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HNSP INFORMUJE:
Stomatologie

Z důvodu zvýšeného zájmu  
o služby zubaře informujeme, 
že objednací kapacita ordinace 
zubního lékaře je momentálně 
naplněna. Volné termíny ošetře-
ní jsou až od května 2017. Pří-
jem (registrace) nových pacien-
tů stále pokračuje. 
Kontakt: 417 777 411

Mamologická poradna

Termíny: každou středu od 
15.00 hodin, informace na re-
cepci tel.: 417 777 111

Psychiatrická 
ambulance BIALBI s.r.o 

Objednávání klientů na recepci 
tel.: 417 777 111
Termín v březnu: 9. a 30. března 
od 12.00 hodin

Lékařská pohotovost 
pro dospělé

Nachází se v přízemí za recepcí.
Ordinační doba je v pondělí až 
pátek od 17.00 do 22.00 hodin a 
o víkendu nebo svátcích od 8.00 
do 20.00 hodin. 

Zákaz venčení psů 
v areálu HNsP

Hornická nemocnice s poliklini-
kou žádá o respektování zákazu 
volného pobíhání psů a jejich 
venčení v areálu nemocnice. 
Pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství a vymezené 
prostory pro volné pobíhání psů 
stanovuje město Bílina obec-
ně závaznou vyhláškou. Každý, 
kdo psí exkrementy ponechá na 
veřejném prostranství, se navíc 
dopouští přestupku proti veřej-
nému pořádku. 

KRÁTCE Nové motodlahy pomáhají

Výhody pro seniory a jak se v nich vyznat

Hornická nemocnice s poliklini-
kou má k dispozici nový přístroj s 
názvem ARTROMOT K1 Klasik. 
Jedná se o motorovou dlahu, která 
umožňuje pasivní pohybovou tera-
pii kolenního a kyčelního kloubu. 
Hlavním přínosem motorové dla-
hy je co nejrychlejší obnovení bez-

Lidé v důchodovém věku nebo nad 
55 let věku mohou v současné době 
využívat řadu výhod. Nevýhodou 
těchto slevových systémů je jed-
notný název - Senior pas. V Bílině 
mohou senioři získat hned tři pasy, 
a to celorepublikový, na místní 
kulturní a sportovní akce nebo na 
městskou hromadnou dopravu. Se-
znamte se s jejich výhodami a pod-
mínkami získání výhod.

Celorepublikový Senior pas
Kdo má zájem o celorepublikový 
Senior pas, musí umět pracovat 
s internetem. Veškeré informace 
si musí každý najít na webových 
stránkách www.seniorpas.cz, kde 
je také možné Senior pas objednat. 

bolestného pohybu v kloubech a 
taktéž zvětšení kloubního rozsahu, 
a to co nejšetrnějším způsobem. 
Při terapii dochází k podpoře hoje-
ní chrupavek a poškozených vazů, 
ke zlepšení látkové výměny v klou-
bech a k rychlejšímu vstřebávání 
otoků.

Slevy platí již pro osoby nad 55 let 
věku. Neplatí ale na všechna místa 
v České republice. Na interneto-
vých stránkách je možnost vyhle-
dat si příslušný kraj, místo návště-
vy a zjistit, jestli Senior pas lze na 
dané místo využít. Celorepubliko-
vý Senior pas není možné využívat 
na bílinské kulturní a sportovní 
akce. Podrobnější informace získají 
zájemci na Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu v 
Bílině. 

Bílinský Senior pas
Jedná se o Senior pas, který se vy-
staví za poplatek 5 Kč v Informač-
ním centru Bílina. Platí pro osoby, 
které dosáhly důchodového věku. 
Sleva platí na vybrané kulturní 
akce ve městě Bílina. Senior pas 
lze také využít v plavecké hale, Ze-

Hornická nemocnice s poliklini-
kou má v současné době k dispo-
zici tři motodlahy pro kolenní a 
kyčelní kloub, z toho dvě byly po-
řízené z dotace Ústeckého kraje k 
realizaci programu s názvem Pod-
pora zvýšení komfortu pacientů při 
poskytování následné a dlouhodo-
bé lůžkové péče na území Ústecké-
ho kraje. Třetí dlaha byla pořízena 
z vlastních zdrojů nemocnice, je 
umístěna na ambulantní rehabili-
taci.
Nejčastěji jsou dlahy využívány 
jako včasná pooperační a poúra-
zová péče, při totálních náhradách 
kloubů (TEP), po artroskopických 
operacích, náhradách kolenních 
vazů, zlomeninách, korekčních 
osteotomiích a po distorzích a po-
hmožděninách kolenních a kyčel-
ních kloubů.
Motodlahu lze využít také jako pre-
venci k udržení rozsahu pohybu v 
kloubech postižených degenerativ-
ním onemocněním, jako je napří-
klad artróza.

lené hale a na koupališti Kyselka. 
Na pas je nutná aktuální fotografie 
a potvrzení o pobírání důchodu. 
Od 1. 1. 2016 jsou Senior pasy bílé, 
kdo má oranžový, měl by si nechat 
vystavit nový. V takovém případě 
potvrzení o důchodu nepotřebuje. 
Senior pas nelze využít na filmové 
projekce. Senior pas platí pro oby-
vatele s trvalým bydlištěm v Bílině 
a spádových obcí. 

Průkazka na MHD
Na městskou hromadnou dopravu 
vystavuje Městský úřad Bílina v 
podatelně průkazku na MHD pro 
osoby od 70 let. Zájemci o průkaz-
ku stačí aktuální fotografie a plat-
ný Občanský průkaz. Tento pas je 
možné využívat také jen na MHD 
Bílina a platí jen pro seniory s trva-
lým pobytem v Bílině.

Motorová dlaha už slouží pacientům                                                                                  Foto: HNsP

Lada Laiblová

Hornická nemocnice s poliklinikou se zapojila do akce Autocar, při 
které prezentovala přístroj na vyšetření kožních névů digitálním der-
matoskopem.
Akce byla zahájena v brzkých dopoledních hodinách a již od začátku 
byl o vyšetření velký zájem, akce celkem využilo zhruba 30 klientů.
Zájemci o vyšetření byli především z Bíliny a blízkého okolí, a něko-
lik zájemců přijelo cíleně i ze vzdálenějších měst.
I přes mrazivé počasí a stísněný prostor zaměstnanci OZP vytvořili 
pro náš zájem vyhovující prostředí, kterým tímto děkujeme.
Další akce pořádané Hornickou nemocnicí s poliklinikou spol. s 
r.o. budou mimo jiné uvedeny na našich webových stránkách www.
hnsp.cz.                                                                                                  (red)

Lidé si nechali vyšetřit kožní névy
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Plán obchvatu města má jinou podobu

U zimního stadionu 
přibude parkoviště

Kasárna po prodeji 
mají sloužit výrobě

Myšlenka obchvatu Bíliny opět 
ožívá. Vedení města i přes nedáv-
né pozastavení takzvané východní 
varianty v jednání o obchvatu ne-
ustávalo a nyní je prověřována již 
bývalým zastupitelstvem navržená 
varianta X. Ta má hned tři podva-
rianty. “Všechny tři jsou ale téměř 
stejné, liší se pouze ve výškovém 
uspořádání a napojení sjezdů a ná-
jezdů,” popsal vedoucí dopravního 
odboru Oldřich Jedlička.
Varianta X počítá s nájezdem na 
obchvat těsně před Bílinou ve smě-
ru od Teplic u stavebnin. Tam by 

Dvacet nových parkovacích míst by 
mělo vzniknout v dohledné době 
v Litoměřické ulici za zimním sta-
dionem. Město tam chce vybudo-
vat parkoviště, které bude sloužit 
jak návštěvníkům stadionu, tak  
i místním obyvatelům, a odlehčí 
přilehlým ulicím, v nichž nyní auta 
parkují. Na parkoviště by se vjíž-
dělo odbočkou ze směru od centra 
vpravo přes můstek a znovu vpravo 
za stadion. Parkoviště by tak kopí-
rovalo zadní stěnu budovy a bude 
v úrovni dnešní komunikace. “Tato 
lokalita je pro vybudování parkovi-

Zastupitelé schválili záměr prode-
je areálu bývalých kasáren. Nový 
vlastník může areál získat za nece-
lých 3,7 milionů korun. “Již několik 
let nemáme pro tento areál využití, 
proto jsme se rozhodli nabídnout 
ho za určitých podmínek k prode-
ji. Chceme, aby v areálu v souladu 
s územním plánem vznikla lehká 
výroba nebo obdobná činnost, kte-
rá by občanům města přinesla nová 
pracovní místa,” uvedla místosta-
rostka města Bílina Zuzana Bařti-
pánová.
Zastupitelé se na záměru prodeje 
shodli. V diskuzi upozornil Petr 
Rosenkranz, aby zastupitelé vybrali 
takový záměr, který bude přínosem 
pro město. “Pokud přijdou žádosti, 
z nichž žádná z nich nebude taková, 
abychom jí vyhodnotili jako přínos 
pro město, pracujme dál i s varian-
tou, že si ten areál může město po-
nechat,” vyzval.

řidiči vyjeli na přemostění, které by 
překlenovalo řeku a železnici smě-
rem k Důlní ulici. Na tu by se na-
pojilo a zhruba v polovině ulice by 
obchvat vedl do tunelu. “Ten by se 
stáčel zase zpět pod řeku a železnici. 
U koupaliště by vyústil na povrch a 
napojil se zase na silnici 1/13,” vy-
světlil vedoucí. Celý obchvat by byl 
čtyřpruhový.
Zastupitelé se s tímto návrhem se-
známili na svém zasedání a návrh 
hodnotili veskrze kladně. Po dlou-
holetých jednáních o obchvatu mají 
již velmi střízlivý náhled na věc, a 
tak ihned s klady varianty uviděli i 
její zápory. “Negativem je podle mě 
špatné napojení Pražského Před-

ště v současné době nejvhodnější. 
Prověřujeme i další dvě varianty 
pro vybudování parkovacích ploch, 
a to přímo v areálu zimního sta-
dionu za budovou bývalých šaten, 
kde je problém s vedením nízkého 
napětí ČEZ Distribuce. Se společ-
ností jednáme o možnostech jeho 
přeložení nebo jiném řešení. Tře-
tí možností je pak využití plochy 
před pivovarem, ale zde jsme pouze  
v počátku prací a ještě nemáme ani 
zpracovanou studii,” uvedla mís-
tostarostka města Zuzana Bařtipá-
nová.                                              (pn)

Kasárna jsou nyní ve správě Měst-
ských technických služeb. Zčásti 
jsou pronajímána, ale hlavní bu-
dova je dlouhodobě nevyužívaná. 
“Prodej areálu vychází z nutnosti 
revitalizace daného území v sou-
ladu se schválenou územně plá-
novací dokumentací města Bíliny.  
V územním plánu je tato plocha ve-
dena jako plocha smíšená výrobní, 
přičemž hlavní využití této plochy 
je malovýroba, řemeslná či přidru-
žená výroba, výrobní i nevýrobní 
služby, skladování,” vysvětlila Vla-
dimíra Kebrtová z odboru nemovi-
tostí a investic.
Areál po prodeji nebude pustnout. 
Případný kupující musí totiž spl-
ňovat určité podmínky. K žádosti 
musí doložit počet nově vytvoře-
ných pracovních míst, zkušenosti s 
obdobným rozvojovým projektem, 
finanční záruky, projektovou studii 
nebo záměr využití, časový harmo-
nogram stavebních prací včetně 
termínu demolice hlavní budovy a 
dopad projektu na dopravu ve měs-
tě.

městí a sídliště Za Chlumem na 
obchvat a také to, že se u vyústění 
tunelu a napojení na třináctku bude 
koncentrovat velké množství aut u 
rekreační a sportovní zóny na Ky-
selce,” upozornil zastupitel Jindřich 
Brunclík. Výhodou varianty X je 
její délka, ta by se oproti východ-
ní variantě zkrátila zhruba o čtyři 
kilometry, a také kladné vnitřní 
výnosové procento i přes vyšší po-
řizovací stavební náklady.
Před několika měsíci prozatím 
ukončilo Ředitelství silnic a dál-
nic přípravné práce na takzvané 
východní variantě, která měla vést 
kolem Bořně, přes zahrádkářskou 
kolonii a napojovat se na silnici 

1/13 za městem ve směru na Tep-
lice. Stále je však kromě varianty X 
ve hře i možnost přemostění měs-
ta, které by vedlo přímo nad silni-
cí 1/13, nebo tunelu, který by vedl 
přímo pod touto silnicí. “Jednání 
budou nadále pokračovat. Studii 
ŘSD pro variantu X jsme obdrželi 
v těchto dnech a nyní jí hodnotíme. 
Budeme se zabývat spolu s ŘSD  
a ministerstvem dopravy například 
i tím, zda skutečně uleví dopravě  
a řidiči ji budou využívat a jaký do-
pad bude mít na provoz v centru. 
V tomto nám napomůže dopravní 
model, který v současné době měs-
to poptává,” dodala místostarostka 
Zuzana Bařtipánová.

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

CHCETE ZMĚNIT JÍZDNÍ ŘÁD? HLASUJTE
Z důvodu množících se žádostí o změnu časů v jízdním řádu MHD ohledně 
absence navazujících vlakových spojů připravil odbor dopravy Městského 

úřadu Bílina ve spolupráci s vedením města anketu, ve které máte možnost 
vyjádřit svůj názor k dané problematice. 

Jsme si vědomi toho, že co člověk to názor a ne každý občan města by 
změnu jízdního řádu uvítal. Proto odbor dopravy tuto anketu připravil. 

Svůj názor je možné sdělit do pátku 31. března 2017.
Po konzultaci s dopravní společností ARRIVA TEPLICE s.r.o., která ve 

městě Bílina zajišťuje dopravní obslužnost, jsme dospěli k závěru, 
že nejvhodnější variantou k řešení celé situace by bylo posunutí celého 

stávajícího režimu MHD o 10 minut, to znamená, že v konečném důsledku 
by všechny spoje MHD jeli o 10 minut dříve.

ANKETA

Podrobnější informace se dozvíte na webových stránkách www.bilina.cz. 
Anketu najdete na hlavní stránce v pravém modrém sloupci Novinky. 
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Z dodávky zmizel výfuk
Velmi nepříjemné překvapení 
čekalo na majitele dodávky, kte-
rý své auto parkuje před domem 
v Bílině. Když ráno nastartoval, 
ozval se podivný zvuk, jako když 
praskne výfuk. Řidič se podíval 
pod auto a zjistil, že mu během 
noci neznámý pachatel odřízl a 
odcizil celé výfukové potrubí i s 
katalyzátorem. Celkovou škodu 
oznamovatel předběžně vyčís-
lil na necelých osm tisíc korun. 
Policisté případ prověřují jako 
přečin krádeže a po pachateli, 
kterému hrozí až dvouleté vězení, 
pátrají.                                        (dv)

Kriminalisté zabodovali
Za necelý jeden den dopadli tep-
ličtí kriminalisté lupiče, který se 
zbraní v ruce přepadl taxikáře.  
V noci se nechal podezřelý od-
vézt z Mostu do Bíliny, kde si přál 
zastavit na opuštěném parkovišti. 
Když ho řidič požádal o zapla-
cení, vytáhl zbraň, namířil na 
něj a požadoval po něm peníze.  
Nakonec si vzal mobilní telefon  
v hodnotě devět tisíc korun, kte-
rý měl poškozený položený v autě  
a utekl.
Přivolaní policisté ihned po pa-
chateli začali pátrat a během 
několika hodin zadrželi třiadva-
cetiletého recidivistu, který se 
nakonec u výslechu k přepade-
ní přiznal. Kriminalistům vydal  
i plynovou pistoli, kterou na ta-
xikáře mířil a také ukradený mo-
bil. Vyšetřovatel muže obvinil ze 
zvlášť závažného zločinu loupeže 
a zaslal státnímu zástupci podnět 
k podání návrhu na vzetí obvině-

Podomní prodejci 
opět obtěžovali
Ve městě se opět objevili podo-
mní prodejci, kteří nabízejí různé 
energetické tarify. Zazvonili i na 
byt ženy ve Fügnerově ulici. Ta 
je však odmítla a přivolala stráž-
níky. Hlídka na místě ani v okolí 
již prodejce nepřistihla. Strážní-
ci však stále apelují na obyvatele 
města, aby ve všech případech, 
kdy uvidí podomní prodejce, vo-
lali hlídku městské policie. Podo-
mní prodej je v Bílině vyhláškou 
zakázán.                                               (pn)

Nakupoval a na placení 
neměl
Se třemi nákupními vozíky plný-
mi zboží zamířil ke kase zákazník 
supermarketu. Tam však vyšlo 
najevo, že nemá na zaplacení. 
Místo, aby se omluvil, začal ale 
nadávat obsluze i ochrance ob-
chodu. Situaci museli vyřešit až 
strážníci. Vedoucí prodejny jim 
sdělila, že podávat hlášení ne-
chce, protože nedošlo k žádnému 
zcizení věcí. Strážníci tedy podiv-
ného zákazníka z obchodu vyká-
zali.                                            (pn)

Svatební holub se zranil
Při kontrolní činnosti našla hlíd-
ka strážníků v ulici Antonína 

ného do vazby, z loupeže byl totiž 
obviněn i v září loňského roku.  
Pokud bude obviněný uznán vin-
ným, může strávit až deset let ve 
vězení.                                          (dv)

Marihuanu prý našel
Z přečinu přechovávání omam-
né a psychotropní látky a jedu 
byl obviněn pětadvacetiletý muž,  
u kterého policisté našli mari-
huanu. V Bílině ho kontrolovala 
hlídka, která u muže našla plas-
tovou lahev napěchovanou suše-
ným konopím. Další marihuanu 
měl muž schovanou za nedalekým 
kontejnerem v plastovém pytli.  
U výslechu opakovaně tvrdil, že py-
tel se sušenými stonky a listy našel,  
a jelikož je pravidelným kuřákem 
„trávy“, vzal si z pytle ty nejlepší 
kousky a schoval si je do lahve, se 
kterou ho přistihli policisté. Celkem 
měl u sebe 113 gramů sušiny, kterou 
policisté zaslali k odbornému zkou-
mání. Obviněnému hrozí v případě 
odsouzení trest odnětí svobody až na 
jeden rok.                                                  (dv)

Kradl kosmetiku
Hned třikrát během jednoho 
týdne byl při krádežích zboží  
v prodejnách přistižen dvacetiletý 
muž. Dvakrát v Teplicích a jednou  
v Bílině odcizil v supermarketu 
kosmetiku a prací prostředky, je-
jichž celková hodnota přesáhla 
částku pět tisíc korun. Policisté 
muži sdělili podezření z přeči-
nu krádeže. Na soud, u kterého si 
může vyslechnout verdikt až dvou-
letého trestu odnětí svobody, bude 
čekat na svobodě.                        

(dv)

Sovy zraněného holuba. Měl po-
raněné křídlo. Na první pohled 
ale bylo jasné, že to není obyčej-
ný holub. Měl světlou barvu a na 
noze kroužek. Místní chovatel 
potvrdil, že se jedná o takzva-
ného svatebního holuba, který 
byl zřejmě po obřadu vypuštěn,  
ale kvůli zranění již nemohl odle-
tět domů.                                    (pn)
 
Do herny nesměli
Do herny v Želivského ulici chtěla  
i přes zákaz vstoupit skupin-
ka osob. Obsluha herny je však 
dovnitř pustit nechtěla, protože 
osoby odmítli prokázat totožnost 
a nešlo vyloučit, že se jednalo  
o mladistvé. Hlídka na místě osoby 
zkontrolovala a poučila o podmín-
kách, za kterých smí vstoupit do 
herny. Následně je z místa vykáza-
la.                                                          (pn)

Měli strach 
o nehybnou ženu
Obavy o zdraví ženy v nastarto-
vaném autě měla kolemjdoucí 
žena a obrátila se na strážníky. 
Ti před jedním z domů v ulici  
5. května uviděli stříbrného fiata,  
v němž byla žena, která se nehýba-
la. Hlídka naštěstí zjistila, že žena 
pouze spala. Uvedla, že u známých 
trochu popila a pak v autě usnula.

(pn)
 
Děti si hrály na skále
Nebezpečnou dětskou hru museli 
utnout strážníci. Parta malých dětí 
totiž lezla po ochranném pletivu 
na skále v Důlní ulici. Hlídka je 
poučila o možném nebezpečí a pak 
z místa vykázala.                           (pn)

ZE SVODEK POLICIE ČRZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

O ohořelé auto nemá nikdo zájem
Ohořelé auto na kraji silnice z 
Hrobčic do Bíliny nechce nikdo 
odklidit. Jednotlivé instituce si 
tento úkon přehazují jako horký 
brambor. 
Torzo u silnice číslo 257 stojí zhru-
ba půl roku. U vozu došlo k tech-
nické závadě a následnému zahoře-
ní. Řidič stačil včas z auta vystoupit 
a vzít si své věci. Ještě v době uzá-
věrky březnového Bílinského zpra-
vodaje se nikdo neměl k tomu, aby 
vrak odtáhl. Tuto povinnost má 
prvotně vlastník vozu, jeho totož-
nost se nám nepodařilo zjistit. Ma-
jitel vozu se však k odtahu doposud 
neměl. “Kontaktovali jsme Správu 
a údržbu silnic Ústeckého kraje, 
která by měla zajistit odtah vozu na 
náklady vlastníka, když uplynula 
daná lhůta, kterou měl vlastník,” 
uvedla starostka obce Hrobčice 
Jana Syslová. 

Správa a údržba silnic však ještě 
koncem února neměla v plánu se o 
vrak postarat. “Nemůžeme jen tak 
odtáhnout vozidlo. Musela by nás 
kontaktovat policie s tím, abychom 
vůz odtáhli na náš dvůr a náklady 
pak řešili s vlastníkem vozu. Nic 
takového ale v současné době ne-

řešíme,” potvrdil pracovník společ-
nosti. 
Policie však také v tomto ohledu 
nic neřeší, nemá proč. “S ohledem 
na to, že v souvislosti se vznícením 
vozidla nedošlo ke spáchání trest-
ného činu ani přestupku, policie se 
tímto případem nezabývá. Pokud 

je odstavené vozidlo případně jeho 
vrak na komunikaci, pak je vyzván 
k jeho odstranění majitel, pokud 
není znám, nebo tak nemůže učinit 
například z důvodu hospitalizace 
po dopravní nehodě a podobně, 
vozidlo odstraní pracovníci Správy 
a údržby silnic,” uvedl mluvčí tep-
lických policistů Daniel Vítek s tím, 
že zákon o provozu na pozemních 
komunikacích i zákon o pozem-
ních komunikacích řeší pouze od-
stranění vozidla nebo vraku přímo 
z komunikace. V tomto případě 
však vozidlo stojí mimo komuni-
kaci. “Policie v daném případě není 
kompetentní odstranění vraku ře-
šit, je to plně v gesci Správy a údrž-
by silnic, potažmo obce, v jejímž 
katastru se vrak nachází, případně 
obce s rozšířenou působností,” do-
plnil mluvčí. 
Pozemek, na kterém se vrak nachá-
zí, je soukromý. 

Pavlína Nevrlá

Auto shořelo kvůli technické závadě                                                              Foto: Pavlína Nevrlá
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Dluhy může vymáhat město exekučně

Dvě ulice letos čeká výměna potrubí

Farmářské trhy se letos budou konat v pátek

Lidé neplatící za svoz odpadu se 
mohou dostat do exekučního říze-
ní. Město Bílina ročně eviduje ne-
celých pět tisíc obyvatel, kteří tento 
místní poplatek neuhradili. Někte-
ří ho nehradí i několik let po sobě. 
“Město se musí ze zákona chovat 
jako řádný hospodář, a to zname-
ná, že pokud místní poplatek sta-
noví obecně závaznou vyhláškou, 
musí tento poplatek vyměřit a má 
pak povinnost případné dluhy vy-
máhat,” uvedla vedoucí finančního 
odboru Michaela Zavázalová.
Za vymáháním jednotlivých dlu-
hů se skrývá velké množství času 

Ulici 5. května a Teplickou čekají  
v letošním roce rozsáhlé liniové 
výkopové práce. Zapotřebí je vý-
měna plynového a vodovodního 
potrubí a jeho přípojek. “Výměnu 
provedou vlastníci sítí, tedy společ-
nost RWE GasNet, s. r.o. a SVS, a. s.  
S těmito pracemi jsou vždy spojená 
omezení pro řidiče i pro chodce, 
veškeré úpravy či změny ale budou 
dopředu oznámeny,” uvedl vedoucí 
odboru dopravy Oldřich Jedlička. 
V Teplické ulici začnou výkopové 
práce v březnu a potrvají do září 
letošního roku. Zde bude probíhat 
výměna plynového vedení včetně 
přípojek. V ulici 5. května se nej-

Pětkrát se v letošním roce zaplní 
Mírové či Žižkovo náměstí farmář-
skými trhy. Novinkou je, že se le-
tos budou trhy konat v pátek a ne  
v sobotu. “S trhy začínáme na 
konci dubna, protože to bude ako-
rát sezóna sazeniček. V květnu 
bude na trzích zastoupená hlavně  
první jarní zelenina, v červnu 
budou hlavní plodinou jahody.  
Září bude ve znamení jablek a dal-
šího ovoce i zeleniny v ideální zra-
losti a kvalitě, na říjnových trzích 
bude možné zakoupit třeba bram-
bory, kořenovou zeleninu a ovoce  
na uskladnění,” pozval spoluorga-
nizátor Adam Weber.
Sezónní sortiment doplní tradič-
ní nabídka uzenářských výrobků,  
pečiva, medu, koření, uzených ryb, 
občas bude rozšířený i o nabídku 

Výkopové práce potrvají do podzimu                                               Foto: Václav Weber

První letošní trhy nabídnou hlavně sazeničky                                              Foto: Václav Weber

a také administrace ze strany pra-
covnic městského úřadu. V roce 
2016 bylo vystaveno téměř dva a 
půl tisíce platebních výměrů. “Pla-
tební výměr zasíláme dlužníkům s 
výzvou, aby svůj dluh uhradili. Po-
kud se tak nestane, přistupujeme k 
exekučnímu řízení. Počet výměrů 
není stejný jako počet dlužníků. 
Jeden dlužník totiž může dostat 
více výměrů najednou, pokud dlu-
ží za více let. Platební výměr musí 
být vyhotovený do tří let od vzniku 
dluhu, aby nedošlo k promlčení.
Kdo nerespektuje platební výměr, 
může přijít o dlužnou částku v exe-
kuci,” upozornila vedoucí s tím, že 
předepsané dlužné částky za popla-
tek jsou pak vymáhány v exekuč-

prve začne v březnu výměnou ply-
nového potrubí a zhruba od června 
do září se bude měnit vodovodní 
řad. 
Zatímco v Teplické ulici budou 
práce pro řidiče znamenat jen malá 
omezení v podobě zúžení silni-
ce nebo uzavření jednoho pruhu,  
v ulici 5. května si budou muset dát 
větší pozor. “Výkopy totiž pove-
dou skrz křižovatku ulic 5. května 
a Spojovací u koridoru. Křižovat-
ka tedy může být na určitou dobu 
průjezdná s omezením a mohou 
se v místě tvořit kolony,” upozornil 
vedoucí.                                         

(pn)

kvalitních zahraničních potra-
vin od malých producentů, které  
nejsou běžně v obchodní síti v na-
bídce. Tyto produkty budou pochá-
zet například z Maďarska, Řecka, 
Slovenska či Bulharska. “Vzhledem 
k přesunu na pátek se částečně 
obmění i složení prodejců. Objeví  
se prodejci noví, kteří zatím na far-
mářské trhy do Bíliny nejezdili,” 
doplnil Adam Weber.
V době, kdy se bude na Míro-
vém náměstí konat rekonstrukce,  
se trhy přesunou na Žižkovo ná-
městí. O místě konání budeme  
informovat.                                 

Trhy se v Bílině budou konat  
28. dubna, 26. května, 23. června, 
29. září a 27. října od 8 do zhruba 
15 hodin. 

ním řízení v součinnosti například 
s bankovními institucemi, zdravot-
ními pojišťovnami, správou sociál-
ních věcí, úřadem práce a dalšími.
V loňském roce vybralo město 
Bílina z místního poplatku za ko-
munální odpad přes šest milionů 
korun. Tato částka se skládá jak z 
platby poplatku za daný rok, tak 
úhrady nedoplatků za dříve vymě-
řené dluhy. Roční poplatek v plné 
výši uhradilo zhruba 70 procent 
poplatníků. “Sedmdesátiprocentní 
hranice řádných plátců poplatku 
stagnuje již několik let. Výrazně-
ji nestoupá, ani neklesá,” doplnila 
Michaela Zavázalová. Korespon-
dence potřebná k vymáhání dlu-
hu stála loni město 70 tisíc korun, 

přitom je velká část potřebné ko-
respondence řešena zasíláním přes 
datovou schránku na příslušné in-
stituce, a tudíž jsou náklady za tuto 
korespondenci nulové. 
V roce 2015 se městu podařilo vy-
moci 862 tisíc korun celkově na 
dluzích z poplatku za komunální 
odpad, loni to bylo 590 tisíc.
Obyvatelé města jsou na základě 
vydané obecně závazné vyhlášky 
č. 09/2015 o místním poplatku za 
komunální odpad povinni zaplatit 
500 korun na osobu a rok. Částku 
je možné uhradit ve dvou splát-
kách, vždy k 30. červnu a k 30. lis-
topadu daného roku.

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá



6 ZPRAVODAJSTVÍ 10. březen 2017

Děti půjdou letos k zápisům v dubnu

Nepotřebné knihy dejte potřebným dětem

Jaký je účel provedení identifikace osoby?

Poslední novela školského záko-
na posunula termín zápisů do  
1. tříd základních škol pro školní 
rok 2017/2018 ze zimního období 
až na měsíc duben.
Místo a datum zápisu do prvního 
ročníku základního vzdělávání sta-
noví ředitel školy, a to nově v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendář-
ního roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku. 
Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte v 
době zápisu dítěte k povinné škol-
ní docházce, odloží ředitel školy 
začátek povinné docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost dolože-
na doporučujícím posouzením pří-
slušného školského poradenského 

Asi každý čtenář má doma ve své 
knihovně nevyužité knížky, které 
leží ladem, případně z nich už vy-
rostl a neví, kam by je uložil, aby se 
na ně neprášilo. Pokud se i ve vaší 
knihovně nacházejí dětské knížky, 
na které už nemáte místo a chtě-
li byste je dát pryč, máme pro vás 
dobrou zprávu. Ve spolupráci s 
projektem Čtení pomáhá a se sbír-

Identifikace osoby podle § 10 zá-
kona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování te-
rorismu.
V poslední době se obrací na Měst-
ský úřad Bílina čím dál více obča-
nů, kteří žádají o provedení tzv. 
identifikace osoby dle zákona č. 
253/2008 Sb., o některých opatře-
ních proti legalizaci výnosů z trest-
né činnosti a financování terorismu 
(dále jen „zákon proti legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti“). Ráda tedy 
objasním účel těchto identifikací.
Identifikace osoby se provádí vždy 

zařízení a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. To zname-
ná, že rodiče, kteří zvažují odklad, 
by měli pedagogicko-psychologic-
kou poradnu či speciální pedago-
gické centrum navštívit co nejdříve, 
aby si včas zajistili doporučující po-
souzení. 
Školská poradenská zařízení mo-
hou být v době zápisů zahlcena a 
lhůty pro objednání v nich mohou 
být neúměrně dlouhé.
Zápisy do mateřských škol a jeslí se 
uskuteční v květnu, termíny budou 
upřesněny. 
Níže uvádíme přehled termínů zá-
pisů v bílinských základních ško-
lách.

Iveta Richterová
odbor školství, kultury a sportu

kou Databáze knih momentálně 
v České Republice probíhá sbírka 
dětských knih určených pro azylové 
domovy pro matky s dětmi. Do bu-
doucna se tak mohou v zařízeních 
vybudovat knihovny, které mohou 
vzbudit radost, povzbudit lásku ke 
čtení a překlenout těžkou životní si-
tuaci. Své knížky můžete zasílat na 
adresu: Čtení pomáhá (AMI Com-

na žádost „povinné osoby“ (okruh 
povinných osob je specifikován v 
již zmíněném zákoně § 2  – jedná 
se především o banky, pojišťovny, 
směnárny, bazary, zastavárny, pro-
vozovatele hazardních heren apod.) 
nebo na žádost jejího klienta, který 
má být identifikován. Tuto identi-
fikaci dle zákona musí vyžadovat 
každá povinná osoba, pokud hod-
nota obchodu přesáhne 1 000 EUR 
nebo v případě plnění z životního 
pojištění a v dalších případech 
uvedených v § 7 zákona proti le-
galizaci výnosů z trestné činnosti. 
Povinnost identifikace má za stan-

munications), Týn 641/4, Praha 1. 
Tam budou rozděleny potřebným. 
Nepotřebné dětské knížky můžete 
odevzdat i na Městském úřadě Bí-
lina, Žižkovo náměstí 58, v 1. pa-
tře, číslo dveří 205, v pondělí a ve 
středu od 7 do 18 hodin. Tyto knihy 
budou následně rozděleny mezi za-
řízení v Bílině a jejím blízkém okolí.
Zájem je o pohádky, dobrodružné 

dardních okolností plnit samot-
ná povinná osoba, ovšem zákon 
připouští i jiné metody provedení 
identifikace. Jednou z nich je tzv. 
zprostředkovaná identifikace dle § 
10 notář, nebo kontaktní místo ve-
řejné správy (Czech POINT). 
Pokud tedy bude občan potřebovat 
vydat veřejnou listinu o identifika-
ci, ať se obrátí na notáře nebo přímo 
na kontaktní místo veřejné správy – 
Czech POINT. K identifikaci si fy-
zická osoba donese žádost, kterou jí 
zaslala například banka, pojišťovna 
nebo jiná povinná osoba, dále pak 
občanský průkaz, rodný list nebo 

příběhy, leporela, říkanky, obráz-
kové knížky a další. Roli nehraje 
stáří knihy, autor ani jazyk. Sbírka 
probíhá v březnu a dubnu letošního 
roku.
Děkujeme za podporu v tomto pro-
jektu.

Lucie Muraňská, DiS
terénní pracovník OSVaZ

jiný druhý doklad, kde je připojena 
jeho fotografie. Správní poplatek za 
identifikaci osoby činí 200 korun, 
dle sazebníku správních poplatků 
položky 10 zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů.
Pokud bude mít někdo zájem se 
blíže seznámit s tímto zákonem a 
provedením identifikace, může se 
podívat na webovou stránku http://
www.financnianalytickyurad.cz/
zprostredkovana-identifikace.html, 
kde se dočte více informací.

Bc. Martina Tučková odbor správní 
a vnitřních věcí – matrika 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIDICKÁ

5. dubna 2017 14.00 do 17.00 hodin

6. dubna 2017 14.00 do 17.00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZA CHLUMEM

6. dubna 2017 13.30 do 17.00 hodin

7. dubna 2017 13.30 do 16.30 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ALÉSKÁ

3. dubna 2017 14.00 do 17.00 hodin

4. dubna 2017 14.00 do 16.00 hodin
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Poraďte se s advokátem

V březnu budou lidé moci vy-
užít služeb bezplatné právní 
poradny 22. března od 15 do 17 
hodin v kanceláři číslo 207 v bu-
dově městského úřadu v Seifer-
tově ulici. 
Jedná o krátké informativní po-
rady v délce zhruba patnácti mi-
nut, jejichž účelem je poskytnutí 
základních informací ohledně 
jednotlivých případů tak,  
aby daná osoba získala přehled 
o svých právech, povinnostech 
a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny ne-
mohou v žádném případě na-
hradit poskytnutí právních 
služeb jednotlivými advokáty 
v plné šíři, neboť jejich účelem 
není vyřešení konkrétního práv-
ního případu, ale seznámení ža-
datele s jeho situací a případný-
mi možnostmi, které mu právo 
nabízí k řešení jeho postavení. 
Bezplatné právní porady tedy 
nemohou zahrnovat podrob-
né studování spisů, zpracování 
podrobných právních rozborů 
nebo sepisování listin, například 
žalob, smluv a podobně.       (red)

Nechte si zasílat 
termíny odstávek
Nové webové stránky spustila 
společnost ČEZ Teplárenská. 
Chce se jimi více přiblížit odbě-
ratelům tepla i veřejnosti. Zlep-
šit by se měla informovanost  
o plánovaných i neplánovaných 
odstávkách. 
Hlavní smysl nových stránek 
www.cezteplarenska.cz je oddě-
lit informace o společnosti od 
prodejní části webu a také zlep-
šit dostupnost pro stále se zvy-
šující počet uživatelů internetu 
prostřednictvím mobilních tele-
fonů a tabletů. Web je plně při-
způsoben pro kterékoli mobilní 
dotykové zařízení.
Uživatelé webu se mohou při-
hlásit k odebírání aktualit o pro-
duktech a službách či zasílání 
termínů odstávek prostřednic-
tvím elektronického newslettru 
nebo formou SMS.                (red)

Radary hlídají rychlost
Město dokončilo instalaci no-
vých i opravených radarů do 
ulic města. Řidiči by si tedy 
měli dávat pozor na dodržování 
rychlosti v ulici Boženy Němco-
vé, Důlní, Teplické, Jenišovské, 
Pražské, Litoměřické a ČSA. 
Neznamená to však, že v ostat-
ních ulicích mohou rychlost 
beztrestně překračovat, mohou 
je totiž změřit radary strážníků 
či policie.                                 (pn)

KRÁTCE

Na Kyselce se v létě otevře muzeum

Město se zabývá odstavenými auty

Obyvatelé města upozorňují na 
auta odstavená na parkovištích 
či na krajích silnic, která zabírají 
místo ostatním a jsou dlouhodobě 
nepojízdná. Odbor dopravy tuto si-
tuaci mapuje. “Dostáváme upozor-
nění od veřejnosti, městské policie 
i z naší kontrolní činnosti. Nyní 
máme vytvořený seznam aut, která 
jsou potenciálními vraky. Dobrou 
zprávou je, že ve městě těchto aut je 
jen několik kusů. Přesto je odstra-
nění vraku z komunikace poměrně 
složité,” upozornil vedoucí odboru 
dopravy Oldřich Jedlička. 

Ředitelství zřídel se rozhodlo vy-
budovat muzeum Bíliny. „Bude 
se jednat o muzeum mineralogie, 

Jeden z vraků je na parkovišti v sídlišti Za Chlumem                Foto: Pavlína Nevrlá

Práce na muzeu jsou v plném proudu                                     Foto: Karel Bašta

Problémem je totiž samotné ozna-
čení vozu za vrak. “Zákon o po-
zemních komunikacích v případě 
odstavení auta na pozemní komu-
nikaci jednoznačně definuje jako 
vrak pouze vozidlo, které je zjevně 
technicky nezpůsobilé k provozu, 
tedy které je zjevně vrakem. To 
může být například faktická demo-
lice dopravní nehodou. V jiných 
případech to však může být spor-
né,” vysvětlila Ivana Jungmanno-
vá z odboru dopravy. Zanedbaný 
stav auta, chybějící nebo prázdné 
pneumatiky ještě neznamenají, že 
jde o vrak. Stejně tak ani chybějící 
registrační značka. “Abychom tedy 
vůz mohli označit za vrak, měl by 

geologie a balneologie, tedy lá-
zeňství bílinsko-teplického,“ řekl 
manažer ředitelství zřídel Karel 
Bašta. „Vzhledem k bohaté historii 
technického rozvoje areálu v minu-

být například viditelně bez moto-
ru či jiné důležité části, poničený, 
bez registrační značky a také s ne-
uhrazeným zákonným pojištěním, 
propadlou technickou či kontro-
lou emisí. Na místě pak musí stát 
dlouhodobě a dál chátrat,” doplnil 
vedoucí.
Vrak by z místa měl prvotně od-
stranit jeho majitel. Pokud ale chy-
bí registrační značka, je obtížné ho 
zjistit. Někdy se podaří majitele 
určit díky místní znalosti strážní-
ků nebo je vůz tak poničený, že jde 
vidět jeho VIN kód. Vlastník vozu 
je tedy vyzván, aby vrak odstranil z 
komunikace. Má na to dva měsíce. 
Pokud to do té doby neučiní, vrak 
odtáhne město a náklady pak po 
vlastníkovi vymáhá.
Nejobtížnější a nejčastější je ale 
situace, kdy se vlastníka vozu ne-
podaří zjistit. “V takovém případě 
zveřejníme výzvu k odstranění vra-
ku na úřední desce i na samotný 
vrak, a pokud se do dvou měsíců 
majitel o vrak nepostará, nechá-
me ho odtáhnout my na náklady 
města. Vynaložené prostředky ale 
můžeme vymáhat i zpětně, když 
se majitele podaří zjistit později,” 
upozornil Oldřich Jedlička. 
Na území města se nyní nachází 
zhruba osm aut, u kterých je pode-
zření na vrak. To bude nyní odbor 
dopravy prověřovat. 

lých staletích zde rovněž budeme 
mít expozici pražsko-duchcovské a 
teplicko-ústecké železnice a ukázky 
historických technologií,“ dopl-
nil Karel Bašta s tím, že nedílnou 
součástí bude expozice těžby hně-
douhelné pánve, která byla řízena 
knížecími geognostiky stejně jako 
těžba léčivých vod. Expozice bude 
také představovat nejen rozvoj lá-
zeňství v Bílině, ale také zásah do 
dějin vědy a světové farmacie.
Muzeum se bude nacházet v bezba-
riérových prostorech levého křídla 
přízemí hlavní budovy. V minu-
losti tento prostor sloužil k mytí 
láhví a výrobě pastilek. „V součas-
né době probíhají stavební práce 
podle našeho projektu a vybíráme 
muzejní exponáty. Na přípravách 
spolupracujeme s Oblastním mu-
zeem v Mostě, které je pro nás 
zárukou profesionality,“ upřesnil 
Karel Bašta.
Podle předpokladů by se mělo mu-
zeum v bílinské stáčírně otevřít v 
letních měsících letošního roku. 
Otevírací doba bude kopírovat 
ostatní muzea, takže otevřeno bude 
po celý týden od úterý do neděle.

Lada Laiblová

Pavlína Nevrlá
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V Bílině již šestým rokem působí 
kněz Marcin Saj. Lidé se s ním mo-
hou setkat nejen při bohoslužbách 
či křtech v kostele, ale také při nej-
různějších společenských akcích. 
Jak se knězi původem z Polska v 
Bílině žije i jaká je jeho náplň prá-
ce, popsal v rozhovoru. 

Jaký byl váš příchod do Bíliny? 

Do Bíliny jsem nastoupil v září 
roku 2011. V Polsku jsem studoval 
teologickou fakultu. V roce 2000 
jsem přišel do Čech na přání bisku-
pa v Litoměřicích. Ten navštěvoval 
polské teologické fakulty a žádal 
kněze, aby přišli do Čech. První 
kněz do litoměřické diecéze přišel 
asi v roce 1994 a byl to bratr mého 
kamaráda kněze. Do té doby jsem 
několikrát navštívil Libochovice a 
před ukončením studia v Polsku 
jsem přijel na takovou výpomoc do 
Čech. Naučil jsem se česky a dostu-
doval jsem v Praze. Zůstal jsem tu 
a byl jsem vysvěcen biskupem Jo-
sefem Kouklem na kněze. Začínal 
jsem jako kněz v Novém Městě pod 
Smrkem, to bylo v roce 2003. Od 
roku 2011 jsem v Bílině. 

Navštívil jste Bílinu před tím, než 
jste zde začal působit jako kněz?

Ne, nebyl jsem tu. Možná jsem 
tudy někdy projížděl. Několik let 
jsem žil na severu litoměřické 
diecéze, z Nového Města jsem sa-
mozřejmě jezdil do Litoměřic, ale 

dál jsem neměl potřebu. O Bílině 
jsem nic nevěděl, ani dobrého, ani 
zlého. Když zemřel můj předchůd-
ce, napadlo mě, že bych sem mohl 
přejít. Nové Město je malá farnost 
a klidně ji mohl převzít kněz z ve-
dlejší farnosti. Byly to však pouze 
mé myšlenky, možná nějaké zna-
mení… opravdu se to totiž později 
stalo. 

Vy máte na starosti i farnosti 
v okolních obcích?

Každý kněz má na starosti více far-
ností. Je to tím, že je málo kněží, ale 
i málo lidí. Tím pádem není potře-
ba, aby v každé farnosti byl kněz. 
Já se starám o farnost v Želenicích, 
Chouči, Mrzlicích a Mukově, v 
Hrobčicích, Bořislavi, Hradišti - 
Bžany a Žimu. Jsou to malé farnos-
ti s malým počtem lidí. 

Jak vypadá váš všední 
pracovní den?

Nemám pevně stanovenou pracov-
ní dobu a tím pádem každý den 
není úplně stejný. Například dnes 
jdu navštívit nemocnou paní, vče-
ra jsme půjčovali monstranci do 
olomouckého muzea. Museli jsme 
tedy připravit smlouvu a vůbec je s 
tím spojené takové to papírování. 
Zabývám se i jinou běžnou úřed-
ničinou. Zhruba polovinu pracov-
ního času zabere starost o památ-
ky. Kromě toho jsem kaplanem 
v mosteckém hospici. Tam mám 

každý čtvrtek bohoslužbu a věnuji 
se lidem, kteří si chtějí popovídat 
s knězem. Jezdím tam i v akutních 
případech, kdy si umírající žádá 
kněze. Ve středu mám takzvanou 
biblickou hodinu, je to katechis-
mus pro dospělé. Dopoledne se 
tedy věnuji přípravě, odpoledne 
se koná setkání. Každý den je mše 
svatá. Před ní se tedy také věnuji 
přípravě. Většinou v sobotu křtím. 
V neděli jsou dvě bohoslužby, jed-
na je v Bílině v kostele, druhá pak v 
okolních farnostech. Tím, že vlast-
ně bydlím v práci, tak se dá říct, že 
pracuji pořád.

Zmiňujete křty, 
je o ně velký zájem?

Loni jsme měli v Bílině pětapadesát 
křtů, což je rekordní počet za dobu 
mého působení zde. V předešlých 
letech byla průměrně dvacet křtů. 

Nejvíce “práce” máte asi 
o Vánocích a Velikonocích?

To jistě. V tu dobu se věnuji jen pří-
pravám na tyto svátky. Jsou to sice 
dva nebo tři dny, ale plné příprav a 
bohoslužeb. 

Máte nějakého pomocníka?

Mám tu paní, která pracovala i pro 
mého předchůdce jako pastorační 
asistentka. Otevírá a zavírá kostel, 
připravuje vše na bohoslužby. To 
je jediná moje spolupracovnice. 
Pak jsou samozřejmě lidé, kteří mi 
pomáhají dobrovolně, třeba když 
se tu uklízí. Pomáhá mi i Veroni-
ka Duchoslavová, která organizuje 
zpěváky při koncertech v kostele. 
Pak je tu pán, který mi pomáhá na-
příklad při přemístění nábytku. V 
Bílině jsou velmi ochotní farníci. 
Lidí je sice v kostele málo, ale když 
potřebuji pomoc, tak mě nikdo ne-
odmítl, ani z těch lidí, kteří do kos-
tela nechodí.

Péče o památky vám zabírá nejví-
ce času. Čím se v této oblasti nyní 
zabýváte?

Letos ve spolupráci s městem se 
bude budovat oplocení kostela. 
Důvodem je, že za kostelem se 
schází lidé bez domova, vandalo-
vé poškozují zdi a podobně. Také 
jsou zapotřebí opravy v kostele, na-
příklad elektroinstalace, výmalba. 
Aktuálně se restauruje boční oltář 
Panny Marie v té nejstarší části 
kostela. Nad oltářem je ale špatná 
střecha. Oltář je nyní u restauráto-
rů, než se vrátí na místo, musíme 

tedy střechu opravit, aby na oltář 
nepadala omítka a nekapala voda. 
To je práce, která není moc vidět, 
ale je velmi důležitá. Vše musí být 
hotové do května, kdy se oltář vrá-
tí. Do budoucna bych rád opravil 
fasádu fary a dokončil opravu var-
han.

V jakém stavu jsou varhany nyní?

Dřevěná skříň varhan je z roku 
1812 a vnitřek, to znamená trubič-
ky a píšťaly, byl z roku 1915. Tyto 
součástky byly velmi staré a z toho 
důvodu byly varhany asi třicet let 
nefunkční. Farnost tedy před lety 
zakoupila menší varhany, které 
dlouhou dobu stály v kostele v 
presbytáři, což bylo neliturgické a 
nehodilo se to tam. To byla první 
věc, která mě napadla, když jsem 
přišel do Bíliny - že tyto varhany 
musí pryč. Začal jsem tedy přemýš-
let, co s tím a jak opravit původní 
varhany. Zjistil jsem, že oprava 
bude stát 850 tisíc. To bylo nad fi-
nanční možnosti farnosti. Rozdě-
lil jsem tedy opravu na etapy a ve 
spolupráci s městem jsme nechali 
opravit jeden manuál, aby varhany 
hrály. Aby to byl plně funkční kon-
certní nástroj, je zapotřebí opravit 
i druhou část. Tato oprava vyjde 
zhruba na 400 tisíc. Hledám tedy 
sponzory, aby se opravy dokonči-
ly. Na tuto druhou část opravy již 
přispívají i lidé při návštěvě koste-
la. Pokud se to podaří varhany zce-
la zprovoznit, chtěl bych v Bílině 
uspořádat Bílinské varhanní léto. 

Marcin Saj při vysvěcení kaple v Mukově                                                                                               

Marcin Saj: Farníků je v Bílině sice málo,  
ale jsou vždy ochotní pomoci ostatním

Foto: Pavlína Nevrlá
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Původní česká komedie Jaromíra 
Břehového s názvem Otýlie zaved-
la návštěvníky městského divadla 
do luxusního sanatoria, ve kterém 
měla bohatá panička zhubnout. 
Pobyt jí věnoval k narozeninám její 
choť. Otylka ovšem netuší, že to je 
nejen dárek, ale i past. Zatímco ona 
izolovaná hubne, což se jí nedaří, 

Agentura Familie představila  
v Bílině svou druhou divadelní hru 
Lháři autora Neilsna Anthonyho. 
Černý situační anglický humor  
a skvěle napsaný text byly hlavní-
mi taháky nového projektu. Citli-
vé policisty dělil od vytoužených 

její exotický manžel k nim domů 
přivádí její kamarádku. Podplace-
ný personál sanatoria pak dostal 
pro Otylčinu kůru nové zadání: 
nezhubnout, naopak přibrat, a dr-
žet ji tam co nejdéle. Otylka však 
všem ukázala, že je nejen tlustá, ale 
i chytrá. 

(red)

vánočních svátků jen poslední,  
ale velmi choulostivý úkol. Pod 
tíhou vánoční atmosféry se však 
snažili o lidský přístup, který jejich 
autoritu strážců zákona dočista ze-
směšnil a znemožnil. 

(red)

Návštěvníci divadla 
hubli s Otylkou

Lidský přístup 
policisté nezvládli

Březen je měsícem knihoven
Březen již tradičně patří knihovnám a v rámci této celorepublikové akce připravují knihovny 
různé výhody pro své čtenáře. Bílinská knihovna dá šanci zapomnětlivým čtenářům i vyřazeným 
knihám.

Čtenářská amnestie
Zapomnětlivým čtenářům, kteří v březnu vrátí vypůjčené dokumenty, bude odpuštěna pokuta  
za pozdní vrácení knih. Knihovna si od této akce slibuje vrácení dlouho postrádaných titulů, 
které se tak znovu dostanou do oběhu a budou si je moci vypůjčit i další zájemci.
Dejte knihám druhou šanci
V březnu bude knihovna opět zdarma nabízet vyřazené tituly ze svého fondu. Pokud máte zájem 
obohatit si vlastní knihovnu, jste srdečně vítáni 15., 22. a 29. března, vždy mezi devátou a sedm-
náctou hodinou. 

SOUTĚŽ
NA BŘEZEN

ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 

Víte, kde se nachází soška ve vitrí-
ně, která je zachycená na snímku? 

Správnou odpoveď zašlete e-
-mailem na adresu bilinsky-zpra-
vodaj@seznam.cz. Poradíme, že se 
soška nachází na náměstí nebo v 

jeho blízkosti. 

Správná odpověď z Bílinského 
zpravodaje č. 2: Znak se nachází 

na budově bývalé městské radnice 
v Seifertově ulici. Výhru v podobě 

dárkového šeku v hodnotě 250 
korun do vinotéky Bez kocoura 
si odnesl František Hausenblas z 

Bíliny. 
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Lidské prožitky, vlastnosti a pří-
běhy zakomponované do kočičí 
podoby, ale také portréty a zátiší 
maluje bílinská výtvarnice Micha-
ela Štěpánková. To, že je milovnice 
zvířat nezapřela ani na vernisáži  
v Galerii Pod Věží v Bílině po-
čátkem února, kam ji doprovodil  
i její kocour. O sobě prozradila,  
že malovat začala náhodou v práci 
ve volných chvílích. „Je to vlastně 
již téměř dvacet let, kdy jsem za-
čala s portrétem a pozvolna jsem 
přidávala další motivy i techniky.  
Dříve jsem kreslila pastelkami,  
ale nyní se věnuji především suché-
mu pastelu, což jsou vlastně křídy, 
ale práce je s nimi rychlejší a nápa-
ditější.“
Většina obrazů Michaely Štěpán-
kové je namalovaná pastelkami  
a suchým pastelem. Její náměty  
se sice různí, ale styl, kterým ma-
luje, je zřejmý a dokáže přitáh-
nout pozornost. „Každý obraz má  
v sobě otisk mých emocí, prožitků 
ať pozitivních či těch negativních,“ 

popsala a doplnila, že každý obraz 
malovala v určitém období, které jí 
něco vzalo, ale i hodně dalo. „Stále  
mám hodně nápadů a touhu ma-
lováním předávat radost nebo za-
myšlení, ale hlavně jsem ráda, že se 
výstava líbí.“ 

Březen je Galerie Pod Věží obsa-
zena obrazy akademického malí-
ře Herberta Kisze z Kadaně. Vý-
stava potrvá do 31. března 2017.  
Otevřeno je každé pondělí až 
pátek od 7.30 do 17 hodin.
„Herbert Kisza je typem umělce, 
který svou výraznou schopností 
imaginace dovede přetvářet vní-
manou objektivní realitu v bá-
seň, plnou symbolů a metafor.  
Z jeho prací je cítit, že je ne-
přetržitě okouzlován, jako 
by žil ve stálém vytržení 
nad všemi projevy živoucí-
ho pulsu přírody. Atmosféra  
jeho obrazů a grafik je prosyce-
na jakousi přítomností zázraku, 
čerpaného z archetypu dávných 
přírodních mýtů.“ 
Zdroj: Wikipedie.org

Na výstavu Michaely Štěpánkové přišel i kocour

 

Lada Laiblová
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Přes půl roku fungování mají za se-
bou dětské kluby při základní ško-
le Aléská a Lidická. Kluby vznikly 
kvůli nedostatečné kapacitě škol-
ních družin. Navštěvují je děti z 
prvního stupně a rozhodně se v 
klubech nenudí. “V rámci rozpočtu 
projektu je možné objednat každý 
měsíc takzvanou animační služ-
bu, což je zábavná akce pro děti. 
Navštívili je například psi Husky 
a děti se dozvěděly, jak fungují psí 
spřežení. Také již viděly umění 
žongléra či kouzelníka a pobavily 
se ve skákacím hradě nebo při tan-
čení a zábavné show. Animace jsou 
u dětí velmi oblíbené,” uvedla ma-
nažerka projektu Dana Machavová.
Děti mají dále v klubu k dispozici 
různé dětské hry, stavebnice, stol-
ní fotbal, stolní hokej a také chodí 
pravidelně na vycházky. V rámci 

Do Mateřské školy Žižkovo údo-
lí zavítala paní Zima ve velkém. 
Děti si užívaly sníh a také jej 
zkoušely vytvářet ve svých mal-
bách či jiných výrobcích. Vyrábě-

V Mateřské škole Ledvice mají 
děti novou interaktivní tabuli. 
Záhy po instalaci jí společně s 
učitelkou vyzkoušely a ihned si 
učení hrou oblíbily. Pracují na ní 
dotykem prstu nebo speciálního 
pera. “Zatím si stačily si osvojit 
program kreslení a tvoření obraz-
ců. Tabuli budeme využívat jako 
součást vzdělávacího programu. 
Vytvářením interaktivních pra-
covních listů se chystáme dě-

Nejmladší děti z Mateřské ško-
ly Švabinského celý týden zjiš-
ťovaly, jak pečovat o své zdraví. 
Dozvěděly se, kdo je lékař a jak 
svým pacientům pomáhá, a také 
se učily, jak správně pojmenovat 
části těla. Největším zážitkem pro 
ně byl stetoskop, kterým si navzá-

ly například lední medvědy, iglú, 
sněhové vločky, tučňáky a kreslily 
obrázky, na kterých se postavičky 
koulovaly, sáňkovaly nebo stavěly 
sněhuláky.                      Učitelky MŠ

tem zpestřit denní činnosti. Své 
opodstatnění bude tabule mít pro 
logopedické chvilky, grafomoto-
rické cviky, zrakově pohybovou 
koordinaci, prostorové vnímání 
a mnohé další,” uvedla ředitelka 
školy Věra Ťupeková.
Tabule nabízí i možnost zhléd-
nout reálná videa k daným tema-
tickým celkům, fotky a obrázky 
všeho druhu. 

(red)

Prostřednictvím Bílinského 
zpravodaje vyslovuji velké po-
děkování řediteli ledvické elek-
trárny Ing. Jiřímu Šináglovi za 
vstřícnost při zajištění daru z 
fondu Nadace ČEZ pro naši 
mateřskou školu Ledvice. Před-
mětem nákupu byla interaktivní 
tabule pro děti. O dar se rovněž 
zasadila starostka Ledvic Zdeň-
ka Fritscherová, jíž rovněž patří 
náš dík. Jsem přesvědčena, že 
interaktivní tabule obohatí naši 
společnou práci a dětem přinese 
nové zážitky. Proto je pro nás tak 
cenným přínosem. 
Věra Ťupeková, ředitelka školy             

jem poslechly srdíčka. “Zahrály 
jsme si tematickou hru na lékaře 
a naším cílem bylo, aby děti vě-
děly, jak důležitá je péče o čistotu  
a zdraví své i druhých,” uvedla 
učitelka Iveta Koželuhová.    

MŠ Švabinského

výtvarných činností vytvářely na-
příklad výtvarná díla se zimní té-
matikou.
V rámci provozu dětských klubů je 
rodičům nabízena možnost využít 
otevřeného klubu i v době pololet-
ních či jarních prázdnin.
Dětské kluby rozšířily od loňského 
září činnost školních družin. O děti 
se starají do šesti hodin odpoledne, 
čímž reagovaly na poptávku rodi-
čů, kteří pracují déle než do čtyř 
hodin odpoledne. Při dvou základ-
ních školách fungují čtyři kluby, 
každý má kapacitu patnácti dětí.

Dětské kluby nabízejí pestrý program

Lední medvědi zpestřili zimu

Nová tabule děti baví i učí

Opičky se učily pečovat o zdraví

Z vaty vznikali pod rukama dětí krásní lední medvědi         Foto: MŠ Žižkovo údolí Stetoskop zaujal malé zdravotníky                                                     Foto: MŠ Švabinského

Skákací hrad zpestřil odpoledne v klubu                                                              Foto: DK Aléská

Pavlína Nevrlá

Projekt „Dětské kluby při zá-
kladních školách v Bílině“ (reg. 
číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_ 
013/0000186) je financovaný  
z Evropského sociálního fondu 
a ze státního rozpočtu pro-
střednictvím Operačního pro-
gramu Zaměstnanost.
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Děti z mateřinek i základních škol mají za 
sebou letošní recitační část soutěže Bílin-
ská čarodějnice. Letos se uskutečnil jubi-
lejní 20. ročník soutěže. Všichni zúčastnění 
zvládli svůj přednes velmi dobře a porota 
nešetřila chválou. “Všechny děti byly velmi 
dobře připravené, výkony hlavně v prvních 
dvou kategoriích byly velmi vyrovnané a 
těžko se vybírali vítězové. Letos musíme 
velmi pochválit přípravu mateřinek,” shod-
la se porota. V té letos usedli divadelní re-
žisér, herec a zakladatel soutěže Svatopluk 
Vašut, pedagožka Ivana Pitková, herec, 
zpěvák a moderátor Šimon Pečenka a he-
rečka Miriam Kantorková. Moderátorem 
soutěže byl jako již v minulých letech Jiří 
Fait. 
V úvodu soutěže přišla přítomné povzbu-
dit místostarostka města Veronika Horová. 
“Jsem ráda, že se tato soutěž stala tradicí. 
Věhlas soutěže stále stoupá, máme věhlas i 
v kraji. Sama jsem se v minulosti účastnila 
výtvarné části soutěže. Děti mají můj obdiv, 
že mají odvahu vstoupit na jeviště,” uvedla.
Porota letošní ročník zhodnotila jako vel-
mi pěkný, přestože se na účasti podepsala 
vysoká nemocnost přihlášených, a dětí tak 
bylo méně než v minulých letech. V kate-
goriích, ve kterých vystoupilo málo dětí a 
nebylo tak s čím porovnávat výsledky, udě-
lila porota pamětní listy. 
Soutěže se letos kromě bílinských školek 
a škol zúčastnily také děti z Hostomic či z 
Mostu. Ti nejlepší postoupili do okresního 
kola recitační soutěže.                              (pn)

Bořeňská čarodějnice: velmi vyrovnané 
výkony i skvělá příprava recitátorů
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0. KATEGORIE MŠ - kolektivy, nepostupová
1. místo MŠ ALÉSKÁ BÍLINA –  KAMARÁDKY – báseň ČERT A 
KÁČA (vedoucí učitelka Růžena Křížková)
2. místo MŠ SÍBOVA BÍLINA – SOVIČKY - báseň ŽIVLY (vedoucí 
učitelka Andrea Podolská)
3. místo - neuděleno
    
0. KATEGORIE MŠ -  jednotlivci, nepostupová
1. místo MŠ HUTNICKÁ MOST - JAN ŘIMNÁČ – báseň TURI-
STICKÁ PŘÍHODA S DETEKTIVNÍ ZÁPLETKOU (vedoucí uči-
telka Ivana Šímová)
2. místo MŠ HUTNICKÁ MOST  – KATEŘINA KUČEROVÁ – 
báseň  KOUZELNICKÁ (vedoucí učitelka Ivana Šímová)
3. místo MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – MATYÁŠ SVOBODA – báseň  PE-
CIVÁL (vedoucí učitelka Růžena Křížková)
 
0. KATEGORIE ZŠ – jednotlivci – 1. třídy, postupuje 1.a 2.místo
1. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – LUCIE HUDÁKOVÁ – báseň  ŽI-
RAFA (vedoucí učitelka  Mgr. Jana Kouřilová, Mgr. Marcela Vo-
kurková)
2. místo - neuděleno
3. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA – VÍT NOVOTNÝ – báseň  NE-
MALUJTE ČERTA NA ZEĎ (vedoucí učitelka Mgr. Lucie Hellin-
gerová)

0. KATEGORIE ZŠ  – kolektivy – 1. třídy, postupuje 1. a 2. místo
- neuděleno
Pamětní list za účast získala ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – DANIEL ŘEŘI-
CHA, TOMÁŠ PULCHART, VIKTORIE JURČOVÁ - Báseň  RAK 
A ŽÁBA (vedoucí učitelka Mgr. Jana Kouřilová)

1. KATEGORIE – kolektivy - neuděleno
 
1. KATEGORIE – jednotlivci - 1. až 3. třída ZŠ, 
postupuje 1. a 2. místo
1. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – VERONIKA ZÁBRANSKÁ 
– báseň  MOJE TETA SYLVA (vedoucí učitelka Mgr. Markéta Ter-
šípová)            
2. místo ZŠ LIDICKÁ  BÍLINA – VENDULKA GÝNOVÁ – báseň  
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR (vedoucí učitelka Mgr. Petra Sku-
thanová)
3. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – HANA BERÁNKOVÁ – báseň  
O VLKOVI A KŮZLÁTKÁCH (vedoucí učitelka Mgr. Jana Kou-
řilová)
 
2. KATEGORIE – kolektivy
- neuděleno
 
2. KATEGORIE – jednotlivci – 4. a 5. třída ZŠ, postupuje 1. a 2. 
místo
1. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA – ELIŠKA BUDAJOVÁ – báseň  NA 
HRADY (vedoucí učitelka  Mgr. Renata Prochová)
2. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – ZINA PAVLÍČKOVÁ – báseň  PIPI 
DLOUHÁ PUNČOCHA (vedoucí učitelka  Mgr. Jana Kouřilová)
3. místo ZŠ ZA CHLUMEM  BÍLINA – PAVLÍNA SABOLČÍKO-
VÁ – báseň JELIKOŽ A TUDÍŽ (vedoucí učitelka Mgr. Jana Zvo-
lánková)
  
3. KATEGORIE – kolektivy - 6. a 7. třída ZŠ
- nepřihlášeni
 
3. KATEGORIE – jednotlivci - 6. a 7. třída ZŠ, postupuje 1. a 2. 
místo
1. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA  – LUCIE LOVIČOVÁ – bá-
seň  DOMOV / O ALELIDECH (vedoucí učitelka Mgr. Andrea 
Pavlíčková)

2. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – ANETA DIDYKOVÁ – bá-
seň KDYŽ JSEM SAMÁ PIHA / USPÁVANKA SE STUDÁNKOU 
(vedoucí učitelka Mgr. Andrea Pavlíčková)
3. místo - neuděleno
 
4. KATEGORIE – kolektivy – 8. a 9. třída ZŠ a střední školy  
- nepřihlášeni

4. KATEGORIE – jednotlivci - 8. a 9. třída ZŠ a střední školy, po-
stupuje 1. místo
Pamětní list za účast v soutěži získala Sára Nájemníková ze ZŠ Li-
dická Bílina s básní Jakou barvu má láska a Patnáct. 

Porota: Mgr. Ivana Pitková,  Mgr. Svatopluk Vašut, Šimon Pečenka, 
Miriam Kantorková 
Moderátor: Jiří Fait
 
 
 
 
 

Výsledky recitační části soutěže Bořeňská čarodějnice:
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Skončilo první pololetí školního 
roku 2016/17, a to je důvod k jeho 
stručnému zhodnocení. Na začát-
ku školního roku v září 2016 jsme 
vstoupili do nové etapy vzdělávání 
v České republice. S velkou pom-
pou popisované změny schované 
pod pojmem inkluze se projevily 
víceméně pouze velkým nárůstem 
administrativy a výsledek je ten,  
že s dětmi pracujeme tak, jak jsme 
to dělali už před „slavnou“ inkluzí. 
Tedy dát dětem to nejlepší,  
co v nás učitelích je a co umíme 
nejlépe. Samozřejmě s přihlédnu-
tím k individuálním schopnostem 
každého žáka. Jsem ale přesvěd-
čen, že pokud bude chybět úsilí se 
vzdělávat na straně žáků, sebelep-
ší učitel, kdekoliv na světě, není 
schopen dětem znalosti do hlavy 
„nalít“. Primárně je to věc určitého 
úsilí a sebekázně žáků. Ve sdělo-
vacích prostředcích byla veřejnost 
seznámena s možností asistentů 

Mateřská škola Síbova je již dru-
hým rokem zapojena do projektu s 
názvem Cepík cvičí pro zdraví. Jde 
o loutku chlapce ve věku předškol-
ních dětí, která je provází zásadami 
zdravého životního stylu. V loň-
ském roce byl projekt zaměřen na 
prevenci rizikového chování spek-
tra přijímání potravy.
Pokračováním je letošní projekt 
Cepík 2. Ten je zaměřen na zdravý 
životní styl dětí s důrazem na po-
hybovou aktivitu ve formě fyzio-
terapeutického cvičení pro správ-
né držení těla. Cvičení je vedeno 
zkušenou fyzioterapeutkou. Ta nás 
během tří pohybových intervencí 

pedagoga ve školách. Naprostá 
většina škol však zjistila, že kvali-
ta mnohých asistentů je nevalná a 
velký přínos jak pro žáky, tak pro 
učitele nemají. Pozitivní na tomto 
všem je to, že učitelé pokračují, ač 
osamoceni, ve výchovně vzdělá-

vacím procesu s nadhledem dále. 
Jinak po stránce materiální jsme 
opět vylepšili a vylepšujeme interi-
éry obou budov školy. Chystáme se 
na rekonstrukci WC, výměnu lina 
ve třídách, nákup interaktivních 
dataprojektorů či na nákupu no-

vých výukových programů. Ruku 
v ruce s rozvojem informačních 
technologií je to nezbytné. Jsem 
velmi potěšen podporou našeho 
zřizovatele Městyse Hostomice  
v čele s panem starostou Holatou.
Spolupráce s bílinskými školami  
a mateřskými školami je také na 
velmi dobré úrovni zejména zá-
sluhou obnoveného odboru škol-
ství MěÚ Bílina v čele s paní Mgr. 
Böhmovou a další pracovnicí paní 
Richterovou.  
V letošním školním roce došlo  
k razantní změně termínu zápisu 
do škol. Bude probíhat na všech 
základních školách v termínu od 
1. do 30. dubna 2017. Pozor na to, 
že doklady pro případné odklady 
školní docházky musí být u ředitele 
školy do 30. dubna 2017. Srdečně 
zveme všechny zájemce o 1. třídu 
v naší škole na návštěvu. Termín je 
možno dle domluvy zvolit jakýko-
liv.     Mgr. Aleš Žák, ZŠ Čestmíra Císaře

naučí vhodné cviky a podle nich 
budeme s dětmi nadále pracovat. 
Téměř všechny cviky lze prová-
dět se speciálními míči, které pro 
školky zapojené v projektu zakou-
pila Oborová zdravotní pojišťov-
na bank, pojišťoven a stavebnictví 
(OZP). Je prokázáno, že tento druh 
míče propracovává klouby, vazy a 
svaly. Dochází také ke vzniku no-
vých nervových impulsů a k pod-
poře optimální motoriky dítěte.
Pro děti je také připraveno divadel-
ní představení, které jim připome-
ne zásady zdravého životního stylu, 
které již znají z Cepíka 1. 

Učitelky MŠ Síbova 

Základní škola Čestmíra Císaře v Hostomicích                                        Foto: Pavlína Nevrlá

Speciální míče pomáhají dětem při cvičení                                                       Foto: MŠ Síbova

V únoru navštívilo děti 
z Mateřské školy Čap-
kova divadlo Šikulka s 
pásmem tří pohádek. 
Představení se velmi 
povedlo, děti byly nad-
šené a moc je bavilo. 
Nakonec jsme účinkují-
cí odměnili velkým po-
tleskem. Herci výborně 
pracovali nejen s lout-
kami, ale zapojili i děti, 
které si s nimi zacvičily 
a naučily se básničku s 
názvem Čistím zoubky. Pohádky 
u dětí pomáhaly k rozvoji spole-
čenských vztahů i hygienických 
návyků a poučily děti o tom, jak 
se o sebe postarat, když jsou ne-
mocné. 

Maňáskovému divadlu Šikulka 
děkujeme a věříme, že zanedlou-
ho budeme mít s dětmi možnost 
shlédnout další pásmo pohádek.
 

kolektiv MŠ Čapkova

Mateřskou školu navštívilo divadlo Malí muzikanti vyráběli nástroje

Z pohádek byly děti nadšené        Foto: MŠ Čapkova

Z ruliček se rázem staly hudební nástroje                                 Foto: MŠ Žižkovo údolí

Hostomická škola chystá novinky

Cepík pomáhá správnému držení těla

My jsme malí muzikanti, znělo 
Mateřskou školou Žižkovo údolí. 
Děti si za pomoci učitelek samy 
vyrobily hudební nástroje. Do 
pomalované ruličky od papíru 

si nasypaly třeba hrách, čočku, 
rýži či těstoviny. Uzavřely ji a již 
začalo muzicírování. Hned bylo 
všude veselo.

Učitelky MŠ
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Zhruba před pěti lety jsme se byli  
s dětmi v rámci projektu EU podí-
vat v ČVUT v robotické laboratoři 
u Ing. Hlinovského. Zajímavá dis-
ciplína, ale v té době finančně ne-
dostupná.
Jako vše, co se rozšiřuje - se i zlev-
ňuje. Robotika pomalu proniká do 
středních škol, ale i do základních, 
kde se více věnují programování. 
Dalším podnětem pro vznik robo-
tiky u nás v domečku bylo národní 
kolo Mladého programátora, které 
loni zajišťovala škola T. G. Masa-
ryka v Hodkovicích, kde už roboty 
také mají a programují.
Na konci roku 2016 jsme zakoupili 
zatím tři sady robotických staveb-
nic lego Mindstorms, jako doplněk 
k práci kroužku elektroniky. Každá 
stavebnice se skládá z programova-
telné kostky, ke které jdou připojit 
motory (aby něco dělala) a různé 
senzory, kterými hlásí různé udá-
losti, třeba že už není kam jet. Kon-
strukce robota se dostavuje z lego 
kostiček, které jsou ve stavebnici, 

ale mohou se tam dát i jiné lego 
kostičky, podle toho, co chceme, 
aby robot dělal. Pak už jen zbývá 
naprogramovat, co a kdy má robot 
udělat. V současné době otvíráme 
nový kroužek robotiky – zatím 

jen zkušebně na deset schůzek do 
konce školního roku. Určitě nedo-
kážeme pomocí robota složit Ru-
bikovu kostku, i když to také jde. 
Robota naučíme jezdit, vyhnout 
se překážce, možná i sledovat čáru  

a projet jednoduchým bludištěm. 
Na další schůzky se budeme těšit 
přes prázdniny.
Kroužek je určen hlavně starším 
dětem, ideálně od 6. třídy, a stu-
dentům středních škol. Progra-
mování je dost podobné progra-
mování Baltíka, které má v našem 
DDM dlouholetou tradici. Jediný 
rozdíl je v tom, že jednoho robota 
budou stavět a programovat 2 až 
3 děti stejně tak, jak se to dělá na 
všech školách i v ČVUT. Hlavním 
rozdílem mezi Baltíkem a robotem 
je ten, že Baltík je stále stejný, ale 
každý robot se chová trochu jinak, 
podle toho, jak je postavený. Pro-
gramy se dělají přesně na míru. 
Snad už příští rok vyrazíme na ně-
jakou z robosoutěží určenou pro 
žáky základních škol.
Pokud jste mladší a mrzí vás,  
že ještě nemůžete na robotiku, 
zkuste programovat Baltíka, získáte 
velmi dobré základy a do kroužku 
vás vezmeme třeba už ve 4. třídě.

Domeček otevírá nový kroužek robotiky

Léto 2017 – pobytové tábory s DDM Bílina
tu zábavy na šlapadlech a kánoích, 
navštívíme blízkou střelnici a pro-
tancujeme celou noc! Tak neváhej 
a i ty se staň naší hvězdou!

NOVÁ VES NAD NISOU

Jako každé prázdniny, tak i letos se 
koná již tradiční soustředění aero-
biku v Nové Vsi nad Nisou v pen-
sionu Maják v termínu 12. – 20. 8. 
Soustředění je určeno pro děti ze 
všech zájmových kroužků aerobi-
ku.

do velké prostorné klubovny, kde si 
můžete i vyzkoušet, jak se Honzovi 
leželo na teplé peci. 

ALL STARS CAMP

Ještě nevíš, kam pofrčíš na prázd-
niny? Pojeď s námi na pobytový 
tábor do jižních Čech, kde bude-
me bydlet v dřevěných chatičkách. 
Tábor zahájíme v neděli 16. 7.  
a vrátíme se v sobotu 22. 7. Tábor je 
určen pro všechny děti od 6 do 15 
let. Tentokrát si zařádíme v duchu 
filmových hvězd a zažijeme spous-

O hlavních letních prázdninách 
připravujeme tři pobytové tábory 
pro různé věkové kategorie.

KOUZELNÝ MLÝN

Děti od 4 let až po 2. třídu základní 
školy zveme v týdnu od 7. do 13. 
srpna 2017 do kouzelného prostře-
dí Opárenského mlýna, který bude 
v tu dobu otevřen jen pro nás. Tak 
jako v pohádce, tak i zde se bude 
objevovat hodný vodník, jeden ma-
lej, ale šikovnej čert a čarodějnice. 
Spolu s nimi všichni zvládneme ča-

rovat s vodou i ohněm a možná se 
nám podaří najít i ztracený poklad. 
Každý den se naučíme nové kouzlo 
a k tomu i pár anglických slovíček 
s tetou Simonou. Voňavě čarovat 
budeme i v kuchyni - tam s tetou 
Květou. Semeleme obilí a upečeme 
si svůj chleba v chlebové peci. Na 
louce u mlýna si budeme na ohýn-
ku opékat špekáčky a sportovat. Z 
mlýna se budeme vydávat na cesty 
do okolí – za dobrodružstvím, za 
koupáním. Pokud by nám poča-
sí nepřálo, tak máme připraveno 
spoustu her a výtvarného tvoření 
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Zamilovaní plavali i bruslili
Desítky zamilovaných si 
užily svátek svatého Va-
lentýna plaváním nebo 
bruslením. Město pro 
ně připravilo hned dvě 
akce, které romantikou 
přímo přetékaly. V pla-
vecké hale si mohly páry 
zaplavat při svíčkách, 
tlumeném barevném 
osvětlení a nechat se 
vyfotit u velkého srdce. 
Na zimním stadionu 
se bruslilo za doprovo-
du zamilovaných balad 
a něžné pohlaví mělo 
vstup zdarma.
                                                         (pn)

Celoodpolední povídání s Mar-
kem o tom, jak budete šťastnější, 
radostnější, bohatší a zdravější tím,  
že budete přenášet spirituální po-
hledy do výchovy dětí, stravová-
ní, životního rytmu, komunikace, 
partnerských vztahů, péče o tělo, 
vydělávání peněz i do trávení vol-
ného času se uskuteční 26. května 
od 16 hodin ve Studiu jógy Lenky 
Schuldesové.
Mark Dzirasa disponuje dlouho-
letou praktickou zkušeností z růz-
ných organizačních kultur. Pět let 
byl zaměstnanec globální korpo-
race, třináct let aktivně pracoval 
v politice, osmnáct let vedl stovky 
prodejců a konzultantů ve vlast-
ních networkingových sítích, celo-

životně pobýval v komunitách ko-
lem duchovních mistrů, je členem 
Asociace Transformačních Leaderů 
Evropy a třiadvacet let působil ve 
firemním vzdělávání.
Je častým hostem televizních, roz-
hlasových a dalších talkshow, au-
torem dvou knižních bestsellerů, 
populární mobilní aplikace.
Principy a metody přinášející sku-
tečné výsledky v každodenní život-
ní a obchodní praxi.

(red)

Rezervace: 
Lenka Schuldesová
e-mail: schuldesova@seznam.cz
mob.: 603 174 923

Mark Dzirasa poradí, jak být šťastný a úspěšný

PÁR SLOV K SVÁTKŮM V DUBNU...
Velikonoce – pohyblivé svátky. 
Řídí se podle prvního jarního 
úplňku – na první neděli po něm 
připadá Boží hod velikonoční.
Týdnu před touto nedělí se říká 
pašijový podle toho, že se v jeho 
průběhu čtou v kostelích pašije, 
popis umučení a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista.
Jednotlivé dny svatého týdne 
dostaly své názvy. Modré pon-
dělí, Žluté úterý, Škaredá (někde 
černá) středa. Skutečné svátky 
nastaly až na Zelený čtvrtek, den 
poslední večeře Páně. V tento den 
se jedly jidáše a místo masa zele-
nina. Utichly všechny zvony, které 
podle tradice odlétly do Říma, a 
zastoupili je chlapci s řehtačkami, 
klapačkami, valchami a dalšími 
nástroji, jimiž bylo možné dělat 
pořádný hluk a zaplašit tak Jidáše.
Na samotný Velký pátek, den 
Kristova zatčení, odsouzení a 
ukřižování, však byly zvyky již 

přísnější. Byl to den nejpřísnějšího 
půstu. Většinou se vůbec neroz-
dělával oheň, nevařilo se, jedlo se 
málo pouze studené jídlo. Kromě 
vnitřní očisty byla žádána i ta vněj-
ší – lidé vstávali časně a spěchali se 
podle místní tradice umýt někam 
k vodě v přírodě, někdy postačila i 
rosa.  Rovněž se tento den nesmělo 
hýbat se zemí, takže případné polní 
práce se odložily.
Na Bílou sobotu se vrátily zvony a 
opět se rozezněly po kraji.  Už se 
smělo, péci, vařit a připravovat jíd-
lo na další dny. Večer se už mohlo 
jíst maso, i když půst ještě trval.
Velká noc ze soboty na neděli, kdy 
byl Kristus vzkříšen a vyzdvihnut 
na nebesa, dala Velikonocím svůj 
název.
Na Boží hod, tedy na neděli, vůbec 
největší křesťanský svátek v roce, 
mělo na stole místo to nejlepší a 
nejvybranější jídlo, které si rodina 
mohla dovolit. Hlavním jídlem bý-

val skutečně beránek, ale ne každý 
si ho mohl dovolit, tak byl na stole 
ten pečený z těsta. Specialitou pak 
byla nádivka z vajec, uzeného masa 
a zelených bylinek. Některé jídlo, 
třeba mazanec nebo vejce, se nosí-
valo do kostela posvětit a příbuzní 
si ho rozdělili, aby se neztratili je-
den druhému ve světě.
Červené pondělí má své pojmeno-
vání podle vajec, jimiž jsou poda-
rování koledníci. Nemá žádný litur-
gický význam.
Snad touhou po zábavě si chtěli 
lidé po dlouhém půstu tento den 
zpestřit. Chlapci si splétaly vrbové 
proutky v pomlázku. Od rána ob-
cházeli stavení, především ta, kde 
žila mladá děvčata, a vypláceli je 
proto, aby jim zajistili mládí a ra-
dost ze života. Na oplátku byli ob-
darováni zdobenými vajíčky a stu-
hou přivázanou na pomlázku.  
Dnes už půst většinou nedodržu-
jeme, avšak mnohé velikonoční 

zvyky a tradice dodržujeme. Bar-
víme vajíčka a zdobíme kraslice, 
pečeme beránky a mazance (bo-
chánky), připravujeme nádivku, 
chodíme s pomlázkou. Naopak 
polévání vodou, které k nám při-
šlo ze Slezska a Slovenska, nákup 
čokoládových zajíčků a kuřátek 
žádnou oporu v historii nemá. 
Velice oblíbená jsou setkání o fi-
lipojakubské noci z 30. dubna na 
1. květen, kdy prý vždy zlé a ne-
čisté síly vládly větší mocí než kdy 
jindy. Lidé věřili, že právě v tuto 
dobu v povětří poletuje spousta 
čarodějnic letících na sabat, a tak 
nezbývalo, než na ochranu proti 
nim zapalovat mohutné ohně.
 
Pranostika:
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben, suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny  
v říjnu.
Mokrý duben plní sklepy i sudy. 
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Dopřejte si zdravou 
a voňavou koupel

Karneval roztančil 
malé masky

MDŽ slavíme 
díky švadlenám

Učitelé dostanou 
ocenění za práci

Senioři měli svou
výroční schůzi

Výroba domácích mýdel či šu-
mivých bomb do koupele je nyní 
obyvatelům města dostupnější. 
Právě o sortiment na výrobu těch-
to produktů nyní nabízí obchod  
s kreativními potřebami Denore  
v Břežánské ulici. “Nově si lidé 
mohou vybrat z různých druhů 
mýdlových hmot, silikonových 
formiček, barev, vůní a esencí do 
mýdel. Zajímavostí je také sada 
na výrobu vlastních šumivých 
bomb do koupele,” uvedla maji-

Karneval s divadlem Andromeda si 
užily děti v kulturním domě Fon-
tána. Piráti, víly, princezny a další 
masky soutěžili, zhlédli divadelní 

Mezinárodní den žen připadá na 
8. března. Je to mezinárodně uzná-
vaný svátek stanovený Organizací 
spojených národů k výročí stávky 
newyorských švadlen v roce 1908.
Demonstrace žen na konci zimy, 
tradičně o nedělích, se nejdříve 
konaly v USA na popud tamní So-
cialistické strany USA. Velké shro-
máždění za volební právo žen se 
konalo 8. března 1908 v New Yor-
ku. Svátek žen byl poprvé slaven 
28. února 1909 po vyhlášení Ame-
rickou socialistickou stranou. 
Od roku 1911, kdy byl poprvé sla-
ven v Německu, Rakousko-Uher-

Úterý 28. března je Dnem učitelů. 
Při této příležitosti se vedení měs-
ta setká s vybranými pedagogy bí-
linských školských zařízení. Jako 
poděkování za jejich práci s dětmi 
dostanou pamětní list a upomín-

Na konci ledna se členové klubu 
důchodců sešli, aby si poslechli, 
jak v roce minulém hospodařili. 
Vedoucí klubu Alžběta Fialová pří-
tomné seznámila, jak si momentál-
ně klub stojí, jaký je plán činností 
na rok 2017 a co je vlastně čeká. 
Pokud se budou chtít jednotlivých 
činností zúčastnit, stačí se jen při-
hlásit. Plán je opravdu rozmanitý. 

telka obchodu Irena Nováková. 
V obchodě lidé najdou komplet-
ní potřeby pro ubrouskování, 
mýdlování, svíčkování a další 
druhy tvoření. Součástí obchodu 
s polotovary je i prodej hotových 
výrobků. Všechny, které zákazní-
ci v obchodě uvidí, pocházejí od 
šikovných tvořilek z Bíliny. V na-
bídce jsou ručně vyrobené spon-
ky, čelenky, krabičky a další věci 
z papíru, z pedigu, z přírodnin či 
háčkované nebo ušité.            (pn)

představení a také se naučili nové 
tanečky. Zájem o karneval byl po-
dle organizátorů velmi vysoký, při-
šlo více než sto návštěvníků.      (pn)

sku, Švýcarsku, Dánsku a USA, 
patřilo mezi jeho cíle volební právo 
žen. Od roku 1975 je připomínán 
jako den mezinárodní solidarity 
žen za rovnoprávnost, spravedl-
nost, mír a rozvoj.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. 
světové válce, zejména pod vlivem 
velké demonstrace v Petrohra-
dě roku 1917 těsně předcházející 
únorové revoluci, která se konala 
poslední neděli v únoru dle juli-
ánského kalendáře, což odpovídá  
8. březnu kalendáře gregoriánské-
ho.
zdroj: wikipedidia.org

kové předměty. Učitele pro oce-
nění vybírá vždy ředitel zařízení,  
a to například pro netradiční for-
mu práce s dětmi, pečlivost a obě-
tavost, zapojení se do projektů, do-
sažené výsledky či tvořivý přístup 
k výuce. Setkání s učiteli se nese  
v přátelském neformální duchu.
Den učitelů se v České republice 
slaví 28. března, kdy je výročí na-
rození Jana Amose Komenského. 
Ten je považován za zakladatele 
moderní pedagogiky a vysloužil si 
přízvisko Učitel národů. 
Od roku 2011 je Den učitelů zařa-
zený na seznam významných dnů 
v kalendáři. 

(pn)

Poslechli si též předsedkyni kraj-
ského svazu klubu důchodců Soňu 
Prachfeldovou, která je seznámila 
s tím, jak je pracné získat pro klub 
IČO, které potřebujeme pro finan-
cování. 
V klubu panovala příjemná atmo-
sféra, všichni byli rádi, že se sešli  
v tak hojném počtu. Těší se na další 
setkání.                       Růžičková Eliška
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Pejsci z útulku hledají domov
Hermína
Německý ovčák, 
asi 13 let stará fena, 
v kohoutku asi 60 cm, 
váha při příjmu 35 kg. 

H e r m í n a 
už sice není 
š t ě ň á t k o , 
ale svoje 
kouzlo roz-
hodně má. 
To, že má 
nějaké to 
kilo navíc 
a hůře vidí 
a zoubky 

už také nejsou nejlepší, naprosto 
vyrovnává její jiskra v oku, chuť 
na procházky (dokonce jsme za-
znamenali i příležitostný aport) a 
mazlení. Má i základní hygienické 
návyky. Na procházce reagovala na 
ostatní pejsky pozitivně, ale pokud 
ji chcete jako společnici k jiné fen-
ce či kastrovanému psu, bude lepší 
vyzkoušet to u nás v útulku na pro-
cházce. Uvítá rodinu či jednotliv-
ce, pro které bude právoplatným 
členem rodiny a kteří ji budou mi-
lovat takovou, jaká je. V listopadu 
byla na kontrolním odběru krve  
a bylo provedeno sono.

Artur
Kříženec, asi 6 - 8 let starý pes, 
v kohoutku asi 53 cm, 
váha při příjmu 21 kg, 
temperamentní, 
kastrovaný. 

Do útulku 
přišel bez 
o z n a č e n í  
a o psa se 
nikdo ne-
p ř i h l á s i l . 
Artur je 
domácí pes, 
kotec pro 
něj není 
v h o d n ý  
a strádá 
tam. Od 
října mu 
marně hle-
dáme do-

mov, kde už ho budou mít jenom 
rádi. Na vodítku chodí dobře, pro-
cházky přímo miluje a rád se stane 
právoplatným členem domácnosti.  
Zvládá základní povely “sedni, leh-
ni.” Miluje klacíky a na procházce 
je vždy šťastný. Zaslouží si někoho, 
kdo už ho nezklame. 

Ogar
Německý ovčák, 3-4 roky starý pes, 
v kohoutku asi 70 cm, 
váha při příjmu 33 kg, 
nalezen uvázaný u plotu, 
nečitelné tetování, 
spondylóza dolní části páteře a na 
loktech (pro udržení stavu nutné 
pravidelné procházky a lék na klou-
by). 

Ogárek je 
takový vel-
ký ťunťa. 
Z p o č á t k u 
se mu ne-
chtělo z 
kotce a stále 
s tím trošku 
b ojuj e me. 
Pokud však 
získá dů-
věru, je to 
velmi milý 

pes, neskonale vděčný za lidskou 
přízeň, očekávající kontakt s člově-
kem a lásku. I přes svůj hendikep 
se snaží a věří, že najde svoji milou 
duši a stane se součástí rodiny. My 
v to věříme též a bojujeme s ním o 
jeho záchranu. 

Qaia
Kříženec německého ovčáka, 
asi 2 - 3 roky stará fena, 
v kohoutku asi 60 cm, 
váha při příjmu 27 kg, 
temperamentní, 
přátelská, 
v kotci je s jinou fenou.

Quaia je takové velké radostné te-
látko. Předešlý majitel se jí zřejmě 
moc nevěnoval, nereaguje na žád-
né povely a chůze na vodítku zpo-
čátku představovala spíše pouštění 
draka. Teď už se Quaia zlepšila a 
chůze na vodítku jí už jde mnohem 
lépe. Předpokládáme, že nový ma-
jitel, který si Quaiu osvojí, bude po-
kračovat ve výchově a feně se bude 
dostatečně věnovat. V jádru je to 
hodná a šikovná holka, jejíž poten-
ciál ještě nebyl dostatečně využit.

Město Bílina připravuje výrobu 
stolních kalendářů pro rok 2018. 
Jako v loňském roce žádá o zapo-
jení i širokou veřejnost. 
Stolní kalendář bude zaměřen 
na historii i současnost sportu  
a sportovních aktivit v Bílině.
Uvítáme fotografie ze soukro-
mých archivů i z archivů spor-
tovních spolků (bruslení na pi-
vovarském rybníku, fotbal na 

škvárovém hřišti, koupání na 
termálním koupališti v Žižkově 
údolí, Sokolský slet, aj.).

Fotografie se sportovní témati-
kou posílejte na adresu:
vedouci@icbilina.cz. 
V mailu nezapomeňte uvést kon-
takt. Termín zaslání je do 20. 
dubna 2017.

Pomůžete s výrobou 
kalendáře města?

Psi ani feny nejsou určeni k další reprodukci. www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604451258
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Zapojte se do výměny poničených cedulí

Handicapovaným poradí na cestách nový web

Všímáte si při procházení městem 
špatně čitelných či zkorodovaných 
cedulí s názvy ulic? Sdělte městské-
mu úřadu, kde se nachází, aby je 
mohl vyměnit.
V loňském roce město vyměni-
lo patnáct cedulí s názvem ulice a 
čtyřiašedesát informačních cedulí. 
V letošním roce chce s obměnou 
pokračovat a žádá tedy své obyva-
tele, aby se i oni zapojili do vytvo-
ření seznamu poškozených cedulí. 
“Máme již vytipovaná místa, je ale 
možné, že jsme si při kontrolní 
činnosti některé poničené cedul-

Ústecký kraj nyní začíná pracovat 
na studii bezbariérovosti památek, 
hotelů, kulturních zařízení, restau-
rací a podobných zařízení. Infor-
mace z této studie budou shrnuté na 
nových webových stránkách, které 
vzniknou v rámci nového projektu 
Česko – saské pohraničí bez bariér. 
Český web by měl vzniknout ještě 
do konce letošního roku, v Sasku již 
svou část webu mají. 

1. dubna - IQLANDIA Liberec - IQpark            
Inteligentní zábava pro malé i velké, hravé i hloubavé, kde si přijdou 
na své všichni. Pro děti od dvou let.
130 korun

20. května  - PROCHÁZKA PRAHOU
Průhonický park, botanická zahrada, dendrologická zahrada v Průhoni-
cích. Průhonický park je cenný z hlediska umělecko-historického  
i dendrologického jako sbírka domácích a cizokrajných dřevin, rodo-
dendronů, kosatců, kulturních růží. Botanická zahrada v Troji s 22 tisíci 
druhy rostlin, Japonská zahrada. Tropický skleník Fata Morgana. Den-
drologická zahrada na 70ha soustřeďuje více než 7 tisíc druhů a odrůd 
otužilých rostlin. Bohaté sbírky růží, okrasných jabloní, šeříků atd.
100 korun

24. června - S DĚTMI NA VÝLET DO RÁJE
Do Jičína za Rumcajsem, do Pěnčína za medvídky. Výlet do hlavního 
města pohádek – do Jičína, které proslavil dobrý loupežník Rumcajs. 
Muzeum panenek a medvídků v Troskovicích a výletní areál Pěnčín, 
kde se nachází brusírna skleněných perlí, kozí farma nebo tajuplné 
Kittelovo muzeum. Po okolí jezdí vyhlídkový vláček. Na zpáteční cestě 
možnost prohlídky expozice aut Škoda v Mladé Boleslavi.
150 korun

16. září - OSLAVY JEŠTĚDU 
Prohlídka vysílače i hotelu, divadelní a hudební vystoupení, program 
pro rodiny s dětmi.
130 korun

ky nevšimli. Proto žádáme o sou-
činnost veřejnost,” uvedla vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí 
Petra Krejčová. Informace lze za-
sílat na adresu krejcova@bilina.cz. 

Na webech najdou handicapovaní 
návštěvníci například informace o 
tom, kolik je u muzea parkovacích 
míst, jak jsou řešeny výtahy či to-
alety. „Načerpali jsme zkušenosti 
už při realizaci projektu Krušné 
hory bez bariér. Víme, jak důleži-
té je pro osoby s handicapem vě-
dět, kam konkrétně mohou bez 
problémů vyrazit, aby až na místě 
nepřišli na komplikace. Takhle bu-

Oznámení místa je vhodné doplnit 
fotografií.
Město na své náklady mění pouze 
označení s názvy ulic a infosysté-
my. Nečitelné cedulky s čísly popis-

dou moct plánovat a mít neustále 
přehled. Budeme i zajišťovat jakési 
kontrolory, kteří budou průběžně 
a namátkově informace ověřovat,“ 
uvedl první náměstek hejtmana 
Martin Klika.
Celkový rozpočet projektu bude 
činit zhruba jeden milion eur. Té-
měř 900 tisíc půjde z dotace. Pro-
jekt bude trvat tři roky. Během něj 
budou pořádána i společná setkání 

14. října - PODZIM NA VESNICI VE SKANZENU ZUBRNICE 
Možnost vyzkoušet si vybrané zemědělské práce - výmlat obilí cepem, 
zpracování lnu, sušení ovoce. Uvidíte zemědělskou techniku, traktory 
a stabilní motory. Na mlatě stodoly roztočíte cep a vymlátíte zrní, které 
si vyčistíte na fukaru. Lněné vlákno získáte lámáním na mědlici, česá-
ním na vochlici a pak zkusíte roztočit kolovrátek, abyste získali pevnou 
lněnou nitku. Muži si smotají provaz, prohlédnou historickou země-
dělskou techniku. Uvidíte také výrobu sýrů. Mlynář chystá vyprávění 
o vodníkovi, ale také s vámi namele mouku. Pro děti jsou připraveny 
hry a soutěže. Možnost prohlídky: Dvora před roubenkou, světnice 
roubenky, černé kuchyně roubenky, kůlny na vozy, stodoly, historické 
školy – možnost zakoupení výrobků a upomínkových předmětů.
50 korun

9. prosince - PEVNOST KÖNIGSTEIN: HISTORISKÝ VÁNOČNÍ TRH 
Všechny výstavy na pevnosti jsou otevřené, je tedy možné navštívit 
také všechny vnitřní prostory pevnosti. V areálu pevnosti bude posta-
veno 70 stánků řemeslníků a obchodníků, z toho přibližně čtvrtina v 
podzemních kasematech.
100 korun

9. prosince - DRÁŽĎANY
Předvánoční trhy
100 korun

16. prosince - PRAHA 
Dejvice – vánoční nákupy 
100 korun

nými, evidenčními či orientačními 
si musí vyměnit na své náklady 
majitel nemovitosti. „Označení se 
nesmí záměrně poškozovat, od-
straňovat nebo zakrývat. Tabulky 
na budovách s čísly popisnými, 
orientačními nebo evidenčními 
je vlastník nemovitosti povinen 
označit na vlastní náklady. Barvu 
a provedení určuje obecní úřad,“ 
upřesnila Krejčová.
Jak mají domovní tabulky vypadat, 
je popsáno na webových stránkách 
města pod Zásadami označování 
budov na území města Bílina.   (pn)

lékařů nebo sociálních pracovníků 
hlavně pro předání zkušeností s 
jednotlivými možnostmi například 
pro osoby po úrazech. 
Právě pro ty se počítá i s vytvoře-
ním publikace, která by jim měla 
předat alespoň základní informace 
o všech možnostech, na které in-
stituce či specialisty se po úrazech 
obrátit. 

(red)

ZÁJEZDY 2017 MĚSTO BÍLINA V LETOŠNÍM ROCE POŘÁDÁ TYTO ZÁJEZDY:

Informace: Ing. Krejčová Petra, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí
e-mail: krejcova@bilina.cz, t.č.: 417 810 840, 602 113 769
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Rada města na své 2. schůzi konané 7. února mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání, které se uskutečnilo 23. února 2017mimo jiné:

Uložila:
 Vedoucímu odboru nemovitostí 

a investic připravit výběrové říze-
ní na stavební dozor, který bude 
zajišťovat komplexní dozor včetně 
projektových příprav na akce re-
vitalizace Mírového náměstí, re-
konstrukce objektu „Černý kůň“, 
úpravy ulice 5. května, na stavební 
úpravy v areálu Hornické nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o., Bílina a re-
vitalizaci plavecké haly (objekt B).

 Ředitelce Městských technických 
služeb Bílina připravit ve spoluprá-
ci s vedoucím OD a vedoucím ONI 
výběrové řízení na generel veřejné-
ho osvětlení, které zahrnuje i multi-
funkční využití veřejného osvětlení.

 Řediteli MP Bílina připravit vý-
běrové řízení na pořízení dvou vo-
zidel pro potřeby městské policie s 
alternativním pohonem s podmín-
kou získání dotace.
Schválila:

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a:
- SPOLKEM PŘÁTEL MODELO-
VÉ ŽELEZNICE BÍLINA BiMo 
Bílinské moduly jako příjemcem ve 
výši 25.000 Kč na podporu činnosti 
příjemce v roce 2017.– Pure Music, 
z. s., jako příjemcem ve výši 10.000 
Kč na 2. ročník mezinárodního fes-
tivalu věnovaného rezofonické ky-
taře, který se bude konat na podzim 
roku 2017.
- Bílinskou přírodovědnou společ-
ností, z. s., jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na přípravu dětí na pří-
rodovědné soutěže v rámci činnosti 
přírodovědně turistického oddílu 
Bílinské sojky v roce 2017.
- Bílinskou přírodovědnou společ-

Zrušilo:
 Pravidla k poskytování a používá-

ní účelových finančních prostředků 
z Fondu rozvoje bydlení na území 
města Bíliny a směrnice č. 7/2016 
MěÚ Bílina o systému kontroly 
účelu čerpání finančních prostřed-
ků u zápůjček poskytovaných z 
Fondu rozvoje bydlení na území 
města Bíliny.

 Poskytování zápůjček finančních 
prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Bíliny.

Schválilo:
 Přijetí neinvestiční dotace ve výši 

966.400 Kč a uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace na 
zabezpečení lékařské pohotovost-
ní služby ve spádové oblasti města 
Bíliny v období od 01.01.2017 do 
31.12.2017 mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dotace a měs-
tem Bílina jako příjemcem dotace. 

 Uzavření smlouvy o poskyt-

ností, z. s., jako příjemcem ve výši 
5.000 Kč na monitoring a podporu 
hnízdění ptáků v okolí města Bíliny 
v roce 2017.
- spolkem „SanDoMon Bílina“, z. s., 
jako příjemcem ve výši 15.000 Kč 
na úhradu nákladů na přípravu a 
výjezd člena spolku na Mistrovství 
Evropy Juniorů v roce 2017.
- ZŠ praktická, Kmochova 205/10, 
Bílina, jako příjemcem ve výši 6.000 
Kč na projekt „Sport pro děti s han-
dicapem“, v rámci kterého se v roce 
2017 uskuteční dvě oblastní soutě-
že.

 Uzavření smlouvy o obstarání 
produkčního, technického a or-
ganizačního zabezpečení farmář-
ských trhů mezi městem Bílina a 
organizací Český um – Artificium 
Bohemicum, se sídlem v Dok-
sech. Farmářské trhy se usku-
teční v termínech 28.04.2017, 
26.05.2017, 23.06.2017, 29.09.2017 
a 27.10.2017.

 Uzavření smlouvy o zajištění péče 
o týraná zvířata mezi Útulkem pro 
opuštěná zvířata Jimlín, Bc. David 
Kubalík, DiS., Jimlín čp. 242, jako 
obstaratelem a městem Bílina jako 
objednatelem.

 Návrh memoranda o spoluprá-
ci škol uzavírané v rámci projek-
tu „Vybudování odborné učebny  
a modernizace datové sítě ZŠ 
Aléská, Bílina“.

 Uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi městem Bílina a Fotbalovým 
klubem Bílina, kde předmětem vý-
půjčky je fotbalové hřiště s umělým 
povrchem na pozemkové parcele  
č. 1907 o celkové výměře 12 388 
m2 v k. ú. Bílina. Smlouva o vý-
půjčce se uzavírá na dobu určitou  
od 01.01.2017 do 31.12.2017.

 Zachovat původní výši sazby ná-

nutí neinvestiční dotace ve výši 
966.400 Kč na zabezpečení lékař-
ské pohotovostní služby ve spádo-
vé oblasti města Bíliny v období 
od 01.01.2017 do 31.12.2017 mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem 
dotace a společností Hornická ne-
mocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bíli-
na, jako příjemcem dotace. 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 1.660.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spo-
lečností Hornická nemocnicí s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, jako pří-
jemcem, na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v roce 2017. 

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Jin-
dřichem Luňákem jako příjemcem 
ve výši 100.000 Kč na pořádání akce 
Babí léto na Kyselce 2017, která se 
bude konat 16.09.2017. Bude hraze-
no z rezervy kultury. 

 Záměr prodeje areálu bývalých 
vojenských kasáren v k. ú. Bílina, 

jemného z prostor sloužících pod-
nikání v majetku města pro rok 
2017 ve výši 250 Kč/1m2/rok.
Souhlasila:

 S pokračováním činnosti příprav-
né třídy ve školním roce 2017/2018 
v ZŠ Za Chlumem 824, Bílina,  
v souladu s ustanovením § 47 záko-
na č. 561/2004 Sb.

 S využitím investičního fon-
du Městských technických služeb  
Bílina v celkové výši 1.840.000 Kč 
na pokrytí investičních akcí v roce 
2017:
a) sněžná jáma – zimní stadion 
(400 tis.),
b) výměna roštové podlahy (30 tis.),
c) zakrytí střídaček (40 tis.),
d) oprava koupelny, WC – středisko 
komunikace (150 tis.),
e) oprava šaten, koupelen, WC – 
středisko svoz a čištění města (220 
tis.),
f) změna média – vybudování 
vlastního zdroje vytápění na plyn 
(400 tis.),
g) bazénový čistič, oprava strojovny 
(300 tis.),
h) loga – plavecká hala, zelená hala, 
časomíra (300 tis.).

 S vytvořením odloučeného pra-
coviště Informačního centra Bíli-
na v prostorách budovy BHMW,  
a. s., (stáčírna) v areálu na Kyselce 
a pověřuje vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu zpracováním 
žádosti o pronájem uvedených pro-
stor.
Rozhodla:

 Zadat zakázku malého rozsahu 
na akci „Vybudování dětského hři-
ště a okolní infrastruktury v ulici 
Čapkova“ uchazeči Kudrna Roman, 
Marwyn.

 Zadat zakázku na pořízení no-

a to p. č. 1681/10 o výměře 3 936 
m2; p. č. 1681/17 o výměře 31 m2; 
p. č. 1681/18 o výměře 4 072 m2; 
p. č. 1681/19 o výměře 104 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če; 
p. č. 1681/20 o výměře 561 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če; 
p. č. 1681/21 o výměře 138 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če; 
p. č. 1681/22 o výměře 77 m2; p. 
č. 1681/23 o výměře 83 m2; p. č. 
1681/24 o výměře 103 m2, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če; p. č. 
1681/25 o výměře 73 m2, jejíž sou-
částí je stavba bez čp/če; p. č. 1681/26 
o výměře 6 797 m2; p. č. 1681/27  
o výměře 3 097 m2; p. č. 1681/28 
o výměře 3 743 m2, jejíž součástí 
je stavba bez čp/če; p. č. 1681/29  
o výměře 1 912 m2; p. č. 1681/30  
o výměře 17 m2; p. č. 1681/52 o vý-
měře 16 m2; p. č. 1681/54 o výměře 
915 m2; p. č. 1681/2 o výměře 242 
m2; p. č. 1681/43 o výměře 1 647 
m2; p. č. 1681/44 o výměře 656 m2 
minimálně za kupní cenu obvyk-
lou stanovenou aktuálním znalec-

vých kamerových bodů a rozšíře-
ní řídicího systému pro Městskou 
policii Bílina Petru Janouchovi, se 
sídlem: Na Maninách 103, 25261 
Dobrovíz.
Vzala na vědomí:

 Zápisy z komise pro bezpeč-
nost a prevenci kriminality  
ze 04.05.,14.09.,19.10. a 07.12.2016.

 Výroční zprávu MěÚ Bílina o po-
skytování informací za rok 2016, 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím.

 Informace vedoucího odboru 
dopravy, týkající se doručených do-
pisů ze strany Ministerstva dopra-
vy ČR a ŘSD ČR ve věci obchvatu 
města Bílina a zúžení a vybudování 
bezpečnostního ostrůvku na komu-
nikaci I/13 v blízkosti fotbalového 
hřiště.

 Žádost pana Jana Šámala o po-
skytnutí příspěvku na sanaci objek-
tu Husitská bašta.

 Rozpis státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2017.

 Rozpis zájezdů pro občany města 
Bíliny v roce 2017 včetně navrhova-
né ceny jízdného.

 Zápis z jednání komise pro škol-
ství, kulturu a sport z 09.01.2017 a 
25.01.2017.

 Informaci vedoucí odboru správ-
ního a vnitřních věcí o postupu vý-
měny poškozených či nečitelných 
cedulí s názvy ulic.

 Splnění usnesení rady města, 
kterým bylo vedení města uloženo 
vyvolat jednání se zástupci Řím-
skokatolické církve – arciděkanství 
Bílina o podmínkách užívání části 
pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina, který 
slouží jako průchod pro veřejnost.

kým posudkem, tedy 3.650.000 Kč, 
s tím, že nový vlastník vybuduje 
příjezdovou komunikaci do are-
álu přilehlého sběrného dvora na 
vlastní náklady a že žadatelé budou 
vyzváni k doložení dokumentů dle 
návrhu pracovní skupiny.

 Uzavření dohody o zásadách 
environmentálního dozoru obcí 
Bílina, Braňany, Duchcov, Ledvice  
a Mariánské Radčice nad provozem 
lomu Bílina Severočeských dolů, a. 
s., do roku 2035. Podpisem dohody 
pověřuje starostu města.

 Změnu uliční čáry ulice Na 
Výsluní od křižovatky pozem-
ků p. č. 2085/1, 2085/5, 2085/14, 
2085/15, 2085/17, 2085/18, 
2085/19, 2085/20, 2085/21, 2085/22  
a 2085/25 z důvodu výstavby no-
vých rodinných domů v této loka-
litě.

 Převod nevyužitých volných fi-
nančních prostředků z Fondu roz-
voje bydlení ve výši 5.900.000 Kč na 
základní běžný účet města Bíliny.

 Rozdělení finančních prostředků 
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Stanislava Houta Jindřich Stiller

Vlastislav Sýkora
Růžena Voitová

Helena Břinčilová Václav Fiala

Bohumily Houtové

Vzpomíná rodina.

Stále s láskou vzpomínají 
Jindra a Radek 

s rodinami.

S láskou vzpomínají 
manželka, synové Roman a Pavel s rodinou, 

přátelé a známí. Sestra Věra a Miluška s rodinami.

S bolestí v srdci 
všichni vzpomínáme.

S láskou neustále vzpomínáme.
Manželka Marie, dcery Ivana a Martina 

s rodinami.

Vzpomínka Vzpomínka

Vzpomínka Vzpomínka

Vzpomínka Vzpomínka
Dne 13. března si připomeneme již 

10. výročí úmrtí našeho tatínka 
a dědečka pana

Dne 16. února 2017 uběhlo 5 let, 
kdy od nás navždy odešel náš otec a děda 

Dne 15. března 2017 uplyne rok, kdy nás 
opustil manžel, tatínek a dědeček pan

Dne 2. března uplynulo 6 let, 
co nás navždy opustila

Tak jak ti v očích zářila láska 
a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. 
Odešla jsi tiše s bolestí v srdci, jak si osud přál, 

ale v našich srdcích žiješ, Růženko, dál. 

Dne 25. února uplynulo 6 let, 
kdy nás na vždy opustila naše maminka, 

babička, prababička a teta paní  

Dne 20. března 2017 to bude pět let, 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček pan  

a 24. dubna tomu bude již 9 let od úmrtí 
naší maminky a babičky paní 

Už jen kytičku na hrob 
vám můžeme dát,chviličku postát a tiše vzpomínat.

Gratulují jí dcera, syn 
a všechna vnoučata.

 
Margita Čonková

 
Jiří Kubáč

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 21. února oslavila své
98. narozeniny paní

Som spolužiakom Jirky Kubáče z rokov 
1951-1953 z EZ Teplice. Moje meno je 

František Dabóczi. Po vyučení sme spolu 
nastúpili na umiestnenku do Stavomontáží 
PRAHA. Posledné naše stretnutie sa usku-
točnilo v Nepomuku 1995. Sme rovesníci. 

Obaja sme šestatřicátníci.
Odovzdajte prosím Jirkovi naše srdečné 
blahoželanie k jeho 81. narozeninám 
od Franty Dabćziho a jeho manželky 

Angely!

Franta Dabóczi z Košíc

Přání k MDŽ
Všem ženám přejeme k jejich 
svátku hodně lásky a pevné 
zdraví. 

vedení města Bílina

Poděkování
Děkuji firmě ESOX, která ve 
spolupráci s paní Charvátovou z 
MěÚ velice vstřícně a rychle pro-
vedla opravu havárie plynového 
kotle. Jako pokaždé odvedla vel-
mi dobrou práci.

Mgr. Pavel Pátek

POZOR, ÚJEZĎÁCI!

25. 3. 2017 v 15 hodin
Sraz na Kyselce U Kádi

Ahoj, Eva H.

sportovním spolkům na činnost v 
roce 2017, dle Programu podpo-
ry celoroční činnosti sportovních 
spolků ve městě Bílina, na který je 
v rozpočtu města vyčleněna částka 
6.700.000 Kč. Zároveň schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a těmito sportovními 
spolky jako příjemci na podporu 
činnosti v roce 2017: 
a) Atletický klub Bílina ve výši 
1.060.000 Kč, 
b) ČSS, z. s. – sportovně střelecký 
klub Bílina ve výši 30.000 Kč, 
c) Draci Bílina, z. s., ve výši 
1.350.000 Kč, 
d) Foosball Severní Čechy z. s. ve 
výši 15.000 Kč, 
e) Fotbalový klub Bílina, z. s., ve 
výši 1.350.000Kč, 
f) Klub rybolovné techniky Bílina, 
z. s., ve výši 80.000 Kč, 
g) LAWEN TENIS KLUB Bílina,  
z. s., ve výši 270.000 Kč, 
h) MOTOKLUB Bílina, z. s., ve výši 
80.000 Kč, 
i) P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina ve 

výši 20.000 Kč,
j) „PRO-AKTIV, z. s.“ ve výši 
70.000 Kč, 
k) „SanDoMon Bílina“, z. s., ve výši 
40.000 Kč, 
l) SHOTOKAN KARATE-DO 
MASOPUST BÍLINA, z. s., ve výši 
250.000 Kč, 
m) SK Bílina, z. s., ve výši 335.000 
Kč, 
n) SK FAVORIT Bílina, z. s., ve výši 
20.000 Kč, 
o) SK HC Draci Bílina, z. s., ve výši 
1.000.000 Kč, 
p) SK Velosport team Bílina, z. s., ve 
výši 30.000 Kč, 
q) Sportovní klub KRASO Bílina,  
z. s., ve výši 300.000 Kč, 
r) Sportovní kuželkářský klub Bíli-
na, z. s., ve výši 100.000 Kč, 
s) Školní sportovní klub AŠSK při 
ZŠ Lidická, Bílina, pobočný spolek 
ve výši 120.000 Kč, 
t) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA  
SOKOL, BÍLINA ve výši 165.000 
Kč.

 Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 06.12.2016 
do 07.02.2017.

Jmenovalo:
 Pana Oldřicha Bubeníčka, sta-

rostu města a Mgr. Veronikou Ho-
rovou, 1. místostarostku pro věci 
neinvestiční, členy monitorovacího 
výboru a Mgr. Zuzanu Bařtipá-
novou, 2. místostarostku pro věci 
investiční a pana Jiřího Konárka, 
člena rady města, náhradníky členů 
monitorovacího výboru, v souladu 
s dohodou o zásadách environmen-
tálního dozoru.

Vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku  

č. 1/2017, kterou se stanoví školské 
obvody spádových základních škol 
zřízených městem Bílina, s účin-
ností od 01.04.2017.

 Obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2017, kterou se stanoví školské 
obvody spádových mateřských škol 
zřizovaných městem Bílina, s účin-
ností od 01.04.2017, dle varianty  
č. 2, která stanoví jednu spádovou 
oblast pro všechny školky.

 Vzalo na vědomí:
Informaci 1.místostarostky města  

a vedoucí finančního odboru o výši 
příjmů města k 31.12.2016.

 Informaci odboru nemovitostí  
a investic o postupu při řešení dopra 
vy v klidu (parkování) – vybudo-
vání nových parkovacích ploch pro 
potřeby zimního stadionu.

 Informace vedoucího odboru 
dopravy, týkající se doručených do-
pisů ze strany Ministerstva dopra-
vy ČR a Ředitelství silnic a dálnic 
ČR ve věci obchvatu města Bílina  
a zúžení a vybudování bezpečnost-
ního ostrůvku na komunikaci I/13  
v blízkosti fotbalového hřiště.

 Rezignaci Mgr. Aleše Tallowitze 
(KSČM) na funkci člena kontrolní-
ho výboru, a to k 14.02.2017.

 Zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 06.02.2017

 Zápis z jednání finančního výbo-
ru z 20.02.2017

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ Bílina, 
v sekretariátu starosty a na webových 

stránkách města (www.bilina.cz). Kvěch 
Ladislav, tajemník MěÚ
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Na zimním stadionu v Bílině se ko-
nal nábor nových hráčů do oddílu 
ledního hokeje HC Draci Bílina v 
rámci akce Týden hokeje.
Po příchodu na zimní stadion rodi-
če své děti zaregistrovali a vyplnili 
dotazník. Za odměnu pak každé 
dítě dostalo tašku s propagačními 
předměty oddílu, města, ČSLH, 
sladkost a hlavně hokejový dres, na 

který si mohlo nechat napsat jme-
novku. Celkem se zaregistrovalo 
devatenáct nových adeptů hokeje.
Po vyplnění těchto formalit se 
všichni v šatně převlékli a přezuli 
do bruslí. Na ledě již čekalo osm 
trenérů a další pomocníci z řad 
dorostenců, kteří měli připraveno 
několik stanovišť a formou her a 
soutěží se dětem věnovali. V prů-

běhu akce sehráli nejmenší Draci 
modelové utkání v minihokeji, aby 
nově příchozím dětem i rodičům 
ukázali, co se za rok až dva na ledě 
s hokejkou a pukem naučili. Nako-
nec se všichni společně, po téměř 
dvou hodinách strávených na ledě, 
vyfotili.
Na závěr akce se ještě všichni ro-
diče sešli ve společenské místnosti, 

kde jim prezident našeho oddílu 
představil prezentaci o ledním ho-
keji, seznámil všechny s tím, jak 
to v našem oddíle funguje a jaké 
jsou v oddíle podmínky a možnosti 
hokejového růstu. Odpověděl i na 
nespočet dotazů, které rodiče zají-
maly.

Martin Zechovský

Draci se rozrostli o nové hokejisty

HR_98x135_operator_BilinZprav.indd   1 01.02.17   10:51

na celoroční pronájem restaurace na tenisových dvorcích.

Zahájení: duben 2017

Požadavky:
- odborná způsobilost pro vedení restauračního zařízení
  (živnostenský list)
- pojištění pro případ odpovědnosti za škodu s pojistným plněním
  v min. výši 1 mil. Kč
- spolehlivost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení
- výpis z rejstříku trestů

Písemné nabídky přijímáme nejpozději do 31. 3. 2017 do 8.00 
hod na adrese: 

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina. Na 
obálku uveďte: VŘ – Restaurace tenisové dvorce. 

Výběrové řízení se bude konat dne 31. 3. 2017 v Městských technic-
kých službách Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina.

Informace na tel. číslech: 
417 822 234, 725 878 811 - Václav Charamza 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA
TEPLICKÁ 899, 418 28 BÍLINA
VYHLAŠUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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Běh Kyselkou

Časový pořad a kategorie:

10.00 hodin mladší žákyně roč. 04-05  1.298 m
10.10 hodin mladší žáci roč. 04-05  1.298 m
10.20 hodin starší žákyně roč. 02-03  2.290 m
10.35 hodin starší žáci roč. 02-03  2.290 m
10.50 hodin dorostenky roč. 00-01  2.290 m
  juniorky roč. 98-99   2.290 m
  ženy roč. 97-83   2.290 m
  ženy veteránky roč. 82 a starší 2.290 m
11.15 hodin dorostenci roč. 00-01  4 580 m
  junioři roč. 98-99   4 580 m

11.45 hodin muži „A“ roč. 97-78  6.870 m
  muži „B“ roč. 77-68  6.870 m
  muži „C“ roč. 67-58  6.870 m
  muži „D“ roč. 57-48  6.870 m
  muži „E“ roč. 47 a starší  6 870 m
12.30 hodin mini žačky roč. 12 a mladší   100 m
12.40 hodin mini žáci roč. 12 a mladší  100 m
12.50 hodin přípravka žačky roč. 10-11  100 m
13.00 hodin přípravka žáci roč. 10-11  100 m
13.10 hodin elévky „B“ roč. 08-09  526 m
13.20 hodin elévové „B“ roč. 08-09  526 m
13.30 hodin elévky „A“ roč. 06-07  526 m
13.40 hodin elévové „A“ roč. 06-07  526 m

Vážení sportovní přátelé,
Atletický klub Bílina si vás dovoluje pozvat na tradiční závod v přespolním běhu Běh Kyselkou

Pořadatel:  Atletický klub Bílina.
Datum:   sobota 25. 3. 2017 v 10:00 hod.
Místo:   Lázeňský park v BÍLINĚ NA KYSELCE
Ředitel závodů:  Josef Mairich
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Bažant      
Přihlášky: Mailem na adresu milan.holcr@seznam.cz nebo na místě - nejpozději hodinu před startem kategorie
Kancelář: Bude otevřena od 9.00 hodin v budově lázní.
Startovné: Žactvo 20 Kč, ostatní 50 Kč
Šatny:  V prostorách stadionu (500 m od místa startu). Sprchy budou k dispozici v šatnách. Pořadatel za věci uložené v šatnách  
  neručí.
Tratě:  Kopcovité tratě vedou po lesních cestách lázeňského parku s hlinitým povrchem. Na startu a v cíli je asfalt.
Odměny:  Závodníci na prvních třech místech obdrží věcné ceny a diplomy dle možností pořadatele. V hlavním závodě mužů katego- 
  rie A bude odměněno prvních pět závodníků.

Informace:
Josef Mairich - tel.: 721 662 971,
e-mail: josefmairich@seznam.cz
Webové stránky AK Bílina: http://www.akbilina.net/news.php

Občerstvení: Teplý čaj, sušenka, Bílinská kyselka

Pořadatel si vyhrazuje možnost úpravy časového pořadu dle počtů přihlášených závodníků.

Vítězové 2016:        
muži:  Filip Žižka 93, AK Bílina, 22:55   
ženy: Adéla Civínová 98, AK Bílina, 08:17
Traťové rekordy:   
muži: Filip Žižka 93, AK Bílina, 22:23
ženy: Květa Pecková 85, AK ŠKODA Plzeň, 08:07
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

9. března 15 hodin
AŽ NA DRUHÝ POHLED

Výstava obrazů výtvarníka a pedago-
ga Jana Choury z Ústí nad Labem. 

 

MĚSTSKÉ DIVADLO

16. března 19 hodin
SMÍM PROSIT?...

Činoherní studio Bouře uvádí komedii 
autorů Gérarda Bittona a Michela 

Munze Smím prosit? Henri de Sacy je 
vášnivý milovník všech žen. Jednoho 

dne se dozvídá, že má po své tetě 
zdědit balík peněz, pod podmín-

kou, že se do roka ožení. Ale jak se 
nemuset své vášně k ženám vzdát a 
zároveň splnit kladenou podmínku? 
Řešení bude překvapivé, rozuzlení 

ještě překvapivější. Svižná komedie, 
která nabízí vtipné dialogy a krásné 

herecké příležitosti.
Na tento koncert lze uplatnit slevu 
na senior pas vydaný Informačním 

centrem Bílina. 
19. března 15 hodin

SŮL NAD ZLATO
Veselá hraná pohádka pro děti a 

rodiče z divadla DAP Praha.
6. dubna 8.30, 10 hodin

TRAPAS NEPŘEŽIJU! aneb Ten 
řízek nezvedej

Rychlá pomoc slušného chování v 
autě, na rautu, v kině i na schůzce. 

Představení pro děti 2. stupně základ-
ních škol.

9. dubna 15 hodin
ČERT A KÁČA

Loutková pohádka z Divadla Evy 
Hruškové a Jana Přeučila Praha.

11. dubna 19 hodin
V ZAJETÍ MÓDY

Další pokračování módní show 
Martiny Tuháčkové. Večer plný módy, 

životního stylu a zábavy. Moderuje 
Jiří Balda, vystoupí děti z DDM Bílina.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

24. března 20 hodin
DANCING QUEEN

Večer se skupinou ABBA WORLD 
REVIVAL ve stylu hippie a 70. let. Po 
skončení koncertu následuje zábava s 

DJ Jirkou Faitem.
25. března 19 hodin
KONCERT KAPEL

GROCK, DO ŘADY! DOBRÝ POCI-
TY, WHITWORTHŮV ZÁVIT

7. dubna 15 hodin
DUO HVOZDOVI

Taneční odpoledne nejen pro seniory

 DIGITÁLNÍ KINO 
 

10. března 17.30 hodin
LOGAN: WOLVERINE – 2D

10. března 20 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY – 

2D
10. března 22 hodin

KRUHY – 2D
11. března 17.30 hodin

KONG: OSTROV LEBEK  - 3D
11. března 20 hodin

MASARYK – 2D
12. března 15 hodin

LEGO BATMAN FILM – 2D
17. března 17.30 hodin

MASARYK – 2D
17. března 20 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY – 
2D

18. března 15 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE – 3D
18. března 17.30 hodin

LOGAN: WOLVERINE – 2D
18. března 20 hodin

MUZZIKANTI
24. března 17.30 hodin

MUZZIKANTI
24. března 20 hodin

ŽIVOT – 2D
24. března 22 hodin
SKRYTÉ ZLO – 2D

25. března 17.30 hodin
MASARYK – 2D

25. března 20 hodin
KONG: OSTROV LEBEK  - 3D

26. března 15 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE – 3D
31. března 17.30 hodin

VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVO-
TA – 2D

31. března 20 hodin
GHOST IN THE SHELL – 3D

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

březen
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN

Putovní výstava Má vlast cestami 
proměn přináší svědectví o příznivých 
proměnách zanedbaných míst a sídel 

v naší krajině. Díky odhodlání místních 
lidí a ochotě řady donorů se chátra-
jící stavby mění v důstojné objekty 
s užitečnou náplní, veřejný prostor 

dostává novou tvář, sakrální objekty 
nacházejí svůj ztracený smysl a příroda 

se nadechuje k novému životu.

15. března 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Téma: Vítáme jaro
Knihovna zve na pohádkové vyprávění 
plné jarních příběhů, hádanek a tvoření.

STUDIO JÓGY

úterý 17.30 hodin
JÓGA PRO DĚTI

středa 10.00 hodin
DOPOLEDNÍ JÓGA
středa 16.00 hodin

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
středa 17.00 hodin

JÓGA 50+
středa 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
středa 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA
čtvrtek 18.00 hodin

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA A PEVNÉ 
BŘÍŠKO

čtvrtek 19.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
pátek 8.30 hodin

POHODOVÁ JÓGA
neděle 10.00 hodin

JÓGA PRO DĚTI
neděle 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
neděle 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA

MUSIC CLUB PRAŽANKA

10. března
ŽIJ JAKO KAPITÁN

DJ Mixa
11. března

VIDEO - DISCO
DJ Livan

17. března
LASER SHOW

DJ Fany 
18. března

VIDEO - DISCO
DJ Livan

24. března
SAIGON PROJECT

25. března
LATINO - ZUMBA NIGHT

DJ Vasko, DJ Terka

HUSITSKÁ BAŠTA

23. března
Inf Techno Party 

25. března
The Tribbtecs /Rock n Roll Band/

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

9. března 15.45 hodin
DRAČÍ DÍLNA – DRAČÍ TRIKO A 

MANDALY 
První z řady Dračích dílen

10. až 11. března 18.00 hodin
NOC S TECHNIKOU

Hry na počítačích, ukázka robotiky, 
tvořivé dílny

11. března 10.00 hodin
JAZZ DANCE PRO DOSPĚLÉ

Taneční odpoledne 
16. března 15.45 hodin

DRAČÍ DÍLNA – DRAČÍ ŠTÍT A 
MEČ

Tvorba nezbytných doplňků každého 
bojovníka

17. až 18. března 18.00 hodin
NOČNÍ PÁRTY PRO REBELKY

18. března 10.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Keramické tvoření

18. března 10.00 hodin
SPORTOVNÍ SOBOTA PRO 

NEJMENŠÍ 
18. března 10.00 hodin

MLADÝ PROGRAMÁTOR
Školní kolo soutěže

18. března 13.00 hodin
PLETEME Z PEDIGU – ČEROKÉZ-

KÉ KRUHY
Čarokézké kruhy

18. března 13.00 hodin
JAZZ DANCE PRO DOSPĚLÉ

Taneční odpoledne
18. března 14.15 hodin

JAZZ DANCE PRO MLÁDEŽ
Taneční odpoledne

19. března 18.00 hodin
RETRO NEDĚLNÍ PÁRTY

Aerobik a double step aerobik
23. března 15.45 hodin

DRAČÍ DÍLNA 
Dračí helma

24. března 17.00 hodin
DISKO JUMPING PRO DĚTI

Veselé skákání na trampolínkách se 
světelnými efekty
24. až 25. března

KRUŠNOHORSKÝ POHÁR
Závody na autodráze

30. března 16.00 hodin
JAZZ DANCE PRO DOSPĚLÉ

Taneční odpoledne

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


