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Hornická nemocnice je členem asociace 

Pacienty budou navštěvovat psi 

Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou

Veřejná služba pomáhá v nemocnici

Hornická nemocnice s poliklini-
kou se od července letošního roku 
stala členem Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb ČR, z.s. Asoci-
ace poskytovatelů sociálních služeb 
České republiky je největší profesní 
organizací sdružující poskytovatele 

sociálních služeb v Česku. Je nezá-
vislým spolkem právnických a fy-
zických osob poskytujících sociální 
služby. Svoji činnost vyvíjí přede-
vším tím, že zastupuje a hájí zájmy 
svých členů u státních a ostatních 
zainteresovaných institucí, zejmé-

na předkládáním odborných sta-
novisek, kvalifikovanou oponentu-
rou a iniciací a podporou žádoucí 
právní regulace sociálních služeb. 
Dále zprostředkovává rozšiřová-
ní vědeckých a výzkumných po-
znatků do činnosti poskytovatelů  

Bílinští občané mají dobře fungu-
jící nemocnici v hezkém prostředí. 
Po částečné rekonstrukci budovy 
a úpravě pozemku s květinovými 
záhony se naše nemocnice stala 
důstojným objektem, kam se lidé 
uchylují pro pomoc ve své nemoci.
Již zmíněný objekt, byť hezký  
a příjemný, sám o sobě potřebnou 
péči přece poskytnout nemůže, 
o tu se postarají lidé. Pracovat ve 
zdravotnictví nepatří mezi nejleh-
čí povolání. Totiž není to povolání  
v pravém slova smyslu, ale poslání. 
Ti, kdo se rozhodli vykonávat tuto 
práci, dávají do své činnosti srdce  
i duši. Jejich empatie je pro pacien-
ty důležitým aspektem pro uzdra-
vování se.
V článcích v tomto a následujících 
číslech Bílinského zpravodaje by-

Na základě smlouvy o organizová-
ní veřejné služby uzavřené s Úřa-
dem práce ČR v Teplicích bylo od 
poloviny července zavedeno v Hor-
nické nemocnici s poliklinikou vy-
konávání této služby lidmi pobíra-
jící dávky v hmotné nouzi. Účelem 
této služby je zlepšování životního 
prostředí, udržování čistoty okolí 
a pomoc v oblasti rozvoje sociální 
práce. Jistě nám tato služba přinese 

sociálních služeb a předávání tu-
zemských i zahraničních odbor-
ných zkušeností svým členům, 
reprezentuje společné zájmy a po-
třeby svých členů, vyvíjí studijní, 
dokumentační, informační, vzdě-
lávací a expertní činnost.         HNsP

Pes už jen svou přítomností dokáže 
vyvolat dobrou náladu všude tam, 
kde je jí nedostatek. A o tom, že 
úsměv léčí, není pochyb.
Irena Vraná se canisterapií zabývá 
již patnáct let. Z toho osm let in-
tenzivně, kdy se svými psy pravi-
delně navštěvuje nemocnice nebo 
domovy pro zdravotně a mentálně 
postižené.
Nemocnici s poliklinikou bude 
navštěvovat pravidelně každý tý-
den. Pověděla nám, že canistera-
pie je pro psy velice vyčerpávající 
a po hodinové práci potřebují čas 
na regeneraci. Pro canisterapii se 
používají s výhodou bojová ple-

mena psů, protože mají snížený 
práh bolesti. Její dva svěřenci, ame-
rický buldog Adolf zvaný Áda a 
kříženec Netopýrek zvaný Nepýk, 
potěšili i pacienty na LDN. Bylo 
dojemné sledovat reakce nejen 
pacientů, ale i personálu. Myslím, 
že většina z nás měla slzy v očích.  
Áda rozvážně kráčel chodbou a ve-
dle něho rozverně poskakoval Ne-
pýk. Vzhledem k tomu, že Áda váží 
padesát kilogramů, jen poseděl ve-
dle židle či lůžka a nechal se hladit.  
To Nepýk se rozvaloval po klínech 
pacientů a užíval si drbání za uši-
ma.                                            

HNsP

chom chtěli postupně představit 
lékaře, zdravotní sestry a další per-
sonál naší společnosti, včetně těch, 
kteří se starají o zázemí a chod celé 
nemocnice.
Začínáme u sociálně zdravotní se-
stry Hanky Novákové. Kdo jste ji 
potkal, určitě si vybavíte blonďa-
tou a usměvavou sestřičku z LDN. 
Pracuje v naší nemocnici již 39 
let. Začínala jako zdravotní sestra 
na interně, posléze jako sestra na 
LDN a kardioambulanci. Vystudo-
vala střední zdravotnickou školu, 
posléze při zaměstnání i další obor, 
a to sociální práce ve zdravotnictví, 
kurz manuální lymfodrenáž. Nyní 
řídí a koordinuje veškerou sociál-
ní práci na stanicích LDN. Přijímá 
nové pacienty, zabezpečuje indivi-
duální sociální program u každého 

hezké a uklizené okolí nemocnice.
Někteří nastoupili na stanice LDN 
jako takzvaní společníci našich 
pacientů. Hned první den se tato 
služba líbila. Za pěkného slunečné-
ho počasí si měli všichni co vyprá-
vět v zahradním altánu.
S činností nových pracovníků jsme 
po několika prvních dnech moc 
spokojení. 

HNsP

klienta, provádí rozbor sociální 
situace a stanovuje k tomu plán.  
Po propuštění pacienta z LDN za-
jišťuje další péči, jakou je pečova-
telská služba, hospic, domov pro 
seniory a podobně. Poskytuje také 
odborné rady a pomoc nemocným 
v oblasti sociálního zabezpečení. 
Zajišťuje kontakt s rodinou v oblas-
ti preventivní péče. Výčet její práce 
by zabral hodně řádků.
Ve svém volném čase nejraději pro-
vozuje aktivní turistiku, plavání, 
ráda sáhne i po pěkné detektivce.
Pro každého má vždy milé slovo 
a vlídný úsměv. Je to zkrátka naše 
sluníčko a my jí moc děkujeme za 
to, jaká je.

Helena Marinčáková
HNsPSociálně zdravotní sestra Hana Nováková 

Foto: Helena Marinčáková
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Lidé stále častěji porušují vyhlášku
Lidé letos čím dál častěji porušují 
Vyhlášku o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a 
zlepšení vzhledu města. Ta zaka-
zuje umísťovat třeba lavičky, stoly 
či grily na veřejné prostranství a 
také sezení například na zídkách, 
palisádách, schodištích či zábradlí. 
“Zatímco v předešlých letech jsme 
evidovali minimum podnětů k ře-
šení tohoto přestupku, letos jich 
evidujeme více než deset,” uvedla 
Miroslava Pelichovská z oddělení 
přestupků odboru dopravy, která 
řeší přestupky ve správním řízení, 
tedy takové, které nejsou vyřešené 
strážníky na místě. Celkem je tedy 
případů nedodržování vyhlášky 
daleko více. 
Pokud se přestupek nevyřeší na 
místě, ať už napomenutím nebo 
pokutou, postupuje do správní-
ho řízení. V něm pak osoba, která 
měla přestupek spáchat, musí před 
komisí podat vysvětlení svého cho-
vání. V přestupkovém řízení hrozí 
za porušení vyhlášky až sto tisíc 
korun pokuty. Zmiňovaná vyhláš-
ka v Bílině platí (v době uzávěrky 

BZ, pozn. red.) i přesto, že obdobné 
vyhlášky zrušil Ústavní soud v Lit-
vínově a Varnsdorfu. Pokud tento 
soud nerozhodne o zrušení bílin-
ské vyhlášky, bude platit i nadále. 
Vedení města ji bez tohoto důvodu 
rušit nebude. Lidé by podle vyhláš-
ky na veřejné prostranství neměli 
umisťovat předměty sloužící k od-
počinku, rekreaci a stravování či 
k přípravě pokrmů. Tím se tedy 
rozumí lavice, židle, křesla, sedací 
soupravy, stoly, grily, udírny, vaři-
če a podobná zařízení či nábytek. 
“Výjimka platí pro osoby zdravotně 
postižené, které si na veřejné pro-
stranství umístí zdravotní pomůc-
ky, například chodítko se sedačkou 
nebo podobnou pomůcku k sezení, 
když si chtějí odpočinout,” vysvětlil 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár. 
Sezení na veřejném prostranství 
je povoleno na lavičkách, které do 
ulic rozmístilo město. Strážníci tak 
mohou pokutovat obyvatele, kteří 
sedí na zídkách, schodech a po-
dobně.  
Vyhláška neplatí celoplošně na 
území města, vztahuje se na dané 
oblasti. Těmi jsou střed města a 

Mostecké předměstí, SUNN, Tep-
lické Předměstí, sídliště SHD a 
sídliště Za Chlumem. Mapku lidé 
najdou na webu města. 
Městští strážníci se kromě dodržo-
vání této vyhlášky stále zaměřují 
i na další prohřešky. Těmi se nyní 
poměrně často stává porušování 
takzvaného tabákového zákona. 
Paradoxně zákon až tak často ne-
porušují návštěvníci restauračních 
zařízení, ale rodiče na dětských 
hřištích. Cigaretu na hřišti si na-
příklad neodpustila žena na Tep-
lickém Předměstí. Za své chování 
dostala pokutu. K přestupkové ko-
misi zamíří muž, který také kouřil 
mezi dětmi na hřišti. Ten bude vše 
vysvětlovat před komisí. “Přes léto 
a během prázdnin zvlášť dochá-
zí k přestupkům, kterých v jiných 
ročních období nejsou tak časté. 
Kromě zmiňovaného vysedává-
ní či kouření na místech, kde je 
to zakázané, to bývá také rušení 
nočního klidu nebo vandalství a 
popíjení alkoholu nezletilých, kteří 
se o prázdninách nudí. Na všechny 
tyto nešvary se v létě zaměřujeme 
s větším nasazením než kdy jindy,” 
upozornil ředitel.

Pavlína Nevrlá

DEN HORNÍKŮ 
16. ZÁŘÍ 2017 AREÁL KYSELKY

LETNÍ AMFITEÁTR
12.30 – 13.30 KOLA DOKOLA
14.00 – 15.00 Ondřej Ruml
15.15 – 15.45 Dražba hraček
16.00 – 17.00 VOXEL
17.30 – 18.30 Kristína
19.00 – 20.00 Marek Ztracený
20.30 – 21.30 Xindl X
22.00 – 22.10 ohňostroj

LESNÍ KAVÁRNA
13.00 – 14.00 Šansony Heda Trejtnarová, Hana Dončevová
14.30 – 15.30 Michal Prokop&Framus Five
16.30 – 17.30 Bombarďák
18.00 – 19.00 Igor Barboi trio
19.30 – 20.30 Karel Kahovec a Viktor Sodoma

U KÁDI
10.00 – 11.30 ČAS VALDU NEODVÁL
12.00 – 13.00 Hornická dechovka

KOUPALIŠTĚ KYSELKA
13.00 – 01.00 BABÍ LÉTO NA KYSELCE

PALOUČEK
10.00 – 17.00 Divadlo v Pytli - skřítkové a permoníci
DDM Bílina

ALTÁN
10.00 – 17.00 Historický spolek J. Voita
Piano v altánu

MINIGOLF
12, 14, 16 a 18 hodin - kouzelník a modelování balónků

Výletní vláček

Vyplácení dávek
Od 1. ledna 2012 jsou sociální dáv-
ky,  tedy Dávky pomoci v hmotné 
nouzi – Příspěvek na živobytí, Do-
platek na bydlení a Mimořádná 
okamžitá pomoc vyplácené Úřa-
dem práce ČR, kontaktní pracovi-
ště Teplice, pobočka Bílina. Úřad 
práce ČR spadá pod Ministerstvo 
práce a sociálních věcí.
Obec Bílina ani Městský úřad 
Bílina nemá žádnou pravomoc, 
prostředky ani kompetence k vy-
plácení výše zmíněných sociálních 
dávek. Pracovníkům úřadu práce 
jsou pouze pronajímány kanceláře 
v budově města.                          (red)

Úřední dny
Městský úřad v Bílině připomíná 
veřejnosti, že úřední dny nejsou 
pouze v pondělí a ve středu. Lidé si 
mohou přijít vyřídit své záležitosti 
od pondělí do čtvrtku. Po přede-
šlé ústní nebo telefonické dohodě 
jsou úředníci k dispozici i v pátek, 
výjimkou je kancelář vydávání ři-
dičských průkazů a přihlašování 
vozidel odboru dopravy, provoz 
hlavní pokladny finančního od-
boru či kancelář evidence obyvatel 
odboru správním a vnitřních věcí.

 (pn)

Redakce Bílinského 
zpravodaje
Redakce Bílinského zpravodaje 
sídlí v přízemí budovy Kulturního 
centra Bílina, v ulici Želivského 
číslo 54/7. Přijďte za námi s ná-
měty, pozvánkami, připomínkami 
nebo jinými materiály ohledně 
vydání Bílinského zpravodaje.  
K dispozici jsme každé pondělí od 
9 do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894. (red)

Poradna až v září
Bezplatná právní poradna se  
o prázdninách nekoná. O násle-
dujícím termínu poradny budeme 
informovat v zářijovém vydání 
zpravodaje. 
Jedná se o krátké informativní 
porady v délce zhruba patnácti 
minut, jejichž účelem je poskyt-
nutí základních informací ohledně 
jednotlivých případů tak, aby daná 
osoba získala přehled o svých prá-
vech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.                          (red)

Náramky 
jsou nezávadné
Při návštěvě koupaliště na Kyselce 
letos nově dostávají lidé náramky, 
které potvrzují zaplacení vstupné-
ho. Město Bílina si nechalo vypra-
covat potvrzení, že jejich používání 
je bezpečné a zdraví nezávadné.

 (pn)

KRÁTCE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GUSTAVA WALTERA POŘÁDÁ 
DOPLŇOVACÍ ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zveme uchazeče o studium v těchto oborech a studijních zaměřeních:

Hudební obor: přípravná hudební výchova pro děti od 5 let; hra na keyboard, 
dechové nástroje a sborový zpěv pro děti od 7 let

Taneční a výtvarný obor: přípravné studium pro děti od 5 let; základní studium 
pro děti od 7 let

Literárně-dramatický obor: základní studium pro děti od 7 let
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Děti na hřištích vlastní vinou riskují zdraví

Kamery jsou očima
městských strážníků

Město hlídají 
také cyklohlídky

Děti se na hřištích chovají často 
velmi nebezpečně. Bílinští strážníci 
důrazně apelují na rodiče, aby své 
děti hlídali i na dětských hřištích, 
a na starší děti, aby dodržovaly ná-
vštěvní řád. “Zaznamenali jsme to-
tiž hned několik případů, kdy děti 
skáčou po herních prvcích, přetě-
žují je nebo se ve výškách strkají a 
podobně. Často si neuvědomují, že 
takové hry mohou skončit nepří-
jemným úrazem,” upozornil ředitel 
Městské policie Bílina Petr Kollár. 
Že herní prvky děti někdy vůbec 
nevyužívají k jejich původnímu zá-
měru, dokazuje kamerový záznam 
ze hřiště v Čapkově ulici. Tam tři 
děti lezly na tabuli pro kreslení a 
z výšky skákaly do pískoviště. Na 
hřiště se rychle vydala hlídka, která 
děti upozornila na nebezpečí, které 
jim hrozí při šplhání na tabuli i při 

Díky rozsáhlému kamerovému 
systému v ulicích města dokáží 
strážníci předcházet nebezpečí  
i sledovat osoby, které se necho-
vají zrovna předpisově. “Obsluhu 
kamerového systému může hlíd-
ka v terénu například poprosit  
o sledování osoby, která jí uniká.  
Velmi dobře jsou však kamery vy-
užité i naopak. Když obsluha vidí 
páchání přestupku nebo trestné-
ho činu, upozorní hlídku a ta se 
okamžitě vydá na místo. Kamero-
vý systém nám pomáhá při práci  
a přispívá ke zvyšování bezpečnos-
ti ve městě,” uvedl ředitel Městské 
policie Bílina Petr Kollár. 
Díky kameře uviděla obsluha dvě 
osoby, které se ve večerních hodi-

Od jara do podzimu mohou lidé v 
ulicích potkávat strážníky na ko-
lech. Výhodou této činnosti je po-
krytí více částí města během kratší 
doby. Na kolech se strážníci dosta-

skákání samotném. Skupina pak 
byla ze hřiště vykázána. 
Jiná skupina děti se také skákáním 
bavila na hřišti v Sídlišti Za Chlu-
mem. “Přeskakovaly z laviček na 

nách pohybovaly u auta u garáží  
v Sídlišti Za Chlumem. Na obra-
zovce byl muž, který cosi popíjel 
z lahve a chodil vrávoravým kro-
kem. Jen o chvíli později obě osoby 
usedly do auta a odjížděly z místa. 
Dříve než stačili svou jízdou ko-
hokoli ohrozit, zastavili je stráž-
níci. Dechová zkouška potvrdila,  
že v lahvi nebyla limonáda, ale al-
kohol. “Naměřili jsme nejprve 0,87 
promile alkoholu v dechu, po ně-
kolika minutách už 0,89 promile. 
Navíc jsme zjistili, že řidič u sebe 
nemá řidičský průkaz, protože mu 
byl zadržen kvůli řízení vozu pod 
vlivem drog,” popsal ředitel. Případ 
si převzala policie. 

(pn)

nou i tam, kam by autem nezajeli. 
Cyklohlídky vyjíždějí za příznivé-
ho počasí, kontrolují areál Kyselky, 
sídliště i střed města. 

(pn)

prolézačky, honily se a jen zázra-
kem si nikdo nezlomil nohu. Navíc 
se v tomto případě jednalo o větší 
děti, takže mohly i herní prvky 
poškodit,” doplnil ředitel. Skupina 

byla také poučená a ze hřiště vyká-
zaná. 
Každé dětské hřiště v Bílině má v 
areálu ceduli s návštěvním řádem. 
Tím by se měli řídit všichni ná-
vštěvníci bez rozdílu věku. Na do-
držování řádu u malých dětí musí 
dohlížet rodiče. “O prázdninách 
děti tráví na hřištích mnoho času, 
žádáme je, aby se tam chovaly bez-
pečně i s ohledem na ostatní. Jde 
přece o to nejcennější, co mají, o 
zdraví,” zdůraznil ředitel. 
Kromě bezpečnosti ale musí ná-
vštěvníci hřišť dodržovat i další 
pravidla. Strážníci v těchto dnech 
vykázali hned několik skupin ne-
zletilých, které na hřištích pro malé 
děti vysedávaly, pokřikovaly na 
sebe i jiné návštěvníky vulgárními 
výrazy a poslouchaly velmi hlasi-
tou hudbu.                                    (pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Záznam z kamery zachycuje mladíka při saltu                                                  Zdroj: MP Bílina

Hluk jako z hororu
Na velký hluk a křik z bytu upo-
zornili lidé strážníky v ulici Havíř-
ská. Oznamovatel věděl, že v bytě 
seniorky se nachází její vnuk a bál 
se, aby se mezi nimi nerozpouta-
la nějaká roztržka. Hlídce však 
seniorka ve zdraví otevřela dveře, 
nikde nebyly žádné známky nási-
lí a ona i vnuk byli klidní. Celou 
situaci záhy s úsměvem vysvětli-
li. Vnuk jí přinesl nákup a pak se 
spolu koukali na horor. (pn)

Našel zabodnutý šíp
Nepříjemnou situaci zažil obyvatel 
sídliště SHD. Na rámu nad oknem 
svého bytu totiž našel zabodnutý 
šíp. Obrátil se na strážníky s tím, 
že se bojí, aby případný střelec ne-
zranil jeho děti. Hlídce strážníků 

Psa nesnědl
V Jakoubkově ulici se hádali dva 
muži. Jeden z nich tvrdil, že mu 
ten druhý snědl psa. Strážníci 
přijeli situaci uklidnit a zjistili, že 
psovi nikdo neublížil, ale že byl 
před několika dny odvezen do 
útulku, protože se toulal po uli-
cích.                                             (pn)

se střelce najít nepodařilo, případ 
tedy předali policistům.                                    

(pn) 

Beránka ukrást nechtěl
Hlídka strážníků přijala oznámení, 
že se u garáží v ulici 5. května pase 
malý černý beránek. Než hlídka 
přijela na místo, volali lidé znovu, 
že beránka honí nějaký muž a že ho 
chce ukrást. Strážníci na místě za-
stihli jak zvíře, tak muže, který jim 
vysvětlil, že beránek je jeho a utekl 
mu ze zahrady.                            (pn)

Bezdomovce vzbudil kouř
Na dým vycházející z bývalé budo-
vy těžařské společnosti u bývalé pa-
sovky upozornili obyvatelé Sídliště 
Za Chlumem. Strážníci na místě 
zjistili, že v budově, kde opravdu 

hořelo, se nacházejí bezdomovci. 
Ti však byli v pořádku a uvedli,  
že spali ve vedlejší místnosti, když 
je vzbudil kouř. Hlídce také řekli,  
že k požáru tam došlo tento týden 
již podruhé. S ohněm si poradili 
hasiči a celý případ si pak převzala 
policie.                                        (pn)
 
Ztracený telefon našel
Poctivost prokázala žena, která  
na lavičce na dětském hřišti  
v Čapkově ulici našla mobilní te-
lefon. Ten si od ní na místě pře-
vzala cyklohlídka a zjišťovala,  
zda se telefon nenachází v evidenci 
ztrát. Během lustrace však za stráž-
níky přišel chlapec, který telefon 
ztratil. Jelikož popisem potvrdil,  
že je jeho, hlídka mu ho předala. 

(pn)

Foto: Pavlína Nevrlá
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Dotace pomohou obcím hospodařit s vodou
Obce mají nyní možnost žádat  
o dotace na efektivní hospodaření  
s dešťovou vodou z Operačního 
programu Životní prostředí. Do-
tace je určená obcím, které se po-
týkají s nedostatkem vody, nebo  
se chtějí problémům s nedostatkem 
vody vyhnout. 
O dotaci na využití srážkové vody 
mohou žádat obce, úřady, ško-
ly, neziskové organizace a další.  
V Operačním programu Životní 
prostředí je připravena jedna mili-
arda korun. 
Dotace mohou být čerpány na aku-
mulaci srážkové vody pro zálivku 
veřejné zeleně, výstavbu a opravu 
nádrží za účelem zachycení srážko-
vé vody či výměnu nepropustných 
povrchů za propustné.
Žádost o dotaci je možné podávat 
do 31. srpna. Podrobné informace 
o podmínkách jsou v textu 62. vý-

Nákres jedné z možností, na kterou lze čerpat dotaci - akumulace 
srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně                         Zdroj: SFŽP ČR  

Nákres další možnosti - výměna nepropustných povrchů za pro-
pustné                                                                                                  Zdroj: SFŽP ČR  

Městské technické služby kropí silnice

Rekreační středisko ožilo dětmi z Bíliny

V parných dnech skrápí Městské 
technické služby Bílina silnice. 
Jakmile teploty přesáhnou třicet 
stupňů, vyjede cisterna s čistou 
vodou do všech částí města. “Ulice 
kropíme především z důvodu sní-
žení prašnosti a také kvůli krátko-
dobému ochlazení vzduchu,” uvedl 
vedoucí střediska svozu odpadů  
a čištění města Tomáš Pavel. 
Ke skrápění města využíva-
jí městské technické služby vo-
zidlo s výměnnou nástavbou  
o objemu sedm metrů krychlo-
vých. “Poprvé vůz letos vyjel na 
konci května. Při každém výjezdu 
spotřebuje zhruba dvacet až třicet 
metrů krychlových vody čerpané  
z řádu v areálu MTS,” dodal vedou-
cí.
Dojde-li k nařízení omezení spo-
třeby vody kvůli dlouhotrvajícímu 
suchu, bude skrápění přerušeno. 
Pocitová teplota je ve slunečné 

Pomalu se stává tradicí, že v rám-
ci programu prevence kriminali-
ty pořádá odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví Městského úřadu  
v Bílině víkendový pobyt v Plasích. 
Zařízení je kompletně zařízeno  
a uzpůsobeno pro pobyt dětí růz-
ného věku, přičemž jeho okolí 
láká nejen k procházkám, ale také 
k osvěžení v nedaleké řece Stře-
le. Odborný dozor nad dětmi byl 

zajištěn ze strany tří pracovnic 
zmíněného odboru včetně zdra-
votnice, dále úřednicí PMS Teplice  
a dvěma strážníky MP Bílina.
V rámci prevence sociálně patolo-
gických jevů byly rovněž realizová-
ny odborné přednášky, v rámci kte-
rých se dětem dostalo náležitého 
poučení. Rovněž byl kladen důraz 
na jejich výchovnou složku, byly 
posilovány sociální vazby, komu-

nikační schopnosti a vztahy mezi 
dětmi. Pozornost byla věnována  
i získávání nových poznatků stejně 
jako možnosti efektivního využí-
vání volného času. Počasí dětem 
přálo, tudíž si mohly užít i různých 
aktivit, které byly pro děti připrave-
ny. Vyzkoušely si, jaké to je být čle-
nem týmu a spolupracovat s ostat-
ními to nejen ve vědomostních 
soutěžích, ale také ve sportovních 

dny mezi domy ve městě vyšší  
a nemocným lidem nebo seniorům 
může způsobovat zdravotní pro-
blémy. Kvůli vyšší míře prachu ve 

vzduchu se jim hůře dýchá. Přesto-
že se doporučuje, aby tito lidé ne-
vycházeli v době největšího vedra 
z domů, někdy jsou nuceni dojít si 

do obchodu nebo k lékaři. Pokro-
pené silnice pomáhají pocitovou 
teplotu i prašnost snižovat.

a jiných disciplínách. Nechyběl ani 
večerní táborák či dětmi očekávaná 
stezka odvahy. Splněním jednot-
livých aktivit děti získaly indicie, 
které je zavedly k jejich pokladu. 
Velký úspěch mezi dětmi zazname-
nala i ukázka výcviku služebního 
psa městské policie, který se oka-
mžitě stal miláčkem všech dětí.

I. Zábojníková, H. Obracaníková, 
L. Muraňská - OSPOD

Pavlína Nevrlá

Cisterna skrápí Litoměřickou ulici                                                                                                                                                                            Foto: Pavlína Nevrlá

využít bezplatnou telefonní linku 
800 260 500 nebo osobních kon-
zultací na krajských pracovištích 

zvy OPŽP na stránkách programu 
www.opzp.cz. Kromě informací  
na webových stránkách je možné 

Státního fondu životního prostředí 
ČR. 

(pn)
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V domě U Zajíčka má být stále čisto

Darované peníze více zkrášlují město

Smrk na minigolfu
rozpůlil blesk

Vzrostlý smrk přímo uprostřed 
areálu minigolfu rozpůlil blesk při 
jedné z letošních bouřek. Jedna 
část se sesula k zemi, druhá musela 
být z bezpečnostních důvodů po-

Sociální pracovnice městského 
úřadu stále monitorují situaci v 
panelovém domě U Zajíčka ve Šva-
binského ulici. Zatímco na začátku 
dubna letošního roku byla ve dvou 
vchodech neúnosná bezpečnostní 
i hygienická situace, o pár týdnů 
později se razantně změnila. “Ná-
jemníci tehdy zabezpečili díry po 
rozbitých oknech, kterými mohly 
na ulici spadnout děti, uklidili stře-
py z podlah i odpadky ze schodišť. 
V současné době se situace opět 
mírně horší,” popsala Iveta Jinge-
rová, sociální pracovnice, která se 
případem zabývá od začátku.
Nyní se v domě opět objevuje od-
pad na zemi chodeb i na stříškách 

Výběh kamerunských koz má nové 
oplocení. To bylo vybudováno díky 
daru společnosti Severočeské doly 
a.s. Z celkové částky milion a tři 
čtvrtě město dále na Kyselce opra-
ví zázemí u letního kina, vymění 
lavičky a odpadkové koše mezi 
kinem a minigolfem, pořídí šacho-
vé stolky se sedátky do prostoru  
v okolí minigolfu a postaví venkov-
ní posilovnu na takzvané osmičce. 
Dar poslouží také k rozvoji jiných 
míst ve městě. Na Pražském Před-
městí, v sídlišti Za Chlumem i Tep-
lickém Předměstí vyrostou nová 
workoutová hřiště, Za Chlumem 
navíc i lanové centrum pro děti. 

kácená. Podle slov provozovatele 
bylo ve chvíli úderu na golfu ně-
kolik desítek lidí, všichni však byli 
schovaní pod střechou a nikomu se 
tedy nic nestalo.                           (pn)

Zrekonstruované dětské hřiště  
se sportovními prvky si užijí 
děti i mládež ve Fügnerově ulici.  
Tam bude opravena stávající herní 
plocha. 
Zmizí nevyhovující basketba-
lové koše a  budou nahraze-
ny novými arénovými prvky,  
které obsahují například branky 
na fotbal, basketbalové koše a další 
multifunkční panely.
Novinkou bude i dřevěný betlém, 
který si lidé přijdou prohlédnout 
pod vánoční strom na Mírovém 
náměstí. 

(pn)

nad obchody. “Není to rozhodně 
takové, jako to bylo zjara, ale chce-
me zasáhnout včas, dokud je situa-
ce únosná,” odůvodnila Iveta Jinge-
rová opětovný apel na nájemníky. 
Majitelé bytů v domě i nájemníci 
byli opět vyzváni k nápravě situace 
a jejímu udržování. Podle slov ná-
jemníků ke zhoršení situace došlo z 
toho důvodu, že někteří jednotlivci 
přestali uklízet a druzí to nechtěli 
dělat za ně. “Na společné schůzce 
jsme tedy opět se všemi pohovořili 
a apelovali na ně, aby čistotu udr-
žovali všichni,” dodala Iveta Jinge-
rová.
Sociální pracovníci dále na vše do-
hlížejí. 

Pavlína Nevrlá

18. 8. 2017 od 17:00

REVIVAL BRNO

Výběh kamerunských koz má nové oplocení                                                Foto: Pavlína Nevrlá
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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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Vítek Dittrich z Bíliny září v karibských
tancích, je trojnásobný mistr

Mistr republiky, Evropy i světa v 
karibských tancích. Tím se loni 
stal sedmnáctiletý Vítek Dittrich z 
Bíliny. Sedmiletá dřina při trénin-
cích se vyplatila. Tři zlaté medaile 
z prestižních soutěží však zdaleka 
nejsou jediné, které Vítek získal. Má 
jich desítky. “Vítek je velmi nadaný 
a pilný tanečník. Začínal v našem 
studiu tančit klasické tance, později 

přešel na karibské. Tančí ve forma-
ci, tedy skupině tanečníků, ale má i 
pasáže samostatné nebo s partner-
kou,” uvedla trenérka Kamila Hla-
váčiková z tanečního studia TSKH 
Most.
S tancem začal Vítek před osmi lety, 
do studia ho přihlásila pěstounka 

a tanec ho hned zaujal. Věnovat se 
tanci na profesionální úrovni je ná-
ročné finančně i časově. “Tréninky 
mám třikrát v týdnu, když je ale 
před soutěží, tak i o víkendu. Po-
kud o víkendu není trénink, jede-
me na soutěž. Přesto mi zbývá čas i 
na školu,” řekl Vítek Dittrich, který 
studuje prvním rokem obor strojní 
mechanik. “Chtěl bych se tím i poz-
ději živit a tanec mít pořád jako ko-
níček. Je ale možné, že bych si tan-
cem mohl přivydělávat jako lektor, 
to vše ukáže čas,” doplnil tanečník. 
Jeho všední den, když má trénink, 
je velmi náročný. Do školy vstává 
už v pět hodin a z tréninku se domů 
vrací v půl deváté. Rozhodně ho to 
ale neodrazuje.
Loni závodil v kategorii mládež 
a vlastně ji ovládl. Další úspěch si 
však bude muset tvrdě odpracovat. 
“Letos totiž postoupil do hlavní 
taneční kategorie a v té závodí ta-
nečníci od 17 do 45 let. To zname-
ná velmi silnou konkurenci. Často 
tam tančí třeba trenéři tance nebo 
velmi zkušení protivníci. Vítek je 
tam takový benjamínek, spíše se 
rozkoukává a seznamuje se se vším 
novým,” vysvětlila trenérka.
O prázdninách si Vítek od soutěží 
i náročných tréninků odpočine, če-
kají ho však dvě soustředění. “Nej-
prve jedeme na festival tance na 

jižní Moravu, kam se sjíždějí lekto-
ři z Čech i zahraničí a učí nás tam 
různé novinky. Později pořádá naše 
studio soustředění pro všechny čle-
ny,” uvedl mladík.
Taneční studio Kamily Hlaváčiko-
vé navštěvují nyní tři děti z Bíliny. 
Kromě Vítka ještě dvě dívky. Cel-

kem má studio 70 profi tanečníků 
a 100 hobby. “Studio vzniklo na 
základě poptávky po druzích tan-
ce, které se nevyučují v základní 
umělecké škole. Ta má jasně dané 
osnovy. Chtěli jsme zhruba před 
deseti lety rozšířit tyto možnosti. S 
manželem jsme tedy založili taneč-
ní studio,” popsala Kamila Hlavá-
čiková. Dalším důvodem byla sku-

ninky třikrát nebo vícekrát v týd-
nu, jezdí často na soutěže a jsou 
na ně celkově kladené větší nároky. 
Hobby tanečníci mají tanec prostě 
jako koníček. Trénink je jednou 
týdně, soutěží je méně, spíše vystu-
pují na různých kulturních akcích.  
Ne každý chce tvrdě trénovat,  
ale spíše se u tance odreagovat, pro-
to nabízíme obě varianty,” doplnila 
majitelka studia. V rámci profi sku-
pin mohou být děti připravovány  
i na studium taneční konzervatoře.
Od 4. do 15. září pořádá studio ná-
bory nových členů do profi i hobby 
skupin. Přijít mohou děti již od tří 
let, u těch je podmínkou, aby ne-
měly pleny a vydržely po dobu tré-
ninku bez rodičů. “U starších, které 
se hlásí do profi skupin, pořádáme 
klasické talentové zkoušky. Děti 
musí slyšet hudbu, umět vytles-
kávat, vyzkouší si krátkou sestavu  
a posuzujeme i to, zda je usměvavé 
a nestydí se,” dodala trenérka.

tečnost, že v okolí nebyla příležitost 
pro tanec dospělých.
Děti, jejich rodiče i široká veřej-
nost se nyní ve studiu učí různé 
styly - karibské tance, latinoladies, 
mažoretky nebo roztleskávačky. 
“Vše je rozdělené na profi skupiny 
a takzvané hobby. Profi mají tré-

Pavlína Nevrlá
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Letos se již popáté sjeli do Bíliny majitelé a milovníci vozů značky Citroën. Většina vozů na náměstí byla už veteránského věku, kontrastem 
jim byly zcela nové typy. U veřejnosti jsou však stále nejoblíbenější takzvané kachny. 
Účastníci srazu si nejprve vyjeli prohlédnout krásy okolí, poté dali možnost veřejnosti, aby si auta prohlédla na náměstí. Prostor byl také k po-
povídání si s majiteli vozů. Kdo nestihl výstavu aut v dopoledních hodinách, mohl letos přijít odpoledne na Kyselku, kde se výstava opakovala 
i s komentovanou prohlídkou. Sraz v areálu autokempu zahájily místostarostky Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová.
Největší zajímavostí při letošním srazu byl vícekolový hasičský speciál Citroën C 350 Belphegor, tedy šesti a půl tunový vůz francouzských 
požárníků. “Je to opravdu rarita, protože těchto aut se vyrobilo velmi málo. V České republice se nachází pouze tento jediný kus,” uvedl jeden 
z organizátorů Jakub Jakl.                                                                                                                                                                                                  (pn)

Kachny letos přivezly hasičský speciál



10 KULTURA 18. srpna 2017

Hluboké pocity zachycují portréty v obrazech

Učili se malovat japonskou technikou

Portréty plné emocí ztvárňuje po 
svém návratu z Japonska Radka 
Müllerová. Její obrazy si mohli pro-
hlédnout návštěvníci výstavní síně 
U Kostela při výstavě Kuro shiro. 
Portréty či postavy na obrazech bý-
vají smutné, zklamané, jen málokdy 
je vidět úsměv. “Život v Japonsku je 

S japonskou tušovou technikou 
malby se seznamovali lidé při 
workshopu Radky Müllerové. Ve 
výstavní síni U Kostela se konala 
výstava obrazů autorky, která ja-
ponskou techniku používá při své 

malovat na speciální papír. “Jedná 
se o starou mnišskou techniku mal-
by. K malování potřebujeme měk-
kou podložku, speciální papír, tuš 
v tuhé formě, tři misky, kapátko a 
nejlépe bambusový štětec,” vyjme-
novala lektorka v úvodu worksho-
pu. Samotná malba pak musí začít 
přípravou tuše. Prostřednictvím 
suzuri, což je třecí kámen, si účast-
níci kurzu natřeli tuš a v mističkách 
ji rozmíchali s vodou na barvu čer-
nou a dva odstíny šedé. Na podlož-
ku pak položili papír a mohli začít 
zkoušet, jak na něm tuš reaguje. 

mnohem těžší než u nás a obrazí 
se to ve výrazech lidí. Zaujala mě u 
nich hloubka jejich pohledu. Čas-
té je to samozřejmě u žen, jejichž 
postavení v japonské společnosti 
je velmi těžké, někdy se obětují ro-
dině. Toto všechno jsem se snažila 
v obrazech zachytit,” popsala svou 

tvorbu autorka. V Japonsku pobý-
vala několik let a naučila se tam 
tvořit tušovou malbou. “Při učení 
se začínají nejprve malovat stébla 
trávy, pak například bambus, aby 
si člověk osvojil tahy tuší a štět-
cem. Musí se také naučit pracovat 
s odlišným papírem, který hodně 

vsakuje a rozpíjí,” uvedla Radka 
Müllerová. 
Kromě obrazů jsou ve výstavní síni 
k vidění i volně zavěšená plátna s 
modrotiskem. Soubor pláten nese 
název Údolí slz a je na něm zobra-
zena japonská společnost v souvis-
losti s budhismem.                      (pn)

tvorbě. Komu se obrazy zalíbily, 
mohl se naučit japonskou techniku 
používat v praxi. 
Návštěvníkům Radka Müllerová 
vysvětlila, co tato technika obnáší, 
jak si správně připravit tuš a jak 

“Je zapotřebí mít bílou podložku,  
i když jsou na trhu i jiné barvy. 
Pro japonskou techniku je bílá dů-
ležitá z toho důvodu, aby na ní byly 
správně vidět odstíny šedivé,” upo-
zornila Radka Müllerová. 
Pod rukama začínajících umělců 
vznikaly nejprve různé čáry a vl-
novky, postupně se pustili do tvor-
by konkrétního obrazu. 
Workshop se uskutečnil celkem 
dvakrát. Díky tomu si netradič-
ní japonská tušová technika našla 
mnoho nových příznivců. 

(pn) 

Foto: Pavlína Nevrlá

Malířka Radka Müllerová s Annou Varteckou z UJEP při vernisáži Soubor pláten s názvem Údolí slz
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SOUTĚŽ NA SRPEN

Při plenéru se malovalo i v zámecké zahradě

Skupiny hrály 
pro kamerunské kozy

Malířka vystavuje obrazy i dětské ilustrace

Bořeň, kostel nebo impozantní bu-
dovu bílinského zámku si vybrali 
výtvarníci jako předlohu při letoš-
ním Malířském plenéru. Mezi zná-
mé výtvarníky, kteří mají za sebou 
mnoho výstav, se zařadil žák bílin-
ského malíře Pavla Antonína Říhy 
patnáctiletý Marek Bystrý. „Jsem 
spokojený, že jsem se dostal do 
zámecké zahrady a mohl malovat  
v místě, kam se dnes jen tak nedo-
stanete.“
Karel Janák, který pochází z Tur-
novska, se zaměřuje na krajinomal-
bu a přírodní prvky.  Na plenéru 
si vybral oblíbený motiv Bořeň. 
„Nemaluji ho poprvé, ale stále mě 
fascinuje. Naposledy jsem malo-
val Bořeň olejem, tentokráte jsem 
zvolil pastel,“ sdělil malíř, který 
je s přírodou spjatý i jako horole-
zec. Naopak výtvarník a památ-
kář Jiří Souček zůstal věrný malbě 
budov a o svém zaměření říká,  
že staré budovy tak zůstanou za-

chovány aspoň na papíře. „Některé 
domy, mosty nebo tvrze jsou před 
spadnutím, takže jejich původní 
podoba zůstane alespoň na plátně, 

Letošní Rockové léto na Kyselce má 
za sebou první část. Tou byl koncert 
pro kamerunské kozy. Návštěvníci 
si v prostorách letního kina užili 
koncerty skupin Pekař, Visací zá-
mek, Garage a Tony Ducháček nebo 
Cocotte minute. Druhý koncert  
v rámci Rockového léta je přichys-
tán na 18. srpen. Lidé se mohou tě-
šit na revivalové skupiny U2, Deep 
purple nebo Depeche mode. 

(pn)

Helena Sadařová Baumgartnero-
vá vystavuje své obrazy v salonku 
minigolfu na Kyselce. Většina je-
jích děl se vyznačuje kombinova-
nou technikou. “Vyzkoušela jsem 
všechny možnosti grafické tvorby, 
potřebovala jsem se totiž zařadit do 
nějakého stylu. Nakonec mě oslovi-
la právě kombinovaná technika, ta 
mi umožňuje volnost tvorby, proto-
že můžu uplatnit například linoryt, 
monotyp, suchou jehlu a podobně,” 
uvedla autorka. 
Malovat začala v době, kdy sklá-
dala dětské básně a potřebovala 
k nim ilustrace. Básně o ročních 
obdobích, zvířátkách, ale i českých 
malířích tak obohacovala o vlastní 

tvorbu. Postupně začala malovat 
samostatné obrazy, nejčastěji s ná-
mětem přírody nebo osob. V dětské 
tvorbě však hodlá pokračovat, do-
konce chystá vydat publikaci s bás-
němi pro děti a svými ilustracemi. 
Malování je pro Helenu Sadařovou 
Baumgartnerovou koníčkem, kte-
rému se věnuje průměrně dvě až 
tři hodiny denně. “Někdy ale začnu 
malovat a přestanu vnímat čas. To 
pak končím třeba až po osmi hodi-
nách,” dodala.  
Autorka žije a tvoří v Bílině. Úspěš-
ně absolvovala výtvarný kurz UJEP. 
Svá díla již vystavovala například  
v Ústí nad Labem, v Teplicích nebo 
v Bílině. 
Výstava je prodejní a potrvá do  
31. srpna.

pokud je někdo nestihne opravit.“ 
Na zámku si vybral původní stavbu 
a pozůstatek bílinského hradu, tzv. 
Mandu.

Do Bíliny přijeli také manželé Ho-
ráčkovi ze Všenor u Prahy. „Hle-
dala jsem v Bílině nové náměty a 
udělala jsem si několik skic. Moc 
se mi tady líbí,“ prozradila výtvar-
nice Marcela Horáčková. Naopak 
Jaromír Horáček se věnuje převáž-
ně dřevořezbě a v Bílině si dotvořil 
několik svých loutek.
Příjemným překvapením byl pří-
jezd pražského umělce Štefana 
Škapíka, jehož nezaměnitelný styl 
malby oživil Bořeň v několika po-
dobách.
Historickou Mandu si také vybral 
bílinský malíř Pavel Antonín Říha, 
který má Bílinu dokonale zmapova-
nou, přesto hledá stále nová místa 
k malování. „Některá místa doslova 
vybízejí k tomu, aby je malíř na-
maloval, stačí se jen pozorně dívat 
kolem sebe. V příštím roce bychom 
se chtěli zaměřit také na centrum 
města.“
Obrazy jednotlivých umělců, kteří 
se zúčastnili Malířského plenéru v 
Bílině, jsou k vidění v Galerii Pod 
Věží a ve Výstavní síni U kostela. 

Lada Laiblová

Pavlína Nevrlá

Autorka představuje svůj obraz návštěvníkům při vernisáži výstavy

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Lada Laiblová

ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 

Kde se nachází část historické památky, 
která je na fotografii? 

Správnou odpověď posílejte e-mailem na 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz.

Správná otázka z minulého čísla: 
Znamení kotvy se nachází v centru města 
na domě ve Wolkerově ulici č. 72. Dárkový 
poukaz do Vinotéky Bez kocoura v hodnotě 
250 korun vyhrála Kristýna Štorková z Bíliny. 
Gratulujeme! 

Štefan Škapík při malování Bořně
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Hrobčice usilují o dotaci na čistírny vod
Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu ži-
votního prostředí ČR nabízí dotační 
program na výstavbu domovních 
čistíren odpadních vod (ČOV). 
Dotace jsou určeny na vybudování 
domovních čistíren odpadních vod 
pro občany zejména v malých ob-
cích, kde je výstavba veřejné obecní 
čistírny odpadních vod vysoce ne-
rentabilní. Díky této výzvě mohou 
obce pořídit domovní čistírny pro 
své občany a předcházet tak znečiš-

tění podzemních i povrchových vod 
z komunálních zdrojů.
Celková výše podpory může dosáh-
nout až pětaosmdesáti procent z cel-
kových způsobilých výdajů projektu. 
Mezi ně patří například náklady na 
projektovou přípravu, nákup tech-
nologie, instalaci a napojení čistírny 
i následný monitoring po dobu de-
seti let, který je podmínkou k získání 
dotace.
Další podmínkou pro získání dotace 
je napojení minimálně třiceti pro-

cent ekvivalentních obyvatel z cel-
kového počtu dosud nepřipojených 
obyvatel k ČOV v daném území.
Obyvatelé obcí Červený Újezd, 
Chouč, Kučlín, Mrzlice, Mukov, Ra-
zice a Tvrdín, které doposud nemají 
svou vlastní kanalizaci, obdrželi do 
schránky závazný dotazník, zda o 
domácí čistírnu mají či nemají zá-
jem. Výsledek dotazníkového šet-
ření byl uspokojivý, tudíž se obec 
Hrobčice zřejmě bude o dotaci 
ucházet.                          Obec Hrobčice

Zájem o ČOV v jednotlivých ob-
cích:

Červený Újezd - 74 procent obyvatel
Chouč - 33,3 procenta obyvatel
Kučlín - 37 procent obyvatel
Mrzlice - 22,7 procenta obyvatel
Mukov - 51 procent obyvatel
Razice - 59 procent obyvatel
Tvrdín - 47,2 procenta obyvatel

Děti prožívaly slavnostní chvíle
Hrobčické děti z mateřské školy byly stužkovány v prostorách obecního úřadu Hrobčice.  
Po úvodních slovech starostky obce Jany Syslové a ředitelky mateřské školy Marcely Dvořá-
kové bylo promítnuto video, které bylo zároveň součástí vzpomínkového fotoalba. To dostali 
všichni předškoláci během slavnostního šerpování, společně s kufříky, naplněnými základní 
školní výbavou, nepostradatelnou pro všechny prvňáčky. Nechybělo společné fotografování, 
slavnostní přípitek a zakrojení krásného dortu, na kterém si děti pochutnaly. Program byl dopl-
něn vystoupením Hopsíka, který si pro děti připravil pestré pásmo tanečků, kouzel a vědomost-
ních úkolů, při kterých děti prokázaly, že jsou do školy dobře připraveny. 
Na děti a rodiče čekalo bohaté po-
hoštění, zakousnout se mohli do 
čokoládových a vanilkových Cupca-
ků nebo slaných laskomin. Nechyběl 
ani dětský šampus. Děti si své odpo-
ledne užily dosytosti a díky skvělému 
prostředí hrobčické školky, která se 
stále zdokonaluje, a skvělým učitel-
kám budou mít celý život nač vzpo-
mínat.
„Držím dětem pěsti, aby měly ve ško-
le samé jedničky, spoustu nových 
kamarádů a hezké zážitky, a rodičům 
dostatek trpělivosti v nadcházejícím 
náročném období,“ dodala starostka 
Jana Syslová                obec Hrobčice

Památku Cyrila a Metoděje 
uctili popáté 

 
K uctění památky Cyrila a Metoděje pořádal spolek Veselý 
venkov z Červeného Újezdu pravidelné letní setkání míst-
ních i přespolních. Akci si užily děti i dospělí.   
Věrozvěsti ze Soluně Cyril a Metoděj byli apoštoly Slovanů, 
kteří v devátém století položili základy slovanského pravo-
sloví. Dne 5. července 863 přicházejí oba na Velkou Mora-
vu.                                                                                         (pn)

Na americké letce se nezapomnělo
K válečným aktivitám spojenců v 
boji proti Třetí říši ve druhé světové 
válce patřila letecká válka nad Říš-
skou župou Sudety, tedy nad Kruš-
nohořím. Dne 21. července 1944 
vzlétlo z jihoitalských vojenských 
základen 362 bombardérů 15. letec-
ké armády ke své akci v Sudetech. 
Pro špatnou viditelnost se nad che-
mický komplex Sudetenländische 

Treibstoffwerke v Záluží u Mostu 
dostalo pouze 143 letadel. 
V rámci náletu havaroval po zása-
hu flakem u Mukova letoun kapi-
tána Polinského a tři letci zahynuli.  
Poblíž Teplic se zřítily další dva stro-
je, ze kterých zahynulo čtrnáct letců 
a čtyři byli zajati. “Ti, na něž dnes 
vzpomínáme, přinesli oběť nejvyšší 
a tímto sebeobětováním nesobecky 

přinesli svobodu budoucím gene-
racím. A tak i dvaasedmdesát let 
od porážky nacistického režimu by-
chom si měli připomínat důležitost 
základních principů svobody a de-
mokracie,” uvedl zástupce velvysla-
nectví USA Jon Fisher.  
Na tyto oběti se dodnes nezapo-
mnělo, k památníku v Mukově  
i Teplicích přišly zavzpomínat de-

sítky lidí a uctít památku padlých. 
Vzpomínková akce se uskutečnila 
k 73. výročí Dne amerických letců. 
Pietní akt pořádaly Severočeský le-
tecký archiv Teplice, statutární měs-
to Teplice, Jednota československé 
obce legionářské Teplice, Ideal Stan-
dard, oblastní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu Ústí nad La-
bem a obec Hrobčice.                   (pn) 
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ZŠ Lidická prošla úspěšně 
soutěží Rozpočti si to

Základní škola Lidická se letos zapojila do obou kategorií soutěže Roz-
počti si to, která pro druhý stupeň probíhala od ledna do dubna školními 
koly a v květnu pak proběhlo celostátní finále. V kategorii žáků prvního 
stupně pak proběhla od března do května. V červnu bylo celostátní fi-
nále.
V obou kategoriích jsme byli velmi úspěšní. Do soutěže se zapojilo šest 
týmů ze 6. a 7.ročníku a do celostátního finále se mezi nejlepších dva-
náct probojovaly tři z nich. V konečném pořadí jsme obsadili 9., 11., 12. 
a dále pak 13. až 15. místo. Náš tým Policajti se objevil i ve Zprávičkách 
v televizi Déčko.
Z prvního stupně školu reprezentovaly tři týmy z 5.A a všechny se zú-
častnily finále a obsadily celkově 3. až 5. místo.
Soutěž je každoročně organizována společností Yourchance a jejím té-
matem jsou základy finanční gramotnosti – osobní a rodinný rozpočet. 
V průběhu hry týmy plnily základní a bonusové úkoly a za ně postupně 
získávaly chechtáky. Naučily se v nich, kolik co stojí, jaké jsou položky 
rodinného rozpočtu a jak ho sestavovat, jak lze vydělávat peníze, jaké 
jsou základní finanční produkty, jak se vzdělávat finančně a v neposlední 
řadě pak týmovosti a podnikavé dovednosti.
Finanční gramotnost je jednou z mnoha oblastí, které se cíleně věnujeme 
a dlouhodobě se nám v ní daří. Zapojili jsme se například do celosvětové 
akce Global Money Week, naše týmy z 1. i 2. stupně reprezentovaly již 
několikrát Ústecký kraj v soutěži Finanční gramotnost v republikovém fi-
nále v Praze. Nyní jsme se zapojili do projektu Finančně gramotná škola.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným žákům za 
úspěšnou reprezentaci školy a věřím, že se i v příštím roce do podob-
ných aktivit zapojíme a navážeme na dosavadní úspěchy.

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

Žáci z Lidické si převzali pamětní listy

Potřebujete umístit své dítě do školky?
Zápis do Mateřské školy v Ledvicích na následující školní rok již proběhl, 
přesto je v našich možnostech obsadit ještě volná místa dětmi ve věku 
od 2 do 6 let. Uvítáme i mimoledvické zájemce.
U nás zákonní zástupci neplatí úplatu za předškolní vzdělávání, hradí 
pouze stravné ve výši 31 korun na den za předpokladu, že se dítě stravu-
je celodenně. Polodenní stravování činí 24 korun na den.
Pořádáme celou řadu doplňkových aktivit, výletů, kulturních a dalších 
programů. Rodiče platí pouze vstupné, dopravu objednanými autobusy 
hradíme z provozních prostředků školy. Drobné dárky k Velikonocům,  
k Mikuláši, apod. rodiče neplatí.  
Nabízíme dostatek řízených i volných činností za využití netradičních po-
můcek, jsme nadstandardně  vybaveni a nově máme k dispozici i inter-
aktivní tabuli. Provádíme logopedickou 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 dě-
tem pohybové vyžití na dětském hřišti s tobogánem a  dřevěnými herní-
mi prvky v sousedním lesoparku.
Přijeďte si společně s vašimi dětmi prohlédnout  naši jednotřídní školku. 
Těší se na vás vstřícný a stabilní kolektiv.     Věra Ťupeková, ředitelka školy

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

V myslivně poznávali i soutěžili
Před koncem školního roku se 
žáci 1.C ze ZŠ Aléská zúčastni-
li exkurze do místní myslivny, 
kde se těšili z přednášky a pro-
hlídky areálu. Celou dobu je v 
dobrodružném poznávání pro-
vázel pan Pavel  Edelmann, kte-
rý byl velice vstřícný a ochotný 
odpovídat na veškeré dotazy. 
K dispozici bylo velké množ-
ství exponátů, na které si děti 
mohly sáhnout a podrobně 
je prozkoumat. Exkurzi žáci 
zakončili sledováním střelby  
z lovecké zbraně a zasou-
těžili si. Těšíme se na dal-
ší návštěvu a spolupráci.                                                                   
Daniela Valášková, ZŠ Aléská

Deváťáci ze základní školy Lidická si pře-
vzali pamětní listy z rukou místostarost-
ky Veroniky Horové v obřadní síni měst-
ského úřadu. Dvaadvacet dětí základní 
školu opouští a drtivá většina z nich se 
chystá na střední školu. “Přeji všem, 
aby se jim v dalším studiu dařilo, aby 
byli úspěšní a mohli v životě dělat to, co 
je bude bavit. Doufám, že k tomu do-
stali na bílinské škole potřebný základ,” 
uvedla místostarostka Veronika Horová. 
Přání štěstí a úspěchu v životě si žáci 
vyslechli i od ředitelky školy Ivany Svo-
bodové, zástupkyně Marie Sechovcové 
i třídní učitelky Veroniky Babinčákové. 
Z dvaadvaceti absolventů školy se více 
než polovina chystá na maturitní obor, 
většinou ekonomického nebo technic-
kého zaměření. Mezi dětmi jsou i bu-
doucí truhláři, cukrářky či kuchaři.

(pn)
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První ročník Dance Star 
roztančil školu

Hradecko vzali gymnazisté útokem

Tanec je pohybová společenská 
aktivita provozovaná převážně za 
doprovodu hudby. Tanec může 

Již druhý ročník naučné exkurze 
po českých luzích a hájích uspo-
řádala cestovní kancelář námi na-
zvaná MAJA pod taktovkou Mgr. 
Markéty Francouzové a Mgr. Jany 
Dragounové. Putování bylo opět 
určeno žákům vyššího stupně 
bílinského gymnázia. Letos jsme 
měli možnost porozhlédnout se po 
okolí Hradce Králové. 
Cestou jsme navštívili závody Ško-
da Mladá Boleslav, obří (malé) 
akvárium a po ubytování v kempu i 
planetárium. Program byl opravdu 
nabitý, takže jsme druhý den stihli 
plavbu parníkem, okouknout po-
hyblivý betlém a navštívit skanzen. 
Příjemnou tečkou celého dne byl 
táborák, u kterého se nikdo nenu-
dil. 
Pátek si pro nás přichystal, krom 
hezkého počasí, i prohlídku vodní 

navodit lepší náladu a je také vy-
jádřením pocitů tanečníka.
V červnu se v Základní škole 
Aléská uskutečnila taneční sou-
těž Dance Star, které se zúčastnili 
žáci ze všech ročníků. Taneční 
vystoupení byla rozdělena podle 
věku a druhu tance. Všechna vy-
stoupení byla skvělá a bylo znát, 
že si je soutěžící užívají. Gratulu-
jeme vítězům a děkujeme taneč-
níkům, divákům a všem, kteří 
pomáhali s přípravou 1. ročníku 
taneční soutěže.
Velké poděkování patří Mirosla-
vu Sichrovskému za sponzorský 
dar v podobě medailí a Kateřině 
Rakašové, naší bývalé žákyni, kte-
rá se svým tanečním kroužkem  
z organizace Člověk v tísni soutěž 
zahájila.
V příštím školním roce rádi přiví-
táme i soutěžící z ostatních škol, 
kterým včas zašleme pozvánku.

Jana Kouřilová a Marcela Vokurová, 
ZŠ Aléská

elektrárny s ukázkou včelího roje, 
pochod s lucernami v pevnosti 
Josefov a zámek Kuks se slavným 
průvodcem. Celé tři dny jsme se 
vozili v pohodlném autobusu a 
jeho řidič nás dovezl opravdu 
kamkoliv. Celý výlet provázela 
pohodová atmosféra blížících se 
letních dní, tudíž se většině účast-
níků zájezdu ani nechtělo domů.
Tímto děkujeme oběma výše zmí-
něným profesorkám za vydaře-
nou exkurzi, která by se bez nich 
a podpory města Bíliny neusku-
tečnila.

Šámalová Tereza, Rosenkranzová 
Jana, Motlíková Tereza

Podrušnohorské gymnázium Most, 
pracoviště Bílina

Z výletníků se stali námořníci
Vůbec poprvé vyjeli do školy v přírodě prvňáčci ze základní školy Aléská. 
Rodiče předpokládali, že jejich děti pojedou do Žihle, to se ale spletli. 
Děti z 1.B a jejich třídní učitelka Jana Kouřilová zamířily přímo na širé 
moře. Před cestou si připravily koráby, rozdělily se do posádek, ušily 
výstroj s patřičnou námořnickou čepicí, naučily se tradiční námořnické 
písničky a pak už jim nic nebránilo vyplout. Při pětidenní plavbě soutěži-
ly, hrály si, seznamovaly se s loděmi i okolím a hlavně si užívaly zábavu. 
Na pevninu se nikomu nechtělo, ale došly zásoby, a tak nezbývalo, než 
doplout přímo do náručí maminek a tatínků.                                      (pn)

DODATEČNÝ ZÁPIS DĚTÍ

do MŠ Čapkova 869 a
MŠ Za Chlumem 818 v Bílině
k předškolnímu vzdělávání 

od 1. 9. 2017se koná v pondělí 
29. 8. 2017

v čase od 8.00 – 12.00 a od 12.30 – 15.00 
hodin v kanceláři ředitelky MŠ.

Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem,
předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Formuláře k zápisu si rodiče mohou vyzvednout v budově
MŠ Čapkova 869, Bílina v týdnu od 21. 8. do 25. 8. 2017.

Žádosti budou přijímány 
výhradně v den zápisu - tj. 29. 8. 2017.
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Projít pohádkovým lesem znamenalo pro 
děti z mateřských i základních škol projít 
celou zeměkouli. Kulturní centrum Bílina 
totiž ve spolupráci s Petrem Jílkem a jeho 
týmem připravilo druhý ročník zábav-
né akce Pohádková cesta. Zatímco loni 
se skupiny vydaly do světa pohádek, letos 
na ně čekaly různé země nebo kontinenty 
a při jejich návštěvě musely plnit úkoly.  
Z Česka, kde děti skládaly vlajku z puzz-
lí, zamířily do Itálie, pak ke kovbojům do 
Ameriky, ke klokanům do Austrálie, dále 
do Číny i do Afriky. Poslední zastávkou 
byla Arktida, kde za odměnu dostaly ledo-
vé nanuky.                                                          (pn)

Do Pohádkového lesa se vešla celá zeměkoule

HR_98x135_operator_BilinZprav_leto.indd   1 12.05.17   9:49
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Petra Börnerová vydala nové CD

Vinotéka Bez Kocoura změnila prostory 

Tu nejlepší péči dostanou psi v salonu Annabell

Bílinská zpěvačka a akordeonistka 
Petra Börnerová, její životní part-
ner slovensko-maďarský hudebník 
Tomáš Bobek Bobrovniczký a je-
jich osmiletý syn Tomáš vydali CD 
pod názvem Acoustic Live. Trio 
opět přizvalo i maďarského zpěvá-
ka a harmonikáře Besenyei Csabu, 
se kterým od roku 2014 pravidelné 
vystupuje po klubech a festivalech 
po celé Evropě.
Jak už i název CD Acoustic Live 
prozrazuje, jedná se o živou na-
hrávku z koncertu, který se konal v 
brněnskému klubu Stará Pekárna.
O zvuk, mix a mastering se posta-

ral Broněk Šmid, 
se kterým for-
mace spolu-
pracuje již od 
roku 2005. CD 
obsahuje čtrnáct 
skladeb, z toho 
jsou čtyři vlastní. 
Grafický návrh a 
fotografie vytvořil 
český fotograf a grafik Michal 
Strejček. 
Petra Börnerová působí na evrop-
ské scéně od roku 2005. Na rozdíl 
od ortodoxně bluesové minulos-
ti se dnes nechává inspirovat též 

folkovými, jazzovými a roc-
kovými podněty. Výsledkem 
je kultivované z jazz-blues 
vycházející písničkářství 
na špičkové instrumentál-
ní úrovni. Repertoár tvoří 
kromě vlastních kompozic 
také cover písničky. Petra 
Börnerová má za sebou 

stovky vystoupení nejen v ČR, ale 
i v zahraničí. Lidé ji mohou vidět 
a slyšet také při kulturních akcích 
v Bílině. 
Petra Börnerová trio vzniklo v 
roce 2010. Repertoár je postavený 
na převzatých i vlastních folk-blue-

sových písničkách. Tomáš Bobrov-
niczký získal ocenění Bluesman 
roka 2012, které udělila Slovenská 
bluesová společnost. Duo spolu-
pracuje s muzikanty jako Gwyn 
Ashton, Miloš Železňák, Eric Bo-
boš Procházka, Ádám Bornemissza 
a Juraj Dura Turtev. Od roku 2013 
s duem pravidelně vystupuje ma-
ďarský zpěvák a foukačkář Csaba 
Besenyei. Petra Börnerová a Tomáš 
Bobrovniczký získali v roce 2017 
ocenění v anketě portálu bluesmu-
sic.cz v kategorii Osobnost české 
bluesové scény v roce 2016. 

(red)

Vinotéku Bez Kocoura najdou lidé 
v nových prostorách. Provozovna 
se přestěhovala, není to však změ-
na výrazná. Vstupní dveře jsou jen 
o pár metrů blíže k náměstí oproti 
těm bývalým. O tom, jak se vinoté-
ce daří i o novinkách, nás informo-
val majitel … Polcar. 

Změnili jste prostory, ale ne ulici. 
Jste spokojen s novým místem?
Jsem velmi spokojen, jedná se  
o prostory města a kromě útulněj-
šího prostředí pro zákazníky nám 
přineslo jistotu stabilního zázemí. 
Musím zde moc poděkovat městu 
Bílina za rychlé a vstřícné jednání. 

Je zřetelně znát podpora drobných 
podnikatelů ze strany města a ne-
můžu si stěžovat na byrokratické 
ani jiné překážky. Jsem také moc 
rád, že jsem našel v Bílině profesio-
nální personál. Na vedoucí prodej-
ny Alenu Cháberovou se mohu ve 
všem spolehnout, je duší naší bílin-
ské vinotéky. To je pro podnikání 
velmi důležitý moment. 
 
Vaše nabídka vín a dalších nápojů 
je hodně široká, co byste zákazní-
kům doporučil?
Určitě bych doporučil lahvová vína 
z rodinného vinařství Žůrek z Žera-
vic, která sbírají ocenění po celé ČR 
i ve světě. Zajímavé jistě je, že tato 
vína prodávají výhradně vinotéky, 
nelze je koupit v žádném super-
marketu. Vinaři z Moravy mají 
zvláštní hrdost, která jim nedovolí 
prodávat vína v supermarketech. 
Dodávání vín do velkoobcho-
dů vnímají tak, že práce a láska k 
vínu se mění v komerční záležitost,  
a to je v moravských vinařských 

kruzích nežádoucí. Ze sudových 
vín bych zákazníky pozval na bílé 
suché Rulandské šedé nebo výbor-
ný červený Cabernet sauvignon, 
také z vinařství Žůrek. Kdo má 
radši sladší vína, tak si určíte ob-
líbí Tramín červený nebo Pálavu.  
Oblíbené je i naše rybízové víno.
 
Připravujete pro zákazníky nějaké 
akce?
Nejoblíbenější podzimní akci  
je bezesporu pravý burčák z mo-
ravských hroznů, který máme, 
skromnost stranou, nejlepší široko 
daleko. Hodně oblíbená je dodáv-
ka vín ve velkém na různé akce  
a také svatby. Zde nabízíme zajíma-
vé množstevní slevy a také umíme 
zákazníkům poradit, kolik litrů 
vína koupit na osobu a v jakém 
poměru. V případě odběru lahvo-
vých vín nabízíme možnost vrácení  
nevypitých lahví. To je velmi ob-
líbená služba, kterou oceňuji ze-
jména novomanželé, pokud si víno 
nenechají na líbánky.                 (red)

Ostříhat, učesat, vykoupat a pěkně 
naparádit mohou nechat majitelé 
své pejsky v novém salonu Anna-

bell. Ten provozuje Jana Roučková 
v Litoměřické ulici. “Služba stříhá-
ní pejsků je v Bílině dostupná již 
roky, chyběl tu ale salon, kde je o 
pejsky kompletně postaráno, co se 
jejich zevnějšku týče,” odůvodnila 
majitelka salonu.
Prostředí salonu je velmi příjem-
né, prakticky zařízené a útulné. V 
klidu a s konejšivým hlasem Jana 
Roučková opečovává pejsky, stří-
há jim srst i drápky, čistí uši nebo 
anální žlázky. V prostorné vaně 
smývá nečistoty i z mazlíčků vel-
kých ras. “Každý zákazník si může 
přesně vybrat, jaké služby chce 
využít. Například si může svého 
pejska nechat jen vykoupat. Maji-
telé psů velkých ras dobře vědí, že 
koupat je v panelákové koupelně 

není zrovna ideální. Zde je prosto-
ru dost,” uvedla majitelka. 
Další nabízenou, ne příliš známou 
službou je trimování. Jedná se o vy-
trhávání staré srsti v době, kdy pes 
líná. Je určené hlavně drsnosrstým 
rasám, protože u nich nenastává 
línání samovolně jako u ostatních 
plemen a je třeba pomoci vytrhávat 
starou uvolněnou krycí srst.
Péče v salonu je zaměřená na 
všechny rasy psů bez výjimky. Ma-
jitel může být přítomen nebo tam 
mazlíčka ponechat a přijít si pro 
něj později. 
Jana Roučková vystudovala ob-
chodní akademii, spíše než čísla ji 
však lákala zvířata. “Miluji hlavně 
psy, dříve jsme měli kokršpaněla. 
Po přestěhování se do baráčku jsem 

si pořídila bernského salašnického 
psa a ten mě okouzlil natolik, že 
jsem si zařídila chovnou stanici. V 
současné době mám sedm obřích 
mazlíčků,” říká s úsměvem.
Zkušeností se psy má tedy majitel-
ka salonu dost, vše ale stvrdila spe-
ciálním kurzem v pražském salonu 
zaměřeným na stříhání psů a péči 
o ně. “Tam jsem se učila pracovat s 
různými rasami, každá má svá spe-
cifika. Také je důležité umět pejska 
uklidnit, aby pro něj nebylo koupá-
ní, stříhání nebo fénování stresují-
cí,” dodala. 

Do salonu je zapotřebí pejska ob-
jednat na telefonním čísle 774 235 
355 nebo zprávou přes facebooko-
vý profil Salon Annabell.

Pavlína Nevrlá

Jana Roučková při práci

Alena Cháberová je duší bílinské vinotéky
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Videa opět prokázala přítomnost vlků

Myslivci připravili zábavu pro děti

Reakce na příspěvek čtenáře z červencového vydání Bílinského zpravodaje, strana 20:

Fotopasti přinesly další doklad  
o znovuosídlování česko-němec-
kého pohraničí vlkem obecným.  
Nejnovější záběry pocházejí  
z května. Pohyb velkých šelem  
v Krušných horách monitoruje od 
loňského podzimu Hnutí DUHA 
Olomouc s dobrovolníky Vlčích 
hlídek a dalšími partnery v regi-

Soutěže s mysliveckou témati-
kou, opékání buřtů a střelba ze 
vzduchovky, to vše čekalo na děti 
i rodiče v hájovně Mysliveckého 
sdružení Bořeň. Jak prozradil před-
seda spolku Josef Horák, jedná se 
o tradici, která začala v roce 1974. 
„Začínáme slavnostní schůzí a ná-
sleduje akce pro děti, která se koná 
i pro širokou veřejnost,“ řekl.

Ihned v úvodu se musím zmínit, že 
mě velice mrzí, jak je celá záležitost 
ohledně stavu obřadní síně a prů-
běhu pohřbu popisována ze strany 
p. Bělohlávkové.

Vyjádření k jednotlivým bodům 
stížnosti:

Řečnice
- nebylo umožněno se seznámit  
s řečí - p. řečnice uvítala pozdravem 
pozůstalé v obřadní síni, oslovila  
p. Bělohlávka (jako objednavatele 
pohřbu), jestli chce ještě něco do-
dat k proslovu, nebo něco změnit, 
zda má nějaké návrhy. Nepožado-
val. P. Bělohlávková u rozhovoru 
nebyla. 

Teplo v obřadní síni
- nevím, pravděpodobně nikdo ne-
předpokládal, že venku bude tako-
vé teplo nebo se nevypnulo topení 
či dobíhalo.

Výpadek elektrické energie
- to bohužel nemohli ovlivnit ani 
zaměstnanci MTS Bílina, ani PS 
Pontus. P. řečnice pozůstalé něko-

onu. „Od ledna jsme v Krušných 
horách našli kolem patnácti vzorků 
trusu a poslali je na rozbory. Když 
jsem v květnu objevila dokonce vi-
dea vlka, byla jsem opravdu mile 
překvapená. Vyhlédl si místo, které 
si oblíbilo více zvířat, na jednom 
záběru ukázkově pózuje a větří na 
kameni, kde jsem zrovna stahova-
la snímky z fotopasti,“ uvedla Ště-
pánka Kadlecová, koordinátorka 
Vlčích hlídek v Krušných horách.
Informace o tamějším pohybu 
vlků se objevují od loňského léta. 
Nedaleko Abertam bylo tehdy 
nalezeno několik stržených ovcí.  
Věrohodné důkazy o výskytu šelmy 
přinesl zimní terénní monitoring. 
Dobrovolníci ekologické organi-
zace nalezli stopní dráhy, vlčí trus 
a několik kořistí vlků. Další údaje 
zprostředkovaly fotopasti rozmís-
těné v terénu. 

To, že jsou jednotlivé soutěže za-
měřené na myslivost, není náhoda, 
ale záměr získat mládež pro lesní 
činnost. „V dnešní počítačové době 
je těžké probudit v dětech zájem o 
něco jiného, ale myslím, že se nám 
to daří. Tato akce je oblíbená, takže 
o účast není nouze,“ doplnil Horák. 

(lal)

likrát vyzývala, aby se posadili do 
čekací místnosti, neustále kolem 
pozůstalých běhala a omlouvala se 
a žádala pochopení. Sama nevědě-
la, kdy dojde k obnově elektrické 
energie a bude možnost pustit hud-
bu, zda proběhne obřad s hudbou 
nebo bez hudby. Pozůstalí byli sa-
mozřejmě nervózní.

Špína v obřadní síni
- před každým obřadem zaměst-
nanci pohřební služby kontrolují 
obřadní síň, jestli je vše v pořádku, 
a musím říci, že za celou dobu, po 
kterou využíváme prostory obřad-
ní síně, zde nebyl nikdy nepořádek 
nebo špína. MTS mají obřadní síň 
vždy čistou a připravenou k obřa-
du.

Uschlé květiny
- v obřadní síni jsou jako dekorace 
sušené, nikoli „uschlé“ květiny.

Ošklivé věnce (stálá výzdoba)
- stálá výzdoba byla objednána 
objednavatelem pohřbu p. Bě-
lohlávkem v kanceláři pohřební 
služby (možnost shlédnout při ob-

jednání v kanceláři na fotografii).  
Podotýkám, jsou to standardní 
umělé věnce, které si objednavatel 
může nebo nemusí nechat v obřadní 
síni. Může objednat jiné umělé nebo  
z živých květin.

Kytice na rakvi - ohavná, umělá
- kytice byla z čerstvých květin - 
bílé Anthurie, a přesto, že bylo celý 
den velmi teplo, kytice ani neova-
dla, byla perfektní, možná proto 
si p. Bělohlávková myslela, že je 
umělá.

Oděv personálu
- oba zaměstnanci měli černá trika 
s krátkým rukávem, nikoli tílka.  
V průběhu obřadu totiž vůbec 
nedojde ke kontaktu pozůstalých  
a zaměstnanců PS, vše řídí p. řečnice. 
Zaměstnanci pouze pouští hudbu  
v místnosti za obřadní síní. Bohu-
žel, jak došlo k výpadku elektrické 
energie, snažili se nějak pomoci  
a sjednat nápravu (zjišťovali, co se 
stalo, zkoušeli jističe, omlouvali se 
pozůstalým), tím pádem se pohy-
bovali mezi pozůstalými. V žád-
ném případě je neomlouvám, byla 

to chyba, měli mít košile a byli po-
trestáni půlroční srážkou ze mzdy.
- musím zdůraznit, že ani jeden  
z pánů se nikomu nesmál do ob-
ličeje, sami byli z celé situace ne-
šťastní (potvrdila to p. řečnice - 
není zaměstnanec PS).
 
V závěru se musím důrazně ohradit 
proti tvrzení, že tato ostuda nebyla 
ojedinělá, nespokojenost nebyla 
jen na naší straně. Za celou dobu 
podnikání PS Pontus v Bílině jsme 
neměli jedinou stížnost na průběh 
obřadu nebo na stav a čistotu ob-
řadní síně. V drtivé většině chodí 
pozůstalí po pohřbu osobně podě-
kovat p. řečnici za průběh pohřbu. 
Paní Bělohlávková byla po obřadu 
telefonicky kontaktována s omlu-
vou a žádostí o osobní schůzku, 
kde bychom vše prodiskutovali  
i s návrhem na kompenzaci. Schůz-
ka i kompenzace byly p. Bělohláv-
kovou odmítnuty. Paní Bělohláv-
kové byla omluva zaslána písemně. 

Ing. Pavlína Svatošová, Pontus TVS s.r.o. 
(redakčně kráceno)

Cenné údaje o pohybu velkých še-
lem i dalších chráněných druhů ži-
vočichů získali dobrovolníci Vlčích 
hlídek během víkendových kurzů 
ochrany velkých šelem. Zájemci  
o kurzy mohou získat informace  
a přihlásit se na emailu  
vlci.hlidky@hnutiduha.cz. Absol-
vují v Krušných horách úvodní 
školení, na němž se naučí rozpo-
znávat pobytové znaky velkých še-
lem v terénu. 
Vlci jsou dobří lovci a mohou tak 
pomáhat regulovat přemnoženou 
zvěř, která v lesích Krušných hor 
i jinde ničí nadměrným okusem 
mladé stromky a způsobuje tak 
v lesích velké škody. „Výskyt vlka 
coby přirozeného predátora spár-
katé zvěře přispěje ke snížení jejích 
stavů. To může snížit škody způ-
sobené zvěří na lesních porostech. 
Vše se ukáže v průběhu následu-

jících několika let,“ řekl Josef Zet-
tl, lesní správce LS Horní Blatná.  
Návrat vlků do oblastí jejich pů-
vodního výskytu může působit 
konflikty, protože lidé si na jejich 
přítomnost dávno odvykli. Hnutí 
DUHA Olomouc připravuje pro 
chovatele hospodářských zvířat be-
sedy o zabezpečení stád proti úto-
kům vlků a nabízí také bezplatné 
konzultace či přednášky pro laiky  
i odbornou veřejnost. 
Na našem území obývají vlci trvale 
území CHKO Kokořínsko-Máchův 
kraj, CHKO Broumovsko a Krušné 
hory. Sporadický výskyt jedinců 
je hlášen také z Beskyd, Šuma-
vy a Jesenicka. Vítáme informace  
o pozorování vlků i dalších velkých 
šelem od lesníků, myslivců i laic-
ké veřejnosti na emailovou adresu  
stopy@selmy.cz.

Jan Piňos, hnutí DUHA
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Člověk v tísni slaví 25 let od vzniku

Je to již 25 let, co vznikla organi-
zace Člověk v tísni. Její zaměstnan-
ci pomáhají potřebným ve světě 
i v České republice. Jen na severu 
Čech provozuje organizace pět re-
gionálních poboček. Jejich sídla 

Senioři se loučili před prázdni-
nami hudbou. Nejprve pobla-
hopřáli oslavencům společně se 
zástupci města a městského úřa-
du, potom se rozproudila volná 
zábava. Senioři se umí bavit, 
společně si zazpívali i zatancova-
li. Nikomu se nechtělo ani domů.

Růžičková Eliška

najdete v Bílině, Chomutově, Kar-
lových Varech, Liberci a Ústí nad 
Labem. Právě bílinská pobočka 
Člověka v tísni začala slavit trochu 
s předstihem. V druhé polovině 
května představila v Bílině a v Tep-
licích svoji činnost na Dni sociál-
ních služeb, respektive při zahájení 
lázeňské sezony.
Začněme Dnem sociálních služeb, 
který se konal na Žižkově náměs-
tí v Bílině. „Pozvání ke spolupráci 
na přípravě od odboru sociálních 
věcí města Bílina nás velmi potě-
šilo a velmi rádi jsme ho přijali,“ 
řekla Petra Hauptmanová, ředitel-
ka bílinské pobočky organizace. 
Hlavním cílem celé akce bylo pro-
pojení organizací, které na území 
Bíliny poskytují zejména neko-
merční služby veřejnosti. Kromě 
toho chce město informovat oby-
vatele o spolcích, společnostech 
a institucích, které jim nabízejí 
pomoc při řešení různých složi-

tých životních situací. „Myslím, že 
se vše povedlo, tak jak mělo. Měli 
jsme možnost potkat se s našimi 
kolegy z jiných organizací a lidmi, 
kteří v Bílině žijí. Mohli jsme si tak 
povídat o tom, co jim v Bílině schá-
zí. Zároveň jsme se mohli nefor-
málně setkat s pracovníky jiných 
organizací, se kterými již spolu-
pracujeme, popřípadě se seznámit 
s těmi ostatními,“ zhodnotila akci 
Petra Hauptmanová. 
Jak již bylo napsáno v úvodu, v le-
tošním roce oslavuje Člověk v tísni 
25. výročí od svého založení. Vět-
šina oslav se uskuteční v hlavním 
městě, kde má organizace své síd-
lo. Nicméně nezůstane jen u toho. 
První vlaštovkou byla výstava vě-
novaná činnosti organizace, kterou 
si mohli prohlédnout návštěvníci 
v rámci doprovodného programu 
Zahájení lázeňské sezony v Tepli-
cích.                            Lenka Hozáková

Člověk v tísni - pobočka Bílina

25 let práce organizace 
v číslech:

18 100 006 přímých příjemců 
pomoci
469 340 000 korun rozděleno po 
povodních v ČR
9 909 podpořených staveb bio-
plynáren v chudých zemích
394 postavených či rekonstruo-
vaných škol ve světě
1 800 dobrovolníků doučovalo 
děti v Česku
30 767 učitelů absolvovalo 
vzdělávací kurzy v Česku
1 547 postavených či rekonstru-
ovaných vodních zdrojů
2 084 951 zasazených stromů
1 400 dětí prošlo předškolními 
kluby v ČR
54 zemí světa, kde jsme pomá-
hali
9 597 931 000 korun využito v 
projektech od roku 1995

Zástupci organizace při Dni sociálních 
služeb

Foto: Člověk v tísni

Chcete začít s jógou a nevíte jak 
na to?  Nebo chcete oprášit začát-
ky? Přijďte na seminář v neděli 
20. srpna od 10 hodin do Studia 
jógy v Bílině. 

Seminář je určený pro všechny, 
kteří se chtějí dozvědět, jak začít, 
od čeho začít, o tom co je v józe 
důležité, která lekce je pro vás 
vhodná. Budeme fyzicky cvičit, 

také relaxovat, dýchat a povídat si. 
Od září se budou konat kurzy jógy 
pro začátečníky každou středu od 
16 hodin a každý čtvrtek od 16.30 
hodin. 

Na seminář i kurzy je nutná rezer-
vace na telefonu 603174923 nebo 
emailu schuldesova@seznam.cz. 

(red)

Jógové začátky - jak a čím začít?

V klubu důchodců bylo veselo

Město přivítalo nově narozené děti

Děkujeme všem za hojnou účast a 
výbornou atmosféru, kterou vytvo-
řili v obřadní síni. Poděkování patři 
samozřejmě Mateřské škole Aléská 
za přednes básniček, hudebnímu 
doprovodu, fotografům a ostatním, 
kteří se zasloužili o doprovodný 
program. Máme radost, že je o tuto 
akci velký zájem z řad veřejnosti a 
tradice se nevytrácejí z našeho běž-
ného denního života.

Dovoluji si vás touto cestou pozvat 
na nové vítání občánků, které se 
uskuteční v úterý 26. září 2017 od 
14:30 hodin, popřípadě od 15:30 
hodin v obřadní síni Městského 
úřadu Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít přihlásit své dětičky 
na matriku, č. dveří 214, I. poscho-

dí, kde předloží rodný list dítěte a 
svůj občanský průkaz - nejpozději 
týden před konáním slavnostní 
akce.

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika 

tel.č. 417 810 848 
e-mail: tuckova@bilina.cz

Koncem června se uskutečnilo již druhé vítání občánků v tomto roce. Pro velkou 
účast dětí jsme přivítali naše nejmenší ve dvou etapách. Přivítány byly tyto děti:

Jáchym Říha, Natálie Tamášková, Tereza Votavová, Jiří Kučera, Benedikt 

Švec, Eliška Soukalová, Klára Krylová, Tobias Axdal, Kuba Fischer, Adam 

Demeter, Roman Kiezler, Natálie Kohoutová, Rozálie Hodačová, Nela Ta-

lácková, Stella Karlová, Petr Brožek, Klára Beránková, Michaela Ulrichová, 

Isabella Mudruňková, Václav Emingr.



Andreou Novákovou, jednatelkou 
společnosti Hornická nemocnice  
s poliklinikou, s. r. o., Bílina.

 Informace jednatelky společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o: 
- o supervizi na stanicích LDN a soci-
álních lůžkách, 
- o záměru Hornické nemocnice  
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, zapojit 
se do grantového řízení „Podpo-
ra regionů” Nadace ČEZ se žádostí  
o dotaci na animoterapii, 
- o uzavření podnájemní smlouvy  
s Hanou Lochovskou (agility), 
- o zajištění zubní LSPP (lékařská 
služba první pomoci) a zájmu o tuto 
službu pojištěnci.

Projednala a doporučuje ZM 
schválit:

 Navýšení rozpočtu odboru nemo-
vitostí a investic na akci „Revitali-
zace ulice Zámecká a Komenského  
v Bílině“, v celkové výši 3.968.000 Kč 
z přebytku hospodaření minulých let.
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S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina, v sekretariátu sta-
rosty a na webových stránkách 
města (www.bilina.cz). Kvěch 
Ladislav, tajemník MěÚ

Rada města na své 12. schůzi konané 11. července mimo jiné:
Schválila:

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 15.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a Spolkem na záchranu kostela 
sv. Jakuba v Mrzlicích jako příjem-
cem na realizaci projektu „Externí 
osvětlení kostela sv. Jakuba v Mrzli-
cích“ v roce 2017. 

 Navýšení rozpočtu organizační 
složce města – Kulturní centrum Bíli-
na, o částku ve výši 350.000 Kč na Bí-
linské slavnosti – Den horníků, který 
se koná 16.09.2017. Bude hrazeno 
prostřednictvím smlouvy o reklam-
ní činnosti a propagačních službách 
od společnosti Severočeské doly, a. s., 
Chomutov.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a:
- ústavem EDA cz, z. ú., jako pří-
jemcem, na projekt „Raná péče pro 
rodiny dětí se zrakovým a kombino-
vaným postižením na území města 
Bíliny“, ve výši 7.000 Kč, 
- organizací Domovy sociálních slu-
žeb Háj a Nová Ves, p. o., jako příjem-
cem, na projekt „Sociální automobil”, 
ve výši 20.000 Kč,
- spolkem Linka bezpečí, z. s., jako 
příjemcem, na projekt „Linka bezpe-
čí 2017“, ve výši 5.000 Kč. 

 Zapojení fondu investic ZŠ Lidická 
v celkové výši 100.265 Kč, na pořízení 
interaktivního tabulového systému. 

 Zapojení fondu investic ZŠ Aléská 
v celkové výši 108.000 Kč, na poříze-
ní dvou kusů interaktivních datových 
projektorů EPSON.

Normativní ukazatele ostatních ne-
investičních výdajů na dítě/žáka, po-
dle kterých bude zpracován rozpočet 
v MŠ a ZŠ zřizovaných městem Bílina 
na rok 2018 ve výši 2.684 Kč v MŠ a 
ve výši 1.980 Kč v ZŠ.

 Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. 
s., Praha, pro MŠ Síbova za účelem 
podpory projektu „Rekonstrukce 
školní zahrady MŠ Síbova“ v celkové 
výši 100.000 Kč.

Souhlasila:
 Se změnou provozní doby pro-

vozovny prodejny galanterie Kohl-
schütterová Vlasta nájemce prostoru 
sloužícího podnikání na adrese Mí-
rové náměstí 46, Bílina dle žádosti 
nájemce.

 S realizací projektu s názvem 
„Zlepšujeme kvalitu společného 
vzdělávání“, který bude realizován 
na ZŠ Aléská , v období 01.09.2017–
30.06.2019.

Rozhodla:
 Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci: 
„Oprava komunikace v ulici Sídliště 
Za Chlumem od ČEZ Teplárenská, 
a. s., ke křižovatce s ulicí Čsl. armády, 
Bílina“ společnosti Vodohospodářské 
stavby, s. r. o., Teplice. 

 Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na opravu 
komunikace v ulici Sídliště Za Chlu-
mem od příčného prahu ke školnímu 
hřišti ZŠ Za Chlumem firmě HER-
KUL, a. s., Obrnice. 

 O likvidaci multifunkčního hřiště v 
ul. Kmochova a pověřuje MTS Bílina 
odstraněním nebezpečných prvků a 
zároveň pověřuje odbor nemovitostí 
a investic přípravou nové investiční 
akce – multifunkčního sportovní hři-
ště na této ploše.

Jmenovala:
 Paní Bc. Irenu Štrálovou do funkce 

„Vedoucí odboru interního auditu“, 
v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 
odst. 2 písm. g), na návrh tajemní-
ka městského úřadu, s účinností od 
01.10.2017.

Vzala na vědomí:
 Zápisy z jednání komise:

- pro školství, kulturu a sport z 
12.06.2017,
- sociálně zdravotní komise z 
13.06.2017, včetně harmonogramu 
zasedání na období září–prosinec 
2017,
- pro bezpečnost a prevenci krimina-
lity z 26.06.2017.

 Žádost Římskokatolické farnosti 
– Arciděkanství Bílina o poskytnutí 
účelové dotace na revitalizaci „prů-
chodu za farou“.

 Rozhodnutí o poskytnutí finanč-
ních prostředků ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR na akci „Nákup 
dvou osobních vozidel s pohonem 
CNG pro potřeby MP Bílina“. 

 Stanovisko k návrhu postupu pro 
převod ordinace praktického lékaře 
MUDr. Beníškové předloženého Ing. 

XIX. ŽUPA BARÁČNÍKŮ POŘÁDÁ
2. Festival mladých dechových a lidových hudeb Ústeckého kraje 

HUDBA POD SUKOSLAVEM
2. 9. 2017 od 12 do 21 hodin v Kostomlatech pod Milešovkou.

Program:
12.00 ZAHÁJENÍ 12.15 MAŽORETKY Domeček Duchcov 12.30 HARDEN – LOUTKY V POLOŽ VOTNÍ VELIKOSTI

12.45 SOUTĚŽ V KOUSÁNÍ KOLÁČŮ 13.00 SEVERKA – DECHOVÁ HUDBA 14.00 SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ KANAPKU
14.45 TRIO „KYTIBOYS“ 15.00 JUNIORBAND (ZUŠ Randové Ústí n. L.) 16.00 KRAJANKA – DECHOVÁ HUDBA / VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

17.30 BIGBAND KONZERVATOŘ TEPLICE 18.45 SOUTĚŽ „MUŽ ROKU“ 19.00 MEFISTO A VIKTOR SODOMA 20.00 EVERGREENBAND J. D. 

Festival se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 
ve spolupráci s obcí Kostomlaty pod Milešovkou. Financováno Ústeckým krajem.

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



Josef Pech

Vzpomínka Vzpomínka
Dne 11. srpna uplynuly dva roky, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Dobrý člověk nikdy neumírá 
v srdcích těch, kteří ho milovali. 
Dne 1. 8. 2017 by se dožila 90 let 
a 29. 8. 2017 tomu budou 3 roky, 

co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička 
a prababička paní 

Marie Procházková z Kostomlat. 
Dne 1. 9. 2017 si připomeneme 20 let, co nás navždy opustil náš milovaný 

tatínek, dědeček a pradědeček pan

Ervín Procházka z Kostomlat. 

S láskou vzpomínají manželka Liduška, dcera 
Naďa, syn Milan a vnučky Katka 

a Romanka s rodinami.
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Bohumil Čejkovský 

Roman Matějů

Jarmila Friedrichová

Jaroslava Johnová 

Leopold Krofta 

Zdeňka Mladějovská Heleny Solarové

Petr Truneček

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 16. 8. 2017 
uplynulo 5 let, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Ještě chvíli jsem chtěl tady s vámi být, 
osud tomu chtěl a já musel odejít. 
Dne 20. července 2017 uplynul rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan

Dne 2. 8. 2017 
uplynulo 20 let, co nás na-
vždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, prababič-
ka a praprababička paní 

Dne 1. 8. 2017 
uplynuly dva roky, co nás 
navždy opustila paní 

Dne 20. 7. 2017 
uplynulo pět let, co nás 
navždy opustil pan 

V červnu tomu bylo 8 let, 
kdy nás opustila

V červnu tomu bylo 8 let, 
kdy mi zemřela družka

Dne 27. 8. 2017 vzpomene-
me již dva roky od úmrtí naší 
maminky

Dne 4. 7. 2017 uplynulo 
9 let, co nám náhle a nečeka-
ně odešel náš milovaný syn 

 Karlu Krotilovi,

 
BLAHOPŘÁNÍ

Vše nejlepší k narozeninám 

hodně štěstí a zdraví přeje táta s přítelkyní Maruš.

S láskou stále vzpomíná manželka Irena, 
děti s rodinami a vnoučata.

S láskou vzpomínají manželka Naďa, dcery Katka a 
Romanka s rodinami, mamka Liduš, Milan 

a ostatní příbuzní. 

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. 
S bolestí v srdci vzpomíná 

dcera Miluš s rodinou. 

Stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.

S láskou vzpomínají rodina a kamarádi. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi. 

ve věku 87 let. 
Vzpomíná syn Vašek a Jana Hodová.

Vzpomíná druh Vašek, 
synové a vnoučata. 

S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.

S láskou vzpomínají rodiče 
a bratr s rodinou.

Do nekonečna se táhne modrá ob-
loha, rozžhavené srpnové slunce 
pálí. Košile s krátkými rukávy se 
ti lepí na tělo. Jen občas tě zchladí 
lehký vánek.
Stojíš u cesty lemované ovocnými 
stromy, z jejichž větví se na tebe 
usmívají solanky. Šťavnaté zralé 
plody padají na zem. S typickým 
hlukem kolem tebe projíždí na poli 
kombajn. To jsou žně.
Ne, dnes už to není významná udá-
lost, k níž se v úzkostném očekává-
ní upírají zraky lidí, o jejichž bytí či 
nebytí rozhoduje to, jak dobře se 
letos urodí.
Přesto ale mají žně na venkově své 
kouzlo. Staří lidé vzpomínají na 

Za celoživotní přínos pro bílinský sport byla oceněna Pavla Šiklová, 
která se v těchto dnech dožívá 70 let. Blahopřát jí přišly místostarost-
ky Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová. Přání štěstí a zdraví do 
dalších let si vyslechla i od vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Evy Böhmové a člena rady Petra Procházky.
Pavla Šiklová zasvětila celý život sportu, kterému se věnuje dodnes. 
Za sebou má bohatou sportovní kariéru. Jako dorostenka byla vy-
braná do volejbalové reprezentace ČSSR. Následně za ženy hrála  
I. národní ligu v Bílině a RH Dubí.                                                         (lal)

dřívější časy, na to, jak se dřív slavi-
ly dožínky. Slavnost nezapadla, stá-
le více se dnes na různých místech 
lidé vracejí ke zvykům svých před-
ků, měly totiž něco do sebe. Jak to 
tedy dříve při takových dožínkách 
chodilo?
Všude bylo zvykem, při němž ženci 
symbolicky odevzdávali hospodáři 
dokončenou práci, ten jim za to dě-
koval a pohostil je. Vůz a koně se 
nazdobili, lidé se oblékli do sváteč-
ního a naložili poloplný vůz obilím, 
aby se na něj také vešli i se všelijak 
opentleným posledním obilným 
snopem. Práskli do koní a vydali 
se na grunt za hospodářem a hos-
podyní. Měli pro ně pěkné dárky: 

přizdobený obilný věnec pro hos-
podáře a kytici pro hospodyni. Při 
předávání těchto darů se samozřej-
mě zachovávaly jisté rituály. Ženci 
a žnečky přednášeli příslušná říká-
ní doplněná zpěvem. Kdo by si to 
rád představil, tomu lze doporučit 
například Nedbalovu operetu Pol-
ská krev, kde je tento rituál věrně 
zobrazen.
Za dary a recitovaná nebo zpívaná 
přání bylo nutné žence pořádně 
odměnit.  Hospodář a hospodyně 
nejprve poděkovali Bohu za úrodu 
a pak těm, kdo svou prací ji zajis-
tili dostat pod střechu. Pro ně se 
pořádala hostina, kde sice nebylo 
na stolech příliš masa, zato však 

dostatek obvyklé venkovské stra-
vy: hrách, různé kaše, kroupy, zelí. 
Nechybělo ani to nejdůležitější, to-
tiž spousta piva a kořalky. Hodně 
se hrálo a tancovalo na dvoře i ve 
stodole na mlatě a není třeba zvlášť 
zdůrazňovat, že taková zábava čas-
to končila až hodně pozdě k ránu.
Dnes je situace jiná, ale již se zře-
telně ukazuje, že staré tradice se 
pomalu, ale jistě vracejí.

Mgr. Pavel Pátek
Pranostika:
Když v srpnu moc hřímá, bude na 
sníh bohatá zima.
Když v srpnu fouká severák, bude 
dlouho pěkně pak.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

Pár slov k svátkům v srpnu

Bílinská sportovkyně Pavla Šiklová 
oslavila významné jubileum

Marie Plevová
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Léto přilákalo k výtvarnému kouzlení 

Děti si užívají příměstské i pobytové tábory

V samotném závěru školního roku 
se v Domě dětí a mládeže Bílina 
konala soutěž s názvem Výtvarné 
kouzlení. Děti z mateřských i zá-
kladních škol soutěžily v těchto te-
matických  v kategoriích:

Poslední roky je významně větší zá-
jem o příměstské tábory, a proto je 
jejich nabídka v Domě dětí a mlá-
deže v Bílině podstatně bohatší. Na 
letošní letní prázdniny jsme těchto 
táborů připravili celkem osm.
Každý týden byl programově trochu 
jiný, ale skoro na všech se děti sezna-
movaly a ještě budou seznamovat s 
prací Městské policie Bílina. Témata 
jsme připravovali s jejím ředitelem 
Petrem Kollárem dlouho dopředu. 
Po dvě červencová úterý nás navští-
vil služební pes městské policie se 
svým psovodem Martinem Obraca-
níkem a předváděli, jaká jsou velmi 
dobře sehraná dvojice, která budí 
zasloužený respekt. 
V rámci objevitelského tábora jsme 
navštívili i služebnu Městské policie 
Bílina – tam nás prováděl strážník 
František Krejčí. Největší pozornost 
vzbudil městský kamerový systém, 
a tak se teď alespoň chvíli budeme 
chovat ještě lépe než dříve.
První týden byl ve znamení středo-
věku, kdy si děti vyzkoušely středo-
věké souboje, vyrobily si meč, a také 

1. kresba tužkou nebo uhlem, nebo 
malba suchým pastelem,  2. kera-
mický kachel, 3. korálkový set – 
náhrdelník, náramek.  
Každé dítě si vybralo jednu z těchto 
technik a během dopoledne tvoři-
lo z připraveného materiálu. Téma 
bylo jednotné – léto. A protože  
i počasí bylo letní, tak děti ma-
lovaly a vytvářely dílka z korálků 
na zahradě. Jen keramické tvoření 
probíhalo uvnitř budovy. Všech-
ny výrobky jsme vyfotili, odborná 
porota složená z malířů Pavla Říhy, 
Václava Suchopárka, Michaely Ku-
glerové a učitelek z mateřských škol 
je ohodnotila. Rozhodování nebylo 
vůbec jednoduché, neboť všechny 
děti se snažily a všechna díla se 
moc povedla.  
Podle pravidel soutěže si je děti ná-
sledně odnesly domů.

DDM Bílina

se něco málo o této době dozvěděly. 
Po bílinských stezkách se vydávaly 
historií a obědvaly v Husitské baště. 
Konec tábora byl ve znamení pravé 
středověké hostiny.
Druhý týden byl objevitelský. Skoro 
celý týden jsme si užívali moc pěk-
ného počasí. Tím pádem děti moh-
ly objevovat zajímavá místa hlavně 
mimo budovu DDM. Ve středu 
jsme byli v centru našeho města. 
Navštívili jsme kostel sv. Petra a 
Pavla, kterým nás provedla Dagmar 
Vildová a také Galerii pod věží, kde 
jsou vystaveny výtvarné a keramic-
ké práce našich kroužků. Ve čtvrtek 
jsme vyrazili až na Rádiš, kde jsme 
se od Jiřího Vaníka dozvěděli, jak se 

odchytávají drobní ptáčci za účelem 
kroužkování. Nejvíce nás zaujali 
krutihlavové a malý datel. Viděli 
jsme, jak se mladí ptáčci kroužkují, 
váží, měří - vše se musí správně evi-
dovat. V pátek jsme byli v myslivně, 
tam nám Pavel Edelman povídal 
zajímavosti o jelenech, srncích a 
prohlédli jsme si různé trofeje ulo-
vených zvířat.
Po celou dobu táborů jsme využívali 
zahradu DDM a její nízká lana, ko-
loběžky, vodní hry, stolní hry, tělo-
cvičnu, počítačové učebny, výtvarné 
dílny a mnoho dalšího. 
Z pobytových táborů proběhl zatím 
pouze první – All stars camp Vrbno, 
kam odjely dva autobusy plné dětí. 

V krásném prostředí uprostřed lesů 
- u rybníka Velký Pálenec – strávily 
děti hvězdný týden. Ubytovány byly 
v chatičkách a k výše jmenovanému 
rybníku to bylo opravdu jen pár 
kroků, a tak jej mohly díky krásné-
mu počasí využít nejen na koupání, 
ale i k projížďkám na šlapadlech. 
Během týdne si děti  zahrály tradič-
ní i netradiční sporty, své znalosti 
například z oblasti pohádkových ve-
černíčků, zatancovaly si na diskoté-
ce, vyzkoušely si efekt vodní bomby, 
pouštěly lodičky či vyráběly dárky.
Co je společné pro všechny tábory? 
To, že se z nich dětem nechce domů, 
a to je to nejlepší vysvědčení pro 
všechny naše vedoucí!

Po oba příměstské i pobytový tábor 
se o děti starali: Antošková Jana, 
Bártlová Káťa, Cílová Monika, Grof 
Jan, Gruss Tomáš, Husáková Mar-
cela, Klasová Eva, Konárková Jana, 
Myslíková Jiřinka, Pémová Míša, 
Svobodová Lucka, Štrál Milan, Štrá-
lová Irena, Štrálová Míša a Štrálová 
Monika.                               DDM Bílina

VÝSLEDKY:
 
KORÁLKOVÉ TVOŘENÍ
1. kat. - MŠ
1. Dvořáková Victorie - MŠ Čapkova
2. Drgoňová Martina - MŠ Čapkova
3. Němcová Natálie  - MŠ Ohníč
 
2. kat. - 1. st. ZŠ
1. Hudáková Lucie - ZŠ Aléská
2. Vondráčková Eliška - ZŠ Aléská
3. Ottenschlägerová Natálie - ZŠ Aléská
 
3. kat. - 2. st. ZŠ
1. Didyková Aneta - ZŠ Za Chlumem
2. Heinzová Daniela - ZŠ Za Chlumem
3. Tengler Adam - ZŠ Aléská
 
KERAMICKÝ KACHEL
2. kat. - 1. st. ZŠ
1. Šaffek Jakub - ZŠ Za Chlumem
2. Hudáková Adéla - ZŠ Aléská
3. Vyhnálková Zuzana - ZŠ Aléská
 

3. kat. 2. stupeň ZŠ
1. Liscová Eva - ZŠ Aléská
2. Jelínková Klára - ZŠ Aléská
3. Houdková Petra - ZŠ Aléská
 
KRESBA A MALBA
1. kat. - MŠ
1. Merbsová Valerie - MŠ Čapkova
2. Jirásková Nela  - MŠ Chlum
3. Červenková Ema - MŠ Chlum
 
2. kat. - 1. st. ZŠ
1. Tran Lena - ZŠ Aléská
2. Macáková Sára - ZŠ Aléská
3. Šilingová Nela -   ZŠ Aléská
 
3. kat. - 2. st. ZŠ
1.  Orth Kryštof - ZŠ Za Chlumem
2. Suková Adéla - DDM
3. Housková Míša - ZŠ Za Chlumem

PEJSCI Z ÚTULKU HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV 
Pegy
Odchycena v Bílině, 
štěně, kříženec, asi 
4 měsíce stará fena, 
váha při příjmu 7,5 
kg, v kohoutku zhru-
ba 38 cm. 
Pegy je veselá slečna, 

která na vodítku chodí dobře, občas ji však 
popadne její štěněcí živost a během procház-
ky chce dovádět. Miluje lidi, ráda se mazlí. 
Povely neumí, ale jakmile jí nabízíte pamlsek, 
udělá vše pro to, aby ho získala.

Cherry
Nejspíše kříženec němec-
kého ovčáka, štěně, asi 10 
až 12 měsíců stará fena, 
váha při příjmu 23,5 kg,  
v kohoutku zhruba 58 cm. 
Je lehce nedůvěřivá, má 
raději ženy. Cherry je krás-
ná mladá fena, která miluje 

dovádění a klacíky. Chodí na vodítku velice 
dobře a klidně, povelům však nerozumí. Zpo-
čátku bývá k novým, příchozím návštěvníkům 
nedůvěřivá, ale na procházce se rychle otrká.

Flash
Nejspíše kříženec belgic-
kého ovčáka malinois, 
6 až 7 let starý pes, v 
kohoutku zhruba 63 cm, 
váha při příjmu 36 kg. 
Flash je pes, který potře-

buje zaměstnat. Předpokládáme, že byl někde 
přivázaný na řetězu a proto bere vodítko jako 
svého protivníka. Vzhledem k tomu, že ne-
ustále kouše vodítko, je potřeba mu dát čas, 
aby z kotce vycházel vyrovnaný a těšil se na 
procházku. 

Káča
Nejspíše kříženec 
německého ovčáka, 
asi 7 let stará fena, 
váha při příjmu 27,5 
kg, v kohoutku zhru-
ba 53 cm.
Zpočátku byla troš-
ku vystrašená, ale 

začíná se v útulku oťukávat. Na vodítku chodí 
velmi dobře a klidně a dokáže být velmi milou 
společnicí. 
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Bílinský tenis je opět na výsluní

Střídavé výsledky mužů a stabilní výsledky žen 

Jezdci BMX zvládli
náročnou trať 

Bílinští střelci truchlí 
a vzpomínají

Úvod letní části letošní tenisové 
sezóny jako již tradičně patřil mi-
strovským utkáním. Na soupiskách 
celkem šesti týmů od kategorie mi-
nitenis až po starší žáky figurovalo 
jednapadesát hráčů a hráček.
Nejmladší kategorie minitenis – 
tým B se ve skupině C blýskl hez-
kým 3. místem, a to ve složení  
J. Poživil, J. Truneček, D. Froněk, 
M. Golis a Š. Divišek. Tým A obsa-
dil ve skupině D 5. místo.
Kategorie babytenis – tým A ve 
skupině A dosáhl vynikajícího  
2. místa. Tým ve složení M. Kotí-
šek, V. Kotíšek, J. Kobes, D. Lovaš, 

Na 2. kolo II. ligy mužů a žen jsme 
odjížděli s velkými rozpaky. Kolo 
se konalo v Liberci a byla to ne-
šťastná neděle. Začátek prázdnin 
pro studenty a velká marodka opor 
ovlivnila výsledky a podepsalo se 
to především na výsledku druž-

Začátkem července se uskutečni-
lo Mistrovství ČR BMX 2017 na 
dráze v Brně – Novém Lískovci. 
Pořadatelským teamem byl BMX & 
4X Olympus team Brno. Naši kluci 
z  BMX Bílina se statečně porvali s 
technicky velmi náročnou tratí.
Zdeněk Chalupný se v kategorii 
Cruiser 30 - 39 let umístil na 2. 
místě a Vojtěch Bečka v kategorii 
B8 na 4. místě.

Miroslava Bečková

Ve čtvrtek 6. 7. po krátké nemoci ve 
věku 71 let navždy odešel výborný 
kamarád a střelec Ing. Pavel Heran. 
Byl dlouhodobým úspěšným čle-
nem SSK 0715 Bílina. V posledních 
letech reprezentoval klub převážně 
ve střelbě z historických zbraní, a 
to několikrát i na MČR.  Členové 
klubu uspořádali malou vzpomín-
kovou akci přímo na střelnici. 
Pavle, vzpomínáme, budeš nám 
chybět.

Milan Zábranský, SSK Bílina

P. Hejč, V. Buriánek, A. Kubalová 
a F. Poživil je tak nadějí pro další 
roky a kategorie. Tým B ve skupině 
F skončil na 4. místě.
Mladší žáci v nalosované skupi-
ně DM2A dosáhli maximálně na  
7. místo a projevila se tak základ-
nová mezera, kterou LTK Bílina 
bohužel má.
Zatím nejstarší kategorie starší žáci 
ve skupině DS2A i přes výpadky 
některých hráčů (zdravotní kom-
plikace a zranění) vyrovnala loň-
ský rok, a to opět 3. místem. Tento 
tým ve složení M. Fiala, M. Novák, 
J. Koudelka, A. Radba, V. Kubr,  

stva mužů ve velký celkový propa-
dák. Až 4. místo favorita není moc 
komfortním výsledkem. Ženy, rov-
něž oslabené, odvedly svůj  dobrý 
standard a potvrdily sílu kvalitního 
nováčka 5. místem.
Ke 3. kolu 1. července do Mladé 
Boleslavi jsme vyhlásili atak na co 
nejlepší výsledky a reparát z Li-
berce.  Marodka se zlikvidovala a 
opory týmů nastoupily vesměs do 
tří individuálních disciplin a někte-
ří ještě jako třešničku na dortu do 
krátkých štafet 4x100 m.
Hned od začátku to bylo na place 
znát. Bylo dobré, že chodecký čtyř-
lístek mužů již v předstihu tvrdě 
zabodoval v Opatovicích a ziskem 
28 bodů podpořil dobrou náladu 

J. Novák, J. Vogl, V. Kuta, M. Černí-
ková, K. Procházková, B. Fečková, 
T. Procházková, T. Lehká a J. Kast-
nerová částečně přejde od prosince 
letošního roku do kategorie dorost. 
V této kategorii měl LTK Bílina 
letos taktéž zastoupení, a to hosto-
váním v TK Dubí (K. Procházková 
a M. Černíková) a Sokol Košťany  
(B. Fečková).
Na mistrovskou část sezóny navá-
zaly již turnaje jednotlivců a hned 
zpočátku července uspořádal LTK 
Bílina dva oficiální turnaje. První 
prázdninový víkend byl ve zname-
ní turnaje starších žáků a jak žáci, 

a bojového ducha celého družstva. 
Družstvo žen šlo od začátku rovněž 
do plných a nálada na tribuně byla 
velmi dobrá, bojová a veselá.
Do  poslední discipliny, kterou byly 
krátké štafety na 4x100 m se v pod-
statě nevědělo, jaký bude konečný 
rezultát 3. kola v obou kategoriích.
Domů jsme ale nakonec odjížděli 
s dobrým pocitem profíků, který 
se pyšní  týmovým a bojovým du-
chem. Chlapi zvítězili na půdě do-
mácího favorita  a ženy si oproti Li-
berci rovněž polepšily a skončily na 
4. místě. Slovy klasika: Takže dost 
dobrý. Asi dobrej oddíl.
Poslední 4. kolo, které bude určitě 
rozhodující pro konečné pořadí 
družstev mužů a žen ve II. lize, se 

tak žákyně předvedli vynikající vý-
sledek. V žácích M. Fiala obsadil ve 
dvouhře 2. místo a v následné čtyř-
hře společně s J. Kozmou (TJ Sokol 
Ústí n.L.) jednoznačně dominovali 
. O třetí místo se jak ve dvouhře, 
tak i čtyřhře podělili J. Koudel-
ka a M. Novák. V žákyních pak  
M. Černíková taktéž dosáhla  
2. místa ve dvouhře, ve čtyřhře 
společně L. Dufková (Severočeská 
tenisová o.s.) slavila vítězství.
Druhý prázdninový víkend patřil 
mladším žákům, kde v žákyních 
na domácích kurtech vybojovala  
T. Procházková 1. místo jak ve 
dvouhře, tak i následně ve čtyřhře 
(společně s A. Bendovou z TK Ústí 
n.L).
Všemi těmito výsledky bílinští 
hráči a hráčky ukázali, že se teni-
su v Bílině daří a celý realizační 
tým pod vedením hlavní trenérky  
Mgr. L. Lugsové odvádí skvělou 
práci.

Pavel Fečko, LTK Bílina

koná 26.srpna na kladenském sta-
dionu Sletiště. Určitě uděláme vše 
pro to, abychom odjížděli v těch 
nejsilnějších sestavách. Muži bu-
dou bojovat o první místo a ženy  
o potvrzení pódia.

Josef Mairich, AK Bílina

M. Fiala s J. Kozmou M. Černíková s L. Dufkkovou T. Procházková s A. Bendovou 
Foto: LTK Bílina

Foto: AK Bílina Foto: AK Bílina

Venuše Žitná, opora týmu žen. Disciplí-
ny koule, disk a oštěp

Hakim Saleh, opora týmu mužů. Disci-
plíny běh na 400, 800 a 1500 metrů
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Bílinští boxeři jsou druzí v tabulce

Černá hala nabízí prostor pro badminton 

Po prvním roce fungování je bo-
xerský klub AKB GYM Bílina dru-
hý v tabulce dvaceti týmů severních 
Čech. Za úspěchem vidí trenér 
hlavně píli sportovců a zkušenosti 
trenérů. “Velkým úspěchem pro 
nás byl turnaj v Jablonci nad Nisou. 
Boxovalo za nás šest chlapců a pět z 
nich přivezlo zlato. V květnu se náš 
závodník Petr Kurnota stal vice-
mistrem České republiky. Box ale 
není jen pro chlapce, máme v týmu 
tři dívky. Jedna z nich nyní získala 
zlatou medaili v oblastním kole,” 
vyjmenoval trenér Viktor Farkaš. 
Klub začal oficiálně fungovat loni v 
dubnu. Boxeři se scházejí třikrát v 
týdnu v tělocvičně bílinského gym-
názia. Vede jej zkušený bývalý zá-
vodník Viktor Farkaš, který se boxu 

Házená se hrála na každé základní 
škole. Házení i chytání míče patří 
od počátku k přirozenému pohybu 
dětí. Postupem času se ale začala 
vytrácet. Vznikl tak nový projekt, 
který se snaží o začlenění házené 
zpět mezi běžné sporty. Patronem 
jsou takzvaní Černí andělé z Mos-
tu. V roce 2014 vznikly nové kluby 
v Meziboří, v Bílině a ve Strupči-
cích. Zájem dětí o tuto hru postup-
ně vzrůstá. Děti chodí na tréninky 
s radostí. Tréninky jsou vedené 
zábavnou formou pod vedením 
trenérek Jany Libovické a Marie 
Kovačkové, samotných bývalých 
hráček. 
Také v Bílině vznikl tým přípravky 
a tým mini žákyň a žáků. Jedná se 
o holky a kluky z 1. - 5. třídy, tak-
zvaná Bílinská šídla. V sezóně ode-
hrávají zápasy střídavě, turnajově 
se sdruženými týmy v okolí Bíliny, 

Na čtyřech nově upravených kur-
tech si mohou zájemci zahrát bad-
minton v Černé sportovní hale ve 
Studentské ulici. Kurty jsou určené 
pro širokou veřejnost i firemní tur-
naje s využitím benefitů. K dispozi-
ci je kompletní sportovní vybavení 
a v recepci možnost občerstvení. 
Zrekonstruovaná hala nabízí pro-
pojení s jinými sportovními aktivi-
tami jako je H.E.A.T. či posilovna. 
„Rozhodli jsme se reagovat na po-
ptávku po herním prostoru na bad-
minton, o který je v Bílině značný 
zájem,“ uvedl  Stanislav Karl. 
Badminton se v Černé hale otevře 
4. září 2017, od pondělí do neděle 
mezi 9. a 20. hodinou. 

věnoval přes deset let a má bohaté 
zkušenosti z ringu i z tělocvičny. 
Kromě jiných soutěží byl také mis-
trem České republiky a účastníkem 
mistrovství Evropy v Lotyšsku v 
roce 1995. “Po sídlištích běhá dost 
dětí, které mají hodně energie, 

tedy v Bílině, Mostě, Meziboří a 
Strupčicích - Bílinská Šídla, Ještěr-
ky ze Strupčic, Čertíci z Meziboří a 
Černí andílci. Hraje se v kategorii 
přípravek a mini žáků a žákyň. Ně-
kdy jsou součástí turnajů i sportov-
ní soutěže o ceny. Cílem není ani 
tak výsledek, ale hlavně radost ze 
hry. Tréninky probíhají každé úterý 

a někdy úplně neví, jak naložit s 
volným časem. Proto jsem oslovil 
kamarády a společně jsme založili 
boxerský klub se zaměřením právě 
na tyto děti. Chtěli jsme, aby měly 
příležitost trávit svůj volný čas ak-
tivně. Box je atraktivní sport a jako 

a čtvrtek 15 až 16.30 hodin v areálu 
Tyršovy zahrady nebo ve sportovní 
hale v této lokalitě. 
Zájem dětí o tento sport vzrůstá, v 
roce 2017/2018 vznikne i kategorie 
mladších žákyň. Rozšíření bude 
pokračováním starších dětí, které 
by musely odejít do jiných klubů. 
Budou mít už pravidelné zápasy 

každá sportovní disciplína má svá 
pravidla, a tak vede děti k zodpo-
vědnosti, ale i k radosti z možných 
vítězství. Děti poznají, že za úspě-
chem stojí velká dřina a úsilí a že 
takové vítězství není zadarmo,“ 
řekl. Společně s ním sportovce tré-
nuje i Jan Drbohlav. „Učíme děti, 
jak se zachovat v určité situaci, a 
hlavně, že není možné dovednosti 
z boxu zneužívat v běžném životě. 
Hned od začátku je velice důležité 
pracovat s psychikou, chce to výdrž 
a pevné nervy,“ uvedl. 
Do klubu se mohou přihlásit děti 
od osmi let i dospělí. Tréninky se 
konají v pondělí, středu a pátek od 
17 hodin. První trénink a konzul-
taci je zdarma. Zájemci si mohou 
dohodnout schůzku s trenérem 
Viktorem Farkašem na telefonním 
čísle 727 833 493.

týmů mladších žákyň. Kromě účas-
ti v základní skupině se děti pro 
získání dalších zkušeností a doved-
ností účastnily i dalších turnajů a 
nevedly si špatně, protože mnohdy 
hrály s týmy hrajícími více let. 
Barva dresu je modrá se znakem 
šídla, proto vznikl i název klubu. 
Klub se pravidelně účastní turna-
jů – v květnu na memoriálu Karla 
Šulce v Plzni, Chebské hvězdičce, 
mikulášském turnaji v Chomutově 
a dalších. Děti navštěvují i sportov-
ní halu v Mostě na extraligových 
zápasech Černých andělů, aby měly 
motivaci a svůj vzor. Účastní se  
i utkání naší reprezentace po ČR. 
Za rozvoj házené v Bílině je nutné 
poděkovat trenérkám Janě Libovic-
ké, Marii Kovačkové, dále za vede-
ní a hospodaření klubu Pavle Šiklo-
vé a městu za dotace na mládež.

Jana Libovická

Pavlína Nevrlá

Miniházená se opět vrátila do Bíliny
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

od 4. srpna
MALÍŘSKÝ PLENÉR BÍLINA 2017
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 3. 
srpna od 16 hodin. Součástí verni-

sáže bude ochutnávka vín z Vinařství 
Žůrek Žeravice. Výstava potrvá do 8. 

září 2017.

LETNÍ AMFITEÁTR 
KYSELKA

18. srpna, 17 hodin
REVIVAL FEST 2017

koncert kapel DEPECHE MODE RE-
VIVAL BAND, U2 DESIRE REVIVAL 

BRNO, DEEP PURPLE REVIVAL

16. září, 10 hodin
DEN HORNÍKŮ 2017

Celodenní hudební program na pěti 
scénách ve spolupráci se Severo-

českými doly, a.s. Chomutov. Více o 
programu na www.kcbilina.cz

ALTÁNEK NA KYSELCE

24. srpna, 16 hodin
MRKVOMEN

Pohádku pro děti a rodiče uvede 
divadlo KRABICE Teplice. Vstupenky 

pouze na místě.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO 
KYSELKA

17. srpna, 21.30 hodin
ZABIJÁK A BODYGUARD – 2D

Nejlepší bodyguard na světě dostane 
nového klienta, nájemného vraha, 

který musí svědčit u mezinárodního 
soudního dvora. Aby se včas dostavili 
k soudnímu řízení, musí oba zapome-
nout na to, že jsou tak trochu jiní a že 

si možná až příliš lezou na nervy.

19. a 25. srpna, 21.30 hodin
PO STRNIŠTI BOS – 2D

Edu Součka, jeho maminku a tatínka 
už známe z filmu Obecná škola. 

Nyní jsme však v protektorátu, kdy 
je rodina osmiletého Edy donucena 
vystěhovat se z Prahy na venkov k 
příbuzným. Městečko, kde chlapec 

dosud trávil jen prázdniny, se nyní 
stává jeho domovem. Mladá městská 
rodina se musí přizpůsobit novému 
prostředí a také soužití pod jednou 

střechou s tetou a jejími příbuznými, 
což zahrnuje i velmi přísného dědečka. 
Eda má před sebou nelehký úkol: najít 
a obhájit své místo v místní klukovské 
partě, jejíž svět je naprosto odlišný od 

jeho městského. 

24. srpna, 21.30 hodin
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle 
všechny vodil za nos. Barry Seal je znu-
děný dopravní pilot, kterému potřebnou 
životní energii dodá spolupráce s CIA. 
Barry pro ni z letadla mapuje oblasti, 
do kterých se úřady jen tak snadno 

nedostanou. Je v tom zatraceně dobrý 
až tak, že s ním chtějí spolupracovat 

všichni.

26. srpna, 21.30 hodin
TEMNÁ VĚŽ – 2D

Roland Deschain je poslední z řádu 
rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem 

O‘Dimem, známým též jako Muž v 
černém. Je odhodlaný zabránit mu 
ve zničení Temné věže, která svou 

existencí drží pohromadě celý vesmír. 
Dobro a zlo se tak ocitají v souboji, 

který rozhodne o osudu všech světů, 
protože Roland je jediným, kdo je 

schopen Temnou věž před Mužem v 
černém ochránit.

31. srpna, 21.30 hodin
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 

– 2D
Filmový příběh Hurvínek a kouzelné 
muzeum nabízí zcela nové původní 

dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako 
hlídač Muzea loutek, kterému však 

hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou 
neposlouchá a podaří se mu pronik-

nout do uzavřených prostor muzea, kde 
objeví svět, skrytý před zraky návštěv-
níků. A právě v podzemí je ukryto nejen 
tajemství kouzelného muzea, ale i klíč 

k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší 

dobrodružství v životě, při němž musí 
prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a 
smysl pro přátelství, aby zachránil taťul-
du, ale i kouzelné muzeum a celé město 

z nadvlády zločinného Pána loutek.

***
Při celodenních trvalých deštích 

a bouřkách letní digitální kino Kyselka 
nepromítá.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

22. září, 16 hodin
MICHAL K SNÍDANI – KOUZELNÁ 

ŠKOLKA
Dětské představení Michala Nesvadby. 
O všem dobrém, na co máme chuť, a 
také o tom, co se stane, když z talíře 
nesníme poslední sousto, ve kterém 

je síla.

21. září, od 19 hodin
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Tradiční společenské tance vyučuje 
taneční mistr Petr Dufek z Teplic. 

Hudební doprovod skupina MANE. 
Minimální počet účastníků k otevření 

tanečního kurzu je 15 párů.
Přihlášky, platby a informace o taneč-

ním kurzu v Informačním centru Bílina. 
První hodina tanečního kurzu ve čtvrtek 
21. září od 19 hodin v Kulturním domě 

Fontána.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

6. září
CHYŤ SI SVOU RYBKU

Chytání ryb a výtvarné dílny na rybníku 
v Bezovce. 

Akce se koná ve spolupráci s Klubem 
rybolovné techniky Bílina. 

11. až 15. září
UKÁZKOVÉ HODINY ZÁJMOVÝCH 

KROUŽKŮ
Přijďte se seznámit s náplní jednotli-

vých kroužků.

14. září
OLYMPIÁDA MIMOŇŮ

Sportovní soutěže pro děti z mateřinek, 
1. a 2. ročníků a přípravných ročníků 

ZŠ na atletickém stadionu. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
BÍLINA

srpen
KŘÍŽOVÉ CESTY

Výstava fotografií Marcely Bukovjanové 
v 1. patře knihovny.

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.

9. srpna, 9 hodin
NAPIŠ A NAKRESLI KOMIKS

23. srpna, 9 hodin
VYMYSLI KŘÍŽOVKU 

A OSMISMĚRKU

14. září, 17 hodin
STŘEDOVĚKÁ BÍLINA

Beseda s Mgr. Michalem Soukupem 
v klubovně knihovny 

STUDIO JÓGY
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.

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


