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Nemocnice usiluje o získání akreditace

O zdravotně sociální lůžka  je velký zájem

Akreditace je proces, který směřuje 
k poskytování bezpečné a kvalitní 
péče. Jinak řečeno - jde o sjednoce-
ní postupů sledování a poskytování 
zdravotní péče, o zavedení a dodr-
žování podpůrných a řídících pro-
cesů a zvyšování odborné úrovně 
poskytované péče.
V Hornické nemocnici s polikli-
nikou v Bílině je vytvořen systém 
řízení kvality, jehož cílem je sle-
dovat, kontrolovat a pravidelně 
vyhodnocovat dodržování na-
stavených pravidel, tj. legislativy  
a interních směrnic. Vyhledáváme 
možná rizika při poskytování péče 
a následně přijímáme především 
opatření předcházející možným 
nežádoucím událostem. Těmito 
preventivními mechanizmy se sna-
žíme zabránit možnému poškoze-

ní pacienta. Pro zaměstnance jsou 
pak nastaveny jasné mantinely, jak 
mají péči v nejrůznějších situacích 
poskytovat profesionálně, bezpečně  
a standardně.
Sjednocení (standardizace) se týká 
zejména vybraných (obvykle rizi-
kových) procesů - podávání léků, 
provádění diagnostických a ošetřo-
vatelských výkonů, předávání dů-
ležitých informací o pacientech ze 
služby na službu (kontinuita zdra-
votní péče), vedení zdravotnické 
dokumentace, atd.
V rámci příprav jsme museli, stejně 
jako ostatní akreditované nemocni-
ce poskytující následnou péči, napl-
nit národní akreditační standardy 
Spojené akreditační komise a dů-
sledně dodržovat aktuálně platnou 
legislativu. Za tímto účelem jsme 

Záměr zřídit v Bílině stanici sociál-
ních lůžek se setkal s velmi pozitiv-
ním ohlasem. Stanice začala fungo-
vat v srpnu, ke konci října již měla 
kapacitu naplněnou. Šestnáct lůžek 
převážně v jednolůžkových poko-
jích je určeno pro klienty, kteří již 
nemohou pobývat v Léčebně dlou-
hodobě nemocných, a jejich zdra-
votní stav ani neumožňuje pobyt v 
domově pro seniory. 
“Tuto službu jsme se rozhodli zpro-

voznit proto, že jsme se setkávali s 
případy, kdy zdravotní pojišťovna 
již odmítla hradit péči o pacienta 
na LDN, ale zároveň nebylo možné 
tohoto pacienta kvůli jeho zdra-
votnímu stavu umístit do domova 
pro seniory. Tyto situace byly vždy 
velmi složité, nyní nabízíme řešení 
přímo v areálu naší nemocnice,” 
vysvětlil jednatel Hornické nemoc-
nice s poliklinikou Jaroslav Herzin-
ger.
Pro klienta, který přechází z léčeb-
ny dlouhodobě nemocných na sta-
nici lůžek následné péče, se změní 
několik věcí. “O klienta se nestará 

ošetřující lékař LDN, ale v případě 
potřeby je vyšetřen svým praktic-
kým lékařem nebo specialistou. 
Není tu pevný režim jako v nemoc-
nici, ale spíše domácí. 
Klienti přes den chodí ve svém oble-
čení. Nejsou tu ani určené návštěv-
ní hodiny, rodiny mohou za svými 
blízkými kdykoli, musí ale respek-
tovat noční klid,” vysvětlila sociální 
sestra Hana Nováková. Klient je ale 
celý den pod dohledem zdravot-
ních sester a ošetřovatelek a kdykoli 
si může požádat o pomoc s věcmi, 
které sám nezvládne. “Při příchodu 
s klientem provedeme pohovor, ze 

kterého vyplyne, co by chtěl zlep-
šit nebo více natrénovat. Utvoříme 
plán a podle toho pak pracujeme. 
Většinou se jedná o zlepšení chůze, 
dovednost osobní hygieny a další 
věci,” upřesnila sociální sestra.
Doba, po kterou bude klient na 
stanici, není omezená. “Pokud se 
jeho zdravotní stav zlepší, půjde 
domů či bude umístěn do domova 
pro seniory, pokud se zhorší, bude 
hospitalizován v nemocnici,” dopl-
nila Hana Nováková. Klienti si po-
byt a stravu na oddělení hradí sami, 
většinou z důchodu a příspěvku od 
státu dle dané kategorie.

museli vypracovat a v praxi zavést 
mnoho desítek nových dokumentů 
a korigovat některé již zavedené, 
upravující naše konání ve výše zmí-
něných oblastech.
Laické veřejnosti je možná málo 
známý fakt, že akreditace zasahuje 
všechny oblasti provozu nemocni-
ce. Zdravotnické zařízení je hod-
noceno jako celek, na požadované 
úrovni tedy musejí být i nezdravot-
nické úseky nemocnice - hospodář-
sko-technický, stravovací, ekono-
mický, personální a další. Z tohoto 
důvodu byla nastavena pravidla pro 
činnosti a procesy výše uvedených 
úseků v souladu s platnou legisla-
tivou. Tyto kroky vedou mimo jiné 
také k tomu, že je výrazně sníženo 
riziko sankce při kontrolách orgánů 
státní správy. 

Jde o soustavný a dá se říci nikdy 
nekončící proces, kterým se sna-
žíme zvyšovat dosaženou úroveň 
poskytování péče, její kvalitu a bez-
pečí pacientů.
Budeme-li úspěšně akreditovat  
v prosinci letošního roku, čeká nás 
po třech letech od udělení akredi-
tace obhajoba získané akreditace. 
Opět se překontroluje, zda se plní  
a dodržují veškeré zavedené stan-
dardy, i jak se zvýšila kvalita a bez-
pečí poskytovaných služeb od po-
slední akreditace.
Závěrem chci poděkovat všem za-
městnancům za jejich trpělivost, 
obětavost a vstřícný přístup při za-
vádění popsaných procesů do pra-
xe. 

Za realizační tým
Mgr. Zdenka Šálková

Pavlína Nevrlá

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

Praktický lékař pro dospělé a preventivní péče 
MUDr. Florent Sédégnan Natabou 

zahajuje provoz ordinace. Lidé jej najdou na sídlišti 
U Nového nádraží 919 v Bílině. 

E-mail do ordinace je dr.natabou@post.cz, 
telefonní číslo je 606 894 489. 

POLIKLINIKU PROVONĚLY PODZIMNÍ POCHOUTKY
Sladká vůně skořice a jablek se linula po celé Hornické nemocnici s poliklinikou. Pro pacienty lůžek ná-
sledné péče i klienty stanice se sociálními lůžky totiž zaměstnanci připravili Jablíčkový den. U stolků se 
sešlo 34 lidí, kteří si u teplého jablečného čaje pochutnali na výborném jablečném závinu. “Čaj i záviny 
byly domácí. Jablíčka byla načesána v našem vlastním sadu, který se nachází na pozemku HNsP. Velké 
poděkování patří všem zaměstnancům kuchyně. Šikovné paní kuchařky, nutriční terapeutka i pan kuchař 
zpracovali nekonečné množství jablek a upekli několik plechů podzimní pochoutky. I jablečný čaj byl pe-
čený, někteří pacienti ho ochutnali poprvé,” uvedla vrchní sestra lůžkových částí HNsP Ivana Procházková. 
O stylovou výzdobu se pacienti postarali sami. V rámci ergoterapie vyráběli jablíčka z těsta, která po upe-
čení nádherně namalovali a ozdobili jimi větve v květináčích. “Chtěla bych poděkovat zaměstnancům 
kuchyně i všem ostatním zaměstnancům, kteří se na přípravách podíleli, prožili jsme opravdu krásné pod-
zimní odpoledne,“ uvedla paní Štěpková za všechny přítomné pacienty. 
Občerstvení bylo samozřejmě připraveno i v dietní variantě bez cukru. Nezapomnělo se ani na ležící paci-
enty.Těm jejich porci přinesly k lůžku ošetřovatelky.
Jablíčkový den měl za cíl nabídnout dlouhodobě hospitalizovaným kousek podzimních radovánek. Jako 
všechny podobné akce se nesl v duchu klidného popovídání i vzpomínání s přáteli.                                   (pn)

Pacienti lůžek následné péče i klienti stanice se 
sociálními lůžky při Jablíčkovém dni

Foto: Pavlína Nevrlá  
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MĚSTO PRODALO POZEMKYPomůžeme najít bydlení na zimu

Nové technologie hlídají i zachraňují životy 

Město Bílina prodalo společnosti AGC Automotive Czech několik 
pozemků v katastrálním území Chotějovice. Smlouva byla slavnostně 
podepsána za účasti člena představenstva společnosti Luďka Steklého, 
prokuristy Přemysla Jarolímka a Aleše Jungvirta, místostarostek města 
Veroniky Horové, Zuzany Bařtipánové a starosty Oldřicha Bubeníčka. 
Společnost za pozemky uhradila přes 830 tisíc korun. 
Prodány byly pozemky, které společnost v minulosti využívala na zá-
kladě smluvního vztahu jako parkoviště pro své zaměstnance a příjez-
dové komunikace. Odkoupením došlo k ucelení jejich areálu.          (pn)

Dny se zkracují, venku začíná být sychravo a zima klepe na dveře.  
V případě ohrožení ztráty bydlení nenechte vše na poslední chvíli. Častým pro-
blémem pro některé z našich občanů bývá v zimním období zajištění bydlení, 
a proto se nebojte a přijďte na odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ) 
v Bílině, Žižkovo nám. 50/4. Rádi pomůžeme se zprostředkováním ubytování.

V rámci sociální práce jsou klientům nabízeny následující možnosti byd-
lení v Bílině:
- Ubytovna u p. Plase na adrese Bílina, ul. Seifertova 11/20, tel. 728 187 574
- Ubytovna u p. Šámala, na adrese Bílina, ul. Teplická 908
- Podání žádosti o městský byt u pí Sáblové, odbor nemovitostí a investic, 
ul. Seifertova 1/1, Bílina, 1. patro budovy
Dalšími možnostmi ubytování, kterých je možno využít v okolí, jsou:
- Azylový dům Duchcov – Nádražní 555/9, Duchcov, tel. 417 533 124
- Azylový dům Osek – K. H. Borovského 311, Osek, tel. 417 822 161
- Azylový dům pro matky s dětmi Osek - Husova 305, Osek, tel. 417 530 813
- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most - Mikoláše Alše 3274, 
Most tel. 417 638 952
- Azylový dům pro muže Most – L. Štúra 2504/4, Most, tel. 775 731 722

V případě nouze je pro lidi bez domova noclehárna na adrese Důlní 425, Bíli-
na. Noclehárna se nachází v Obytném domě města Bíliny. Je určena osobám 
starším 18 let s trvalým pobytem na území města Bíliny. Zájemce o noclehár-
nu se musí prokázat platným dokladem totožnosti. O ubytování v noclehárně 
rozhoduje službu konající strážný. Noclehárna je otevřena:
V období: 1. října až 31.března od 19:00 - 20:30 hodin. Noční klid je od 
22:00 do 6:00 hodin, budíček v 6:30 hodin, odchod z noclehárny v 7:00 
hodin. Cena za noc je 50 korun. V případě potřeby poradentství se můžete 
obrátit na OSVaZ, který sídlí na adrese Žižkovo náměstí 58/3, Bílina, první 
patro budovy, kanceláře číslo 205, 206 a 208. Úřední hodiny: Po, St: 07:00 
hod. - 12:00 hod.; 12:30 hod. – 18:00 hod. Sociální pracovníci tel.: 417 810 
917, 417 810 926, 417 810 929, 417 810 937, 417 810 954                                           

Pracovníci OSVaZ

Ředitelé městských policií, starostové 
měst a obcí nebo jejich zástupci se se-
šli při konferenci s názvem Techno-
logie pro bezpečná města. Tato velmi 
zajímavá akce se konala v Bílině. Cí-
lem bylo seznámit přítomné s nový-
mi technologiemi, které pomáhají 
zvyšovat bezpečnost ve městě, umí 
zabezpečit objekty či majetek obcí a 
také mohou hlídat zdraví konkrétní 
osoby.
Konference se skládala z několika 
přednášek a prezentací na téma za-
bezpečení města novými technolo-
giemi. Zástupci společnosti NAM 
system představili nové možnosti, 
které jsou v současné době k dispo-
zici. Mezi ně patří například pult 
centrální ochrany. „V něm si dispečer 
může zobrazit údaje ze všech připo-
jených zařízení současně. Například 
při narušení prostoru ve střeženém 
areálu je dispečer zvukově upozor-
něn a vidí, že byl spuštěný alarm, 

dokáže si přehrát záznam z kamer 
napojených na objekt a může poslat 
zprávu i s GPS souřadnicemi objek-
tu strážníkům.To je jen část toho, jak 
nové technologie mohou pomoci za-
bezpečit město,” uvedl ředitel společ-
nosti NAM system Jiří Tomčala.
Konference se zúčastnil také staros-
ta města Bílina Oldřich Bubeníček. 
„Bezpečnost na ulicích i ve veřejných 
prostorech je důležitým faktorem, na 
který se musíme zaměřit na všech 
úrovních, ať už z pohledu krajských 
úřadů, tak z hlediska měst a obcí,“ 
řekl v úvodní řeči.
Město Bílina si svůj majetek střeží 
dobře. “Bílina vyniká v tom, že je tu 
celá řada zabezpečovacích technolo-
gií. Bezpečnost se tu tedy řeší hodně 
odpovědně,” uvedl Jan Gajdacz ze 
společnosti NAM system.

Zabezpečení i úspory
Nové technologie ale nenabízejí pou-
ze systémy k zabezpečování, ale také 
takové, které umějí ušetřit. To se týká 
například systému řízení dodávek 
tepla nebo veřejného osvětlení. 
Vše je v těchto případech elektronic-
ky řízeno, systém ale umí i počítat 
spotřebu a vyhodnocovat jí třeba jed-
nou ročně, upozorňuje také na poru-
chy nebo kritické stavy. 
Zajímavý je i systém řízení veřejné 
dopravy. “Rádiové jednotky umís-
těné v tramvajích, zastávkách a na 
křižovatkách se spolu spojí a umí 
například umožnit průjezd tramva-
je křižovatkou na zelenou, aniž by 

musela zastavit na červené a pak se 
znovu rozjíždět. To totiž znamená 
větší spotřebu energie,” uvedl jeden z 
příkladů šetření díky novým techno-
logiím Jan Gajdacz.

Mobilní defibrilároty
Moderní technologie zachraňují 
i životy. Součástí konference byla 
přednáška Evy Smržové z Krajské 
zdravotní, která přestavovala systém 
veřejných defibrilátorů. Přístroje, kte-
ré mohou zachránit život osobě se zá-
stavou srdce, nyní Krajská zdravotní 
umístila na jedenácti veřejně přístup-
ných místech. Osoba, která pomáhá 
druhém při srdečních potížích, stan-
dardně vytočí číslo 155 nebo 112 a 
dispečerka po prvotních instrukcích 
předá číselný kód, který umožní ote-
vřít dvířka stanice s defibrilátorem. I 
pro laika je použití přenosného defib-
rilátoru velmi jednoduché, navíc vše 
doprovází hlasové instrukce i pomoc  
z dispečinku.
Stanice s přenosným defibrilátorem 
se nacházejí hlavně v těžko dostup-
ných místech pro záchranáře nebo v 
místech, kam dojezd zdravotnické zá-
chranné služby trvá déle. Příkladem 
mohou být vrcholy Krušných hor, ale 
i zahrádkářské kolonie, ve kterých se 
záchranářům kvůli četným cestám 
volající osoby hůře hledají.  
 
Záchranná tlačítka pro Bílinu
Konferenci Technologie pro bezpeč-
ná města pořádala ve spolupráci se 
společností NAM systém Městská 

policie Bílina. Ředitel společnosti 
při konferenci daroval zúčastněným 
městům voucher, díky kterému mo-
hou města jedno své zařízení vyba-
vit systémem HelpCare. Jedná se o 
webovou aplikaci a neomezený počet 
mobilních aplikací. Město pouze po-
řídí tlačítka, díky kterým si mohou 
osoby přivolat pomoc v případě, kdy 
upadnou a nemohou vstát, nebo se 
jim zhorší zdravotní stav. Pomocí 
webové aplikace může například sta-
niční sestra v nemocnici nastavit, na 
jaké mobily a v jakých časech se mají 
posílat jaká upozornění z tlačítek. 
Aplikace ukáže, kdo zmáčknul tlačít-
ko, která sestra poplach řešila, co se 
dělo, kdy se tak stalo a podobně. Mo-
bilní aplikace slouží také pro řešení 
poplachů z tlačítek. 
Po zmáčknutí tlačítka dojde po-
plach na všechny nastavené mo-
bily. Například zdravotní sestry  
v aplikaci poplach vidí, jedna z nich 
potvrdí, že je nejblíž a že poplach 
řeší, ostatní vidí, že daná sestra už 
poplach řeší a můžou pokračovat 
ve své práci. Po skončení akce pak 
v mobilu zdravotní sestra dopíše,  
co se ve skutečnosti dělo.
Voucher dostalo i město Bílina, za 
které ho převzal ředitel městské poli-
cie Petr Kollár. Zatím není jistě urče-
no, která budova ve městě bude sys-
témem vybavena. Určitě však bude 
zařízení pomáhat seniorům. V potaz 
tedy přichází například pečovatelský 
dům, klub seniorů nebo nějaké oddě-
lení polikliniky.

Pavlína Nevrlá

Zástupci města Bíliny a společnosti AGC Automotive Czech při podpisu smlouvy                                   

Foto: MÚ Bílina
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Bob pomohl zadržet 
hledaného
Šestnáctiletého mladíka v místním 
pátrání se podařilo zadržet psovo-
dovi městské policie se služebním 
psem Bobem. Hledaného spatřil 
strážník u večerky v Sídlišti u No-
vého Nádraží. S pomocí služebního 
psa mladíka na místě zajistil až do 
příjezdu motohlídky. Ta mladíka 
předala policistům k dalším úko-
nům.                                                 (pn)

Neplaťte za svou značku
Strážníci upozorňují na nešvar, kte-
rý se po ostatních městech objevil už 
i v Bílině. Na parkovištích u obchod-

ních domů nepřizpůsobiví odmon-
tují státní poznávací značku u vozu 
a po majiteli auta pak chtějí peníze 
za to, že mu značku vrátí. Tuto fintu 
většinou zkouší na cizince nebo se-
niory. Strážníci doporučují, aby lidé 
nic neplatili, ale ihned přivolali hlíd-
ku. Je dobré si zapamatovat vzhled 
zloděje, kdyby z místa utekl.          (pn)

Kradl dřevo
Strom u světeckého hřbitova měl 
podle svědků pokácet muž s kár-
kou. Při řezání dřeva ho ale vyrušila 
hlídka strážníků, kterou na místo 
přivolala starostka obce. Muž tvrdil, 
že strom nepokácel, ale jen rozřezal 
popadané dřevo a naložil. S plnou 
kárkou se chystal odjet. Strom byl 
však v majetku společnosti Lesy ČR. 
Muž se nyní bude zpovídat z pře-
stupku.                                              (pn)

Pomohli zraněné labuti
Zraněná labuť se zatoulala do areálu 
Elektrárny Ledvice. Tamní pracov-
níci přivolali strážníky, aby zvířeti 
pomohli. Hlídka na místě zjistila,  
že je labuť kroužkovaná a má zraně-
nou nohu. Zvíře se strážníkům poda-
řilo šetrně odchytit a naložit do auta.  
V tu dobu už na něj čekali pracov-
níci Podkrušnohorského zooparku 
v Chomutově. Ti labuť od strážníků 
převzali k ošetření.                         (pn)

Dávejte na sebe pozor, podzim nahrává 
zlodějům a snižuje viditelnost chodců

Hasiči trénovali vyšetřování příčin požáru

Po letních měsících nastal podzim, 
který přináší dušičkový čas, a proto 
strážníci upozorňují, aby lidé dbali 
nutné obezřetnosti a opatrnosti při 
návštěvách hřbitovů, nenechávali 
cenné věci ve vozidlech, případně 
bez dozoru při pohybu na hřbito-
vě, a v případě spatření podezřelých 
osob volali městskou policii.
Zároveň se blíží období Vánoc, kdy 
nastává období nákupů, které při-
náší také riziko okradení. Zde platí 
pravidla bezpečného chování, tj. 
mít uzamčené vozidlo na parkoviš-

Hasičští vyšetřovatelé příčin požáru 
a policejní specialisté trénovali po-
stup při ohledávání místa požáru.  
V prostoru Dolů Bílina byly zapá-
leny dvě staré stavební buňky vyba-
vené starým nábytkem a věcmi jako 
kanceláře. V buňce číslo jedna se 
vyšetřovalo úmyslné zapálení, kdy 
pachatel polil zařízení benzínem a 
zapálil. Ve druhé buňce šlo o nedba-
lost, kdy požár vznikl od kouření za-
městnance. Expertní týmy stanovo-

ti, neponechávat cenné věci v auto-
mobilu, nenechávat nákupní košík s 
vlastními věcmi bez dozoru, mít pe-
něženku v uzamčené tašce. Dále je 
nutné odmítat nabídky různých vy-
kuků a prodejců a vždy v případě, že 
se vám něco nelíbí, tak jednoznačně 
říci ne, následně zavolat městskou 
policii a požádat o pomoc v případě, 
že je přímo vám či někomu jinému 
činěno příkoří. S podzimem a brz-
kým nástupem zimy se stává aktu-
álnějším bezpečný pohyb chodců, 
cyklistů a ostatních účastníků sil-

valy jeho příčinu a další náležitosti.  
Instrukčně metodického zaměstnání 
se zúčastnili vyšetřovatelé příčin po-
žáru všech územních odborů HZS 
Ústeckého kraje, Technický ústav 
požární ochrany HZS ČR, Policie 
ČR – odbor kriminalistické techniky  
a expertiz, soudní lékařství, krimi-
nalisté-technici, Služba specializo-
vaných kynologických činností.

Lukáš Marvan
HZS ÚK

ničního provozu na mokré a kluzké 
komunikaci, případně za snížené 
viditelnosti. Strážníci apelují na zod-
povědnost osob, rodičů dětí a vůbec 
všech, kteří se účastní provozu na 
pozemních komunikacích, aby se 
chovali zodpovědně a bezpečně. 
Připomínají chodcům a zejména 
školním dětem, aby byli na ko-
munikaci vidět, tj. za snížené vi-
ditelnosti používali reflexní prv-
ky. A to nejen při pohybu mimo 
obec, jak to nařizuje zákon, ale 
mít tyto reflexní prvky na oša-

cení, školních brašnách či jiných 
doplňcích, kdykoliv se pohybují  
v silničním provozu.
Dále řidiče vozidel strážníci žádají, 
aby dbali nutné opatrnosti na ostat-
ní účastníky silničního provozu, ze-
jména chodce. Vozovka v podzim-
ním čase, a navíc s blížící se zimou, 
se stává kluzkou a mnohem více se 
prodlužuje brzdná dráha. Agresívní 
jízda a nerespektování pravidel sil-
ničního provozu pak může zapříči-
nit dopravní nehodu a učinit mnoho 
lidí nešťastnými.                             (mp)

Ze svodek Městské policie Bílina

Hasiči při vyšetřování příčin požáru                                                                                   Foto: HZS ÚK

Pes Bob při tréninku se strážníkem MP
Foto: Pavlína Nevrlá
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Vodohospodáři opravují vodojem

Najíždění ledvické kotelny je tišší

Severočeská vodárenská společ-
nost začala rekonstruovat vodojem 
na Pražském Předměstí 1 v Bílině.  
Vodohospodáři plánují opravit 
střechu, sanovat výztuž stropů a 
opravit zdivo a omítky. “Dojde k  
odstranění původních nátěrů zdí 
a stropů a použití nátěrů nových s 
využitím vodoodpudivých barev. 
Budou použity nové zateplené dve-
ře. Kovové prvky budou nahrazeny 
korozivzdornými,” uvedl mluvčí 
společnosti Jiří Hladík.

Vodojem bude také lépe odvětrá-
ván, dostane nové armatury, potrubí  
i elektroinstalaci. 
“Z celkové letošní částky na in-
vestice 1,25 miliardy korun dá-
váme 80 procent, tedy celou mi-
liardu korun, právě na obnovu 
vodohospodářského majetku 
společnosti. Prioritou jsou pro 
nás rekonstrukce vodovodních  
a kanalizačních sítí, ale nezane-
dbáváme ani údržbu souvisejících 
objektů, kam patří i  současná 
rekonstrukce vodojemu Pražské 
Předměstí 1,“ řekl generální ředi-
tel Severočeské vodárenské spo-
lečnosti Bronislav Špičák. Jed-

nokomorový zemní vodojem 
Pražské Předměstí 1 byl postavený 
v roce 1975. Nachází se na jižním 
okraji města Bílina. Má kapacitu  
1 000 metrů krychlových. Vodo-
jem sice nevykazuje poruchy ha-
varijního rázu, ale vlivem stáří a 
působením vnějších i vnitřních 
klimatických vlivů se na něm pro-
jevují četné poruchy. Především jde 
o korozi výztuže železobetonových 
konstrukcí střechy, opadávání omí-
tek, poškození zdiva, korozi krytiny 
střechy a další.
Stavební práce začaly v říjnu a mají 
být podle schváleného harmono-
gramu dokončeny do 30. listopadu.

Speciální tlumiče hluku nechala 
ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny 
ČEZ nainstalovat na své nové plyno-
vé kotelně v areálu Elektrárny Ledvi-
ce. Stalo se tak nad rámec zákonem 
stanovených hygienických limitů, 
neboť ty kotelna splňovala již při ko-
laudaci. 
Investice do snížení hlučnosti bě-
hem najíždění kotelny do provozu 
stála společnost 1 883 000 korun. 
„Již během realizace plynové kotelny 
jsme dbali na to, aby stavba ve finále 
odpovídala všem hygienickým nor-
mám platným v České republice i 
v rámci Evropské unie. Ostatně její 
kolaudace proběhla až po prokázání 
splnění všech hygienických limitů, 
tedy i hlučnosti. Samozřejmě, že 
úroveň hluku bývá při najíždění ko-
telny do provozu o něco vyšší, takže 
pro obyvatele z nedalekých Chotějo-
vic to bylo nepříjemné. Proto jsme 
se po jejich připomínkách a v rámci 
dobrých sousedských vztahů roz-
hodli přispět ke snížení hlukové zá-
těže i při krátkodobých provozních 
stavech kotelny pořízením tlumičů 
hluku,“ říká Petr Hodek, generální 
ředitel ČEZ Teplárenské.
Pokud najíždí kotelna do provozu, 
jedná se až do doby dosažení kvalit-
ních parametrů páry o nestandardní 
přechodný jev, který doprovází zvý-
šený hluk. Jeho zdrojem je potru-
bí pro nekvalitní páru, takzvanou 
polnici, jež je vypouštěná při najíž-
dění kotle do volného prostoru nad 
střechou kotelny. Zatímco směrem k 
Ledvicím se hluk „rozbil“ o objekty 
elektrárny a následně o protihluko-
vou stěnu před městem, v případě 
Chotějovic mu prakticky nic nebrá-
nilo v cestě.
„Rozdíl mezi dobou, kdy tlumiče 
nebyly, a dobou po jejich instalaci 
je obrovský. Před tím jsme si v Cho-
tějovicích mysleli, že nám někde 
na poli přistává nákladní letadlo, 
bavit se nedalo ani na ulici. Dnes 
si všichni pochvalujeme, že zdroj 
hluku z plynové kotelny byl odstra-
něn. Vstřícnost vedení společnos-

ti nás přesvědčila, že spolupráce s 
ČEZ Teplárenskou je na velmi dobré 
úrovni a může dobře fungovat i v 
budoucnu,“ pochvaluje si Barbora 
Bažantová, starostka obce Světec, 
pod jejíž působnost Chotějovice 
spadají. 
Po snížení hlukové zátěže i při krát-
kodobých provozních stavech kotel-
ny proběhlo pochopitelně nezbytné 
měření akustického tlaku, jehož vý-
sledky byly porovnány s těmi před 
instalací tlumičů. Měření probíhalo 
při souběžném najíždění dvou kot-
lů. Přímo u zdroje poklesla hlučnost  
o 24 dB (původně 95,8). V Chotě-
jovicích pak bylo naměřeno ve dne  
i v noci shodně 32,5 dB, přičemž 
hygienický limit pro den je 50 a noc 
40 dB.

„Pro srovnání lze uvést, že 90 dB 
vydá jedoucí vlak a 70 dB například 
zapnutá pračka či potlesk v sále. 
Současná hlučnost 32,5 dB v Chotě-
jovicích se přitom nejvíce přibližuje 
tichému pokoji s 30 dB. Velice mne 
přitom potěšilo, že o úspěšnosti pro-
jektu jsem nemusel nikoho z míst-
ních pomocí těchto čísel přesvědčo-
vat. Reagovali totiž velice pozitivně 
již na otázku, zda sami poznali rozdíl 
před a po instalaci tlumičů. Všichni 
mi potvrdili, že hluk při najíždění 
kotelny do provozu byl podstatně 
snížen a teď je to opravdu zcela něco 
jiného,“ uzavřel Radim Sobotík, ob-
chodní ředitel ČEZ Teplárenské.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 
pro severní a střední Čechy 

(redakčně kráceno)

Pavlína Nevrlá

KRÁTCE

Upozornění
V pátek 30. prosince bude uzavřen 
Městský úřad Bílina. Upozorňujeme 
obyvatele, aby počítali s tím, že si 
tento den nebudou moci na úřadě 
vyřizovat své záležitosti. Uzavřené 
bude také Informační centrum Bíli-
na. Děkujeme za pochopení.      (red)

Člověk v tísni: 
Otevíráme pro vás
dveře i okna 
Bílinská pobočka společnosti Člověk 
v tísni, o. p. s., poskytuje své sociální 
služby již od roku 2005. Chcete vě-
dět o naší činnosti víc? Zajímá vás, 
jak pomáháme lidem, kteří v Bílině 
potřebují podat pomocnou ruku? 
Chcete vědět, jak bojujeme proti dlu-
hům? Nebo vás zajímá, jak pracuje-
me s dětmi a mladými lidmi? 
Nabízíme vám ojedinělou příležitost 
zjistit, čím se zabýváme, jaké služby 
poskytujeme a komu se ve své práci 
věnujeme. 
Dne 25. listopadu 2016 pro vás ote-
víráme naše dveře a okna, abyste se 
o nás a naší činnosti dozvěděli co 
nejvíce a měli možnost prohlédnout 
si naše prostory i zevnitř. V dopo-
ledních hodinách proběhne setkání 
zástupců odborné veřejnosti, odpo-
ledne se již hodláme věnovat všem, 
kdo se chtějí o naší práci dozvědět 
víc. Od 13 do 17 hodin pro vás bu-
deme mít připraveny odpovědi na 
vaše otázky a ukázky některých na-
šich aktivit a tvorby našich klientů. 
Již nyní se na vás těšíme na adrese 
Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Bí-
lina, Teplická 555.                      (red)

Mobilní sociální
šatník opět 
pomáhal 
Díky občanům města Bíliny, kterým 
není lhostejný osud lidí, kteří se ocitli 
v tíživé životní situaci, mohla i v le-
tošním roce proběhnout akce zvaná 
Mobilní sociální šatník, kde bylo na-
bídnuto zdarma obnošené šatstvo. 
Jako každoročně tato akce proběhla 
pod záštitou odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Bí-
lina v prostorách Městské knihovny 
Bílina, pobočka Panelové sídliště. 
Akce měla pozitivní ohlasy. Ošacení, 
které si lidé nevybrali, bylo umístěno 
do kontejnerů na ošacení pro chari-
tativní organizace. 
Děkujeme občanům města Bíliny, 
vedoucí knihovny za poskytnutí pro-
storu a řediteli městské policie za 
pomoc při zajištění organizace.

Soňa Strýčková, DiS.
Irena Čermáková, DiS.

OSVaZ MěÚ Bílina 

Letecký pohled na plynovou kotelnu ČEZ Teplárenské v areálu Elektrárny Ledvice  
v době závěrečných terénních úprav v jejím okolí                                            Foto: Skupina ČEZ
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Michael Novotný: inkluzi ano, ale ne teď

Moderním trendem současného 
institucionálního vzdělávání je tak-
zvaná inkluze. Děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami by měly být 
začleňovány do běžných mateřských 
a základních škol. Tyto děti by se pak 
měly vzdělávat společně se zdravý-
mi. O tom, jak obtížně realizovatel-
ný tento záměr ministerstva školství 
je, jak může uškodit i pomoci a jak 
moc jsou na něj mateřské a základní 
školy připravené, říká v rozhovoru 
Michael Novotný. Je učitelem v Ma-
teřské škole Švabinského. Vzdělá-
vání dětí se věnuje podstatnou část 
svého života. Zkušenosti má právě 
i s prací ve speciální třídě mateřské 
školy. Porovnává teorii s praxí. Roz-
díly jsou bohužel propastné.
 
Pamatuji si, že před lety tu byla po-
dobná myšlenka. Tehdy se jí říkalo 
integrace, vznikaly integrované ško-
ly a jedním z cílů bylo také zrušení 
praktických škol. Z mého pohledu se 
to nepovedlo. Nyní je tu inkluze. Je 
mezi těmito pojmy rozdíl?
 
Podstatou integrace je poskytnout 
žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami společnou zkušenost se 
svými zdravými vrstevníky při re-
spektování jejich speciálních potřeb. 
Naproti tomu inkluze neboli inklu-
zívní vzdělávání, je společné vzdělá-
vání všech dětí bez rozdílu v jedné 
třídě, přičemž každému žákovi či dí-
těti se pedagog věnuje rovnoměrně.
 
Jste pro inkluzi?
 
Jsem, ale za určitých podmínek. 
Jsem pro inkluzi, ale ne teď. Orto-
doxní zastánci inkluzívního vzdě-

jako hysterie, tedy inkluze za každou 
cenu. Je také krátkozraké rušit spe-
ciální školství, které funguje velice 
dobře, a dokonce patří k těm nejlep-
ším v Evropě, možná ve světě. Takže 
si myslím, že není dobré začleňovat 
tyto děti do běžných tříd za každou 
cenu. Pracoval jsem ve speciální tří-
dě mateřské školy, kde bylo šest dětí, 
dva speciální pedagogové a jeden 
asistent a fungovalo to naprosto per-
fektně. Děti byly spokojené a velice 
efektivně se vzdělávaly. Integrovalo 
se pak třeba během vycházek nebo 
jsme chodili na návštěvy do běžných 
tříd. Takže nevím, proč se najednou 
za každou cenu chce rušit něco, co 
prostě perfektně funguje.
 
Kdo rozhoduje o tom, zda dítě pře-
stoupí ze speciální mateřské školy 
do klasické?
 
Musí být samozřejmě posudek spe-
ciálně pedagogického centra nebo 
pedagogicko-psychologické porad-
ny. Ve finále ale stejně rozhodne 
rodič. Takže pokud speciální peda-
gog nebo psycholog v dobré víře a 
v nejlepším zájmu dítěte vidí, že by 
v běžné třídě mohlo mít konkrétní 
dítě problémy, tak doporučí, aby ve 
speciální třídě zůstalo. Rodič se ale 
rozhodne, že prostě do běžné školy 
půjde, tak tam půjde. Většinou si 
vůbec neuvědomí, že to může mít 
pro jeho potomka velice negativní 
důsledky. Dětská psychika je velice 
křehká, a pokud něco zkazíme, pak 
se to může velice těžce napravovat. 
Důležitý je respekt k potřebám a 
také možnostem konkrétního dítěte.
 
Ve kterém případě je inkluze pro-
spěšná a v jakém ne?
 
Záleží na druhu a stupni postižení. 
Autista, když má ještě třeba Asper-
gerův syndrom, může mít z působe-
ní ve větším kolektivu dětí značné 
problémy. Má své rituály, nemá rád 
změny, fyzické kontakty, hluk. Je 
tedy těžké vůbec docílit toho, aby 
takové dítě do kolektivu zdravých 
dětí rádo chodilo, natož aby se tam 
vzdělávalo. Naproti tomu smyslová 
postižení se dají velmi snadno integ-
rovat. Když není žádné omezení in-
telektové, dítě je vzdělávatelné, ako-
rát třeba nevidí nebo neslyší. Děti s 
lehčím typem mentální retardace 
či somatickým postižením by také 
v inkluzívním vzdělávání mohly 
být úspěšné. Může to být i vozíčkář, 
když je na to škola stavebně upra-
vena. V těchto případech je inkluze 
snadnější a přínosná.
 
Proč někteří rodiče chtějí za každou 
cenu dát své postižené dítě do kla-
sické školy?
 
Můj názor je takový, že je pro ně 
mnohdy velice těžké si připustit, 
že jejich dítě má nějaký problém, a 

lávání se odkazují na fakt, že tento 
způsob vzdělávání v zahraničí veli-
ce dobře funguje. Je ale potřeba vše 
vnímat v souvislostech. V zahrani-
čí, kde inkluze funguje, mají zcela 
odlišné podmínky ve vzdělávání, 
ať už se jedná o materiální či tech-
nické podmínky, nebo o podmínky 
personální. Pro pedagoga, který je 
ve třídě většinu času sám, je velice 
obtížné věnovat se dítěti se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a při-
tom nezanedbávat ostatní děti. Ač 
inkluze k druhu a stupni postižení 
nepřihlíží, nelze jej zcela ignorovat. 
Jsme učitelé, nikoli kouzelníci a při-
znejme si, že „polovičatá“ inkluze 
dítěti spíše ublíží, nežli pomůže. In-
kluze tedy ano, ale ne za současných 
podmínek.
 
Jsou řešením asistenti?
 
Mohou pomoci, ale řešením nejsou. 
Jde o to, že někdo musí vytvářet 
vzdělávací nabídku pro děti se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, 
tedy odborník se speciálně peda-
gogickým vzděláním. Učitelky v 
mateřské škole si mnohdy nevědí 
rady nebo nemají zkušenosti s tím, 
jak s těmito dětmi pracovat. Meto-
dy a formy práce s dětmi, které mají 
nějaké speciální vzdělávací potřeby, 
jsou v mnoha ohledech odlišné od 
běžných vzdělávacích metod. A asi-
stenti se to během tříměsíčního kur-
zu, který musejí mít, aby tuto práci 
směli dělat, nenaučí. Takže jsou stej-
ně odkázáni na učitele. Učitel je pak 
stejně ten, který asistenta na třídě 
vede. Nicméně jejich pomoc na tří-
dách je určitě vítána.
 
Je inkluze vážně tak zapotřebí?
 
Pokud mohu sdělit svůj subjektivní 
názor, pak se mi současné inklu-
zívní snahy jeví v mnoha ohledech 

chtějí dokázat za každou cenu, že se 
nikterak neliší od svých vrstevníků, 
a tedy může velice snadno absolvo-
vat vzdělávání v běžné třídě. Jenže 
takováto „opičí“ láska je velice so-
becká a může být do značné míry 
pro dítě destruktivní. Dítě, když 
nestíhá tempo ostatních vrstevní-
ků nebo nechápe některé důležité 
poznatky, nezažívá úspěch a to je 
pak pro něj velice negativní jak po 
psychické, tak emocionální stránce. 
Ostatní si kreslí, hrají hry a dítě tam 
sedí a nezažívá žádná pozitiva. Pro-
stě bych toto rozhodnutí nenechával 
na rodičích. Od toho jsou školská 
poradenská zařízení.
 
Takže za kterých podmínek by moh-
la inkluze fungovat na sto procent a 
speciální třídy či praktické školy by 
se mohly zrušit?
 
Musely by se značně změnit pod-
mínky. Ve třídách chybí materiální 
zajištění pro tyto děti, například 
didaktické pomůcky. Chybí zmiňo-
vaná vzdělávací nabídka, aby učitel 
měl jakési vodítko k tomu, co má s 
tím dítětem dělat, protože ho samo-
zřejmě nemůže zapojovat do všech 
činností, které dělají zdravé děti. Ve 
třídě musí být dostatek specializova-
ných lidí a ne jeden učitel, který není 
speciální pedagog, a jeden asistent, 
který, co si budeme povídat, nemusí 
mít ani maturitu, a má jen tříměsíč-
ní kurz. Nechci shazovat důležitost 
těchto asistentů, ale z vlastní zku-
šenosti vím, že to prostě zdaleka 
nejsou specialisté, přitom je často v 
jejich rukou značná část vzdělávání 
postiženého dítěte. To přece není 
dobře.
 
Jak přistupují zdravé děti k postiže-
nému?
 
To je takové gró inkluze, aby zdra-
vé dítě poznalo potřeby a problé-
my svého vrstevníka se speciálními 
vzdělávacími potřebami a naopak. 
V mateřské škole, když si sednu s 
dětmi do kruhu a začlením i dítě s 
postižením, vysvětlím, proč je odliš-
ný a jak, tak ho děti přijímají velmi 
dobře. Rychle ho mají za kamaráda. 
Pomáhají mu a starají se o něj. To 
je ale jen jeden element té inkluze - 
adaptace dětí na sebe a na prostředí 
školy. Ale chybí tu to vzdělávání, to 
by mělo být primární.
 
Mají školky povinnost přijmout v 
rámci inkluze dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami?
 
Vlastně ano. Neexistuje důvod, proč 
by škola mohla takové dítě odmít-
nout. Výjimkou může být jen to, 
když škola není stavebně přizpůso-
bena například vozíčkáři. Nikoho už 
pak nezajímá, že škola nemá peníze 
na asistenty nebo nemá odborníky.  

Pavlína Nevrlá

Učitel Michael Novotný při hře s dětmi ve Švabince                                                     Foto: MŠ
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Robert Vano vyprávěl o svém životě  

Fotografie zachycují velkou proměnu vily

Své fotografie vystavoval Robert 
Vano v galerii U Kostela v Bílině. Na 
vernisáži výstavy byl sám přítomen 
a četné publikum pobavil vyprávě-
ním o svém životě. Výstava byla prů-
řezem jeho tvorbou. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout fotografie, které 
vznikaly pro módní časopisy, četné 
portréty či akty mužů i žen. 
Robert Vano se narodil ve sloven-
ských Nových Zámcích, jeho původ 
je maďarský. Jak sám říká, vyrůstal v 
chudších poměrech. To však rodinu 
velmi semklo. 
Svůj první fotoaparát dostal asi ve 
dvanácti letech. Byl plastový a stál 
padesát korun. “Už jako malý jsem 
nechápal takové ty kolektivní čin-
nosti. To nebylo nic pro mě. Když 
jsem viděl kluky, jak se honí za jed-
ním míčem, pro sebe jsem si říkal: 

Víceúčelové komunitní centrum 
před rekonstrukcí a po ní. To je 
námět výstavy fotografií, které si  
v centru ve Skleničkově ulici mohou 
lidé prohlédnout do konce listopa-
du. Snímky zachycují nepořádek, 
který ve vile zanechali nepřizpůsobi-
ví, rozbité podlahy i barevné nátěry 
zdí, které tam zbyly ještě z doby, kdy 
dům sloužil pionýrům. Na záběrech 
před rekonstrukcí je však také vidět 
části budovy, které zůstaly v takřka 
neporušeném stavu, jako je napří-
klad schodiště či stropy. Ve vstupní 
hale se podařilo dochovat i původní 
podlahu. 
Rekonstrukce vily začala v únoru 
roku 2015 a končila téhož roku na 

podzim. Všechny zdi nyní mají bílý 
nátěr, který rozzářil prostory. Cel-
ková rekonsturkce zahrnula i opra-
vy teras a verandy, nový je vytápěcí 
systém, zázemí pro návštěvníky i so-
ciální zařízení. Nejobtížnější na celé 
práci bylo sladit mnoho různých 

oprav, které probíhaly současně. Na 
rekonstrukci se podílelo třicet pra-
covníků ve čtyřech patrech budovy. 
Oříškem byla také vykopaná díra v 
přízemí vily, kde měl původně být 
bazén. K tomu však nikdy nedošlo 
a nyní bylo zapotřebí díru zasypat. 

Kvůli tomu byla v rámci rekonstruk-
ce probourána část podlahy v prv-
ním patře, kterou se díra v přízemí 
zasypávala sutí z vyšších pater. Veš-
keré proměny dokládají fotografie. 
Víceúčelové komunitní centrum Bí-
lina nyní slouží různým zájmovým 
skupinám, například historickému 
spolku, železničním modelářům, 
fotbalistům, dětem z Klokánku 
nebo jako zkušebna hudební skupi-
ně. Pořádají se tam výstavy, výtvarné 
workshopy pro děti, koncerty a po-
dobné kulturní akce.  
Výstava je veřejnosti přístupná  
v úterý a ve středu od 15 do 17 ho-
din, v pátek od 15 do 18 hodin a v 
sobotu od 9 do 12 hodin. Skupiny se 
mohou na prohlídku výstavy objed-
nat i dopoledne na telefonním čísle 
734 851 933.

dejte každému jeho míč a bude po-
koj. Zkrátka jsem chtěl dělat něco, u 
čeho budu sám. A s prvním fotoapa-

rátem přišla touha být fotografem,” 
vyprávěl umělec. 
Cesta k tomuto povolání však byla 
dlouhá. V padesátých letech jeho 
rodiče chtěli, aby jednou dělal více 
“chlapské” povolání. Robert Vano 
však vše vyřešil po svém. “Najed-
nou mi bylo osmnáct a měl jsem jít 
na vojnu. To bylo šílené. Představil 
jsem si, jak dva roky dělám, co mi 
někdo nařídí, a ještě s tolika chlapy 
okolo. To pro mě bylo nepřípustné. 
S kamarádem jsme se tedy rozhod-
li, že utečeme na západ. A že sebou 
vezmeme kamarádku Evu, protože 
bychom ji mohli někde v Itálii tře-
ba za dva miliony dolarů prodat,” 
popsal s nadsázkou svůj odchod  
z republiky. Podařilo se mu do-
stat se v Itálii do amerického 
uprchlického tábora. Protože v 
Americe je člověk dospělý až v 
jednadvaceti letech, byl Robert 

Vano v osmnácti ještě mladistvý  
a mohl si vybrat, jestli se vrátí zpět 
do Československa nebo se nechá 
adoptovat Američany. 
Druhá varianta byla schůdnější,  
a tak se dostal do Ameriky. Tam se 
začal učit kadeřníkem a díky tomu 
se seznámil s fotografem, od kterého 
se pak mnoho věcí naučil. 
Nyní je Robert Vano světoznámý 
fotograf, který pracoval pro mód-
ní časopisy v New Yorku, Paříži  
či Miláně. V Čechách nyní fotogra-
fuje známé osobnosti - herce, zpě-
váky i bývalého prezidenta Václava 
Havla či jeho ženu Dagmar. 
Beseda s vernisáží se konala ve velmi 
přátelském duchu. Fotograf odpoví-
dal upřímně na všechny dotazy ná-
vštěvníků, podepisoval své fotogra-
fie a představil svou novou knihu.  
Výběr z jeho snímků si lidé mohli 
prohlédnout do konce října.      

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá Pavlína Nevrlá

SOUTĚŽ NA LISTOPAD
ZNÁTE SVÉ MĚSTO?

Na které budově v centru města a jeho okolí se nachází znak na ob-
rázku? Odpovědi zasílejte do 20. listopadu 2016. Jako výhru si odne-
sete poukázku na 300 korun do vinotéky Bez kocoura. 

ŘEŠENÍ SOUTĚŽE
Hádanka z Bílinského zpravodaje č. 9 nemá výherce. Prozradí-
me, že se jednalo o sochu sv. Antonína, která stojí v parku na-
proti ZŠ Lidická. Zrestaurovaná se na místo vrátila v roce 2012  
z pražské akademie výtvarného umění pod vedením profesora Petra Siegla.

Nově otevřeno
Pizza Cafe Bílina – Břežánská 390/7 (vedle gymnázia)

velká změna interiéru, nekuřácké prostředí, dětský koutek,
WiFi zdarma, platba stravenkami, 
pestrá nabídka jídel, alko i nealko

Happy hour sleva 15% každý den na veškeré jídlo od 15.00 - 16.00 
hodin www.pizzacafebilina.cz

Rozvozy zdarma - tel.: 606 606 190
Těšíme se na vaši návštěvu!

 

INZERCE

Robert Vano při besedě

Fotografie srovnávají stav před rekonstrukcí a po ní                            Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Václav Weber
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Miroslav Táborský se 
patnácti rolí nezalekl

V Městském divadle Bílina se usku-
tečnilo divadelní představení Blá-
zinec. Ve všech patnácti hlavních 
rolích se představil vynikající herec 
a dabér Miroslav Táborský.
Hra Blázinec Jaroslava Gillara je 
napínavou groteskou, ve které se 
zmocní blázni vlády nad ústavem, 
který je však alegorickou podobou 
světa. Nečekané zvraty a konflikty 
jsou doprovázeny “crazy” situacemi 
jako z němého filmu. Výstupy často 

V Městském divadle v Bílině se uskutečnil pořad ve spolupráci s Fast 
Agenturou - příjemné  setkání herečky Uršuly Klukové a herce i komika 
Jiřího Krampola. Zajímavé setkání a vyprávění o životě herců, doplněné 
historkami z divadelních prken nejen divadla Semafor a divadla Š & G, 
ale i z filmového prostředí vhodně zpestřil písničkami a moderací Ši-
mon Pečenka.                                                                                             (red)

V sobotu 15. listopadu se v Bílině 
uskutečnil 1. ročník festivalu Reso-
Fest, který je věnovaný rezofonické 
kytaře. Festival zahájila znovuzro-
zená sestava mosteckého kytaristy 
Petra Karkošky, vystoupili pod ná-
zvem Blues no More Resophonic. 
Dále následovalo autentické folk-
-bluesové duo z Maďarska v čele s 
výborným kytaristou a zpěvákem 
Fekete Jenőm. 
V osm hodin večer na scénu na-
stoupila osobnost rakouské hu-
dební scény, písničkář, kytarista a 
zpěvák Ripoff Raskolnikov, který 
prezentoval nádherné folkové i 
bluesové písničky. V průběhu vy-
stoupení hrál na rezofonickou, 
akustickou i na elektrickou kyta-
ru. Závěr festivalu patřil osobnosti 
britské hudební scény, kytaristovi a 
zpěvákovi Eddie Martinovi, který v 
Anglii obdržel několik ocenění Bri-
tish Blues Awards. Svoje vystoupení 
zahájil akusticky na rezofonickou 
kytaru a později se v elektrickém 
setu přidala rytmická sekce, kterou 

připomínají dramatiku absurdního 
divadla.
Hra je inspirována mimo jiné mo-
tivy E. A. Poea. Sugestivní scény 
strachu a hrůzy jsou protkány ty-
pickým poeovským humorem a vy-
tvářejí tak pro diváka velký jevištní 
zážitek.
Všech patnáct rolí zpracoval Miro-
slav Táborský svým osobitým způ-
sobem. 

(red)   

tvořili zkušení muzikanti. Baskyta-
rista Peter Oberländer ze Slovenska 
a za bicí se posadil sám pořadatel 
akce Tomáš Bobrovniczký. Jejich 
repertoár tvořily nejen bluesové 
písně, ale zahráli i rockové a fun-
kové skladby. O zvuk se postaral 
Martin Kačírek, který to zvládl na 
jedničku.
I když pořadatelé festivalu Tomáš 
Bobrovniczký (Pure Music) a KC 
Bílina odvedli skvělou práci a na-
bídli kvalitní program s umělci na 
světové úrovni, tak počet návštěv-
níků byl opravdu žalostný. Festival 
navštívili lidé z Pardubic, Kadaně, 
Teplic, Klatov a dokonce až z Ně-
mecka. Bílinských tam bylo možná 
pět. Díky skvělému zvuku a vysoké 
úrovni kapel se podařilo vytvořit 
skvělou atmosféru. Je nám moc líto, 
že obyvatelé Bíliny nemají zájem o 
kvalitní kulturu a neocení snahu 
pořadatelů. Proto je otázkou, zda 
má význam v Bílině dál něco po-
dobného pořádat.

Petra Börnerová

Ukázka z představení Blázinec                                                                             Foto: Václav Weber

Bílinští nemají zájem 
o kvalitní kulturu

První ročník ResoFestu přilákal spíše návštěvníky z jiných měst   Foto: Václav Weber

Krampol a Kluková bavili 
diváky historkami

Rošáda pomůže zachránit 
manželskou krizi

Sleva 50 procent na Senior pas.Uršula Kluková a Jiří Krampol při setkání v Bílině                 Foto: Václav Weber

V listopadu můžete v bílinském 
divadle shlédnout představení 
Rošáda. Hra divadelního spol-
ku Frída v režii Jakuba Nvota se 
uskuteční 24. listopadu od 19 ho-
din. 
Laura žije se svým manželem 
Viktorem ve šťastném vztahu. 
Viktor má dobrou práci, vždy se 
o všechno postará, ale posled-
ní dny se začíná chovat divně.  
V noci chodí po bytě. Čím dál víc 
mluví sám se sebou. Laura tuší,  
že se něco děje, ale nedokáže 
tomu přijít na kloub hned. 
Viktorovo podivné chování se 
začne stupňovat. Na několik dní 
se ztratí, nikdo neví kam. Navíc 
manželům někdo v bance zruší 
jejich účet a za podivných okol-
ností vykrade byt. Vyvrcholením 
podivných událostí je den, kdy 

na jejich adresu doručí exotické 
zvíře, které Viktor koupil v měst-
ské ZOO. Laura pochopí, že její 
muž prochází nejen těžkou krizí, 
ale dokonce přišel i o svoji práci. 
Jejich společný život potřebuje 
změnu. 
Laura vymyslí na první pohled 
šílený záchranný plán. To už se 
jim ale do života začne vměšo-
vat Viktorův puntičkářský starší 
bratr Artur a jeho tři sestry, ve 
snaze pomoct. Laura si však není 
přesně jistá, komu. Musí vzít si-
tuaci pevně do svých rukou, aby 
všechno bylo tak jako dřív. 
Ve hře se diváci setkají s Mar-
tinem Trnavským, Bárou Mu-
nzarovou, Radimem Novákem  
a Marikou Procházkovou. Vstup-
né je do přízemí 280 korun a na 
balkon 230 korun.
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Marek Ztracený se v Bílině rozhodně neztratil

Neuvěřitelnou atmosféru zažil Kul-
turní dům Fontána Za Chlumem 
Bílina během koncertu Marka 
Ztraceného, který přijel do Bíliny 
zahrát v rámci mini koncertního 
turné Harmonika Tour. „Jedná se 
pouze o pět malých koncertů, kte-
ré jsme si dali za odměnu, protože 
jsme letos odehráli několik festi-
valů a koncertů, které jsou velmi 
náročné na organizaci a techniku,“ 
prozradil skladatel, textař a zpěvák 
Marek Ztracený. „Jednoduše jsme 
si řekli, že to uděláme jako za mla-
da s kytarou na zádech a zahrajeme 
v malých sálech,“ doplnil s tím, že 
právě tahle forma hraní je všechny 
hodně baví, protože je tam větší 
kontakt s divákem a bezprostřední 
atmosféra. „Navíc jsme si pozvali 
harmonikáře, takže všechny písnič-
ky, které hrajeme, jsou sice známé, 
ale harmonika tomu dodala nový 
rozměr,“ dodal.
Marka Ztraceného přivedl k hudbě 
jeho otec, který měl duši rocke-

ra, ale syna bral často do hospod, 
kde spolu hráli na kytaru a zpívali. 
„Vzpomínám si, že slepičku krope-
natou jsem hrál asi nejvíc a další 
hospodské odrhovačky se čtyřmi 
akordy.“ Od slepičky kropenaté ale 
ušel zpěvák kus cesty a v součas-
né době patří k nejpopulárnějším 
zpěvákům na české hudební scéně. 
Z jeho vystoupení šla neuvěřitelná 
energie, která pohltila všechny pří-
tomné natolik, že se musel dvakrát 
vrátit na pódium během děkovačky. 
„Koncert byl úžasný, určitě nelitu-
jeme, že jsme šli,“ řekla Věra Ryjáč-
ková.
V současné době pracuje Ma-
rek Ztracený na několika nových 
skladbách. Pro zajímavost, ačkoli 
se vyhýbá psaní pro jiné interprety, 
složil pro Martinu Pártlovou pís-
ničku Bolím, která se stala úvodní 
písní celovečerního filmu Seznam-
ka. „Rok a půl se nic nedělo a na-
jednou začaly hrát písničku rádia, 
až se dostala do filmu. V šuplíku 
mám rozepsané texty, ale nechci to 
uspěchat a nerad skládám písnič-
ky jen pro business, to není nikdy 
dobře.“

Lada Laiblová

Marek Ztracený přivezl do Bíliny senzační atmosféru při svém koncertě

Foto: Lada Laiblová

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
Od 1. listopadu 2016 do 2.ledna 2017

GRAFICKOU CESTOU
Vernisáž 1. listopadu v 16.00 hodin

Prodejní výstava studentů U3V při UJEP v Ústí 
nad Labem.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
26. listopadu 15.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2016
V rámci programu se uskuteční divadelní 
pohádka pro děti PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ 
HVĚZDOU v městském divadle a koncert v 

kostele Sv. Petra a Pavla POSLÁN OD BOHA 
JEST ANDĚL

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
13. listopadu 15.00 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ - PICHLOVANKA
Hudební a taneční odpoledne , k poslechu a k 

tanci zahraje kapela PICHLOVANKA

MĚSTSKÉ DIVADLO 
22. listopadu 19.00 hodin

MŮJ TAJNÝ DENÍK
Svěží komedie o problémech mládí v novém 
představení Bílinského divadelního minima.

24. listopadu 19.00 hodin
ROŠÁDA

Divadelní představení

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 
27. listopadu 16.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE 2016
Adventní koncert dětí z MŠ v kostele, výtěžek z 

koncertu jde na opravu varhan z kostela

DIGITÁLNÍ KINO 
11. listopadu 17.30 hodin

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY – 2D
11. listopadu 20.00 hodin
POHÁDKY PRO EMU – 2D
12. listopadu 17.30 hodin

JÁ KOCOUR - 2D
12. listopadu 20.00 hodin

INFERNO – 2D
13. listopadu 15.00 hodin

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ – 2D
Pátek 18. listopadu 17.30 hodin

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC – 2D
18. listopadu 20.00 hodin

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT – 3D
19. listopadu 17.30 hodin

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT – 3D
19. listopadu 20.00 hodin

OSTRAVAK OSTRAVSKI – 2D
20. listopadu 15.00 hodin

LICHOŽROUTI – 2D
25. listopadu 17.30 hodin

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT – 3D
25. listopadu 20.00 hodin

ANTHROPOID - 2D

PROJEKCE V RÁMCI ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMU 2016

26. listopadu 20.00 hodin
POHÁDKY PRO EMU – 2D
27. listopadu 15.00 hodin

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI 
SVĚTA – 2D

PŘIPRAVUJEME 
NA PROSINEC 2016

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
4. prosince 15.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S DIVADLEM KRABI-
CE TEPLICE

MĚSTSKÉ DIVADLO
13. prosince 19.00 hodin

VÁNOČNÍ TOUR 2016
JANEK LEDECKÝ & NOSTICOVO KVARTETO

Koncert zpěváka Janka Ledeckého a Nostizova 
kvarteta

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE 2016

1. advent vystoupí děti z mateřských škol, 2. 
advent vystoupí děti ze základních škol, 3. 

advent vystoupí děti ze základní umělecké 
školy, 4. advent vystoupí Andrea Tögel 

Kalivodová
vždy od 16 hodin

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
25. listopadu 16.45 hodin

DISKO JUMPING PRO DĚTI
25. listopadu 18.00 hodin

NOČNÍ PÁRTY PRO REBELKY
26. listopadu 10.00 hodin

KRABIČKY A TAŠTIČKY NA MALÉ VĚCIČKY
26. listopadu 10.00 hodin

KERAMICKÁ DÍLNA
26. listopadu 10.00 hodin

HRAVÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU
26. listopadu 13.00 hodin

ADVENTNÍ DEKORACE
Výroba adventní dekorace
27. listopadu 08.15 hodin

KOUZELNÝ SVĚT HAMLEYS PRAHA
Výlet klubu Stonožka do jediného Hamleys 

ve střední Evropě
2. prosince 15.00 hodin

VÁNOČNÍ DÍLNA
Výroba vánočních přání
3. prosince 10.00 hodin

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY/PUBERŤAČKY
Zimní zdobený svícen

3. prosince 10.00 hodin
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ

3. prosince 10.00 hodin
DOPOLEDNE PRO KLUKY

Ukázka robotiky, elektronický výrobek, 
krabičky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
9. listopadu 9.30 hodin

PODZIMNÍ BESEDA 
Dopolední setkání dětí z mateřské školy

16. listopadu 15.00 hodin 
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Přijďte se svými dětmi, vnoučaty nebo mlad-
šími sourozenci na odpoledne plné pěkných 
příběhů, pohádek, hádanek a kreslení. Číst si 

budeme na téma ZIMA V POHÁDCE 
29. listopadu 9.00 a 10.30 hodin

KOUZELNÝ SVĚT DĚTÍ V BÁSNÍCH 
Zábavné dopoledne pro předškoláky s tématy 
podzimu a nadcházející zimy v básničkách s 

praktickou částí pracovních listů
30. listopadu 17 hodin 

ZDRAVÉ VAŘENÍ II. 
Čaj o páté. Beseda pro veřejnost 

do konce prosince
VÝSTAVA PRACÍ Z LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ 

SOUTĚŽE 

Program kulturních a společenských akcí

IN
ZE

RC
E
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Opravená kaplička byla zasvěcena Matce Boží

Zachráněný kostel v Mrzlicích ožil výstavou

Zahrada skřítka Hrobčíka má nové obyvatele

V Mukově na Hrobčicku obnovi-
li kapli nad bájným pramenem sv. 
Prokopa na úpatí vrchu Hradišťany. 
Slavnost zahájilo klarinetové kvarte-
to Clarinetika, samotného žehnání 
kaple se ujal bílinský vikář P. ThLic. 
Marcin Saj. Kapli zasvětil Matce 
Boží. Kaple a mohutná lípa před ní 
bývaly vždy symbolem a chloubou 
Mukova. 
O finanční podporu na obnovu této 
drobné památky se místní spolek 
i obec snažily řadu let a až v tomto 
roce byly úspěšné. Podařilo se získat 
dotaci od ministerstva pro místní 
rozvoj v celkové výši 217 350 korun. 
Rekonstrukci provedl umělecký štu-
katér Karel Kaliba.
„Drobné památky jsou šperkem 
zdejší unikátní krajiny Českého 
středohoří. Péče o krajinu a její mi-
nulost je investicí do budoucnosti, 
do vytváření kvalitního vztahu lidí 
ke svému domovu. Ani zákon o pa-
mátkové péči či ochraně přírody ne-
ochrání krajinu lépe nežli lidé, kteří 
ji mají rádi, chtějí v ní žít a cítit se 
spokojeni,“ uvedla starostka Hrob-
čic Jana Syslová. 
Hradišťany jsou čedičový a znělco-
vý vrch, druhý nejvyšší vrchol Čes-

Do mrzlického kostela si lidé moh-
li po celý měsíc přijít prohlédnout 
národní putovní výstavu Má vlast 
cestami proměn. Vernisáž se kona-
la v první říjnový den a  úderem 16. 
hodiny se kostel, který je na někte-
rých mapách označován již jen jako 
zřícenina, naplnil k prasknutí ná-
vštěvníky. Hrobčicko v této jedineč-
né výstavě reprezentovalo Ústecký 
kraj hned dvěma významnými pro-
jekty záchrany historických staveb,  
a to kostelem sv. Prokopa v Mukově 
a kostelem sv. Jakuba Většího v Mrz-
licích a jeho proměnou z chátrající 
ruiny v obnovenou důstojnou domi-
nantu obce.
O zahájení se postaral dětský pě-
vecký sbor ZUŠ Gustava Waltera  
v Bílině pod vedením Veroniky 
Duchoslavové s klavírním dopro-

Mateřská škola v Hrobčicích pravi-
delně připravuje na začátek školního 
roku různé akce, ta letošní se však 
od minulých poněkud lišila. Nová 
zahrada skřítka Hrobčíka je již plně 
funkční a nabízí mnoho prostoru 
pro vzdělávání dětí a jejich přiblíže-
ní k přírodě. 
Učitelky připravily na zahradě pro 
děti velké překvapení. Namísto ob-
vyklých her a soutěží se tentokrát 
velkou událostí stal křest nových 

kamarádů. V ohrádce se tu nově 
prohání jeden černý a jeden bílý 
beránek. Děti je samy pojmenovaly, 
dostali jména Čertík a Bertík. Jejich 
patronem se stala rodina Černíků 
z Bíliny. „Zahrada nabízí dostatek 
podnětů pro rozvoj zájmů dětí o 
přírodu a poznávání přírodních zá-
konitostí formou her a zábavy, záro-
veň napomáhá rozvíjet všestrannou 
obratnost a pohybovou zdatnost 
našich nejmenších. Celkově zahra-

da poskytuje velmi přátelský prostor 
pro realizaci nejrůznějších environ-
mentálních programů,“ uvedla sta-
rostka obce Hrobčice Jana Syslová.
Děti přivítaly nový školní rok spo-
lečně s rodiči a učitelkami. Na křest 
beránků donesla starostka dětem 
krásný dort s vyobrazením obou be-
ránků. Počasí se vydařilo, děti si při 
této příležitosti opekly buřtíky a na 
závěr usedly pod pergolou v impro-
vizovaném letním kině.  

„Děti nejen pěstují rostliny, ovoce a 
zeleninu, ale máme i morčátka a krá-
líčky. Teď už jsme chtěli jít i do tro-
chu větších zvířátek, o které se bu-
deme muset starat více, a proto jsme 
pořídili beránky. Máme nádhernou 
velkou zahradu a určitě bychom 
chtěli ještě rozšířit naši minifarmič-
ku. Teď máme možnost vyzkoušet si, 
jak se o naše zvířátka zvládneme sta-
rat my i naše děti,“ doplnila ředitelka 
školky Marcela Dvořáková.           (red)

kého středohoří. Nalézají se asi 7 
kilometrů jihozápadně od Milešov-
ky. Většina kopce včetně vrcholové 
části spadá do katastrálního území 
Mukov obce Hrobčice v okrese Tep-
lice. Na travnaté náhorní plošině se 
nachází přírodní rezervace. Místo je 

vodem Jiřího Bidrmana. Výstava 
Má vlast cestami proměn přinesla 
svědectví o zvelebování opomí-

také výzamné archeologické nalezi-
ště, jsou zde jasně zřetelné stopy po 
starém keltském hradišti oválného či 
kruhového tvaru, které bylo obklo-
peno dvojitým valem z čedičových 
kamenů, místy dosahuje výšky až 
dva metry.

jených míst a sídel v naší krajině,  
o proměnách chátrajících staveb 
v důstojné objekty s užitečnou 

Jak sv. Prokop zlověstnou studnu
zažehnal
 
Před nepamětnými časy na úpatí 
Hradišťan vyvěral pramen jménem 
Born. Jeho voda byla černá, v blíz-
kosti nerostla ani tráva, ani mech, 
když se ho něco živého dotklo, mu-
selo zemřít. 
Tato studna přivolávala mlhy, bouři 
a krupobití. V roce 1000 přišel do 
této krajiny sv. Prokop. Jeho první 
myšlenkou bylo obyvatele od zlo-
věstné studny osvobodit. Vyžádal si 
v její blízkosti poustevnickou celu, 
tři dni a tři noci prosil u všemohou-
cího Boha. 
Třetí noc ho přemohla únava a spa-
ní. Ve snu se mu zjevil anděl, jež mu 
přikázal vzít mokré dřevo a přikrýt 
pramen. Příští den prosil Prokop 
obyvatele a bíle oděná děvčata, aby 
s ním šla k pramenu. Vzal dveře z 
malé kapličky v místě, přikryl pra-
men a zaházel hlínou. Nahoru za-
razil svou poutnickou hůl, ze které 
vzápětí vyrazily tři olistěné pruty a 
vzrostly v mohutnou lípu. Tak byla 
tato oblast od trápení a zlé moci vy-
svobozena. Voda od té doby platila 
za nejlepší z celého okolí.             (red)

náplní, o zkrášlených náměstích  
a návsích, nádražích i sakrálních 
stavbách. „V Mrzlicích jsme měli 
vystavenou jen část z celé výstavy, 
zhruba 50 proměn, které jsme si vy-
brali. Při této krásné příležitosti jsem 
se rozhodla představit novou kolekci 
11 kusů pohlednic obcí Hrobčicka. 
Každá z obcí má nyní svou pohled-
nici. 
Jednu společnou pohlednici mají  
i obce důlní činností dávno zaniklé. 
Těmi jsou Dřínek, Hetov a Radove-
sice. Vernisáž předčila všechna naše 
očekávání v návštěvnosti. Děkuji 
všem, kteří se na akci podíleli, a ze-
jména Janě Biedermannové, která se 
zchátralého kostela v roce 2012 ujala 
a vybudovala z něj skvostný prostor 
pro setkávání,“ uvedla starostka 
Hrobčic Jana Syslová.                    (red)

Vikář P. ThLic. Marcin Saj při žehnání kaple                                                Foto: Pavlína Nevrlá

Ukázka výstavy v mrzlickém kostele                                                               Foto: Obec Hrobčice
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Ředitel hostomické školy Aleš Žák: Jsme 
menší rodinná škola a jsme na to pyšní

Když rodič hledá pro své dítě menší 
klidnou rodinnou školu, nejlépe na 
vesnici, nemusí od Bíliny jezdit dale-
ko. Základní škola v Hostomicích je 
jediná “vesnická” škola na Bílinsku a 
na svůj charakter je náležitě pyšná. 
Má k tomu své důvody - úspěchy 
svých žáků na středních školách i to, 
že se absolventi do školy rádi vracejí 
jen tak na návštěvu. Základní školu 
Čestmíra Císaře v rozhovoru přesta-
vil ředitel Aleš Žák.
 
Jaká je vaše škola?
 
Jsme spíše rodinná škola, navzájem 
se tu všichni znají. Je tu nyní 251 
dětí. Troufám si říct, že jsme škola 
velice dobrá, naše děti jsou úspěš-
né v dalším studiu a dostávají se i 
na gymnázia. Děti tu učí celkem 
osmnáct učitelů. Pouze dva učitelé 
nejsou kvalifikováni, ale v současné 
době si kvalifikaci doplňují. V dru-
žině je jedna vychovatelka. Kapacita 
družiny je třicet dětí. Poptávka po 
družině byla však dvojnásobná, a tak 
jsme zavedli odpoledne volnočasový 
kroužek, ve kterém děti mohou trá-
vit čas, než jim jede autobus domů. 
Více než polovina našich žáků je to-
tiž z okolních obcí.
 
Jsou tu dvě budovy, 
jak je využíváte?
 
Stará budova byla otevřena v září 
roku 1893, nová budova v září 1964. 
Novější budova má za sebou kom-

pletní rekonstrukci střechy, výměnu 
oken a zateplení, realizovanou v roce 
2012. Starší budova na opravy tepr-
ve čeká. Sehnat peníze není snadné, 
obec si musela vzít na poslední re-
konstrukci čtrnáctimilionový úvěr a 
nemůže si dovolit vzít další. Potřeb-
né jsou ale hlavně opravy staré bu-
dovy zvenčí. Zevnitř je velmi pěkná 
a technicky skvěle vybavená. V obou 
budovách máme například automa-
tické řízení kotlů, termostatické ven-
tily a další moderní věci.
 
Kdo to byl Čestmír Císař, 
po němž se škola nazývá?
 
Čestmír Císař byl politik, na kterého 
se tak trochu zapomíná. Narodil se 
v Hostomicích. Byl v Komunistické 
straně Československa a účastník 
Pražského jara 1968 ve vedení spo-
lu s pány Dubčekem, Smrkovským, 
Černíkem atd. Byl to tak trochu ide-
alista, který si myslel, že by se něco 
dalo změnit v područí ruské nad-
vlády. Když byla zbourána škola v 
Ledvicích, byl pan Císař tou osobou, 
která prosadila, že škola se postavila 
právě tady. V roce 2013 byla škola 
přejmenována a nese jeho jméno. 
Bylo s ním domluveno, že do Hosto-
mic u příležitosti slavnostního oka-
mžiku přejmenování školy přijede 
osobně, ale byl na tom už zdravotně 
špatně, takže nepřijel a zanedlouho 
zemřel.
 
Má škola nějaké zaměření?
 
Zatím ne, jsme všeobecná škola. 
Osobně by se mi líbilo, kdyby měla 
zaměření na cizí jazyky, ale to je 

záležitost složitá. Hlavně finančně. 
Museli bychom požádat o výjim-
ku, že bychom například učili tři 
předměty od první třídy rodilými 
mluvčími. Jen to ale zatím pouze 
myšlenka. Výjimku bychom od mi-
nisterstva školství určitě dostali, ale 
bez navýšených financí na mzdy na 
tyto učitele.
 
Jak je to s učiteli? Je těžké sehnat 
kantora do školy na vsi?
 
Většina našich učitelů je plně kva-
lifikovaná, ale nemáme například 
aprobovaného fyzikáře a chemikáře. 
Sehnat tyto učitele není problémem 
jenom u nás, ale obecně na všech 
školách. Tito kantoři prostě nejsou. 
Myslím, že tyto předměty naši uči-
telé učí velmi dobře, ale aprobovaní 
nejsou. A postupem času bude ještě 
větší problém vůbec tyto učitele se-
hnat a o to hůř pak na školu vesnic-
kou. Opět je to o penězích. Financo-
vání škol je takzvaně “na žáka”, což 
není zrovna systémové. Je to i složité 
v tom, že když někdo vystuduje a 
hledá zaměstnání, první cesta vede 
na gymnázium. Když tam neuspěje, 
tak jde na střední školu a dále pak 
pokukuje po výběrových základních 
školách ve větších městech. Když ani 
tam neuspějí, tak chtějí alespoň do 
školy ve městech. A vesnické školy 
jsou pro mladé učitele až na posled-
ní místě.
 
Jaké jsou dnes děti? Mají o vzdělání 
zájem?
 
Každé je jiné, jako tomu bylo vždy. 
Najdou se samozřejmě děti, které 

mají zájem o učení i koníčky. Obec-
ně se však dá říct, že dnešní děti 
něco dělají, jen když chtějí. Jsou k 
tomu vedení sdělovacími prostřed-
ky, psychology, různými alternativ-
ními druhy vzdělávání, přístupem 
rodičů, kdy si dítě má vše určovat 
samo. Podle mě je to špatně. Když 
pak dítě přijde do školy, musí praco-
vat v kolektivu s ostatními, to je pro 
některé děti najednou velká novin-
ka. S tím souvisí i to, že dnešní děti 
nejsou zvyklé mít a plnit povinnosti.
 
Spolupracují se školou 
ve vzdělávání rodiče?
 
Dnes je představa taková, že jsme 
tu my učitelé od toho, abychom dítě 
všechno naučili. Někteří rodiče na 
své děti nemají čas nebo ho nechtě-
jí mít a hledají, na koho by mohli 
tu zodpovědnost za výchovu hodit. 
Když je dítě ve škole neúspěšné, tak 
hledají únik. Jdou do poradny, do-
stanou úlevy, my vypracujeme indi-
viduální plán a rodiče očekávají, že 
budou mít lepší známky, protože má 
úlevy. Oni si ale vůbec neuvědomují, 
že o to víc s tím dítětem musejí pra-
covat.
 
Jsou částečným řešením 
nezájmu dětí o výuku pořádání 
různých zábavných projektových 
dnů?
 
Částečně ano. Je to vždy zpestření 
výuky pro všechny žáky. Mohou se 
realizovat i děti, které třeba nevyni-
kají teoretickými znalostmi.
 
Pořádáte nějaké takové akce?
 
Je jich během roku velká spousta. 
Vyjmenuji jen některé. Například 
třídíme odpad, takže děti samozřej-
mě nejprve prošly projektem a se-
známily se se separací odpadu. Nyní 
jsou v každém patře barevné popel-
nice a děti se snaží třídit. S tím sou-
visí samozřejmě zajímavé i zábavné 
přednášky a programy. Dvakrát 
jsme již uspořádali projekt, kdy děti 
pomáhaly při úklidu okolí Hostomic 
a zároveň třídily odpad v okolí obce. 
Měli jsme také zajímavý projekt za-
měřený na handicapované obyvatele 
- slepé, hluché, němé, upoutané na 
invalidní vozík, kdy děti poznávaly 
jejich život. Tato činnost se setkala 
s velmi pozitivním ohlasem, takže ji 
budeme opakovat. Velmi oblíbený je 
také týden jazyků. Jinak samozřejmě 
pořádáme různé akce k Halloweenu, 
Vánocům, Velikonocům a podobně. 
Během roku k nám dochází zástupci 
třeba městské policie, hasičů, ústavu 
zdraví a jiných a pořádají pro žáky 
přednášky na různá témata v rámci 
prevence rizikového chování dětí.

Pavlína Nevrlá

Ředitel Základní školy Čestmíra Císaře v Hostomicích Aleš Žák se svými žáky                                                                                                           Foto: ZŠ
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Závěr září byl v Základní 
škole Lidická věnován prak-
tickému naplňování tématu 
ochrany člověka za mimořád-
ných situací.
V parku na Kyselce a v přileh-
lém okolí se konala celoškol-
ní akce, kterou pravidelně 
realizujeme již 10 let a které 
se účastní vždy všichni žáci 
a učitelé. Park na Kyselce se 
proměnil ve výcvikové cent-
rum pro 24 týmů školy. Byli 
v nich rozlosováni žáci růz-
ného věku od 3. do 8. třídy. 
Jejich úkolem bylo prokázat 
znalosti z oblasti zdravovědy, 
požární ochrany, orientace v 
terénu a dalších. Každá sku-
pinka měla svého určeného velitele ze 7. či 8. třídy, který odpovídal za 
svůj tým a splnění všech úkolů. Všichni žáci tak prošli na jednotlivých 
stanovištích praktickým výcvikem v oblasti poskytování první pomoci 
a mimořádných situací, seznámili se s činností zástupců integrovaného 
záchranného systému – hasičů a policie - a sami si pak v orientačním 
závodě v terénu vyzkoušeli své teoretické a praktické znalosti na 28 
úkolech. Žáci 9.ročníku pomáhali se zajištěním jednotlivých stanovišť. 
Zapojili se i nejmladší žáci z 1. - 2.ročníku, kteří se přišli podívat na prá-
ci hasičů a vyzkoušeli si praktické úkoly ze zdravovědy a na stanovišti 
městské policie.

Ne nadarmo se říká, 
že jsi pilný jako včelka.  
U nás ve školce se o 
tom můžete přesvěd-
čit. Včeličky se starají o 
zahrádku a připravují 
ji na blížící se zimu. 
Více se můžete dozvě-
dět na našich webo-
vých stránkách sibova.
ms-bilina.cz.

Nikola Eimanová
Lenka Jurcová

Učitelka z MŠ Žižkovo údolí se 
domluvila s dětmi, že si společ-
ně upečou štrúdl. V rámci envi-
ronmentální výchovy se nejprve 
seznámily s podzimem, ovocem 
a o všem si hezky popovídaly. 
Vytvořily si ovocné jednohubky 
či ovocný salát. Ze zbylých jablí-
ček si udělaly štrúdly. To vám 
byla práce, jen to strouhání, to 
bolely ručičky. Paní kuchařky jim 
štrúdly upekly a po dobrém obě-
dě si je děti daly jako zákusek. Již 
se těší na další tvoření.
                                          Učitelky MŠ 

ZUŠ vás zve na kon-
cert věnovaný Dni 
boje za svobodu a 
demokracii. Při akce 
se uskuteční i ver-
nisáž výstavy prací 
žáků výtvarného 
oboru  s názvem Sto-
py a dekalky. 
15. listopadu 2016 od 
17.00 hodin na sále 
školy.
                                     (red)

Letošní školní rok byl v Mateřské 
škole Švabinského úspěšně zahá-
jen. Přivítali jsme mezi námi nové 
děti a vykročili společně a vesele 
do nového školního roku. Jako 
každý rok, tak i letos, Mateřská 
škola Švabinského spolupracuje 
s Domem dětí a mládeže v Bíli-
ně a navštěvuje s dětmi některé 
z kroužků. Letos například třídy 
žabiček, delfínků a koťat navště-

vují kroužek keramiky. Děti to moc baví a vytváří krásné výrobky. Třída 
žabiček se také letos rozhodla vyzkoušet si Jógu, a tak zahájila spolupráci 
s paní Lenkou Schuldesovou a začala chodit na kroužek jógy. Děti byly z 
hodiny moc nadšené, všechny to moc bavilo a už se moc těší na další ná-
vštěvu. Děti ze Švabinky si užily i další zábavný program, například návště-
vu Kulturního domu v Teplicích, divadelní představení v mateřince, focení 
vánočních fotografií či podzimní dílničky.                                                

Petra Latzelová, MŠ Švabinského

K úspěšné realizaci projek-
tového dne nám napomohla 
svou aktivní účastí Městská 
policie Bílina a Hasičský zá-
chranný sbor Bílina.
Tato akce naplnila beze zbyt-
ku své poslání a to nejen v 
oblasti ochrany člověka za 
mimořádných situací, ale 
zejména v oblasti osobnost-
ní a sociální výchovy žáků. 
Ti předvedli nejen své velmi 
dobré znalosti a dovednos-
ti, ale také schopnosti v ná-
hodně složených skupinách 
úspěšně spolupracovat. Velké 
naše poděkování patří čle-
nům Městské policie Bílina 
a Hasičského záchranného 

sboru - požární stanice Bílina nejen za každoroční spolupráci na této 
akci, ale zejména za jejich osobní nasazení a podporu. Všem dětem i pe-
dagogům se ukázky jejich práce moc líbily a těší se na ně zase při dalším 
projektovém dnu.
Jsme velmi rádi, že tento náš Den ochrany člověka za mimořádných si-
tuací se proměnil ve velmi příjemnou a přínosnou akci, kterou všichni 
žáci i učitelé pozitivně hodnotí, a její výsledky jsou znát i na znalostech a 
dovednostech žáků v této oblasti.

Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

DEN OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ UČIL I BAVIL

Včeličky ze Síbovky 
se starají o zahrádku

ZUŠ Gustava Waltera zve 
na Koncert učitelů a žáků

Děti ze Švabinky vyzkoušely jógu

Školku provoněla jablka
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Halloween se pro děti stal tradicí

Foto: Václav Weber

Tradicí se na Základní škole Lidická stalo slavení Halloweenu. Žáci se s tímto svátkem seznamují v rámci výuky 
angličtiny, kterou žákům nabízíme již od 1. ročníku. Propojujeme informace o reáliích anglicky mluvících zemích 
s praktickými činnostmi, kde se žáci učí zdobit dýně, a s výtvarnou výchovou, kde si připravují další výzdobu. Děti 
se učí kreativitě a zapojují svou fantazii se získanými poznatky. Své výrobky z dýní pak žáci vystavují na chodbách 
školy, aby se s nimi mohli pochlubit i rodičovské veřejnosti.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická
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Pracovníci chráněné dílny šijí pro děti

Senioři si užili svůj den

Originální hračky pro malé i velké 
děti začali šít zaměstnanci Chráněné 
dílny U Lady. Rozšiřují tím oblast 
své činnosti, která se nyní spíše sou-
středila na oblečení či bytové doplň-
ky. Nyní handicapovaní pracovníci 
vyrábějí ušaté pejsky, okaté kočičky, 
ale i roztomilé kachny, chobotnice a 
mnoho dalších. Starší děti si mohou 
vybrat z několika pohádkových po-
staviček. “Snad není nic, co bychom 
nezvládli. Na zakázku jsme napří-
klad šili dětský polštářek ve tvaru 
mašinky a mnoho dalších věcí, takže 

V sobotu 1. října se uskutečnil v Kul-
turním domě Fontána Za Chlumem 
Bílina hudební a taneční program 
k příležitosti Dne seniorů 2016.  
V rámci programu vystoupila taneč-
ní skupina MIX DANCE z Krupky 

a hudebního programu se po celé 
odpoledne zhostila kapela  Regius 
band. Senioři zaplnili sál kulturního 
domu a zábavu si ve “svůj den” moc 
užili. 

(red)

pokud by si lidé nevybrali přímo u 
nás v dílně, mohou nám říci svou 
představu a my hračku ušijeme,” 
uvedla  Lada Novotná, předsedkyně 
spolku Šance žít, který dílnu provo-
zuje. 
Kromě hraček šijí pracovníci chrá-
něné dílny i jiné potřeby pro mi-
minka. Lidé si tak mohou vybrat z 
několika druhů takzvaných pelíš-
ků či hnízdeček pro novorozeňata, 
praktické jsou i bryndáčky, župánky 
či zavinovačky pro neklidná mimin-
ka.                                                      (pn)

Unipetrol RPA investuje do rozšíření 
výroby a hledá posily na pozici:

Požadujeme:
• Min. SOU - chemické, elektrotechnické, zaměřené
 na životní prostředí, strojní a další technické obory 
• Základní znalosti MS Word, MS Excel
• Odpovědný přístup                                         
• Rozhodnost, samostatnost
• Schopnost práce ve výškách
• Není nutná praxe z výroby

Náplň práce:
• Obsluha určeného provozního zařízení
• Kontrola výrobního a strojního zařízení
• Spolupráce s navazujícími provozy 
       a údržbou

Nabízíme:
• Zázemí stabilní společnosti
• Hlavní pracovní poměr
• Zaškolení v Tréninkovém centru
• Odpovídající mzdu včetně odměn a možnost profesního růstu
• Poukázky Flexi Pass v hodnotě 4 000 Kč/rok
• Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění
• Dovolenou nad rámec zákoníku práce
• Dotované stravování
• Práci ve směnném provozu – po zaškolení

Místo výkonu práce: Litvínov - Záluží 

Termín nástupu: leden 2017

Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný životopis 
na e-mail: ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz, 
a to nejpozději do 25. 11. 2016.

OPERÁTOR V ZÁCVIKU
PRO CHEMICKÝ PROVOZ

Uchazeče, kteří splňují uvedené požadavky, budeme 
kontaktovat s termínem konání výběrového řízení. 

 
ADVENTNÍ KONCERTY

 18.prosinec/16.00 hodin 
ANDREA TÖGEL KALIVODOVÁ 

Koncert operní pěvkyně 

KOSTEL SV.  PETRA  A  PAVLA V BÍLINĚ 

Vstupné: 50,-Kč. Vybrané vstupné bude použito na opravu varhan kostela Sv.Petra a Pavla v Bílině. 

Návštěvníci Dne seniorů                                        Foto: Václav Weber

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
 Termín splatnosti poplatku za komunální odpad  za  II. pololetí 2016 je 30. 11. 2016   

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, přízemí 
(vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337,  specifický symbol: rodné číslo plátce. Pokud bude poplatek hrazen jednorázo-
vým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména 
osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957 nebo e-mailem na adresu 

financni@bilina.cz Poplatek na rok 2016 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok 
(t.j. 250,- Kč/osobapololetí) Od poplatku na rok 2016 jsou osvobozené děti narozené v roce 2016

Pondělí 7 – 12.00
Úterý 7 – 11.30
Středa 7 – 12.00 
Čtvrtek 7 – 11.30

a 12.30 – 18.00 hod.
a 12.00 – 14.00 hod.
a 12.30 – 18.00 hod.
 a 12.00 – 14.00 hod.
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Jóga je více životní filozofií než fyzickým 
cvičením, říká bílinská instruktorka

Málokteré město se může chlubit 
tak nádhernými prostory ke cvičení 
jógy, jaké má Bílina. Lidé si chodí 
do studia jógy v prvním patře Ob-
chodního domu Praha zarelaxovat, 
protáhnout svaly, zacvičit si a hlavně 
užívat blahodárných účinků, které 
jóga nabízí. To vše díky Lence Schul-
desové, která z bývalého tanečního 
sálu a ostatních prostor dokázala 
vytvořit místo s neuvěřitelně klid-
nou atmosférou, přestože je v centru 
města.

Lenka Schuldesová má původně 
ekonomické vzdělání a dvacet let 
pracovala jako asistentka v advo-
kátní kanceláři. “Má rodina si ze mě 
často dělá legraci, že jsem do třiceti 
let ležela na gauči, pak jsem jednou 
šla na jógu a byla z toho láska na 
celý život. Je totiž pravda, že nejsem 
sportovní typ a nikdy jsem nijak 
pravidelně nesportovala. Na jógu 
jsem zašla, dá se říci, náhodou a oka-
mžitě mě oslovila nejen jako tělesné 
cvičení, ale především jako filozofie 
a duchovní cesta” řekla o sobě dnes 
již dlouholetá instruktorka jógy, 
která nakonec advokátní kancelář 
opustila a nyní se věnuje jen józe.
Jak sama říká, jóga je více životní 
filozofií, než sportem. Je zajímavé, 
že lidé se k ní ale většinou dostávají 
právě přes tělesné cvičení. “Veřejnost 
má v podvědomí, že díky cvičení 
jógy přestávají bolet záda či klouby a 
podobně. Takže když mají tyto pro-
blémy, přijdou si zacvičit. Postupně 
ale poznají, že řešení jejich problé-
mů často není ve cvičení samotném. 
Je to o sebepoznání, sebevnímání, 
dýchání, zklidnění a relaxaci. Mo-
derní západní člověk je příliš mate-
riálně zaměřený, uspěchaný, neumí 
odpočívat, a to má za následek více 

či méně vážné problémy a nemoci. 
Problémy tedy neřeší a nemoci ne-
léčí samotné fyzické cvičení jógy, ale 
harmonizace celé osobnosti. Cílem 
jógy není dokonalé a pružné tělo, 
cílem jógy je harmonie, vyváženost, 
klid, štěstí. Společně s tělesným cvi-
čením jsou důležité techniky pro 
zklidnění mysli, relaxační techniky 
a očistné techniky. Učíme se v lek-
cích základní věci, které jsou důleži-
té v józe, ale také v životě. Ať už je 
to dýchání, vědomí k tělu, vědomí k 
dechu, uvolňování, vnímání přítom-
ného okamžiku.” vysvětlila instruk-
torka.
Právě tyto své zkušenosti a znalosti 
se Lenka Schuldesová snaží předat 
svým klientům. A nemusí to přitom 
být pouze dospělí. “Pořádám lekce 
jógy i pro děti. Jednak aby poznaly 
jógu, ale také aby věděly, jak se mo-
hou protáhnout, jak dobře dýchat 
i jak odpočívat,” řekla. Dospělé do 
studia často napoprvé přivádějí 
zmiňované potíže, ale napodruhé 
se již vracejí za poznáním. “Z toho 
důvodu ve studiu nepořádám pouze 
lekce cvičení, ale také jiný zajímavý 
program s různými hosty. Ten bývá 
zaměřený na relaxační techniky, me-
ditaci a podobné oblasti,” dodala.

V listopadu se lidé mohou těšit na 
jógovou sobotu, kdy se uskuteční 
dva semináře. Dopoledne to bude 
prodloužená hodina jógy a odpoled-
ne 3-hodinový seminář Den jogína, 
při kterém se návštěvníci seznámí 
s jógovou filozofií, ale také např. s 
očistnými technikami a v prosinci se 
chystá adventní meditační koncert s 
hostem Ivo Sedláčkem, který patří k 
tomu nejlepšímu v oblasti meditační 
a harmonizační hudby, nejen u nás, 
ale i v zahraničí. 
V lednu se budou opakovat semi-
náře s tibetskými mísami, který měl 
v letošním roce obrovský úspěch. 
Kromě toho pořádá Lenka Schul-
desová pobyty s jógou například 
v Mšených lázních či na Srí Lance. 
“Tyto pobyty jsou velmi oblíbené, 
protože trvají několik dní a lidé si 
tam skutečně odpočinou. Nemusejí 
totiž hodinu po skončení jógy být 
na deseti jiných místech. Tady mají 
mnoho času se věnovat pouze józe 
a sami sobě. To si moc užívají,” vy-
světlila.
Jógu mohou cvičit děti zhruba od 3 
nebo 4 let. Horní hranice věku však 
žádná není. S jógou lze začít v ja-
kémkoliv věku.

Instruktorka jógy Lenka Schuldesová

Pavlína Nevrlá

Foto: Studio jógy

Přijďte se inspirovat na vánoční dárky do KÄRCHER STORE Teplice.

Srbická 469, 415 10 Teplice-Sobědruhy
Tel: +420 474 531 000
www.karcher.cz

VAŠE OKNA SI ZASLOUŽÍ ORIGINÁL
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Kroužek elektroniky v Domě dětí a mládeže v Bílině v letošním 
roce přijímá nové členy. Zpočátku se zaměříme jako obvykle na 
výrobu jednoduchých přístrojů a naučíme se, k čemu jsou dobré 
různé součástky. Pak už se můžete těšit na sestavení a programo-
vání robota z lega.                                         Eva Klasová, DDM Bílina

Zajímá vás elektronika?
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Bílina hostila seniory z Dippoldiswalde

Nejkrásnější květinové výzdoby 
dostaly ocenění

HLEDÁME DOMOV

Psi ani feny nejsou určeni k další reprodukci (osvojitel to stvrzuje podpisem adopční smlouvy). Pro více informací kontaktujte přímo útulek. Pejsek je čipovaný, očkovaný a odčervený. Vydán bude pouze do dobrých 
rukou. Pro adopci si sebou vezměte platný občanský průkaz, vodítko a obojek. Poplatek za adopci je 300 korun. Všichni jsou vítáni, těšíme se na vás. Volejte od 8 do 18 hod. Web www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604451258.

Dvě desítky seniorů z německého 
Dippoldiswalde byly na návštěvě v 
Bílině. V rámci projektu Partnerství 
bez bariér věku i národnosti jim češ-
tí přátelé ukázali město i okolí.
První den návštěvu nejprve přivíta-
lo vedení města, poté byl připraven 
přátelský turnaj v šipkách a hudební 
program. Druhý den všichni společ-
ně vyrazili na výlet do Mostu, kde 
si prohlédli děkanský kostel. “Pro-
hlídka byla v češtině i v němčině a 
navíc nás doprovázela tlumočnice 
Magdaléna Závodská, která učí v 
bílinském gymnáziu. Vzala s sebou 
i čtyři studenty, kteří tak měli mož-
nost zdokonalit si němčinu přímo s 
Němci a také se zúčastnit zajímavé-
ho výletu,” uvedla vedoucí pečova-
telské služby Markéta Kalivodová.   
Z Mostu se přesunuli do Oseku k 
prohlídce tamního kláštera. Také 

Artur
Nejspíše kří-
ženec, asi 6 
až 8 let starý 
pes, v ko-
houtku asi 
53 cm, váha 

při příjmu 21 kg, temperamentní, 
kastrovaný.

Ogar 
Německý ovčák 
bez PP, starší 
pes, v kohoutku 
asi 70 cm, váha 
při příjmu 33 
kg, kožní ne-

moc - uši, packy, ocas, špatná chů-
ze, nalezen uvázaný u plotu.

Rozmarýnek
Nejspíše kří-
ženec pinče, 
štěně, asi 12 
měsíců starý 
pes, v ko-
houtku cca 40 

cm, váha při příjmu 9,5 kg.

Jasmínka
Nejspíše kří-
ženec kníra-
če a teriéra, 
štěně, asi 12 
měsíců stará 
fena, v ko-

houtku asi 41 cm, váha při příjmu 9 
kg, nedůvěřivá.

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu v Bílině již zná své výherce. 
Co stojí za úspěchem bohatých květů letniček? “Hnojení a zase hnojení,” 
uvedla Květa Sochorová, která v soutěži zaujala pnoucími muškáty. “Pří-
ští rok se určitě přihlásím znovu,” dodala. 
Ocenění soutěžící se sešli v kanceláři starosty města, aby si převzali fi-
nanční odměnu a drobné dárky.  “Chtěl bych poděkovat těm, kteří se 
do soutěže přihlásili. Ať už je to v bytových domech nebo rodinných 
domcích, květinová výzdoba vždy dobře vypadá a přispívá ke zkrášlení 
města. Určitě bychom chtěli příští rok uspořádat další ročník,” uvedl při 
předávání ocenění výhercům starosta města Oldřich Bubeníček. 
Soutěž byla rozdělaná do dvou kategorií. V kategorii rodinné domy měl 
nejkrásnější výzdobu Petr Zástěra, druhá byla Květa Sochorová a třetí 
Natalija Ornstová. V kategorii bytové domy nejvíce zaujaly květiny man-
želů Hüblerových a Dany Pulchartové.                                                      (pn) 

Nejúspěšnější absolventi kurzů s certifikáty Foto: ZŠ Lidická

Senioři s Dippoldiswalde při přivítání v Bílině                                          Foto: Pavlína Nevrlá

  

 

 

 

 

 

          HLEDÁME DO TÝMU NOVÉ KOLEGY A 
KOLEGYNĚ NA POZICI: 

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
Vyrábíme kabelové svazky do automobilů.  

 NABÍZÍME: 
 13.PLAT, Náborový příspěvek 
 Stravenky, Týden dovolené navíc 
 Jazykové vzdělávání (Nj či Aj) 
 Celoroční akce pro zaměstnance 
 Finanční motivační programy 

 POŽADUJEME: 
 Minimální věk při nástupu 18 let 
 Ochotu pracovat ve směnném 

provozu 
 Pečlivost, zodpovědnost 
 Kompletní proškolení 

             EMAIL: nabory.akk@autokabel.com 
             TELEFON: +420 417 719 311 
             Průmyslová zóna Krupka, Pod Dolní drahou 87 
  
 

tam byla připravena prohlídka  
v obou jazycích. Poslední den poby-
tu se senioři seznámili s provozem 
Elektrárny Ledvice.
Projektu se zúčastnilo devatenáct 
seniorů z Německa a třicet z Domu 
s pečovatelskou službou v Bílině, 
klubu důchodců i včetně personálu. 
“Celá akce se zdařila díky finanční 
podpoře Euroregionu Krušnohoří 
a města Bíliny, dále zaměstnancům 
pečovatelské služby, kolegům z 
městského úřadu a především Ing. 
Lence Hosnédlové,” poděkovala ve-
doucí.
Projekt podpořil Euroregion Kruš-
nohoří prostřednictvím Fondu ma-
lých projektů z Programu na pod-
poru přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko 2014 – 2020 a město 
Bílina.                                               (pn)
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Jan Blažek: Rodina dítěte je pro nás důležitá

Děti z dětského domova by měly 
být v dospělosti poctivými lidmi se 
schopností postarat se samy o sebe a 
svou rodinu. To já základní myšlenka 
vychovatelů domova. Cesty k tomuto 
cíli jsou různé, v Tuchlově však zřej-
mě vyšli po té správné. Dokazuje to 
příběh Tomáše, který byl v domově 
odmalička, nyní studuje vysokou 
školu v Iowě. O životě dětí v domo-
vě, o jejich problémech i radostech 
vyprávěl ředitel Dětského domova a 
školní jídelny Tuchlov Jan Blažek. 
Popište nám zmiňovaný příběh To-
máše. Jak se do Ameriky dostal?
Tomáš je naše chlouba, i když to ni-
kde moc neprezentujeme. Je to bystrý 
kluk, který je tu odmalička a má tu 
i sourozence. Po základní škole začal 
studovat na gymnáziu v Teplicích. 
Zapojil se do mezinárodního projek-
tu, který se věnuje vzdělávání sociál-
ně znevýhodněných dětí v Kostarice. 
Z celé České republiky byly vybrány 
dvě děti. Tomáš jezdil na několika-
kolové výběrové řízení do Prahy a 
uspěl. Před dvěma a půl roky odjel 
do Kostariky. 
Nebál se odjet sám přes půl planety?
On ani ne, my jsme ale trochu oba-
vu poslat ho samotného měli, proto-
že cesta byla s třemi přestupy. Před 
odletem jsme Tomášovi zařídili tří-
týdenní intenzivní kurz angličtiny. 
Veškeré studium ale je ve španělštině 
a angličtina je spíše doplňkový jazyk. 
V průběhu studia se k nám vrátil jed-
nou - mezi prvákem a druhákem na 
prázdniny. Vyprávěl nám zážitky ze 
světa. Ve druháku, když končil letní 
semestr, a rozhodovalo se, co bude 
dál, tak jsme s ním na dálku byli ve 
spojení a zvažovali jsme, jestli bude 
pokračovat u nás studiem na vysoké 
škole nebo jestli bude dál studovat v 
zahraničí. Tomáš se domlouval s ko-
legy v Kostarice, kteří mu pomohli 
napsat přihlášky na různé vysoké 
školy v Americe. Odeslal jich sedm, 
na pět škol se dostal a tři mu nabídly 
stipendium. Stipendium bylo rozho-

dující pro nás i pro Tomáše, protože 
bychom si nemohli dovolit platit mu 
studium v Americe. Nakonec si zvolil 
univerzitu v Iowě. Ta mu poskytla jak 
stipendium, tak i letenku. Také mu 
tam zprostředkovali zaměstnání. Teď 
je tam prvním rokem. Zatím nemá 
zaměření, první ročník je obecný, za-
měřený na humanitní obory.

Úspěch Tomáše je zřejmý, přesto va-
ším cílem není to, aby každé dítě z 
vašeho zařízení studovalo v Ameri-
ce. O co se snažíte? 
Naším cílem, co se týče vzdělání, je 
to, aby každé dítě ukončilo vzdělání v 
co nejvyšší míře, jaké je schopno. Při-
cházejí k nám děti ze zanedbaného 
sociálního prostředí, takže je jasné, 
že každé z nich nebude vysokoško-
lák, ani třeba středoškolák. Chceme, 
aby se tedy děti, které se nedostanou 
na maturitní obor, vyučily řemeslu. 
Dnes má šikovný řemeslník na trhu 
práce dveře otevřené, poptávka je 
nyní obrovská. Umožňujeme dětem 
praxi i v civilních firmách, v reálném 
provozu.  Po získání výučního listu 
ale mohou děti pokračovat ve vzdělá-
ní. Máme tu chlapce, který se vyučil 
kuchařem, pak nastoupil na maturit-
ní obor zase v oboru kuchař a nyní 
pokračuje na vyšší odborné škole v 
oboru zaměřeném na gastronomické 
služby. 
Mohou si děti vybrat, na jakou školu 
půjdou?
Naší strategií je, že vedeme děti, aby 
byly zodpovědné za své rozhodnutí 
a aby byly co nejvíce samostatné. Je 
na dítěti, pro co se rozhodne, ale jde 
to ruku v ruce s odpovědností. Když 
se tedy přihlásí na školu, tak vyža-
dujeme, aby plnil školní docházku v 
maximální možné míře. Mohou se 
rozhodnout, jestli chtějí navštěvovat 
nějaký kroužek a jaký. Ale opět pak 
chceme, aby se mu věnovaly. Mohou 
se i samy rozhodovat, zda pojedou na 
víkend k rodičům, nebo ne. Záleží 
třeba i na nich, jestli budou jíst oběd, 
nenutíme je. Ale musí počítat s mož-
nými následky.  
 
Jak dětský domov funguje? Jako jed-
na velká rodina nebo jinak?
 Kapacita domova je 32 dětí a ty jsou 
rozdělené na 4 rodinné skupiny. V 
každé takové rodině je tedy maxi-
málně 8 dětí. To ale v reálu takto 
naplněné není, protože některé děti 
máme takzvaně v podmínce - tedy na 

zkoušku ve svých vlastních rodinách, 
některé děti jsou v takzvaných cvič-
ných bytech, kde už žijí jakoby samy, 
nebo jsou na internátech. Reálně jich 
tedy v rodinných skupinkách bývá 
kolem šesti. Skupina dětí je tvořena 
na základě sourozeneckých vazeb, 
nikdy sourozence nerozdělujeme. 
Když jsou zvyklé z domova spát spo-
lu na pokoji, tak tomu nebráníme. 
Skupiny nerozdělujeme ani podle 
věku, jsou tvořené dětmi různě sta-
rými, handicapovanými a podobně. 
Jediné kritérium je takové, aby dítě 
mělo ve skupině věkově někoho bliž-
šího k sobě. Skupiny vedou vždy dva 
vychovatelé. Téměř na všech skupi-
nách je to vždy muž a žena, děti jim 
říkají teto a strejdo.

Jste v kontaktu s vlastní rodinou dí-
těte?
Ano, je pro nás velmi důležitá. Neří-
káme dětem, že my jsme jejich nová 
rodina, to ne. Každý má svou biolo-
gickou rodinu. Hned po příchodu se 
snažíme kontaktovat rodiče a pozvat 
je k nám do zařízení, aby věděli, kde 
je jejich dítě. Zjišťujeme, zda se chtějí 
podílet na výchově nebo ne. Pokud 
ano, vytvoříme postupy a podmín-
ky, které rodina musí vytvořit nebo 
dodržet, aby se dítě mohlo do rodiny 
vrátit. Nelpíme na tom, aby dítě, když 
se k nám dostane, tu zůstalo natrvalo. 
Naopak. Víme, že je pro něj nejlepší, 
vyrůstat ve své rodině. Ale samozřej-
mě za určitých podmínek, aby rodina 
byla funkční. 
Je více případů, kdy se dítě do rodiny 
vrátí nebo spíše zůstávají u vás do 
dospělosti?
Nemáme na to statistiky, ale asi je 
více případů, kdy jdou zpět do rodin. 
Někdy jsou případy, kdy je u nás dítě 
do doby, než dodělá školu, a pak se 
vrací do své rodiny. Vrací se ale i dří-
ve, když rodina vytvoří podmínky. 
Za jakých podmínek můžete dítě 
přijmout?
Pouze na základě soudního rozhod-
nutí. Soud rozhodne o ústavní vý-
chově v dětském domově vTuchlově. 
Nikdo jiný nám dítě přidělit nemůže. 
Podněty pro soudní jednání podávají 
odbory sociálně-právní ochrany dětí, 
nejčastěji z důvodu nezájmu ze strany 
rodičů, nezajištění základních potřeb 
pro dítě, týrání ze strany vlastních 
rodičů nebo ze strany nevlastních 
rodičů. Důvodem může být i záško-
láctví dítěte, které rodiče podporují, 

nebo se ho nesnaží napravit. Příčinou 
mohou být i spory mezi dítětem a ro-
diči, to je hlavně v pubertálním věku. 
Naopak umístění dítěte do dětského 
domova z důvodu úplného osiření je 
jen velmi vzácné, i když si veřejnost 
myslí, že tu máme převážně děti bez 
rodičů. Nyní tu máme pouze jedno-
ho oboustranného sirotka. 
Jak dítě vnímá příchod do dětského 
domova?
Je to velmi individuální a záleží na 
mnoha okolnostech. Některé to bere 
jako trest. Některé děti to berou jako 
vysvobození. Máme i případy, kdy 
děti chtěly samy z rodiny pryč, pro-
tože to tam nefungovalo. My dítěti 
říkáme, že to nemusí být napořád. 
Rodiče i dítě musí vědět, že je mož-
nost návratu domů. 
Jak moc je složité naučit dítě “správ-
ně” žít?
Je mýtus, že dítě přijdou do dětské-
ho domova jako malé a v osmnácti 
odcházejí. Většina chodí ve starším 
věku, dá se říci až po pátém roce. Do 
té doby dítě většinou žije v nefunkční 
rodině v době, kdy si má tvořit správ-
né společenské návyky. O to je práce 
na nápravě složitější, leckdy je to ne-
možné. Raný vývoj prožilo například 
v asociální rodině a bylo na to zvyklé. 
Špatně se to pak předělává. Proto je 
u nás podmínkou, aby zaměstnanci 
měli speciálně - pedagogické vzdě-
lání. 
Je možné, že si dítě na pobyt v domo-
vě prostě nezvykne?
Malé děti se do kolektivu ostatních 
většinou začlení brzy. Naopak nejob-
tížnější je to pro ty, které mají nějaký 
osobnostní poruchy nebo pro děti s 
psychiatrickými problémy. S těmi je 
složitější práce. Na ostatní děti mo-
hou působit dráždivě, protože neumí 
zvládat své chování, mohou být třeba 
hlučné. Ve skupině to může způsobo-
vat konflikty. Od toho je tam ale vy-
chovatel, aby s dětmi pracoval. 
Přes všechny nepříjemnosti, které 
děti mohou s přechodem z rodiny 
do vašeho zařízení prožít, je u vás i 
mnoho zábavných činností a akcí. 
Co si děti nejvíce užívají?
Samozřejmě různé výjezdy. Během 
roku pořádáme plno nejrůznějších 
akcí tady u nás, ale nejoblíbenější 
jsou prázdninové nebo víkendové 
pobyty, ať už pod stanem, nebo v ně-
jakém penzionu v lese. Tam jsou děti 
opravdu spokojené a šťastné.

Ředitel Jan Blažek

Chtěl bych poděkovat městu Bíli-
na i lidem z našeho okolí, kteří nás 
nezištně podporují. Nejde jenom o 
poskytnuté peníze, ale i věcné dary. 
Lidé nám vozí třeba sportovní nebo 
výtvarné pomůcky, oblečení, auto-
sedačky nebo pomohou při našich 
aktivitách. Za to jim patří velké 
díky. Více se mohou dozvědět na 
webových stránkách www.ddtuch-
lov.cz.
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Jaroslava, tajemnice – Strnadová 
Petra, členové komise – Ing. Brod-
ská Eva, Hyklová Jindřiška, DiS, 
Sáblová Dana, Sentenský Bohu-
mil, pro období od 01.11.2016 do 
31.10.2017.
 
Pověřila:

 Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, mís-
tostarostku města, jednáním se zá-
jemci o rekonstrukci lázní.
 

 Tajemníka MěÚ koordinací zpra-
cování podmínek pro výběrové ří-
zení týkající se zajištění podkladů 
pro odkup obchodních společností 
a bytů v Bílině.
 
Vzala na vědomí:

 Informace vedoucího odboru do-
pravy k doručené petici – žádosti o 
„Řešení kritického stavu dopravní 
situace, která ohrožuje občany ulic 
Důlní, B. Němcové, Mostecká a 
Břežánská v Bílině.“

 Plnění usnesení rady města č. 762 
z 19.07.2016, kterým bylo tajem-
níkovi městského úřadu uloženo 
zajistit podmínky možné směny 
pozemků tj. p. p. č. 1787/1 v k. ú. 
Bílina (v parčíku před ZŠ Lidická) 
za p. č. 130/1 v k. ú. Bílina (v okolí 
kostela).

 Plnění usnesení rady města č. 763 
z 19.07.2016, kterým bylo vedení 
města uloženo vyvolat jednání se 
zástupci Římskokatolické farnos-
ti – Arciděkanstvím Bílina o pod-
mínkách užívání části pozemku p. 
č. 131 k. ú. Bílina, který slouží jako 
průchod pro veřejnost.

 Podnikatelský plán společnosti 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina, na rok 2016

Rada města na své 21. schůzi konané 11. října mimo jiné:
Schválila:

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Histo-
rickým spolkem města Bíliny jako 
příjemcem ve výši 20.000 Kč na 
akci Strašidelný pivovar III + Horor 
party, která se konala 15.10.2016.

 Uzavření smlouvy o výpůjčce 
prostoru sloužícího podnikání na 
adrese Komenského 38, Bílina, o 
celkové výměře 38,21 m2, mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a OB 
(Obcí baráčníků) Bílina se sídlem 
Komenského 38 jako vypůjčitelem, 
za účelem využití jako společenská 
místnost s účinností od 01.09.2016 
na dobu určitou jednoho roku.

 Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání mezi 
Josefem Polcarem, bytem Vald-
štejnská 920, 436 01 Litvínov, 
jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem. Předmětem 
smlouvy je pronájem prostoru 
sloužícího podnikání na adrese Sei-
fertova 105, Bílina o celkové výmě-
ře 51,58 m2 za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor slouží-
cích podnikání s účinností smlou-
vy o nájmu od 01.01.2017 na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou dle § 
2312 zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník.

 Uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem 
a společností HOSTALEK WER-
BUNG, s. r. o., se sídlem Riegrova 
175, Česká Třebová, jako nájem-
cem, jejímž předmětem je proná-
jem sloupů veřejného osvětlení, 
jakož i ostatních nosičů na území 
města Bílina, které jsou v měst-
ském majetku, a to k instalaci prv-
ků městského dopravního a infor-
mačního systému, který je tvořen 
naváděcími informačními tabulemi 
komerčních cílů.

 Plán inventur k provedení řádné 
inventarizace majetku a závazků 

Zrušila:
 Směrnici č. 04/2007 – pravidla 

pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, z důvodu změny zákona
 
Rozhodla:

 Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 - pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na akci: „Zlepšení infra-
struktury okolí MŠ Čapkova“ spo-
lečnosti 4soft, s. r. o., Krkonošská 
625, 468 41 Tanvald.

 Zadat zakázku malého rozsahu 
na akci Oprava střech objektu č. p. 
88 na Mírovém náměstí,  firmě s 
nejvhodnější nabídkou, tedy firmě 
Arkýř, s. r. o.,
 Nejvhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:
*  „Projektová dokumentace (PD) 
Napojení komunikace Bílina-Kos-
tomlaty na dopravní síť v Bílině“ je 
nabídka společnosti Báňské projek-
ty Teplice, a. s.
* „Projektová dokumentace (PD) 
Revitalizace objektu č. p. 23 Mírové 
náměstí (Černý Kůň)“ je nabídka 
společnosti ABS-stavební společ-
nost, s. r. o., Bílina.
* „Projektová dokumentace (PD) 
Odborné učebny a bezbariérové ře-
šení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ 
Lidická, ZŠ Za Chlumem“ je nabíd-
ka Ing. arch. Jana Hellera Hradec 
Králové.
 
Uložila:

 Jednateli společnosti zpracovat 
návrh střednědobé koncepce spo-
lečnosti Hornická nemocnice s 
poliklinikou, s. r. o., Bílina. Termín 
- 08.12.2016
 
Jmenovala:

 Hlavní inventarizační komisi ve 
složení: předseda – Wasylyszynová 

města Bíliny za rok 2016 ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 
Sb., o inventarizaci majetku a zá-
vazků.

 Uzavření smlouvy o pachtu části 
závodu mezi společností Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina, jako propachtovatelem a 
společností Helix medical, s. r. o., 
jako pachtýřem, jejímž předmětem 
je přenechání části závodu - posky-
tování zdravotních služeb v oboru 
otorhinolaryngologie společnos-
ti Helix medical, s. r. o., s tím, že 
smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou. Mění se článek 8.2, kdy 
smlouvu lze vypovědět písemnou 
výpovědí s šestiměsíční výpovědní 
době, která začíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po do-
ručení výpovědi druhé straně. Čl. 
8.3 bude doplněn o ustanovení, kdy 
smlouvu lze vypovědět při porušení 
povinností uvedených v odst. 9.1.
 
Souhlasila:

 S využitím fondu investic Měst-
ských technických služeb Bílina ve 
výši 87.000 Kč na pořízení inteli-
gentního řídicího systému přetla-
kové tenisové haly v Bílině.

 Se zapojením fondu invetic Měst-
ských technických služeb ve výši 
1.510.000 Kč vč. úhrady PD ve výši 
9.680 Kč, vše na úhradu akce Ko-
lumbárium - městský hřbitov Bíli-
na.

 S realizací projektu s názvem 
„Zvyšování kvality základního 
vzdělávání v Duhové škole”, který 
bude realizován na ZŠ Lidická, v 
období od 1.9.2016 do 31.8.2018.
 
Zamítla:

 Žádost pana Petera Kordoše, zá-
stupce společnosti Hobby Market, 
s. r. o., o převzetí světelné signali-
zace, umístěné na křižovatce u pro-
vozovny Stavebniny Černý v Bílině.
  

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze 

seznámit na úřední desce MěÚ Bílina 
nebo v sekretariátu starosty města a 
dále i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Sokol navštívil jeskyně a hornický skanzen Neděle byla v Razicích zasvěcená drakům
TJ Sokol Bílina pořádal zájezd do Koněpruských jeskyní a hornického skanzenu 
Solvayovy Lomy, který byl určen zejména dětem. Autobus plný malých výletní-
ků vyrazil v sobotu ráno směr Koněpruské jeskyně, kdy se na chvíli před vstu-
pem do jeskyní slabě rozpršelo, ale než všichni zdolali hodinovou prohlídku, 
pršet přestalo. Pak jakoby nám chtělo svítit na cestu, vylezlo sluníčko a po zby-
tek výletu z oblohy neslezlo. Tak se mohli v krásném počasí vydat malí výletníci 
se svými rodiči či prarodiči směr Hornický skanzen Solvayovy Lomy, kde se 
svezli vláčkem taženým parní lokomotivou po celém areálu skanzenu. Tato jízda 
trvala asi dvacet minut. Pak se děti pokochaly historickými stroji umístěnými v 
areálu a vydaly se na dvoukilometrovou cestu do půvabné vesničky Svatý Jan 
pod Skálou, kde zakončily 
svoji pouť v restauraci 
Obecná škola u oběda. Všem 
se výlet moc líbil a po cestě 
domů se vzá- jemně dělili o 
krásné dojmy ze zájezdu. Vel-
ké poděková- ní patří městu 
Bílina, které tento zájezd 
f i n a n č n ě podpořilo.

Místní obyvatelé společně se Sokolem Bílina pořádali drakiádu na hřišti. Po zby-
tečných obavách se tento den vybarvil celý do zlatova. Krásné počasí přilákalo 
na drakiádu spoustu návštěvníků. Těch dětských tu bylo minimálně padesát. 
Organizátoři pro děti připravili několik „dračích“ soutěží o sladké odměny. Nej-
prve proběhla soutěž o nejhezčího namalovaného draka, při které byli nakonec 
odměněni všichni účastníci této soutěže. Pak podstoupily děti slalom s drakem, 
soutěže o nejvyšší let a o nejrychlejšího drakonoše. Tyto soutěže byly proloženy 
tancováním dětí i jejich zpěvem. Během drakiády byla rozdána spousta diplo-
mů či sladkých odměn. Účastníci měli možnost si opéct buřta, jablko či upéct 
brambor, kte- rou získali zdar-
ma od organi- zátorů. Všem 
se akce moc líbila a rozchá-
zeli jsme se s příslibem, že se 
opět uvidíme na podobné 
akci.Velké po- děkování patří 
městu Bílina a obci Hrobčice 
za finanční podporu této 
akce a dále všem lidem, 
kteří se podí- leli na organi-
zování.

Výletníci si užili prohlídku jeskyní i skanzenu   Foto: TJ Sokol Bílina Děti si v Razicích Drakiádu náležitě užily  Foto: TJ Sokol Bílina

Radek Nedbálek Radek Nedbálek
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Vzpomínka

Poděkování
Děkujeme správci stránky Blesk Bíliny za to, že poskytl pro potřeby města 

historické fotografie lázeňského areálu.
Vedení města Bíliny

V listopadu budou lidé moci využít služeb bezplatné právní poradny ve středu 
16. listopadu od 15 do 17 hodin v kanceláři číslo 207 v budově městského 

úřadu v Seifertově ulici. 

Jedná o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž 
účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, 

aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.

Bezplatné právní porady nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí 
právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, neboť jejich účelem není 

vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací 
a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení. 

Bezplatné právní porady tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, 
zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin, například 

žalob, smluv a podobně. (red)

Zveme všechny vycházející žáky, rodiče, pedagogy a ostatní zájemce na 
setkání se zástupci středních škol z blízkého okolí, které se koná 
v úterý 29. listopadu 2016 od 16.30 hodin 

v hale školy ZŠ Aléská. 
Získáte zde kompletní informace o průběhu přijímacího řízení na střední 

školy.

Dne 27. 11. 2016 
tomu budou 2 roky, co nás opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a kamarád pan 

Eduard Radoš.

S láskou stále vzpomínají manželka, 
synové Martin a Michal, 

dcery Jitka, Lenka a Edita.
Děkujeme všem, 

kteří si vzpomenou.

Krásné 80. narozeniny oslavil pan

František Voleník

Blahopřání k životnímu výročí 
přijal od starosty města Oldřicha 
Bubeníčka a Renaty Chmelíčkové 

z odboru správního a vnitřních věcí. 

Dne 14. 11. 2016 
slaví své první výročí paní 

Maruška Papežová 
a Kája Krotil

Přejeme vám, 
ať to dlouho vydrží. Žijte blaze, 

dlouhá léta ať vám srdce vzkvétá.
Přejí manželé Zdeněk a Maruš T. 

s rodinou.

Dne 4.11. 2016 
oslavili svůj svátek 

táta a syn 
Dragounovi.
Přejeme hodně zdraví, lásky 

a spokojenosti.
Jana se Štěpánkou a přítelkyně 

Maruš P.

Blahopřání

Terezce pomůže nový pojízdný zvedák
Chtěla bych jménem celé naší ro-
diny a hlavně Terezky poděkovat 
firmě ADH s.r.o. za zakoupení elek-
trického pojízdného zvedáku včetně 
nezbytného příslušenství - závěsné 
sedačky a plachty. Ačkoliv pojízdný 
zvedák má proplácet zdravotní po-
jišťovna, naše žádost byla bohužel 
pojišťovnou zamítnuta. O to víc si 
ceníme pomoci, kterou nám vedení 
společnosti - paní Jana Martináko-
vá, prokuristka - poskytlo, a zvedák 
včetně příslušenství nám pro Te-
rezku zakoupilo. 

Zvedák usnadní celé rodině mani-
pulaci se čtrnáctiletou Terezkou, 
která již není malým dítětem, ale 
mladou slečnou, a to se projevuje 
zejména při jejím zvedání z postele, 
ukládání do vany, kterou Terezka 
miluje, posazování do vozíku nebo 
speciálního kočárku. 
Dále bych chtěla poděkovat za zpro-
středkování kontaktu paní Radce 
Bilhac a zaměstnancům firmy, kteří 
připravili pro Terezku malé pohoš-
tění a dárky, jež ji velmi potěšily. 
Jmenovitě se jednalo o paní Janu 

Martinákovou, Zdeňka Rosenbau-
ma, Ivanu Hovorkovou, Nikolu Ko-
síkovou, Jakuba Brunzu a Michala 
Neubauera. Velmi si vážíme této po-
moci a strávení příjemného odpole-
dne ve společnosti lidí, kterým není 
lhostejné, jak se nám s Terezkou žije, 
a pomohou prostě proto, že pomoci 
chtějí. Kdo by chtěl vidět více fotek 
nejen z této akce, ale i z našeho běž-
ného života s Terezkou, podívejte 
se na naší facebookovou stránku - 
Sbírka pro Terezku. 

Dana Kretschmanová

NABÍZÍME K PRONÁJMU V BÍLINĚ 

hospodu „Na zahrádkách“ 
od 1.11. 2016. 

Bližší informace na tel.: 606 221 992

STŘEDNÍ ŠKOLY SE PŘEDSTAVUJÍ PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM

INZERCE
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Sportovní hry Euroregionů poprvé v Bílině

Zbytečná prohra fotbalistů v Kadani

Body v 9. kole přišly až v závěru utkání

Ve Vilémově chybovala bílinská obrana

Sportoviště v Bílině hostila 1. ročník 
Sportovních her dvou euroregionů. 
Sportovci z české i německé strany 
se utkali ve fotbalu, volejbalu a at-
letických disciplínách. Celkem se 
her zúčastnily čtyři týmy. “Myšlenka 
uspořádat takovou soutěž vznikla 
na jednání sportovní komise Euro-
regionu Krušnohoří. Fotbalový klub 
Bílina se tak stal nositelem projektu 
a jeho partnerem je německá strana 
euroregionu,” uvedl předseda FK Bí-
lina Petr Procházka.  
Fotbalové turnaje byly určené pro 
chlapecké týmy, volejbalové pro 

Výborný první poločas sehrála Bíli-
na v dalším kole KP v Kadani. První 
půlhodina probíhala pod taktovkou 
bílinských fotbalistů a nic nena-
svědčovalo tomu, že by mohlo dojít 
ke zvratu. Už v 10. minutě vysunul 
Záhradský na pravém křídle Tůmu a 
jeho přízemní míč si srazil do vlastní 
branky domácí Poul. O osm minut 
později Tůmu vysunul skvěle Král a 

Bílina začala domácí utkání 9. kola 
s Litoměřickem B nešťastně. Už v 2. 
minutě Bečvařík poslal před vlast-
ním pokutovým územím příčnou 
přihrávku, které se zmocnil litomě-
řický rychlík Písař a bez problému 
zavěsil. Tato situace ovlivnila celý 
první poločas. Domácí znervózně-
li a ve snaze rychle vyrovnat začali 

K dalšímu utkání letošního roční-
ku jela Bílina na horkou půdu do 
Vilémova. Úvod utkání po lehkém 
oťukávání patřil hostujícímu celku. 
Bílinští dobře kombinovali a domá-
cí se do hry dostat nemohli. První 
zahrozil Kotěšovský, který se po vy-
sunutí Tůmy řítil na domácího gól-
mana. Tváří v tvář však pálil mimo 
branku Vilémova. V první gólovou 

bílinský střelec si poradil – 2:0. V kli-
du hrající hosté měli několik dalších 
šancí po rychlých brejcích, branku 
však nedali. Ve 39. minutě při oje-
dinělém útoku domácích rozhodčí 
posoudil zákrok bílinského obránce 
jako šlapák(?) a kopala se penalta, ze 
které domácí snížili.
Ačkoli nebyl žádný důvod, aby se 
bílinští hráči obávali o výsledek, do 
druhého poločasu nastoupili ner-
vózně a jejich hra se úplně rozpadla. 
Domácí vycítili šanci a v 53. minutě 
vyrovnali po nedůslednosti v obra-

hrát nakopávanou. Hosté s posíle-
ným středem byli velmi pohybliví, 
sbírali všechny odražené míče a 
byli lepším týmem, hrozili rychlými 
brejky. Naštěstí už neskórovali a do 
kabin šli s nejtěsnějším vedením.
Do druhého poločasu nastoupili 
domácí jako vyměněni. Začali ko-
nečně bojovat, v záloze si přihráli a 
vynutili si tlak na hostující obranu. 
Začali i přesněji střílet ze střední 
vzdálenosti (Bečvařík, Tůma), ale 
výborný hostující brankář Slanina 

radost propukli domácí. Po obran-
ném zákroku Katreniče se pískal 
pokutový kop za ruku. Domácí hráč 
nekompromisní dělovkou do stře-
du branky nedal Kovačkovi šanci. 
Branka domácí tým nabudila a do 
poločasu již hru držel ve své moci.
Po přestávce hosté toužili po vyrov-
nání. Tůma však byl dobře bráněn a 
ostatní hráči Bíliny se do zakonče-
ní příliš nedostávali. Domácí měli 
v této fázi hry několik brankových 
možností, které však Kovačka likvi-
doval, nebo míč letěl mimo bran-

ně Bíliny. Hostující hráči sváděli v 
zbytečné souboje ve středu pole, 
místo toho, aby šli do jednoduchých 
brejků do pomalé obrany domácích. 
Jeden z nejlepších pravých záložní-
ků soutěže Záhradský na kraji ne-
nastupuje a ve středu pole nepodává 
takový výkon jako na svém postu. V 
Kadani ve druhém poločase chyběl 
také hráč, který by zdvihl skloněné 
hlavy hostů. V 63. minutě domácí 
otočili zápas třetí brankou. Zbytek 
zápasu byl jeden velký zmar – Bílina 
prohrála zápas „v hlavě“. Pět minut 

držel stále nulu. V závěru hosté zdr-
žovali a snažili se všemi prostředky 
uhájit nejtěsnější vedení, ale „fotba-
lový bůh“ byl tentokrát spravedlivý. 
V prodloužení se dopředu tlačil i 
domácí brankář Kovačka. Ten v 
92.minutě rozehrál z poloviny rych-
lý míč do křídla Pavlíčkovi a jeho 
přesný centr dopravil hlavou do sítě 
Karel, který spolu se Šoufkem patřil 
k nejlepším hráčům Bíliny. Nastou-
pil znovu po zápasové pauze a ten-
to „návrat ztraceného syna“ přinesl 

ku. Výrazným momentem druhého 
poločasu bylo vyloučení Šoufka po 
druhé žluté kartě. Hosté však zbra-
ně nesložili a šance ke skórování si 
vytvořili. Největší spálili Záhradský 
a Tůma, kterému ideální pozici při-
pravil Bečvařík. Konečnou podobu 
výsledku stanovili domácí po fatální 
chybě bílinské obrany.
„Dnešní utkání mohlo skončit i 
opačným výsledkem. Naše šance 
jsme neproměnili, naopak jsme do-
mácímu týmu branky sami nabídli. 
Letošní ročník je velice vyrovnaný 

před koncem svitla na chviličku na-
děje po pěkné akci Kotěšovského, 
jeho střelu však zastavilo břevno.

Kadaň – Bílina 3:2 (1:2)
Branky: Karban 2, Mikeš (p) – 
vlastní, Tůma
Sestava Bíliny: Pohl – Katrenič, 
Šoufek, Mergl, Bečvařík – Hro-
mádko, Záhradský, Král, Levý – 
Kotěšovský, Tůma
Střídali: Rokos, Baran, Procházka, 
Kozler

Bílině cenné dva body, protože v pe-
naltovém rozstřelu se její střelci ani 
jednou nezmýlili.

Bílina – Litoměřicko B 2 :1np. 
(0:1), pen.7:6
Sestava domácích: Kovačka – Kat-
renič, Karel, Šoufek, Mergl – Beč-
vařík, Záhradský, Pavlíček, Baran 
- Kotěšovský, Tůma
Střídali: Rokos, Procházka

a každý může vyhrát i prohrát s ka-
ždým. Každopádně jedeme domů 
smutní, protože nemáme ani bod“, 
okomentoval utkání ve Vilémově 
Petr Procházka.
 
Vilémov - Bílina: 2:0
Sestava Bíliny: Kovačka – Katrenič, 
Mergl, Šoufek, Bečvařík – Záhrad-
ský, Král, Pavlíček, Baran – Kotěšov-
ský, Tůma
Střídali: Levý, Procházka
Poločas: 1:0

dívčí a atletické disciplíny pro smí-
šená družstva. V atletice se nejlépe 
vedlo týmu Labe, který skončil před 
týmy Erzgebirge, Krušnohoří a Elbe. 
Fotbal ovládl tým Labe, na druhém 
místě skončil tým Elbe a třetí Kruš-
nohoří. Ve volejbalu vyhrálo druž-
stvo Erzgebirge, druzí byli sportov-
ci z týmu Labe, třetí z týmu Elbe a 
čtvrtí z Krušnohoří. 
Celý sportovní den završilo slav-
nostní vyhodnocení a obdarování 
těch nejlepší poháry, diplomy a upo-
mínkovými předměty. 
                                                           (pn)

Petr Procházka

Petr Procházka

Petr Procházka
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Nové mistrovské stupně kendó  v Bílině

Bílinští cyklisté byli v 
Českém poháru vidět

Děti závodily na 
odrážedlech i kolech

Na konci září 2016 se konal v Praze 
náš nejstarší kendó turnaj a seminář 
Toru Giga Cup 2016, jehož první 
ročník a historicky první kendó 
turnaj se pořádal v listopadu 1989 
těsně po sametové revoluci a turnaje 
se zúčastnilo nebo jej podpořilo ně-
kolik významných osobností evrop-
ského kendó, z Německa, Francie, 
Holandska, Rakouska, Maďarska a 
Švýcarska. Tato událost pomohla k 
propagaci kendó v Československu 
a pomohla i k propagaci českoslo-
venského kendó v zahraničí.
Od té doby se turnaj pořádá pravi-
delně každý rok na podzim, v po-
sledních deseti letech se přizpůso-
buje termín možnostem čestného 
člena České federace kendó pana 
Hiroshi Ozawy senseje (8. dan ken-
dó), jež podporuje české kendisty 
zde v Čechách i v Japonsku.
Letos byl po dvouleté přestávce 
uspořádán dvoudenní seminář ve-
dený sensejem Hiroshi Ozawou (8. 
dan kjóši) a dalšími senseji z Japon-
ska, ukončený zkouškami na mis-
trovské stupně.
Z našeho oddílu se semináře zú-
častnilo rekordních 15 kendistů a 

Prvního říjnového dne se na bikro-
sové trati v Bílině konal závěrečný 
závod Českého poháru v cyklistické 
disciplíně BMX. Za krásného počasí 
se na dobře připravené trati o vítěz-
ství popralo 134 závodníků v  deseti 
věkových kategoriích. 
Na start se postavilo i několik jezd-
ců v dresu BMX Bílina. V kategorii 
příchozích si veze domů pohárek za 
čtvrté místo sympatická Barča Beč-
ková, dcera úspěšného reprezen-

Ještě za příznivého počasí začátkem 
října se v areálu dráhy BMX v Bíli-
ně uskutečnil již šestý ročník cykli-
stických závodů pro děti. Na startu 
se sešlo více než 60 dětí, které mezi 
sebou svedly boj hned v jedenácti 
kategoriích, a to od plastových mo-
torek přes odrážedla, až po jízdní 
kola do velikosti 24”.
Všechny zúčastněné děti byly moc 
šikovné a jsme rádi, že i přes některé 
karamboly dorazily v pořádku do 
cíle. Následovalo vyhlášení výsled-
ků a ocenění všech závodníků za 
jejich sportovní výkon medailí, pěk-
nou cenou a něčím dobrým na zub.
Již tradičně se uskutečnila tombola, 
ve které deset vylosovaných dětí ob-

kendistek všech věkových kategorií. 
Během semináře byli rozděleni po-
dle výkonnostních stupňů a každé 
skupině se zvlášť věnoval jeden až 
dva sensejové. Učili nás od základů 
přes pokročilejší techniky spoustu 
zajímavých věcí.
Po skončení pátečního semináře se 
čtyři naši členové zúčastnili zkou-
šek (Vít Máliš st. – 2. dan, Martin 
Dunka – 1. dan, Jan Fizek 1. dan a 
Vít Máliš ml. - 1. dan), všichni byli 

při zkouškách úspěšní a skokově tak 
zvýšili technickou úroveň oddílu 
SanDóMon Bílina. Chlapci, co sklá-
dali zkoušky na první dany (první 
mistrovský stupeň), jsou z prvního 
náboru kroužku kendó v DDM Bí-
lina z roku 2008. Letos je jim 14 až 
15 let a svou píli a snahu při trénin-
cích plně zužitkovali k radosti svých 
trenérů i rodičů, bez jejichž podpory 
by toto nebylo možné.
V sobotu a neděli se starší než čtr-

náctiletí zúčastnili i turnaje jednot-
livců, pětičlenných týmů a poprvé  
i juniorů a seniorů.
Bílinští úspěšně reprezentovali v ka-
tegoriích junioři, kde Martin Dunka 
po dlouhém nervydrásajícím finále 
skončil na 2. místě v konkuren-
ci ruských, polských, rakouských, 
slovenských a českých závodníků. 
V kategorii senioři (nad 40 let) Vít 
Máliš st. zabojoval a podařilo se mu 
probojovat až do semifinále, kde 
nestačil na ukrajinského závodníka. 
Tím skončil na krásném 3. místě. 
Třešničkou na dortu byl prestižní 
nedělní turnaj týmů, na který přijel i 
reprezentační tým Francie a Polska. 
Tým ve složení Martin Dunka, Jan 
Fizek, Vít Máliš, Vít Máliš st., Petr 
Kuda, Matěj Vitouš a Jindřich Zie-
gelheim se svým koncentrovaným 
výkonem a obrovským nasazením 
dokázal probojovat také do semi-
finále, kde o 1 ippon (bod) podlehl 
týmu z Polska. Bílinští si tak z naše-
ho největšího mezinárodního turna-
je přivezli bronz! Nasazení a přístup 
ještě vynesl Vítu Málišovi ml. Cenu 
rozhodčích – Best Fighting Spirit.
    Jana Ziegelheimová, SanDóMon Bílina

tanta v cyklistice Radka Bečky. Její 
bratr Vojta Bečka bral  v nejnabitější 
kategorii 7/8 let 12. místo. Ve stej-
né věkové kategorii obsadil Adam 
Adámek 21. místo. David Adámek 
v kategorii 9/10 let dojel ve finálové 
jízdě na 7. místě. Pavel Jindřich ob-
sadil v kategorii 13/14 let 4. místo. 
Nejstarší bílinský rider Michal Mi-
nařík v kategorii MTB po útoku na 
vítězství a pádu dosáhl na 6. místo.
                                                     Pavel Jindřich

drželo hodnotné ceny. Jako hlavní 
cena byla freestyle koloběžka, kte-
rou vyhrál David Beránek.
V tomto ročníku jsme nezapomněli 
ani na dospělé a uspořádali pro ně 
předváděcí akci, ve které si mohli 
vyzkoušet nové koloběžky značky 
Cruissis.
Pořadatelé z SK Velosport team Bí-
lina z.s. se již těší na další ročník, 
jelikož ten letošní ročník hodnotí 
jako velice vydařený. Pořádající od-
díl děkuje městu Bílina za finanční 
pomoc, sportovnímu klubu BMX 
Bílina za možnost uspořádání této 
akce v jejich areálu a všem těm, kteří 
nám pomohli s organizací závodu, a 
za účast závodníkům.     Václav Macík

Bílinský tým při nejstarším kendó turnaji a semináři Toru Giga Cup 2016

Foto: SanDóMon Bílina
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Vítězné tažení bílinských tenistů

Festival netradičních sportů slavil úspěch

Dvě zlaté a dvě stříbrné po prvním startu 

Tenisté LTK Bílina v závěru letošní 
sezóny ukázali, že si umí podržet 
formu a i na závěrečných turnajích 
letošní sezóny a prosadit se do vý-
sledků včetně obsazení nejvyšších 
příček.
V naší nejmladší kategorii – mini 
tenis – se prezentoval Michal Kup-
ka na turnaji ve Zdicích. Přes velmi 
kvalitní obsazení se dokázal prosadit 
a obsadil konečné 3. místo v singlu.
David Košťák v kategorii baby tenis 
zase obsadil turnaj v Teplicích na 
Panoramě a příkladně reprezento-
val LTK Bílina ziskem medailového 
umístění.
Nejúspěšnější byla v tomto směru 
kategorie mladších žáků v zastou-
pení Michaely Černíkové a Terezky 
Procházkové. Prvně jmenovaná 
Michaela Černíková vyhrála turnaj 
v Kadani, kde jako první nasazená 

Na půdě Základní školy Za Chlu-
mem jsme pro ostatní bílinské ško-
ly uspořádali dvoudenní přátelské 
sportovní setkání, jehož smyslem 
bylo seznámit děti a jejich pedagogy 
s velmi netradičními sporty, kterými 
by se mohli inspirovat v hodinách 
tělocviku nebo také ve volném čase.
Festivalové klání trvalo dva dny. Prv-
ní den se hrálo frisbee a bumbácball, 
druhý den brännball a ringo. O jaké 
sporty šlo? Lze říci, že se jedná o al-
ternativy klasických sportů. Frisbee 
se hraje s létajícím diskem - je to 
hra podobná házené. Bumbácball 
je kombinací nohejbalu, volejbalu a 
stolního tenisu, ovšem hraje se s vel-
kým gymnastickým míčem. Bränn-
bal je švédská národní pálkovací 
hra, obdoba baseballu. Ringo je tra-
dičnější síťová hra, která se podobá 
přehazované.
V konečném součtu vyhrála pořáda-
jící škola před ZŠ Aléská a ZŠ Lidic-
ká.    Mgr. Jiří Nechvátal, ZŠ Za Chlumem

V celostátním závodu v rámci pohá-
ru Českého krasobruslařského sva-
zu, který se konal v Ostrově, bílinští 
krasobruslaři zářili. V kategorii no-
váčci mladší získala zlato čistou vol-
nou jízdou šestiletá krasobruslařka 
Dominička Málková a stříbro stejně 
stará Agátka Charvátová, obě z SK 
Kraso Bílina. V kategorii nejmenších 
putuje do Bíliny rovněž zlatá a stří-
brná medaile. Zlato vybojovala malá 
Márinka Belovodjaninová a stříbro 
Evička Svitavská, obě z SK KRASO 
Bílina. Kromě toho děvčata přivezla 
dvě 4. místa zásluhou Terezky Pro-
cházkové a Zuzanky Manicové.

Koberová Miloslava
SK KRASO Bílina Vítězka Poháru ČKS v kategorii nováčci mladší Dominika Málková

hráčka dokráčela se ztrátou pouhých 
2 gemů do finále. Tam svedla vyrov-
naný souboj s Nelou Charvátovou 
(LTC Litvínov), kde musel rozhod-
nout až třetí set ve prospěch bílinské 
hráčky. Terezka Procházková se zase 
prosadila na turnajích v Teplicích a 
v Děčíně. V Teplicích prošla až do 
finále, kde bohužel vlivem zranění 
musela vzdát a obsadila tak 2. mís-
to. Stejný osud se bohužel opakoval i 
na turnaji v Děčíně, ale i tak 2. místo 
bylo velmi pěkným výsledkem v zá-
věru úspěšné sezóny.
Závěr sezóny 2016 zaznamenal 
úspěchy bílinských tenistů pod ve-
dení hlavní trenérky Mgr. Lucie 
Lugsové. Ta již zahájila zimní pří-
pravu svých svěřenců na novou se-
zónu 2016/2017, která začíná už v 
prosinci.            
                            Pavel Fečko, LTK Bílina

David Košťák získal medailové umístění v Teplicích, Tereza Procházková se prosa-
dila v Teplicích a Děčíně                                                                                                         Foto: LTK Bílina

Jedním z netradičních sportů, které festival nabídl, byl Bumbácball Foto: ZŠ Za Chlumem

oto: SK KRASO Bílina oto: SK KRASO Bílina

Vítězka kategorie Přípravka nejmen-
ší Marina Belovodjaninová. 



Bíl inský zpravodaj  in formační  měsíčník  l  Adresa:  Městský úřad Bí l ina,  Břežánská 50/4,  418 31 Bí l ina l  e-mai l :b i l insky-zpravodaj@seznam.cz 
Vydavate l :  Město Bí l ina,  zhotov i te l  Aa Group s.  r.  o .  Most  l  Ev idenční  č ís lo  MK ČR E 17995,  IČ 00 266 230,  Síd lo :  Břežánská 50/4,  Bí l ina 418 31 
Vedoucí redakce: Pavlína Nevrlá, tel.: 774 564 894 l Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Mgr. Eva Böhmová, Lada Laiblová a Mgr. Pavel Pátek. Vychází jednou měsíčně v Bílině a okolí.
Příspěvky a náměty přijímáme vždy do 20. dne v měsíci a vyhrazujeme si právo editora.
Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj přijímáme na e-mailové adrese nebo telefonu Bílinského zpravodaje.


