
 
Souhlasilo:

 S celoročním hospodařením města 
Bíliny za rok 2016 s výhradami. Přijí-
má opatření k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků dle přílohy „Zpráva o 
přijatých opatřeních k odstranění ne-
dostatků“ a zároveň ukládá vedoucí 
finančního odboru vypracovat vnitřní 
směrnici o vedení pohledávek dle této 
zprávy.                                                         

Vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku  

č. 4/2017 o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství.

140 00, jako nájemcem a městem 
Bílina jako pronajímatelem. Před-
mětem smlouvy je pronájem prostor 
sloužících podnikání na adrese Wol-
kerova č. p. 73 ev. č. 7, Bílina.

 Podání žádosti na Severočeské doly, 
a. s., Chomutov, o bezúplatný převod 
hasičské cisterny do majetku města, 
pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Bílina.
 
Souhlasila:

 S udělením výjimky nad počet dětí 
stanoveného prováděcím právním 
předpisem v souladu s § 23 odst. 5 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů. 
V přípravné třídě ZŠ Za Chlumem 
může být pro školní rok 2017/2018 
zapsáno 19 dětí za předpokladu, že 
toto zvýšení počtu není na újmu kva-
litě vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti a 
ochrany zdraví.

 S použitím znaku města na dresech 
HC Kafáč Bílina. Znak města bude 
použit v souladu s OZV města Bíliny 
č. 2/2011 o městských symbolech a 
jejich užívání. Znak lze užívat v ba-
revném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. I této 
vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou veřejné za-

kázky malého rozsahu na:
- „MŠ Bílina, Za Chlumem 818 - 
úprava sociálního zařízení 1. NP a 
2. NP“ je nabídka společnosti ABS – 
stavební společnost, s. r. o., Bílina,
- „Rekonstrukce chodníku v parku 
u Husitské bašty“ je nabídka společ-
nosti SG-SANACE, s. r. o., Most,
- „Generální oprava kanalizace a so-
ciálního zařízení ZŠ Lidická“ je na-
bídka společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. 
o., Bílina,
- „Generální oprava rozvodů vytá-

 Vzalo na vědomí:
 Postup projednávání „Strategie pro 

odkup obchodních společností a bytů 
v Bílině, Teplické předměstí“.

 Informaci stavebního úřadu a život-
ního prostředí – úřadu územního plá-
nování, o pořízení Územní studie pro 
lokalitu Teplické Předměstí.

 Splnění usnesení zastupitelstva měs-
ta , kterým bylo radě města uloženo 
průběžně informovat zastupitelstvo 
města o jednotlivých krocích vedou-
cích ke zrušení společnosti Rekreač-
ní a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
v likvidaci, a zároveň bere na vědomí 
ukončení likvidace k 31.05.2017.

 Zápis z jednání finančního výboru 
z 19.06.2017.

 Zápis z jednání kontrolního výboru 
z 12.06.2017, včetně zprávy z kontroly 
plnění plánu vzdělávání zaměstnanců 
Městského úřadu Bílina.

pění a výměna otopných těles MŠ 
Žižkovo údolí 275, Bílina“ je nabídka 
společnosti WOHER, s. r. o.,
- vybudování lanového centra Pla-
mínek – lokalita Za Chlumem, je 
nabídka společnosti Roman Kudrna, 
Marwyn, Ústí nad Labem.
 
Vzala na vědomí:

 Zápis ze zasedání komise pro ži-
votní prostředí a dopravu z 26.04. a  
zápis z jednání komise pro školství, 
kulturu a sport z 10.05.2017.

 Dopis Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, kterým in-
formuje město o zahájení přípravy 
rekonstrukce železničního osobního 
nádraží v Bílině.

 Informace odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví v Bílině o problematice 
v návaznosti na podněty k nezletilým 
dětem od Městské policie Bílina a 
případy domácího násilí od Policie 
ČR.

 Informace vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví o 
provedených šetření za období 
09.05.–19.05.2017 a příklad úspěšné 
intervence sociálních pracovníků na 
území města Bíliny.

 Informaci k zajištění provozu vodá-
renské infrastruktury po roce 2020.

 Informaci vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu k přípravě akce Bí-
linské slavnosti – Den horníků, která 
se uskuteční 16.09.2017.

 Informace jednatelky společnosti 
HNsP s. r. o., Bílina, o rozšíření služeb 
klientům Bíliny a spádových oblastí o 
zubní pohotovost.

 Konečnou zprávu o průběhu lik-
vidace společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina, s. r. o., zpraco-
vanou likvidátorkou společnosti, Ing. 
Růženou Kittlovou.
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Ivan Řádek 

Zdeněk Janů Jan Kohstal

Zdeňka Vachalce

Vzpomínka

Vzpomínka Vzpomínka

Vzpomínka

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

bez	slůvka	rozloučení	

Dne	30.	května	2017	
uplynulo	15	let,	kdy	navždy	odešel	pan Dne	3.	července	2017	

uplynulo	8	let,	kdy	nás	navždy	opustil	pan	

Dne	5.	června	2017	
jsme	si	připomněli	výročí	úmrtí	pana	

 
Karel Cypzirsch.

 
Olga Svobodová.

 
Marta Špringlová 

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 10. května 2017 oslavil 
své 85. narozeniny pan 

Dne 28. července 2017 se dožívá 
krásných 91 let naše milá paní 

Dne 29. května 2017 oslavila paní 
 

Popřát mu pevné zdraví přišli zástupci města. 

Přejeme jen pevné zdraví, pohodu, štěstí. 
Hodně Božího požehnání.

Děkujeme za její lásku a vstřícnost.

Eliška a ostatní její hodní blízcí, starající se.

své 80. narozeniny. Dlouholeté učitelce a zástupkyni 
bílinského gymnázia popřáli zástupci města štěstí 

a zdraví v dalších letech a duševní pohodu.  

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

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

Stále	vzpomínají	manželka,	děti,	Zdeněk,	
Renata	a	Jana	s	rodinami.	

Bratři	a	švagři.	

S	láskou	vzpomínají	maminka	s	manželem,	
bratr	Petr	a	sestra	Brigita	

s	rodinami.	

Dne	17.	září	2017	by	se	dožil	85	let.	
S	láskou	vzpomínají	manželka	a	děti	

s	rodinami.	

Chtěli bychom poděkovat personálu lůžkového oddělení LDN A Hor-
nické nemocnice s poliklinikou v Bílině za skvěle odváděnou práci. Přes-
tože je jejich práce velmi náročná, dokáží pacientům zachovat důstoj-
nost, přistupovat k nim vstřícně,  laskavě a s úsměvem.

Jana a Cyril Kubeškovi

Ráda bych se podělila o zkušenost, která se nám přihodila.
Dne 11. 5. 2017 zemřela naše maminka, babička, tchyně, teta a přítelky-
ně Květoslava Bělohlávková. Zemřela paní, která byla zdravotní sestrou 
a celý svůj život pomáhala druhým ve městě, kde celý život žila - v Bílině.
V den úmrtí synové zemřelé Ing. Jiří Bělohlávek a Zbyněk Bělohlávek 
objednali u společnosti PONTUS s.r.o., v Bílině na Žižkově náměstí po-
hřeb se dnem konání 19. 5. 2017 od 11 hodin v obřadní síni bílinského 
hřbitova.
Pohřeb byl na základě vyspecifikované objednávky řádně zaplacen v ho-
tovosti. Na základě objednávky jsme očekávali důstojný pohřeb – roz-
loučení s naší maminkou.
V den pohřbu nás čekala řada překvapení, která z celého obřadu učinila 
nevhodnou a ostudnou záležitost. Zde jmenuji některá z nich:
1) Obřadní síň nám byla otevřena v 10.45 hodin, kdy přišla řečnice, která 
se nám nejen nepředstavila, ale nebylo nám umožněno se seznámit s 
řečí, kterou měla během obřadu předčítat.
2) Prostory „čekací místnosti“ pro rodinu a samotná obřadní místnost 
byly vytápěny a museli jsme na tuto skutečnost upozornit my. (toto jsme 
zjistili zcela náhodou, když jsme hledali paní řečnici). V pátek 19. 5. bylo 
venku 29°C.
3) Před zahájením pohřbu došlo k výpadku elektrické energie. Toto ne-
zavinila pohřební služba, ale způsob oznámení a neřešení situace, kdy 
jsme díky vedru v prostorách obřadní síně, museli čekat venku před bu-
dovou, byl neuvěřitelný. Zde bych očekávala, že pohřební služba má pro 
tyto situace, které nezavinila, řešení pro pozůstalé. Vzhledem k počasí 
a přítomnosti mnoha starších lidí, kteří si před budovou neměli kam 
sednout - dvě lavičky opravdu nestačí, bych očekávala nabídku, např. 
podání vody a určité řešení situace. Čekala bych řešení - obyčejně, lidsky 
projevit účast v situaci, kdy není nikomu veselo.
My jsme do 11.40 hodin zažívali to, že se přítomní opírali o hroby, nikdo 
nevěděl, co se bude dít. Neuvěřitelná a těžko pochopitelná situace.
4) V 11.40 byl pohřeb zahájen. V naší bolesti jsme byli vystaveni dalším 
nepříjemným překvapením. V obřadní síni byla špína, přímo chuch-
valce prachu, dále uschlé květiny, stojany s ošklivými věnci. Na stuze, 
kterou jsme si objednali, byl špatný nápis. Dále řečnice zaměnila jméno 
syna pozůstalé. Jako poslední, pro nás zcela nepřijatelnou věc, musím 
zmínit oděv personálu. Před obřadem a při zahájení obřadu jsme do ob-
řadní síně byli uvedeni pány, kteří byli oděni v tílku a tričku, s řetízky (či 
řetězy?) na krku, s obnaženýma rukama s tetováním.
Po obřadu jsem se s dcerou na paní řečnici a oba pány obrátila s žádostí 
o vysvětlení - jeden z pánů se nám smál do obličeje.
Důvod, proč jsem se rozhodla, že nebudu mlčet, je ten, že jsem přesvěd-
čená, že není možné tolerovat a přihlížet k provedení smutečního obřa-
du tímto způsobem. 
Není snad stav hřbitova ve městě a způsob rozloučení se se zesnulým 
vizitka určité úrovně naší společnosti?
Přeji všem, aby nezažili podobnou zkušenost.

Za celou rodinu, Ing. Irena Bělohlávková, rozená Tížková

Reakce na příspěvek bude zveřejněna v srpnovém vydání BZ.

V Bílině žije něco málo přes 
šestnáct tisíc obyvatel. Městská 
knihovna již druhým rokem 
pořádá pro mladší děti vždy 
jednou v měsíci Čtení pro 
nejmenší. Celou hodinu se jim 
věnuje pracovnice z knihovny a 
babička, která jim čte pohádky. 
Čtení je prokládané hádankami, 
rébusy či bludišti. Na závěr si 
děti vždy něco vyrobí. 
Udivuje mě, že tuto neplacenou 
službu využívá tak málo rodin.

Růžičková Eliška

PODĚKOVÁNÍ

Příspěvek čtenáře:

ZAMYŠLENÍ

NABÍDKA

Koupím byt či RD v Bílině nebo v okolí. 
Prosím nabídněte. Tel.: 720520658

Do VO skladu s hutním materiálem přijmeme
ŘIDIČE - SKLADNÍKA.

Požadujeme profesní ŘP - C, výhodou 
VZV. jeř., vazač., palič. průkaz.

E-mail: novosedlice@technimat.cz, 
tel.: 602 599 885.
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Bílina získala ligový pohár ve stolním fotbale

Tenisák občerství
sportovce i veřejnost

Stolní tenisté uctili 
památku hráče při
memoriálu

Koncem května se fotbálkovému 
týmu z Bíliny podařil historický 
úspěch. V sezóně 2016/2017 pro-
bíhal v naší FSČ (Foosball Sever-
ní Čechy) soutěži kromě ligy ješ-
tě ligový pohár, který dává šanci  
i slabším týmům se utkat s těmi 
nejlepšími a porovnat s nimi svůj 
um. Tento pohár začal v říjnu 2016 
a na konci května skončil. 
Bílina od začátku vyhrávala jeden 
zápas za druhým a ještě jí přá-
la „šťastnější ruka“ při losování 
soupeřů do dalších kol. A tak se 
stalo, že se tým z Bíliny (ve slo-
žení L. Rais, J. Zelenka, R. Spáčil,  
V. Hodač a T. Mergl) ocitl ve finále, 
které se muselo hrát na neutrální 
půdě v Lovosicích, aby nikdo ne-
byl zvýhodněn. Soupeřem se stal 
celek Brooklyn Louny, který vyhrál 
ligovou soutěž v minulých letech 

Zveme všechny příznivce bílého 
sportu stejně jako náhodné kolem-
jdoucí do nově otevřené restaurace 
v prostoru kurtů LTK Bílina, která 
nese příhodný název Tenisák. 
V nabídce je bohaté drobné občer-
stvení a nápoje. V menu za občer-
stvení je možno si vybrat studené 
a teplé pochoutky.  V nabídce pití 
nechybí nápoje jak pro děti, tak pro 
dospělé, teplé i studené.
Posezení je možné za nepříznivého 
počasí i ve vnitřních prostorech, 

které prošly kompletní rekonstruk-
cí – nechybí upravený barový pult, 
dětský koutek či nové zázemí pro 
kuchyňku.
Venkovní posezení nabízí prostor-
ná terasa se slunečníky a výhledem 
na dva kurty. 

Otevřeno máme denně od 10 do 20 
hodin.

Mgr. L. Lugsová, 
provozovatel restaurace

V Bílině se uskutečnil první ročník 
Memoriálu Ládi Nováka ve stol-
ním tenisu. Hráči se sešli v tělo-
cvičně Základní školy Aléská, aby 
turnajem uctili památku zesnulého 
sportovce. Ladislav Novák by letos 
oslavil 94. narozeniny, až do svých 
92 let závodně stolní tenis hrál. 
Jeho následovníci plánují uspořá-

dat další ročníky memoriálu a za-
vést tradici. 
Letošního prvního ročníku se 
zúčastnilo osmnáct hráčů. První 
místo si vybojoval Michal Blažek, 
druhé Stanislav Mejzlík a na třetím 
místě skončil Pavel Zvolánek. Tur-
naj se uskutečnil za podpory města 
Bíliny.                                           (red)

pětkrát za sebou, takže byly Lou-
ny určitě papírově silnější soupeř 
a i okolí dávalo jasně najevo, že by 
měly vyhrát hladce. To se však ne-
stalo. 
Bílina se na tento zápas připravila 
opravdu výborně a disciplinovaně. 
Každý z hráčů si před tímto neděl-
ním finálovým utkáním odpočinul 
a během tréninků vypiloval nedo-
statky při hře. Utkání se hrálo na 
deset her. V případě remízy 5:5 
nastávají penalty, kde každý jednou 
střílí a jednou chytá. A opravdu se 
tak stalo. Utkání směřovalo až do 
penalt, kde chladnější hlavu zacho-
vali hráči Bíliny a zasloužili si tak  
1. místo v Poháru FSČ a trofej, na 
které už navždy zůstane vyryto 
jméno Foosball Team Bílina 2017.

Lukáš Rais, předseda FSČZápas o ligový pohár                                                                                                                              Foto: FSČ
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Muži vítězně, ženy
rovněž na pódiu

Karatisté se dostali
na stupně vítězů

Města se utkala 
ve volejbalu

Oddíl karatistů z SKM Bílina vyjel 
na závody do Kadaně, kde se konal 
první ročník mezinárodního závo-
du Grand Prix JKA Kadaň. Tyto 
závody byly pro naše svěřence i 
součástí přípravy na nadcházející 
mistrovství světa v Irsku a mistrov-
ství České republiky JKA.
Naši závodníci se důkladně připra-
vovali, aby zanechali na závodech 

Volejbalové kurty v Tyršově zahra-
dě zaplnili zaměstnanci městských 
úřadů a jejich organizačních slo-
žek. Konal se totiž 7. ročník Volej-
balového turnaje měst Ústeckého 
kraje. Zúčastnily se ho šestičlenné 
týmy z osmi měst kraje. Nejlépe 
se dařilo sportovcům z Ústí nad 
Labem, kteří získali první místo. 

V květnu vstoupili bílinští atleti do 
druholigové soutěže družstev na 
domácí půdě krásného stadionu na 
Kyselce. Bílinští muži po loňském 
nezdaru v I. lize chtějí všem doká-
zat svou sílu a hned od prvního kola 
nenechat nikoho na pochybách, 
jaká je síla tohoto týmu, kde se klou-
bí nastupující mladí klubu se starší-
mi oporami a kde vždy byl, je a bude 
týmový bojový duch a dobrá parta.
Soupiska bílinských byla našlapaná 
řadou dlouholetých opor a většina z 
nich podstoupila několikanásobnou 
účast v několika disciplínách a závě-
rečné krátké štafetě.
Kromě jedné disciplíny běhu na 110 
metrů překážek se bílinští borci zvi-
ditelňovali ve všech ostatních dis-
ciplínách a hned od úvodu zahájili 
frontální útok na konečné vítězství.
Muži zvítězili suverénním způso-
bem se ziskem 215 bodů před AC 
Turnov, který získal 173 bodů, a na 
3. místě skončilo družstvo Mladé 
Boleslavi ziskem 148 bodů.
V lize mužů startuje osm družstev s 
24 závodníky a soutěž je čtyřkolová.
Velkou pochvalu zaslouží určitě 
všichni, ale přesto vysoké hodno-
cení patří určitě Liboru Bařtipánovi 
za získání 22 bodů ve vrhačských 
disciplínách a Hakimu Salehovi za 
20 bodů v bězích. Nejsilnější dis-
ciplínou byla chůze, kde naši borci 
získali celkem 27 bodů.
V družstvu žen byla situace zcela 
jiná a odlišná. Naše družstvo nastu-
povalo letos jako nováček soutěže  

co nejlepší a nejkvalitnější výkon 
nejen v kata a kumite, ale i v kata 
teamu a kumite teamu.
Celkem z našeho klubu vycesto-
valo sedm závodníků, jeden kata 
team a jeden kumite team.
Musím říci, že si chlapci a děvčata 
nevedli špatně, ukázali dobrou při-
pravenost a dostali se svými výko-
ny na stupně vítězů.
Na Grand Prix Kadaň přijelo cel-
kem 190 závodníků z klubů celé 
ČR a ze Srbska, Ruska a Arménie. 
Takže můžu podotknout, že kon-
kurence byla velká. 
Děkuji za reprezentaci našeho od-
dílu SKM Bílina.

Roman Masoput, SKM Bílina

Výsledky:
KATA
Švarcová	A.	-	7.	místo,	Šaffek	J.	-	
5.	místo,	Smolák	D.	-	3.	místo
KUMITE	
Vovčišková	A.	-	6.	místo,	Pěch	A.	
-	8.	místo
KATA	TEAM	
Pěch,	 Šaffek,	 Smolák	 -	 2.	 místo,	
za	 hostující	 K.	 Vary	 Kačírková	 -		
3.	místo

V těsném závěsu za nimi skončili 
volejbalisté z Varnsdorfu, třetí byli 
Žatečtí. O čtvrté až osmé místo se 
podělila města Bílina, Lovosice, 
Klášterec nad Ohří a dvě družstva  
z Roudnice nad Labem. Letos se 
nejlépe vedlo Duchcovu, který 
skončil poslední.

(pn)

a ve startovním poli patřilo věko-
vým průměrem mezi ty nejmladší.
Bojový duch našich děvčat opíra-
jících se o opory jako je vrhačka 
Vendy Žitná, běžkyně Adéla Civí-
nová a sprinterky Kamila Frontzová 
a Vendula Menclová vynesl tomuto 
mladému týmu ve velmi vyrovnané 
konkurenci konečné a překvapivé  
3. místo. Velmi lichotivé je samo-
zřejmě i to, že bodovalo dvanáct 
našich atletek dorosteneckého a žá-
kovského věku.

Josef Mairich, AK Bílina

Tabulka 1. kola v Bílině - muži:
1.	AK	Bílina	215,00	bodů
2.	AC	Turnov	173,00	bodů
3.	AC	Mladá	Boleslav	148,00	bodů
4.	TJ	Klášterec	nad	Ohří	
141,50	bodů
5.	SK	Jeseniova	Praha	
131,50	bodů
6.	AC	TEPO	Kladno	083,00	bodů
7.	AC	Slovan	Liberec	061,00	bodů
8.	VSK	FTVS	Praha	030,50	bodů

Tabulka 1. kola v Bílině - ženy:
1.	SK	Jeseniova	Praha	
116,00	bodů
2.	AC	Mladá	Boleslav	109,00	bodů
3.	AK	Bílina	104,50	bodů
4.	AC	TEPO	Kladno	102,50	bodů
5.	AK	Most	099,00	bodů
6.	SKP	Union	Cheb	091,00	bodů
7.	TJ	VTŽ	Chomutov	085,50	bodů
8.	Atletika	Litvínov	081,00	bodů
9.	Kotlářka	Praha	057,00	bodů
10.USK	 Provod	 Ústí	 nad	 Labem	
053,50	bodů
11.ASK	Lovosice	052,00	bodů

Členové SKM Bílina Šaffek, Smolák, Pěch       

                                                   Foto: SKM Bílina

Foto: vše František Bílek
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Bílina – Louny 2:3np. (1:1)
Branky domácích:	Rokos,	Tůma
Sestava:	Baran	–	Hromádko,	
Katrenič,	Karel,	Merg	-	Hurt,	
Pavlíček,	Šoufek,	Záhradský	–	
Rokos,	Tůma
Střídali:	Podaný,	
Procházka

Hrobce – Bílina 5:3 (4:0)
Branky:	Kala	4,	Neuman	–	Tůma	
2,	Kotěšovský
Sestava hostů:	Vondráček	–	
Hromádko,	Mergl,	Šoufek,	Baran	
–	Bečvařík,	Coufal,	Pavlíček,	
Záhradský	–	Rokos,	Tůma
Střídal:	Kotěšovský

Poločasy v Hrobcích byly velmi rozdílné

Domácí se loučili s diváky remízou

Přípravky mají za sebou závěrečný turnaj

S favoritem KP to Bílina neměla v 
prvním poločase lehké. Domácím 
fotbalistům se dařil přechod do 
útoku po křídlech a krajní obránci 
horko těžko stíhali zvláště hbitého 
Slavíčka, který posílal jeden míč 
za druhým před bránu Bíliny, kde 
číhal střelecky disponovaný Kala. 
Když k tomu přidáme hrubé chy-
by ve středu obrany a malý pohyb 
hostujících hráčů, nebylo divu, že 
do kabiny se šlo za stavu 0:4.

V posledním domácím utkání na 
Kyselce se domácí fotbalisté střetli 
s druhým týmem tabulky Louny. 
Hrál se pěkný útočný fotbal bez 
starostí o sestup nebo postup. Do-
mácím chyběli všichni brankáři, 
takže do branky se postavil obránce 
Baran a podal velmi dobrý výkon. 
Hosté se ujali vedení po hrubé chy-
bě domácí rozehrávky na polovině 
hřiště, po níž následoval dobře vy-

V prvním červnovém víkendu se 
na fotbalovém stadionu v Ústí nad 
Labem konaly finálové turnaje 
krajského přeboru fotbalových pří-
pravek ročníků 2009 a 2008. Naši 
mladí fotbalisté se celého ročníku 
účastnili ve spojení s klubem FK 
Seko Louny, každý tým měl v roč-
níkové soutěži jedno družstvo.
V sobotu se představili mladší bor-
ci a v konkurenci osmi týmů obsa-
dili páté místo se čtyřmi výhrami, 
jednou remízou a třemi porážkami.
Turnaj pokračoval v neděli zápa-
sy ročníků 2008, účastnilo se šest 
týmů. Kvůli počasí se program 
musel zkrátit, ale ani to nezkazilo 
mladým hráčům radost z fotbalu. 

Do druhého poločasu se však vrá-
til zcela jiný tým hostů. Zvýšeným 
pohybem a agresivitou překvapil 
Hrobce, které se vrátily z kabin 
patrně jen dohrát utkání. V 50. mi-
nutě se dostal k odraženému míči 
Tůma a přesným lobem zazname-
nal první branku. V 58. minutě ute-
kl Fr. Tůma celé obraně a z levého 
křídla se trefil přesně ke vzdálenější 
tyči. Domácí lehce znervózněli, ale 
v 60. minutě stálo při nich štěstí a 

řešený brejk dva na jednoho. Bílina 
srovnala ještě do poločasu, když si 
sérií kliček připravil střeleckou po-
zici Rokos a trefil přesně k levé tyči.
Druhý poločas probíhal v podob-
ných notách. Nejprve šly Louny 
znovu do vedení po úniku a přes-
né přihrávce z pravého křídla na 
neobsazeného hráče. Bílina poté 
zvýšila otáčky a vyrovnala v 75. 
minutě, kdy Mergl skvěle vysunul 

Spojené družstvo FK Bílina a FK 
Seko Louny obsadilo čtvrté mís-
to. Teď už kluky čeká jen několik 
přátelských zápasů, sezóna skon-
čí a začnou prázdniny. V jejich 
polovině, první týden v srpnu, se  
v Bílině bude poprvé konat fotba-
lový Coerver Camp – tréninkový 
tábor zaměřený na rozvoj fotba-
lových dovedností. Vzhledem  
k počtu přihlášených „Bíliňáků“ je 
vidět, že mají fotbal opravdu rádi. 
V neposlední řadě bychom chtěli 
poděkovat i trenérům, kteří se ve 
svém volném čase starají o naše 
kluky a holky, a odměnou jim je 
pouze radost z jejich pokroků a ví-
tězství.                           Michal Krovak

z ojedinělého útoku zvýšili znovu 
na rozdíl tří branek a prakticky 
rozhodli zápas. Těsně před koncem 
ještě jednou unikl Tůma po levém 
křídle a nezištně předložil Kotěšov-
skému, který snížil na konečných 
5:3. Škoda příliš pozdního procit-
nutí hostů, při zodpovědnějším 
přístupu ke hře v první půli mohl 
být zápas mnohem dramatičtější, 
přesto za druhý poločas zaslouží 
Bílina pochvalu.           Petr Procházka

Tůmu, ten si výborně zpracoval 
míč v plném běhu a rázem šel sám 
na brankáře. Franta Tůma vstře-
lil svou 27. branku a útočí na titul 
krále střelců KP Ústeckého kraje. 
Utkání dospělo k penaltovému 
rozstřelu. Domácí jednou nastřelili 
břevno, Louny se ve střelbě penalt 
nemýlily ani jednou. Za týden čeká 
Bílinu poslední zápas sezóny – der-
by v Proboštově.           Bohumír Mráz

Přípravky Bílina a Louny, ročník 2009                                                                          Foto: FK Bílina

MLADÝM FOTBALISTŮM 
SE DAŘILO

V sobotu 10. června obsadila starší pří-
pravka (2008) FK Bílina na Memoriá-
lu Josefa Oubrechta v Jirkově - Ervěnicích  
v konkurenci dalších osmi týmu krásné třetí 
místo. 

Michal Krovak
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA  

do	30.	července		
KURO SHIRO

Radka	Müllerová	-	japonská	tušová	
malba

Současná	vizuální	umělkyně	pracuje	
s	novými	médii,	digitální	fotografií	
a	instalací	většinou	se	sociálním	

podtextem.	V	letech	2012	–	2016	do-
provázela	manžela	Stanislava	Műllera	
v	Japonsku	na	Toyama	Institute	of	
Glass	Art.	Müllerová	v	Japonsku	

studovala	tradiční	japonskou	malbu	
–	sumi-e	a	absolvovala	s	místními	
mnoho	výstav,	kde	prezentovala	

vlastní	pohled	na	japonskou	společ-
nost.	
	

LETNÍ AMFITEÁTR 
KYSELKA

	
15.	července,	16	hodin

KONCERT PRO KAMERUNSKÉ 
KOZY

Koncert	kapel	PEKAŘ,	VISACÍ	
ZÁMEK,	Tony	Ducháček	&	Garage,	

COCOTTE	MINUTE.

18.	srpna,	16	hodin
REVIVAL FEST 2017

koncert	kapel	DEPECHE	MODE	RE-
VIVAL	BAND,	U2	DESIRE	REVIVAL	
BRNO,	DEEP	PURPLE	REVIVAL.

ALTÁNEK NA KYSELCE

20.	července,	16	hodin
O SMOLÍČKOVI

Pohádku	pro	děti	a	rodiče	uvede	
divadlo	SEMTAMFÓR	Praha.

24.	srpna,	16	hodin
MRKWOMEN

Pohádku	pro	děti	a	rodiče	uvede	
divadlo	KRABICE	Teplice.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO	

13.	července,	22	hodin
WONDER WOMEN – 2D

Ještě	než	se	stala		Wonder	Woman,	
podstoupila	princezna	Amazonek	
Diana	trénink,	který	z	ní	udělal	

neporazitelnou	bojovnici.	Vyrůstala	v	
chráněném	ostrovním	ráji	až	do	doby,	
kdy	na	jejich	pobřeží	havaroval	ame-
rický	pilot	a	vyprávěl	jim	o	masivním	
konfliktu	zuřícím	v	okolním	světě.	

14.	července,	22	hodin
VÁLKA O PLANETU OPIC – 2D

Válka	o	planetu	opic	začíná	dva	roky	
po	událostech	předchozího	snímku.	

20.	července,	22	hodin
VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE 

PLANET – 2D
Valerián	(Dane	DeHaan)	a	Laureline	
(Cara	Delevigne)	jsou	speciální	vládní	
agenti	pro	správu	lidských	území	a	
jejich	úkolem	je	udržovat	pořádek	v	
celém	vesmíru.	Valerián	má	se	svou	
kolegyní	více,	než	jen	profesionální	
záměry,	neustále	ji	bombarduje	mi-

lostnými	návrhy.	Ale	pověst,	která	jeho	
vztah	k	ženám	provází	a	konzervativní	
postoje	Laureline	vedou	k	tomu,	že	
ho	neustále	odmítá.	Na	rozkaz	velitele	
(Clive	Owen)	se	Valerián	a	Laureline	
vydávají	na	společnou	misi	do	ohrom-
ného	mezigalaktického	města	Alfa.	

21.	července,	22	hodin
SPIDER MAN: 

HOMECOMING – 2D
Mladý	Peter	Parker	/	Spider-Man	
(Tom	Holland),	který	velkolepým	

způsobem	debutoval	ve	filmu	Captain	
America:	Občanská	válka,	se	ve	snímku	

Spider-Man:	Homecoming	začíná	
více	sbližovat	se	svou	nově	získanou	

identitou	pavoučího	superhrdiny.	Peter,	
nadšený	ze	svých	zážitků	s	Avengers,	
se	vrací	domů,	kde	žije	se	svou	tetou	
May	(Marisa	Tomei)	pod	bedlivým	

dohledem	svého	nového	učitele	Tonyho	
Starka	(Robert	Downey	Jr.).	

	
22.	července,	22	hodin
ŠPUNTI NA VODĚ – 2D

Rodiče	bratrů	Igora	(Jiří	Langmajer)	
a	Davida	(Hynek	Čermák)	chystají	

zlatou	svatbu.	Z	Kanady	přilétá	jejich	
bratranec	Ondra	(Pavel	Liška),	povahou	
tak	trochu	dobrodruh.	Bratry	napadne,	
že	nejlepší	by	bylo	vyrazit	za	rodiči	na	
kánoích	po	řece	jen	ve	třech	jako	za	

starých	časů.	Jenže	od	dob	společných	
spanilých	jízd	se	leccos	změnilo.	Třeba	
to,	že	Igor	a	David	jsou	ženatí	a	mají	
děti.	Všem	ženám	dojde	trpělivost.	
Zanechávají	děti	pánům	a	vyrážejí	na	
kolech	na	dámskou	jízdu.	Tátové	se	

ale	nevzdávají	a	rozhodnou	se	vydat	na	
vodu	v	kánoích	i	se	všemi	dětmi.	A	tak	
nyní	již	desetičlenná	expedice	vyplouvá	
na	dvoudenní	plavbu	vstříc	dobrodruž-
stvím	a	spoustě	bláznivých	zážitků.

	
27.	července,	22	hodin

VÁLKA O PLANETU OPIC – 2D
Válka	o	planetu	opic	začíná	dva	roky	po	
událostech	předchozího	snímku	Úsvit	
planety	opic.	Z	inteligentního	šimpanze	
Caesara	(Andy	Serkis)	se	stal	nezpo-
chybnitelný	vůdce	rozrůstajícího	se	

společenství	opic,	a	když	se	s	ním	nyní	
setkáváme,	je	mu	okolnostmi	vnucena	

nová	role	válečného	generála.	Situace	
opičího	klanu	vedeného	Caesarem	
je	totiž	katastrofální.	Jejich	skupina	

ustoupila	do	lesů,	kde	se	často	utkávají	
v	bitvách	s	lidskou	armádou,	vedenou	
nelítostným	plukovníkem	McCullou-
ghem	(Woody	Harrelson).	Ztráty	

opičího	společenství	jsou	obrovské	a	
Caesar	cítí	bolest	z	každé	smrti.	Potýká	
se	s	vlastními	temnějšími	instinkty	a	
nastupuje	na	cestu	pomsty,	na	níž	se	
nevyhnutelně	střetne	s	plukovníkem	v	
epické	bitvě,	která	určí,	kdo	se	stane	
vůdčím	druhem,	jenž	bude	určovat	
další	osud	těch	druhých,	poražených.

28.	července,	22	hodin
MUMIE – 2D

Když	ležíte	celá	století	od	hlavy	až	po	
paty	zafačovaní	gázou	a	zavření	ve	

zdobené	rakvi,	musí	ve	vás	nečekaná	
svoboda	probudit	touhu	udělat	něco	
mimořádného.	Princezna	Ahmanet	by	
chtěla	zničit	celý	svět.	Dokáže	ji	tajná	
organizace	zvaná	Prodigium	zastavit?

29.	července,	22	hodin
ZAHRADNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL – 2D
Filmová	trilogie	ZAHRADNICTVÍ	se	
skládá	ze	tří	samostatných	filmů	

odehrávajících	se	na	pozadí	nejdra-
matičtějších	období	minulého	století,	
časově	předchází	oblíbenému	snímku	
Pelíšky.	Vypráví	o	třech	rodinách:	ro-
dině	leteckého	radiotelegrafisty,	rodině	
majitele	kadeřnického	salonu	a	rodině	
majitele	zahradnictví.	Obsáhne	20	let	
života	postav,	které	musely	v	těchto	
pohnutých	časech	prožít	nejlepší	léta	

svých	životů.
	

Při celodenních trvalých deštích a 
bouřkách letní digitální kino Kyselka 

nepromítá.
	

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

14.	-	16.	července
SRAZ VOZŮ CITROËN

Tradiční	sraz	historických	i	současných	
vozů.	Hlavní	program	bude	15.	červen-

ce	od	11	hodin	na	náměstí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

od	15.	července
KŘÍŽOVÉ CESTY

výstava	fotografií	Marcely	Bukovjanové

12.	července,	9	hodin
VÝROBA ZÁLOŽEK DO KNIHY

26.	července,	9	hodin
VYTVOŘ SI SVOU KNIŽNÍ 

OBÁLKU 

9.	srpna,	9	hodin
NAPIŠ A NAKRESLI KOMIKS

23.	srpna,	9	hodin
VYMYSLI KŘÍŽOVKU 

A OSMISMĚRKU

červenec	a	srpen
MALÝ KNIHOVNÍK

Chcete	si	vyzkoušet	práci	knihovníka?	
Dozvíte	se,	jak	se	knihy	nejen	půjčují,	
ale	i	balí,	spravují	a	zařazují.	Regist-
rovat	se	můžete	v	dětském	oddělení	
a	na	pobočkách	knihovny.	Akce	je	
určena	pro	malé	čtenáře	knihovny.

STUDIO JÓGY

23.	července,	8	hodin
JÓGA VENKU PRO VEŘEJNOST

Lekce	jógy	na	čerstvém	vzduchu	před	
budovou	lázní	na	Kyselce.	V	případě	

nepřízně	počasí	v	altánu.

červenec a srpen:
středa

DOPOLEDNÍ JÓGA
od	10	hodin

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
od	16	hodin

DYNAMICKÁ JÓGA
od	18	hodin

JEMNÁ JÓGA
od	19	hodin

čtvrtek
JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA A 

PEVNÉ BŘÍŠKO
od	18	hodin

POHODOVÁ JÓGA
od	19	hodin

pátek
POHODOVÁ JÓGA
od	8.30	hodin

neděle
DYNAMICKÁ JÓGA

od	18	hodin
JEMNÁ JÓGA
od	19	hodin

Lekce	lze	navštěvovat	bez	předchozí	
rezervace.

GALERIE POD VĚŽÍ
do	28.	července
KRAJINA SNŮ

výstava	dětí	z	DDM	Bílina

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


