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 Stále více v oblibě jsou u dětí i 

jejich rodičů příměstské tábory. 
Jejich nabídka je v Bílině díky 
domu dětí a mládeže velmi pes-
trá a pokrývá každý den letních 
prázdnin. “Příměstské tábory 
trvají vždy od pondělí do pátku. 
Na začátku a na konci prázdnin 
jsou ale volné dny, které dříve 
zůstaly nepokryté. Letos jsme  

i na tyto dny připravili pro děti 
program,” uvedla ředitelka DDM 
Krista Sýkorová.
Prázdniny dětem začínají v pátek 
1. července a mohou ho strávit ve 
Funparku Žirafa v Praze. Tam na 
ně čeká spousta prolézaček, skluza-
vek a jiných zábavných aktivit.  
V týdnu od 4. do 8. července jsou 
dva sváteční dny, příměstský tábor 
se tedy ještě nekoná, ale opět jsou 
připravené jednodenní výlety na tři 

všední dny. “V pondělí pojede-
me s dětmi do lanového centra 
v Oseku, ve čtvrtek je připravený 
bohatý program v naší budově  
a v pátek se vypravíme do děčín-
ské zoologické zahrady,” vyjme-
novala ředitelka. Od 11. červen-
ce se příměstské tábory rozjedou 
naplno. 

Více na straně 13

Dům dětí a mládeže zaplní dětem celé 
prázdniny díky příměstským táborům

Pavlína Nevrlá

Krásné dárečky připravovaly nejen děti ze Švabinky, ale i z ostatních 
školek. Vše nejlepší maminkám k jejich svátku přeje vedení města, 

všichni zaměstnanci a celá redakční rada.

Květiny pro maminky

Další číslo
Bílinského zpravodaje 

vyjde 10. června 2016
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Hornická nemocnice s polikli-
nikou poskytuje široké spekt-

rum služeb, mezi ně patří i třináct 
zdravotnických ambulancí. “Díky 
těm je zajištěno vyšetření pacientů 
v základních oblastech zdravotnic-
tví. Ambulance prošly rekonstrukcí 
stejně jako celá budova polikliniky  
a postupně jsou vybavovány moder-
ními přístroji ke zkvalitnění péče  
o pacienta,” uvedl jednatel nemoc-
nice Jaroslav Herzinger. 

Interní ambulance
Interní ambulantní služby zajišťu-
je MUDr. Beníšková, MUDr. Ko-
houtová, MUDr Nasher a MUDr. 
Prejzová. Ambulanci využívají lidé 
hlavně před plánovanými opera-
cemi, kdy je nutné předoperační 
vyšetření. Dále zde lékaři provádějí 
klinická interní vyšetření akutních 
stavů či EKG. Lékař ordinuje každý 
všední den. Internu pacienti najdou 
ve 2. poschodí polikliniky vpravo. 
Telefonní kontakt je 417 777 223. 

Kožní ambulance
Pacienty s kožními problémy vyšetří 
MUDr. Jaroslava Reslová. Ordinace 
je vybavena digitálním dermatosko-
pem, který dokáže analyzovat obraz 
pigmentových znamének. Na zá-
kladě výstupních informací lze po-
soudit riziko možného vzniku ma-
ligního melanomu, a to především  
u drobných ložisek. Lékař-
ka ordinuje v pondělí a v pátek.  
Ambulance se nachází v 1. patře po-
likliniky vpravo. 

Telefonní kontakt je 417 777 309.

Diabetologická poradna
Se stravovacími návyky pacientů 
s diabetem poradí MUDr. Prej-
zová či MUDr. Sýkorová. Paci-
enti se také dozví, jak na hubnutí 
či udržení váhy nebo o zdravém 
životním stylu, který je prevencí 
většiny onemocnění. Ambulan-
ce je k dispozici v úterý, středu  
a čtvrtek. Ordinaci pacienti na-
jdou ve druhém poschodí polikli-
niky vpravo. Telefonní kontakt je 
471 777 225.

Kardiologická ambulance
Při onemocnění srdce a cév po-
máhá MUDr. Ladislav Bušák. 
Jeho ordinace se nachází ve 2. pa-
tře vpravo za zubním oddělením. 
Lékař ordinuje každou středu 
odpoledne, pacienti se ale mohou 
objednat každý den na telefonním 
čísle recepce 417 777 111.

Plicní ambulance
Respiračními chorobami se  
v Bílině zabývá MUDr. Jelínko-
vá. K dispozici je každý všední 
den kromě čtvrtku. Ordinaci pa-
cienti najdou vstupem do budo-
vy polikliniky bočním vchodem  
G. Telefonní kontakt je 417 777 
207.

Chirurgická ambulance,
mammologická poradna
Léčbou při úrazech či jiných ne-
mocech se zabývá MUDr. Sáša 
Štembera. Ambulance se na-

chází v přízemí. Lékař ordinuje 
každý všední den kromě středy.  
Součástí chirurgické ambulance je 
mammologická poradna, kterou 
vede MUDr. Šíp. Pacienti mohou 
přijít každou středu odpoledne. 
Telefonní kontakt je 417 777 426. 

Neurologická ambulance
Neurologická vyšetření zajišťu-
je MUDr. Slavík, MUDr. Sirovič  
a MUDr. Kozlová. Ordinaci lékaře 
Slavíka a Siroviče najdou pacien-
ti v 1. patře vlevo a k dispozici je  
v pondělí a v úterý odpoledne. 
Telefonní kontakt je 417 777 304. 
Ordinace lékařky Kozlové je v  
1. patře za odběrovou místností  
a ordinační doba je v úterý a čtvr-
tek. Pacienti se mohou objednávat 
na recepci.
Telefonní číslo je 417 777 111.

Ambulance léčby bolesti
Ambulance léčby bolesti je od-
borně vedená neurologickou am-
bulancí, tedy MUDr. Slavíkem 
a MUDr. Sirovičem. Ordinační 
doba je každý všední den dopole-
dne. Nachází se ve 2. patře vlevo. 
Telefonní kontakt je 417 777 405.

Ambulance ORL
Nemoci ušní, krční či nosní po-
máhá léčit MUDr. Novotná, 
MUDr. Najman a MUDr. Al Qua-
faisch Abdo. Ordinace se nachází 
v 1. patře vpravo. Ordinační doba 
je v úterý, středu a čtvrtek. 
Telefonní konakt je 417 777 310.

Gynekologicko-porodnická 
ambulance
Vyšetření gynekologických pro-
blémů a těhotných žen zajišťuje 
MUDr. Ivana Fajfrová. Ambu-
lance se nachází v 1. patře a ordi-
nační doba je každý všední den 
dopoledne. Ambulance zajišťuje  
i vyšetření ultrazvukem. 
Telefonní kontakt je 417 777 308.

Oční ambulance
Zrak vyšetřuje MUDr. Čech, 
MUDr. Tesařová, MUDr. Šulco-
vá a MUDr. Kokošková. Ambu-
lance se nachází v prvním patře  
a ordinační doba je od pondělí do 
čtvrtka. V úterý a ve čtvrtek není 
přítomen lékař, pouze optik. 
Telefonní kontakt je 417 777 304.  

Urologická ambulance
Urologická vyšetření zajišťuje 
MUDr. Ondráček. Ambulance se 
nachází v 1. patře vpravo a ordi-
nační doba je v pondělí, středu  
a čtvrtek. 
Telefonní kontakt je 417 777 314.

Ortopedická ambulance
S obtížemi pohybového ústrojí 
pomáhá MUDr. Zuna a MUDr. 
Baier. Ambulance se nachází  
v přízemí vpravo a ordinační doba 
lékaře Zuny je v pondělí, středu  
a čtvrtek, lékař Baier ordinuje  
v pátek. Objednávky zajišťuje re-
cepce na telefonním čísle 417 777 
111. 

Hornická poliklinika provozuje 
třináct zdravotnických ambulancí

Poslední víkend letošního břez-
na se nesl ve znamení oslav Veliko-
noc. O tuto radost nebyli ochuzeni 
ani klienti léčebny dlouhodobě 
nemocných na bílinské poliklini-
ce. Nejprve si mohli poslechnout 

pravidelnou porci hudby, potom už 
je přišli potěšit velikonoční zajíčci.  
Z ohlasů mezi klienty bylo patrné, 
že se jim akce, kterou připravili za-
městnanci HNsP spolu s organizací 
Čtyřlístek, velmi líbila.               (ms)

Zajíčci nadělovali

Velikonoční zajíček naděluje pacientce LDN Foto: Martin Sýkora

Posedět si při poslechu dechovky, 
pohovořit s farářem či se zúčastnit 
turnaje v šipkách mohou pacienti 
léčebny dlouhodobě nemocných v 
Hornické nemocnici s poliklinikou 
díky dobrovolníkům z organizace 
Čtyřlístek. Naposledy pro seniory 

přichystali oslavu Dne žen, při kte-
ré dostaly všechny přítomné ženy 
květinu. Dobrovolnická organiza-
ce ve svých řadách uvítá nové čle-
ny, kdo by chtěl pomáhat, může se 
kdykoli přidat.                                                                                             

                                                  (red)

Květiny od Čtyřlístku

Foto: Martin SýkoraČlen Čtyřlístku Dan Špička předává květinu
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KRÁTCE

V tomto školním roce pracovnice 
Odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví Městského úřadu Bílina, konkrétně 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí, 
opakovaně zahájily realizaci přednášek 
určených v rámci prevence sociálně pa-
tologických jevů žákům druhých stupňů 
základních škol na Bílinsku.

Přednášky jsou zaměřeny na sezná-
mení žáků s obsahem činnosti oddělení, 
a to nejen ve smyslu výkonu sociálně 
právní ochrany dětí, ale také sociální 
prevence a kurately dětí a mládeže. 
Žáci jsou kromě jiného seznamováni  
s jednotlivými druhy možného závado-
vého jednání dětí a mladistvých, preven-
cí jejich výskytu, případných konkrétních 
opatření a důsledků takového jednání  
a chování. Současně jsou jim přimě-
řenou formou poskytovány informace 
k závadovým či patologickým jevům 
vyskytujících se v rámci rodiny vůči ne-
zletilým dětem.

Přednášková činnost je realizována 
po domluvě s vedením a pedagogy zá-
kladních škol. V průběhu celého škol-
ního roku je však případná intervence 
pracovníků Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí poskytována na žádost 
školy i přímo ve školním prostředí.

Mgr. Hana Obracaníková 
Mgr. Jitka Prücknerová

Budova městského úřadu i pobočka, 
kde sídlí odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, mají bezbariérový přístup. Pro 
vyřízení nejrůznějších věcí na radnici 
se handicapovaní či senioři dostanou 
pohodlně výtahem do prvního i dru-
hého patra. K výtahu se lidé dostanou 
vchodem ze zadní strany radnice, před 
kterým se nachází parkovací místa vy-
hrazená pro zdravotně znevýhodněné. 
Vchod je otevřený každý všední den od 
8 do 14 hodin.
Bezbariérový je i vchod do budovy úřa-

du na Žižkově náměstí. Ten se nachází 
opět v zadní části traktu. K výtahu vede 
nájezdová rampa. Vchod je přístupný 
podle pracovní doby úřadu. Také před 
tímto vchodem se nachází pohodlné 
parkování pro návštěvníky s handica-
pem.                                                (pn)

Výkopové práce na náměstí pokračují, nyní uzavřely ulici Seifertovu

Město Bílina nevyplácí žádné 
dávky hmotné nouze. Od za-

čátku roku 2012 má tuto agendu 
na starosti úřad práce, tedy státní 
instituce. “Přestože tato úprava trvá 
již několik let, lidé mají stále zato, 
že město sociálně slabým obyvate-
lům vyplácí nějaké dávky. Není to 
pravda. Město s tím již nemá co do 
činění a nemá ani pravomoci kont-
rolovat, zda nedochází ke zneužívá-
ní dávek,” vysvětlila vedoucí odboru 
Iva Zábojníková.
Odbor zajišťuje široké spektrum 
činností týkající se sociální sféry  
ve městě. Vytváří podmínky pro 
rozvoj sociální péče a pro uspo-
kojování potřeb obyvatel, zajišťuje 
výkon sociální práce za účelem so-
ciálního začleňování osob a skupin. 

  Kvůli výměně starého vodovodní-
ho a kanalizačního potrubí na Mí-
rovém náměstí nebudou autobusy 
obsluhovat zastávku naproti info-
centru. Místo ní budou vozy zajíž-
dět na novou zastávku u gymnázia 
v Břežánské ulici. Omezení potrvá 
zhruba tři měsíce, o veškerých změ-
nách budou cestující včas informo-
váni na obou zastávkách. 
Autobusová zastávka na náměstí 
přestane fungovat 31. května. V tu 
dobu se totiž výkopové práce pře-
sunou k radnici a uzavřou výjezd  
z náměstí na hlavní silnici 1/13 i do 
ulice Želivského. “Lidé budou nově 
používat zastávku poblíž vchodu 
do gymnázia. Ta vznikne z jednoho  
z parkovacích zálivů v ulici. Vše 
bude včas označeno vodorovným 
i svislým značením a s předstihem 
tam bude vyvěšen i jízdní řád,” uve-
dl Bohumil Sentenský z odboru do-
pravy. Přesunutí zastávky je v plánu 
do 31. srpna, termín se ale může ješ-
tě prodloužit z důvodu práce arche-
ologů, kteří využili výkopových pra-
cí k hledání historických cenností.  
“Z tohoto důvodu nelze ještě přes-
ně říci, od kdy bude uzavřená Wol-
kerova a Želivského ulice a výjezd  
z náměstí kolem radnice. Řidiči 
proto musí sledovat dopravní zna-
čení a v úsecích stavby jezdit velmi 
opatrně,” vysvětlil Bohumil Senten-
ský.  

Výkopové práce jsou rozdělené do 
čtyř etap. První omezila provoz v 
části náměstí u podloubí, druhá 
uzavřela Seifertovu ulici. Práce se 
dále přesunou k poště a do Wolke-
rovy ulice. Doprava u pošty bude 
pouze omezená, Wolkerova ulice 
bude uzavřená. Poslední etapa vý-
kopových prací uzavře úsek náměstí 
od rohu radnice u infocentra až ke 
kruhovému objezdu na hlavní sil-
nici v Bílinské ulici. Kvůli pracím se 
auta nedostanou ani do ulice Želiv-

ského a budou tedy muset z náměstí 
vyjíždět již otevřenou Wolkerovou 
ulicí.
Po dobu všech omezení i uzavírek 
budou vždy ulice přístupné chod-
cům a zajištěné vstupy do obcho-
dů a provozoven. Samozřejmostí je 
také umožnění zásobování. Veškeré 
práce by měly být ukončené na kon-
ci prázdnin, jak už bylo zmíněno, 
mohou je ale prodloužit práce ar-
cheologů. 

“Jedná se o uspokojování potřeb 
bydlení, ochrany zdraví, pomoc 
při financování a zajišťování pro-
vozu lékařské pohotovostní služby 
a zajištění pečovatelské služby,” vy-
jmenovala vedoucí. Spadají pod něj  
i dva kluby důchodců a pečovatel-
ská služba.
Odbor a jeho sociální pracovníci 
pomáhají zdravotně postiženým, 
lidem pečujícím o osoby závislé 
na péči jiných, osoby ohrožené so-
ciálním vyloučením, dále o oběti 
agrese, trestné činnosti a domá-
cího násilí. “Pod naši péči spadají  
i lidé, kteří ztratili přístřeší nebo se 
nacházejí v neadekvátním bydle-
ní, osoby s materiálními problémy, 
imigranti, rodiny s dětmi a další,” 
doplnila Iva Zábojníková.

Celkem osm pracovníků od-
boru se stará o ochranu práv dítě-

te, zajištění jeho příznivého vývoje  
a řádné výchovy. Orgán sociálně-
-právní ochrany dítěte mimo jiné 
může po vyčerpání všech dostup-
ných prostředků navrhnout ústav-
ní výchovu, zprostředkuje osvojení 
nebo pěstounskou péči a pracuje  
s rodinami, jejichž děti jsou ohro-
žené sociálním vyloučením nebo 
jinými problémy. Kromě toho také 
pořádá víkendové pobyty nebo tá-
bory pro děti, přednášky pro žáky 
základních škol či setkání pěstoun-
ských rodin. Velkou měrou přispívá  
k prevenci proti nežádoucím soci-
álním jevům.  
Práce celého odboru spočívá v po-
radenství, dokumentaci a v pomoci 
řešení problémů. Tato pomoc není  
v žádném případě finanční. 

Město pečuje o potřebné, žádné 
dávky jim ale již nevyplácí

Zastávka autobusu na Mírovém 
náměstí bude dočasně zrušena

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Foto: Václav Weber

Přednášky 
varují děti před 
nebezpečím

Přístup na úřad 
je bezbariérový
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Pozor, podomní prodejci ve městě 
i přes zákaz stále nabízejí lidem své služby

Podomní prodej je na území měs-
ta Bíliny zakázán, pochůzkový 

prodej je na veřejných prostran-

stvích města Bíliny zakázán. To je 
výňatek z nařízení Rady města z 
března 2015. Přesto se stále najdou 

lidé, kteří nařízení nerespektují a 
pokouší se uzavřít různé smlou-
vy nebo cokoli prodat. “Posled-
ní takový případ jsme zazna-
menali v dubnu na Pražském 
Předměstí. Tam se prodejci 
pokoušeli lidem v panelovém 
domě nabídnout služby doda-
vatele elektřiny a plynu,” uvedl 

ředitel Městské policie Bílina 
Petr Kollár. 
Situaci však viděl strážník ve 

svém volnu a přivolal hlídku měst-
ské policie. “Prodejci zřejmě o zá-
kazu prodeje dobře věděli, protože 
z místa ihned utekli,” doplnil ředi-
tel. V případě, že lidé uvidí na uli-
ci nebo v domech někoho nabízet 
služby či něco prodávat, měli by 
se obrátit na strážníky. Prodejcům 
hrozí pokuta až do výše pěti tisíc a 

vykázání z místa. Pokud s pokutou 
nebudou souhlasit nebo se bude 
přestupek opakovat, vše bude řešit 
přestupková komise ve správním ří-
zení. Tam už hrozí pokuta o mnoho 
vyšší.  

Co je podomní a pochůzkový 
prodej?

Podomní prodej je nabídka pro-
deje zboží nebo nabídka poskytová-
ní služeb, kdy je bez předchozí ob-
jednávky nabízen prodej zboží nebo 
je nabízeno poskytování služeb oso-
bami potencionálním uživatelům  
v objektech určených k bydlení. 

Pochůzkový prodej je nabídka 
prodeje zboží nebo nabídka posky-
tování služeb, u kterého nedochá-
zí k umístění prodejního zařízení 
nebo zboží, je provozovaný formou 
pochůzky, při níž je potencionální 
uživatel zboží nebo služeb vyhle-

dáván prodejcem z okruhu osob  
na veřejném prostranství.

Sbírky mohou dostat výjimku

Rada města Bíliny může udě-
lit výjimku ze zákazu podomního  
a pochůzkového prodeje na území 
města Bíliny, a to na základě žádosti 
žadatele. Takovou výjimku mohou 
dostat například organizátoři růz-
ných charitativních sbírek, kteří  
v ulicích prodávají třeba magnetky 
nebo přívěsky. Ti musí uvést místo, 
kde budou sbírku pořádat, datum 
pořádání a další povinné informa-
ce. Na tomto základě mohou dostat 
výjimku. Při sbírce samotné pak 
musejí být řádně označeni a kasič-
ka musí být zapečetěná. Pokud vý-
jimku od Rady nedostanou, nesmí 
ani tyto organizace ve městě sbírky 
pořádat. 

Pavlína Nevrlá

Bratři prodávali drogy
Až pět let za mřížemi hrozí dvě-

ma bratrům ve věku 19 a 22 let, kteří 
jsou důvodně podezřelí, že v Bílině 
prodávali drogy. Podle poznatků 
kriminalistů v několika případech 
distribuovali narkomanům pervi-
tin, který nakupovali od dalšího 
dealera. Oba byli obviněni z nedo-
volené výroby a jiného nakládání s 
omamnými a psychotropními lát-
kami a s jedy, na soud budou čekat 
na svobodě. (dv)

K další nehodě, od které pachatel 
ujel, došlo v blíže nezjištěné době  
v katastru obce Bílina. Minulý tý-
den oznámili strážníci městské 
policie poškození kovové tabule 
označující kulturní a turistický cíl „ 
Památková zóna Bílina“, která se na-
chází na silnici I/13 ve směru jízdy 
z Mostu na Bílinu (na pravé straně 
mimo komunikaci). Neznámý řidič 
zřejmě havaroval a přitom znač-
ku poškodil, mezi úlomky plastů  
a skla byl nalezen přední znak z vo-
zidla značky Honda a na poškoze-
né konstrukci byly zajištěny stopy 
laku černé barvy. Veškeré poznatky 
k nehodám lze sdělit na Dopravní 
inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, 
telefon 974 439 260, nebo na bez-
platnou linku 158. (dv)

Vloupání do vozidla
Kamera umístěná na čelním skle 

auta zaparkovaného v Bílině zřejmě 
zlákala ke krádeži zatím neznámé-
ho zloděje. Ten rozbil boční okénko  
a do vozidla se vloupal, kromě ka-
mery v hodnotě 2 500 korun nic 
neodcizil. Policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro přečin 

krádeže, za který hrozí pachateli  
v případě dopadení až dvouleté vě-
zení. (dv)

Skončil za mřížemi
Tak dlouho se chodí se džbá-

nem pro vodu, až se ucho utrhne. 
Toto lidové přísloví se vztahuje  
i na jednání 37letého muže, který 
opakovaně řídil motorová vozidla, 
ačkoliv to má zakázáno rozhodnu-
tím bílinského městského úřadu  
i teplickým soudem. V ranních 
hodinách ho kontrolovali policisté  
z oddělení hlídkové služby a během 
lustrace zjistili, že muž nemá za vo-
lantem co dělat. Navíc vyšlo najevo, 
že kvůli opakovanému porušování 
zákazu řízení je pravomocně od-
souzen k trestu odnětí svobody  
s podmíněným odkladem, po sdě-
lení podezření z přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání ho proto policisté ve lhůtě 
48 hodin eskortovali k soudci, který 
ho kvůli opakovanému porušování 
zákona poslal za mříže, kde bude 
čekat na verdikt o druhu a výši tres-
tu. (dv)

Hrozí mu až deset let
Policisté obvinili z trestného činu 

loupeže 30letého muže, který v po-
lovině března napadl v Bílině mlad-
šího muže. Podezřelý přistoupil  
k vozidlu, ve kterém seděl poško-
zený, otevřel dveře a několikrát ho 
udeřil do obličeje, hlavy a rukou, 
čímž mu způsobil několik drobněj-
ších zranění. Následně mu vzal dva 
mobilní telefony, které předal své 
přítelkyni, která stála opodál. Muži 
obviněnému z loupeže hrozí až de-
set let za mřížemi, trestnímu stíhání 

se nevyhne ani jeho přítelkyně, kte-
rá si telefony vzala, ačkoliv viděla, 
jakým způsobem je získal. Tím se 
dopustila trestného činu podílnic-
tví, za který ji může soudce poslat 
až na čtyři roky do vězení. (dv)

Zákaz řízení nerespektuje
Sdělení podezření z přečinu ma-

ření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání předali policisté 30leté-
mu muži, který řídil i přesto, že má 
pravomocným rozhodnutím uložen 
zákaz činnosti spočívající v zákazu 
řízení všech motorových vozidel. 
Policisté ho kontrolovali v nočních 
hodinách v Bílině a při lustraci zjis-
tili, že za volantem nemá co dělat až 

do roku 2017. V případě odsouzení 
mu v krajním případě hrozí trest 
odnětí až na dvě léta. (dv)

Únik zbytkového čpavku ve stro-
jovně zimního stadionu

Jednotka hasičů ze stanice Bílina 
vyjela na zimní stadion v Litomě-
řické ulici v Bílině. Hasiči uzavřeli 
hlavní ventil a odvětrali prostor 
strojovny. Šlo o únik zbytkového 
čpavku z trubek po zimním vypuš-
tění.                                                  (red)



Pozor na padající kamení 
při procházení v Žižkově údolí

Domácí násilí, velký problém, 
který se možná týká i vás
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KRIMI

Nemocného muže se neda-
řilo najít
Pomoc od bílinských strážníků žádal 
muž, který do telefonu uvedl, že je mu 
špatně a obtížně se mu dýchá. Řekl své 
příjmení a že bydlí u gymnázia. Pak už 
mu bylo špatně rozumět. Hlídka stráž-
níků se ihned vydala do Břežánské 
ulice a podle jmen na zvoncích se sna-
žila muže najít. To se však nepovedlo.  
Jelikož muž opravdu podle telefonátu 
nebylo dobře, bylo zapotřebí jednat 
rychle. Hlídka zalarmovala záchrannou 
službu a obrátila se na policii, která 
pomohla lokalizovat volajícího podle 
mobilního telefonu. Tím bylo zjiště-
no, že muž sice bydlí u gymnázia,  
ale v Teplicích. Na pomoc mu tedy spě-
chali tepličtí strážníci se zdravotníky. 
(pn)

Na strážníka vytáhl 
ocelovou tyč
Ke rvačce do Jiráskovy ulice byli stráž-
níci přivoláni v odpoledních hodinách. 
Měla tam stát parta lidí u dvou aut, do-
hadovat se a prát. Hlídka zastihla jeden 
z vozů v ulici 5. května, kde ho zastavila 
a osádku chtěla zkontrolovat. Jeden  
z mužů však náhle vytáhl ocelovou tyč 
a začal strážníka ohrožovat máváním 
tyče před sebou. Nešťastnou manipula-
cí však náhle rozbil okno u auta a mo-
mentu jeho překvapení strážník využil, 
aby ho zpacifikoval a spoutal. Vyšlo na-
jevo, že hádka vznikla kvůli nářadí, které 
měla jedna osádka auta ukrást druhé. 
Bedna s nářadím se opravdu u nařče-
né osádky v kufru vozu našla. Případ si 
převzala policie. (pn)

Zfetovaná matka nechala 
dítě běhat v silnici
Zmatená žena s malým, zhruba čtyřle-
tým dítětem, pobíhala u hlavní silnice 
v centru města. Několikrát dokonce 
vběhla i s dítětem do vozovky. Kolem-
jdoucí ihned přivolali strážníky. Žena se 
mezitím přesunula na náměstí, kde si 
sedla na lavičku u autobusové zastáv-
ky a nechala dítě opět bez dozoru. To 
opět několikrát vběhlo do silnice mezi 
projíždějící auta. Strážníci zjistili, že je 
žena pod vlivem drog a není schopná  
se o dítě řádně postarat. Na místo tedy 
přivolali policii a ve spolupráci se so-
ciálními pracovnicemi předali dítě do 
péče pracovníků teplického Klokánku. 
(pn)

Opilá mládež v ulicích  
nebyla
Strážníci ve spolupráci s pracovnice-
mi oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí kontrolovali ve večerních hodi-
nách o velikonočních svátcích nezletilé  
v ulicích města, zda nejsou pod vlivem 
alkoholu. Kontrolami se strážníci zabý-
vali dva večery a nezjistili ani jednoho 
opilého nezletilce. (pn)  

Město Bílina upozorňuje obyva-
tele, aby byli velmi obezřetní 

při procházení Žižkovo údolím. 
Spadl tam totiž několika tunový 
kámen na silnici a hrozí další pády. 
Nikomu se nic nestalo.

Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví chce touto cestou poskytnout 
základní informace o společensky 
negativním jevu, jako je domácí ná-
silí a kde hledat pomoc stanete-li se 
jeho obětí.

K domácímu násilí dochází mezi 
sobě blízkými osobami, které žijí ve 
společné domácnosti, kdy intenzita 
násilí roste a intervaly mezi jednot-
livými fázemi se zpravidla zkracují, 
a násilná osoba získává a udržuje 
nad druhou moc a kontrolu. Domá-
cí násilí je ve velké většině pácháno 
na ženách. Dalšími oběťmi mohou 
být děti, muži, senioři, ale také oso-
by zdravotně postižené. Projevuje se 

Kámen se utrhl v ranních ho-
dinách. Do údolí okamžitě přijely 
hlídky strážníků, kteří na místě za-
jišťovali provoz a hlídaly bezpečí ko-
lemjdoucích. Jeřáb následně kámen 
z místa odstranil. Město Bílina není 

ve formách fyzického, psychického, 
sexuálního, ekonomického nebo so-
ciálního násilí. 
Jednou z cílových skupin sociálních 
pracovníků zdejšího městského 
úřadu jsou právě osoby, na kterých 
je domácí násilí pácháno. Pokud se 
sami cítíte v roli oběti, nebo máte 
podezření, že je ve vašem okolí na 
někom domácí násilí pácháno, ne-
buďte k násilí lhostejní a obraťte se 
na sociální pracovníky. Můžete je 
osobně navštívit na zdejším měst-
ském úřadě, Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, Žižkovo náměstí 
58, v 1. patře budovy, kancelář čís-
lo 205 nebo 206, nebo je možný  

vlastníkem skalnatého úseku, pro-
to okamžitě na situaci upozornilo 
společnost Lesy Sever. Ta při vjezdu 
do ulice nechala umístit dopravní 
značku upozorňující na padající ka-
mení a přislíbila zabezpečení skály. 
Do uzávěrky Bílinského zpravodaje 
se tak ale nestalo a společnost se re-
dakci ani nepodařilo kontaktovat.  

Obrovský kámen se zřítil mís-
tech, kde je nad silnicí bývalá vy-
hlídka. Město doporučuje vůbec 
nepoužívat pěšinu mezi silnicí  
a skálou, kterou mají v oblibě hlav-
ně pejskaři. (pn)

telefonní kontakt na číslech 417 
810 926, 417 810 929, 417 810 917 
popřípadě využijte emailové adresy: 
socialni.pracovnik@bilina.cz. 

Sociální  pracovníci budou nápo-
mocni  a poskytnou  informace,  ve-
doucí  k řešení  tíživé  situace oběti. 
Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, 
žádnou informaci nesmí bez sou-
hlasu poskytnout jiné osobě, a tyto 
povinnosti  vyplývají ze zákona. 
Ze své pozice mohou zkontaktovat 
případnou oběť s krizovými centry, 
azylovými  domy, orgány činnými  
v trestním řízení a dalšími pomáha-
jícími  institucemi.  

Sociální pracovníci

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: MP Bílina

Kámen byl větší než dospělý muž. Hlídka 
městské policie na místě zajišťovala dopra-
vu a bezpečí lidíObrovský balvan udělal díru i v silnici
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Kaplička na hřbitově je opravená, zvonice 
čeká na zvon a kolumbárium bude nové

Koupaliště přivítá první návštěvníky v novém

Zrekonstruovaná kaple, nové ná-
drže na vodu, chybějící kolum-

bárium i opravená zvonice. To je 
jen malý výčet novinek, se kterými 
se setkávají návštěvníci městského 
hřbitova. Mnoho věcí již technické 
služby opravily, vyměnily či odstra-
nily, perná práce ale nekončí. 

Opravy na hřbitově začaly loni na 
podzim, od té doby stihli pracovníci 
technických služeb i externích firem 
kompletně opravit střechu obřadní 
síně i technické budovy, vyměnit 

staré boxy v chladírně za nerezové 
a místnost celou rozšířit, v obřadní 
síni vylepšit zázemí pro pozůsta-
lé, v budově vyměnit okna i dveře  
a obřadní síň vybavit novým kata-
falkem, řečnickým pultem a kvě-
tinovou vý zdobou. Ve venkovním 
prostoru hřbitova přibyly nové koše 
a lavičky. 

Celkovou rekonstrukcí prošla 
kaplička, ta je nyní ozdobou horní 
části hřbitova. Má zcela novou stře-
chu, zářivé omítky a vnitřek kap-
ličky je vhodně vybaven oltářem, 
křížem a miskou. Před kapličkou je 
nová lavička nabízející posezení. 

Z řady kolumbárií naproti  
obřadní síni jedno zmizelo.  
Jelikož se nebezpečně nakláně-
lo, byly ostatky přesunuty a stav-
ba stržena. Na jejím místě bude  
vystavěno nové kolumbárium. 

Za svůj vzhled se nyní nemusí 
stydět ani zvonice u obřadní síně. 
Ta je kompletně opravená, v těch-
to dnech by do ní měl přibýt zvon,  
který bude při obřadech či jiných 
příležitostech využíván. 

Na opravu ještě čeká hřbitovní 
zeď včetně kolumbária a v areálu 
bude zrevitalizována zeleň.  

Rekonstrukce autokempu a kou- 
paliště na Kyselce jsou v plném 
proudu. Vše jde podle plánu.  
V kempu se opravují stávající chat-
ky a budují nové, na koupališti se 
dokončují sportovní hřiště a opravy 
skokanské věže. V květnu se začne 
napouštět voda do vyčištěného ba-
zénu.

S opravami začaly technické 
služby letos zjara. Nejprve bylo vy-
měněno veřejné osvětlení a světla 
v celém areálu. V autokempu bylo 
osm chatek zbouráno, na jejich po-
destách nyní rostou dřevěné chatky, 
ty budou mít i nové vnitřní vybave-
ní. Moderní nábytek ale postupně 
přibude do všech chatek. Stávající 
chatky, u kterých nebyla zapotřebí 
výměna, dostaly nový barevný ná-
těr. V areálu kempu přibyla nová 

venkovní posezení a návštěvníci si 
letos budou připravovat občerstve-
ní ve zcela nové moderní kuchyni. 
Upravené budou i toalety a areál 
ohraničí nový plot.

Na koupališti čeká na děti krásné 
hřiště, nový povrch se dokončuje  
u hřiště na nohejbal. Zpestřením 
pro návštěvníku bude plážový bar. 
Na zdech skokanské věže byly opra-
veny praskliny a opravuje se přístu-
pové schodiště. Vana bazénu byla 
zbavena vodního kamene, ocho-
zy bazénu budou také opraveny,  
aby byly bezpečnější.   

Vstupné pro letošní rok zůstává 
stejné jako vloni. Dospělí zapla-
tí jednorázově 60 korun, o dvacet 
korun méně zaplatí děti, studenti  
a starobní důchodci. Za 30 korun 
pak mohou na koupaliště handica-
povaní s průkazkou ZTP a ZTP-P  
a jejich doprovod. 

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá

Kolumbárium, které se nebezpečně naklánělo a hrozilo spadnutím, je již zbouráno Zvonice je opravená, v těchto dnech 
dostane nový zvon

Kaplička má nové omítky, střechu  
i vnitřní vybavení

Vnitřek kapličky je velmi vkusný

Chatičky jsou nově natřené, obměňuje se i vybavení
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Díky Portálu občana si na úřadě vyřídíte vše 
rychle a snadněji. Služba dostala ocenění

Potřebujete podat žádost snou-
benců o uzavření manželství,  

o vydání mezinárodního řidičské-
ho průkazu nebo ohlášení stavby? 
Využijte nové elektronické služby 
městského úřadu Portál občana.  
Na úřad nebudete muset jít vůbec 
nebo se vyřizování značně zjednoduší  
a zkrátí. Elektronická služba obsa-
huje nyní zhruba stovku různých 
dokumentů a formulářů, další bu-

dou průběžně doplňovány. Portál 
získal třetí příčku v soutěži Zlatý 
erb v kategorii nejlepší elektronická 
služba. 

Do portálu je nutné se nejprve 
zaregistrovat. To mohou lidé pro-
střednictvím odkazu na webových 
stránkách města nebo přímo na ob-
can.bilina.cz. Po vyplnění formuláře  
a e-mailovém potvrzení přijetí při-
jdou lidé do podatelny úřadu s ob-
čanským průkazem, aby byly všech-
ny údaje překontrolovány. “Kdo 

vlastní datovou schránku nebo 
elektronický podpis má registraci 
jednodušší, na úřad k ověření úda-
jů už chodit nemusí,” uvedl vedou-
cí oddělení informatiky Miloslav 
Dvořák.

Po zaregistrování mohou lidé 
podávat žádosti, zasílat dokumen-
ty či jinak komunikovat s úředníky  
a vedením města. V některých 
případech na úřad vůbec nebu-
dou muset chodit, v jiných přijdou 
třeba pouze dokument podepsat. 
Díky této službě vymizí vyplňová-
ní formulářů v kancelářích. “To je 
největší výhoda. Lidé si formuláře 
budou moci vyplnit v klidu svých 
domovů, beze spěchu. Pak je rov-
nou odešlou na podatelnu, která je 
předá příslušnému odboru,” upřes-
nil vedoucí. Jestli bude ještě nutná 
jejich přítomnost na úřadě nebo se 
vše vyřídí elektronicky, se lidé dozví 
z informačního e-mailu, který ob-
drží po odeslání dokumentu. 

Portál také nabízí možnost na-
hlédnout do rozklikávacího rozpoč-
tu města nebo do registru pohledá-
vek. “Tam se občan dozví, zda nemá 
nějaké pohledávky k městu. Třeba 
nezaplacený poplatek za svoz odpa-
dů nebo za psa. Pokud nějaké závaz-
ky k městu má, může si prostřed-
nictvím portálu zažádat o splátkový 
kalendář. 

Portál občana byl spuštěn na za-
čátku letošního roku v rámci projek-
tu Konsolidace IT. Hlavním cílem je 
umožnit lidem elektronický kontakt 
s úřadem. Po odeslání žádosti či do-
kumentu lidé uvidí, v jakém stavu 
jejich věc je. Na portálu najdou také 
instruktážní videa k nejčastějším 
životním situacím. Zaregistrovat 
se mohou i lidé ze spádových obcí. 
“Práce s portálem se nemusí nikdo 
bát, vše je tam přehledné a srozumi-
telné,” doplnil Miloslav Dvořák.

Pavlína Nevrlá

NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad  za  I. pololetí 2016 je 30. 6. 2016
Poplatek můžete uhradit hotově v po-
kladně Městského úřadu v Bílině, 
přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101  
v těchto hodinách:

Pondělí    7 – 12.00   a   12.30 – 18.00
Úterý       7 – 11.30   a   12.00 – 14.00
Středa     7 – 12.00   a   12.30 – 18.00
Čtvrtek    7 – 11.30   a   12.00 – 14.00

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet města 19-1060440379/0800, vari-
abilní symbol: 1337,  specifický symbol: rodné číslo 
plátce.
  
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem 
za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru 
Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je po-
platek 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/osoba/pololetí)
Od poplatku na rok 2016 jsou osvobozené děti narozené v roce 2016

NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ 
ROSTOU MLADÉ STROMKY  

A NOVÝ TRÁVNÍK
Žižkovo náměstí se probouzí k novému životu. 

Starý trávník byl vyhrabán, zemina se obměnila 
a začíná růst nová tráva. Vkusné záhony obo-

hatily mladé stromky a přibudou ještě trvalky. 
Náměstí potřebovalo revitalizaci zeleně, 

protože na něm rostly staré stromy.  
Ty hrozily vyvrácením nebo zlomením větví. 

Foto: Václav Weber
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DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

27. května 17.30 hodin
JAK PŘEŽÍT SINGLE – 2D

 
14., 21 a 27. května 20.00 hodin

CAPTAIN AMERIKA:OBČANSKÁ VÁLKA – 3D
 

13. května 17.30 hodin
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY – 2D

 
13. května 20.00 hodin

HARDCORE HENRY – 2D
 

14. a 22. května 15.00 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU – 3D

 
14. května 17.30 hodin

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK– 2D

20. května 17.30 hodin
SOUSEDI 2– 2D

 
20. a 28. května 20.00 hodin
X- MEN: APOKALYPSA – 3D

 
21. května 17.30 hodin
KNIHA DŽUNGLÍ– 3D

 
28. května 17.30 hodin

NIKDY NEJSME SAMI – 2D
 

29. května 15.00 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ A ZA ZRCADLEM – 3D

MĚSTSKÉ DIVADLO 
BÍLINA

15. května 15.00 hodin
ŽENICH V KUFRU ANEB CESTA DO ZEMĚ VÍL

19. května 19.00 hodin
LIGA PROTI NEVĚŘE

12. června 15.00 hodin
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT

 
16. června 19.00 hodin

MŮJ TAJNÝ DENÍK
 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
BÍLINA

25. května 8.00 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

Prodej čerstvých a kvalitních regionálních 
produktů.

 

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
U KOSTELA BÍLINA

od 26. května
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výstava dětských prací 

otevřena čt – ne
13.00 – 17.00 hodin.

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
25. května 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Odpoledního předčítání pohádkových knížek 
se ujme babička Eliška. 

26. května 17.00 hodin
RODOKMENY

Návod historičky a genealožky na sestavení 
vlastního rodokmenu.

květen - červen
KRAJINA MÉHO DOMOVA

Fotografka, cestovatelka a tlumočnice Renata 
Menclová představí své fotografie. 

8. června 17 hodin
EXPEDICE TRANSASIA

Cestovatelé Monika a Jiří Vackovi 
opět v Bílině.

DDM  BÍLINA
15. května 16.00, 17.30 hodin

NERFLIGA
Představení nové činnosti, která bude od září 

v nabídce kroužků

17. května 8.30 hodin
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

Výtvarná část z cyklu soutěží 
Bořeňská čarodějnice 2016 

na téma rodina. 

19. května 16.00 hodin
PROVÁZKOVÁNÍ

Zdobení vázy a misky 
rýžovým papírem, provázky a barvou.

20. května 16.00 hodin
MALOVANÉ HEDVÁBÍ

Vyrábění pomocí voskové techniky. 

30. května 15.30
SOUTĚŽ O MEDAILE V AEROBIKU

Soutěžní odpoledne 
pro holky i kluky 
od 4 do 14 let. 

1. června 16.00 hodin
DEN DĚTÍ

Akce na zahradě a v parku u DDM, 
téma je Hrátky se zvířátky. 

3. - 4. června 18 hodin
ZAHRADNÍ PÁRTY

Akce pouze pro dívky 
s možností přespání

11. června 10.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Výroba nejrůznějších ozdob a dárků 
z keramiky. 

12. června 18.00 hodin
PŘEDPRÁZDNINOVÝ MARATON 

V JUMPINGU
Soutěžení 

pro milovníky sportu.

Program kulturních a volnočasových akcí

Schmetanovu vilu zaplnily obrazy Ode zdi ke zdi

Sál Schmetanovy vily zaplnily ob-
razy Janiny Kokeš a Miroslavy 

Ježkové si mohou prohlédnout ná-
vštěvníci v sále Víceúčelového ko-
munitního centra ve Schmetanově 
vile ve Skleničkově ulici. Výstava 
potrvá do konce května.

Janina Kokeš pochází z polské-
ho venkova, příroda se proto stala 
hlavním motivem její tvorby. Ma-
lovaná místa však nejsou opravdo-
vá, důležitou roli hraje její fantazie. 
“Viděla jsem například strom v 
krajině na fotografii, ten se mi líbil,  

tak jsem ho nakreslila, ale krajinu 
jsem si vymyslela podle svého. Z 
přírody ale čerpám tóny barev, jaké 
odstíny jsou v popředí, jaké v po-
zadí. To se dívám do krajin a tóny 
si vštěpuji do mysli,” řekla Janina 
Kokeš. Autorka maluje od útlého 
dětství, po přestěhování do Prahy se 
začala učit od tamní malířky. Brzy 
se z nich staly přítelkyně a přátelství 
trvá dodnes. 

Malování je pro Janinu Kokeš for-
ma relaxace. “Když si stoupnu před 
plátno, tak nemyslím na nic, na 
žádné problémy. Přemýšlím pouze  
o tom, jakou použiji barvu a co 
budu malovat,” doplnila autorka. 

Namalovat obraz trvá umělkyni 
různě dlouhou dobu, jak sama říká, 
někdy práce trvá dva dny, jindy dva 
měsíce. “Obraz na mě musí promlu-
vit, dokud se tak nestane, není ho-
tový,” dodala. 

Miroslava Ježková pochází ze 
Žatce, kde žije a tvoří dodnes. Její 
obrazy zachycují nejrůznější před-
měty i místa, částečně se věnuje  
i abstrakci. “Maluji to, co se mi líbí. 
Náš akademický malíř o mně říkal, 
že maluji ode zdi ke zdi, tak vznikl  
i název výstavy. Jednou se mi líbí 
krajinka, podruhé květina, jindy 
zase nějaká abstrakce,” uvedla au-
torka. Nejčastěji používá techniku 

olejovými barvami. 
Miroslava Ježková maluje od zá-

kladní školy, několik let se tím živi-
la. Dnes má malování jako koníček. 
“Živit se tím již nedá a kvůli práci 
na malování nemám moc času.  
Ale když jedu na chalupu, tak se 
tam celý víkend věnuji jen obra-
zům,” řekla. 

Mnoho obrazů Miroslavy Ježkové 
má již rám, což není v dnešní době 
zcela obvyklé. Malbě to dodává dal-
ší rozměr. 

Výstavu si mohou lidé prohléd-
nout od úterý do pátku mezi 14  
a 17 hodinou a v sobotu mezi 9 a 12 
hodinou.

Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína NevrláJanina Kokeš a Miroslava Ježková při instalaci obrazů
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Jaro přivítali koncertem žáci i učitelé ZUŠ

Iva Hüttnerová našla recept na domácí štěstí

Cenu poroty dostala 
žákyně z Bíliny

Tradiční koncert, kterým kaž-
doročně vítáme jaro, mívá růz-

né podoby. Někdy se jedná ryze  
o učitelské vystoupení, jindy – jako 
například letos, vystupují společně 
žáci i učitelé.

K prvním hudebním číslům kon-
certu uskutečněného 6. dubna v sále 
školy patřilo vystoupení Bandu, 
což je kapela složená ze saxofonů, 
fléten a doprovodné rytmiky. Vede 
ji učitel Zbyněk Prokop. Vzápětí 
se představil školní pěvecký sbor, 
jehož vystoupení vždy „zapříčiní“, 
že nevelký koncertní sál je nejen 

Divadelní představení, kde Ivě 
Hüttnerové zdatně sekundoval  
David Suchařípa s Michaelou Doli-
novou, nemělo chybu. Hlavní před-
stavitelka hospodyně z agentury 
Domácí štěstí si svou roli opravdu 
užila. 

Do lounské knihovny se sjeli nej-
lepší recitátoři z celého Ústeckého 
kraje. Konala se zde krajská postu-
pová recitační přehlídka Dětská 
scéna 2016.

Lektorský sbor ve složení Rena-
ta Vordová, Jan Anderle a Anna 
Bahnerová udělil cenu poroty také 
Karolínce Štolbové ze základní ško-
ly Za Chlumem, která postoupila 
z prvního místa okresního kola  
v Teplicích. Karolína recitovala  
v první kategorii (2. a 3. třída) a zau-
jala svým přirozeným, nepřehráva-
ným a uvěřitelným projevem. 

První kategorie není dále postu-
pová a krajským kolem končí, a tak 
se Karolínka na celostátní přehlídku 
letos ještě nepodívá. Přejeme jí, aby 
se jí takový úspěch podařil i v příš-
tím roce, kdy už bude patřit do vyšší 

kategorie. Na celostátní přehlídku 
do Svitav se z bílinských recitátorů 
podíval zatím jen Ondřej Kvěch.  

 Mgr. Pavlíčková Andrea

Diváky po celou dobu bavila 
naprosto zaručenými radami, jak 
si vytvořit to pravé domácí štěstí.  
Jestli všechny rady byly použitelné, 
bylo jich opravdu hodně a některé 
zněly až neuvěřitelně, to Iva Hütt-
nerová neprozradila. Faktem zůstá-

vá, že divadelní hra Domácí štěstí 
dokázala diváky odpoutat od všed-
ních starostí a možná našli návod  
na to, jak si zpestřit to své manžel-
ství.

Ve čtvrtek 19. května od 19 ho-
din uvede Městské divadlo Bílina 

divadelní hru Liga proti nevěře.  
V situační komedii ze 70. let mi-
nulého století se představí oblíbe-
ní herci v Bílině již dobře známí.  
Například Veronika Nová, Ivo 
Šmoldas nebo Michaela Kuklová.            

                                                    (lal)

obsazen sedícími, ale také lemován 
stojícími diváky. Jsme rádi, že se ro-
diče na své děti přicházejí podívat 
skutečně v hojné míře. A potěšeni 
byli jistě i oba vedoucí sboru Vero-
nika Duchoslavová a Jiří Bidrman.  
V průběhu koncertu se poslucha-
čům představilo ještě druhé pěvec-
ké těleso, bílinské veřejnosti jistě 
dobře známá Komořinka, kterou 
také vede Veronika Duchoslavová.

V programu vystoupili účastní-
ci letošní klávesové soutěže ZUŠek 
Anna Jedličková a Radek Balog ze 
třídy uč. Elišky Šimkové. Poslucha-

čům zahráli repertoár, se kterým 
bojovali v krajském kole. Ze třídy 
paní Šimkové se následně předsta-
vili ještě další klavíristé a klávesisté. 
Posluchači, kteří mají rádi decho-
vé nástroje, také nepřišli zkrátka.  
Vyslechli si Mozartovo Adagio v 
úpravě pro flétnu, klarinet a fagot 
nebo velmi zajímavé saxofonové 
duo, které v úžasné transkripci za-
hrálo téma z 1. věty Dvořákovy No-
vosvětské symfonie.

Celý koncert moderoval kytarista 
a učitel Adam Šmejkal, který hu-
debně koncert také zahájil. V sólo-

vém výstupu se následně představil 
náš další učitel hry na kytaru Tomáš 
Ernst. Ten hudebně spolupracuje 
s absolventkou hudebního oboru 
skvělou flétnistkou Janou Wolfra-
movou. Vystoupení tohoto dua bylo 
také tečkou za jarním koncertem.

Věřím, že přítomným poslucha-
čům jsme přinesli příjemné chvíle  
a že jaro, které jsme koncertem chtě-
li oslovit a oslavit, nám v budoucích 
dnech ukáže svou nejpříznivější slu-
nečnou podobu.

Jiří Kopa, ředitel ZUŠ

Mozartovo Adagio v úpravě pro flétnu, klarinet a fagot Mezi prvními se při Jarním koncertu přestavila kapela Band

Kde se v Bílině nachází 
historická deska, 
která se dochovala 
kompletní až 
do dnešní doby? 

Vylosovaný výherce 
obdrží drobné dárky.

Foto: Pavlína Nevrlá

Odpovědi zasílejte na adresu: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz.
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Měrunice mají nové chodníky i zeleň

Hlaváček a koniklec 
zdobí svah vrchu
nad Hostomicemi

Děti vypustily 
lampiony štěstí 
a vrhly se na četbu

Obec Měrunice revitalizuje ve-
řejné prostory. V těchto dnech 

skončily práce na rekonstrukci 
chodníků k obytným domům, změ-
nami ještě projdou prostranství u 
dětských hřišť v Měrunicích i Ži-
chově. “Opravy jsme začali v roce 
2014, nyní dokončujeme třetí etapu,  
která je již konečná. Celkem obec 
na tyto práce vydá od roku 2014  
z rozpočtu zhruba dva miliony ko-

Na svazích Husova vrchu v Hos-
tomicích rozkvetl hlaváček jarní 
(Adonis vernalis) a koniklec luční 
(Pulsatilla pratensis). Husův vrch 
je přírodní památka právě kvůli 
výskytu těchto rostlin. Samozřejmě 
se zde vyskytují i jiné zajímavé rost-
liny. V tomto období se stává jižní 
strana Husova vrchu cílem turistů  
a milovníků přírody. 

Hlaváček jarní se pooužívá hlav-
ně jako dekorativní rostlina, za-
hradníci jí sázejí hlavně do skalek. 

Noc s Andersenem strávily děti 
z Měrunic v tamní knihovně. Byl 
pro ně přichystán bohatý a zajímavý 
program. Nejprve vypustily lampio-
ny štěstí, poté si v knihovně malo-
valy, vyráběly dárečky či dekorace 

a protože večer měl být ve znamení 
literatury, přišel čas i na četbu a pro-
hlížení knih. Letos byl o akci oprav-
du velký zájem, celkem v knihovně 
přespalo sedmnáct dětí. 

Hlaváček je výbornou pylodárnou 
rostlinou. Včely sbírají pyl v citro-
nově žlutých rouskách a v jarním 
období je pro ně zdrojem bílkovin, 
který podněcuje plodování včel-
stvev.

Koniklec luční je krásná, ale jedo-
vatá rostlina. Při styku s pokožkou 
může způsobit podráždění. Koni-
klec luční je u nás chráněný záko-
nem O ochraně přírody a krajiny.  
V Červeném seznamuje zapsaný 
jako silně ohrožený druh.          (red)

run, část peněz se budeme snažit 
získat zpět z dotace na práce prove-
dené v letošním roce,” řekla starost-
ka Měrunic Jitka Nová.

V roce 2014 obec opravila část 
přístupových chodníků na sídlišti v 
Měrunicích, povrch komunikace a 
vybudovala parkovací plochy. Rok 
poté obnovila další část chodníků, 
letos je dokončila. Nyní začala revi-
talizace zeleně na sídlišti. “V prosto-
ru travnatého oválu budou vysazené 
nové keře a postaveno nové poseze-

ní pro občany ” doplnila starostka.
U dětského hřiště v Měrunicích 

vznikne dřevěné zastřešené pose-
zení a na fotbalovém hřišti přibu-
dou dva betonové stoly. Obyvatelé  
si budou moci odpočinout na no-
vých lavičkách a prostory obce oz-
dobí nové květináče s letničkami či 
trvalkami. Přibudou nové odpadko-
vé koše.

Zastřešené posezení bude vy-
budováno i u hřiště v Žichově. 
Tam obec upraví také okolí u cen-
trálního ohniště, kontejnerové stání  
a zrevitalizuje zeleň. “Nakonec ještě 
plánujeme zastřešit zastávky u hlav-
ní silnice mezi oběma obcemi, kde 
ochrana proti nepříznivému počasí 
nyní chybí,” doplnila Jitka Nová. 

Pavlína Nevrlá

Staré rozbité chodníky volaly po rekonstrukci

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) Koniklec luční (Pulsatilla pratensis)

Opravené chodníky zlepšily celkové prostředí sídliště

Foto: obec Měrunice

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: obec Měrunice
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Po vyučování se domů nechodí, škola plní 
volný čas dětí sportováním i tvořením

Výuku žáků oživila
práce s QR kódy

Tablety obohacují
výuku v ZŠ Aléská 

Děti ze základních škol nemu-
sejí odpoledne trávit zavřené 

doma, školy i po vyučování nabízejí 
mnoho sportovních, výtvarných  
i vědomostních kroužků. Základní 
škola Za Chlumem pro děti při-
pravuje pravidelné aktivity i větší 
nepravidelné akce. “Mimoškolní 
aktivity přinášejí dětem zajímavé 
zážitky a podílejí se na jejich při-
rozeném rozvoji,” uvedla ředitelka 
školy Eva Flenderová.

Odpoledne v pohybu

Sportovně založení žáci si mohou 
vybrat, jestli budou hrát stolní tenis, 
tančit nebo se věnovat atletickým 
disciplínám. Na kroužek stolního 
tenisu docházejí dívky a chlapci 
ze 4. a 5. tříd. Pokročilí hráči zdo-
konalují sportovní výkony a hrají 
turnajová utkání ve skupině A. Za-
čátečníci skupiny B se učí podání, 
odpal, vybírání míčků i pravidla 
hry. Všichni si pak rádi zahrají zá-
bavný kolotoč.
Tancem děti rozvíjí cit k hudbě  
a tanci, kroužek je určen všem žá-

kům druhého stupně. Seznámí se 
tady se základním mixem tanečních 
stylů, spolupodílejí se na tvorbě 
choreografie a nacvičují taneční se-
stavy, které pak při různých příleži-
tostech prezentují.
Atletice se děti mohou věnovat díky 
spolupráci školy s Atletickým klu-
bem Bílina. “V roce 2010 vznikl 
společný projekt Atleťáček. Jedná se 
o jednu z pilotních školek v Ústec-
kém kraji i v rámci ČR. Nejmladší 
děti už předškolního věku se zábav-
nou formou seznamují s různými 
atletickými disciplínami,” řekla ře-
ditelka.

Vyrábění i komunikace

Kdo dává přednost kreativnímu tvo-
ření, může navštěvovat kroužek ko-
rálkování. Parádivá děvčata si tam 
tvoří šperky podle svých vlastních 
návrhů. Dívky tvoří z různých dru-
hů korálků a seznamují se s materi-
ály a technikami – se smaltováním, 
prací s křišťálovou pryskyřicí nebo 
hmotou fimo. Po každém kroužku 
si domů odnášejí další módní do-

plněk či dárek pro někoho blízkého.
Pátým rokem funguje na škole ke-
ramický kroužek pod názvem Kera-
mika hrou. Děti získávají praktické 
zkušenosti a odvahu experimento-
vat s keramickou hlínou. Při práci 
zapojují svou fantazii, procvičují 
jemnou motoriku a vytvářejí na-
prosto originální keramické výrob-
ky. Domů si odnášejí plošná a pro-
storová díla, někdy kombinovaná  
i s jinými materiály.  
Kroužek řečové nápravy a logo-
pedické prevence je zaměřený na 
rozvoj jazykových dovedností a ře-
čových schopností, podporu správ-
né výslovnosti a komunikace bez 
zábran.

Výlety a soutěže

Velice oblíbené jsou u dětí ze zá-
kladní školy Za Chlumem i ne-
pravidelné akce, různé soutěže či 
výlety. Jednou za čas se sportovci 
utkají při turnaji ve stolním tenise, 
florbalu či v přehazované. Sportem 
žijí i při Chlumiádě. Žáci všech tříd 
soutěží v netradičních disciplínách, 

například bumbácballu, frisbee, pe-
tangue a v americké vybíjené. Na-
konec se běží štafeta s překážkovou 
dráhou.
Každoročně vyjedou žáci s učiteli na 
lyžařský kurz na Klínovci. Užívají si 
zimních radovánek a zdokonalují se 
v lyžařských technikách.

Zábava v družině

Pestrou nabídku kroužků nabízí 
školní družina. Tam se děti věnují 
tvoření z keramiky, poznávají vý-
tvarné techniky v kroužku Tvořílek 
nebo se učí vařit. Také v družině je 
dostatek prostoru pro sport, žáci se 
mohou naučit bruslit nebo si vše-
stranně zasportovat ve Sporťáčku. 
“Během dnů pracovního klidu, vět-
šinou v sobotu, pořádáme také ce-
lou řadu zájezdů. Poznáváme různé 
kouty naší země, přírodní zajíma-
vosti i kulturní památky. Pravidelně 
navštěvujeme například vánoční 
Prahu, Terezín nebo Zahradu Čech 
v Litoměřicích,” uzavřela Eva Flen-
derová.
                                                        (pn)

Žáci ze Základní školy Aléská se  
v hodinách německého jazyka se-
znamují s QR kódy. V jedné z prv-
ních hodin v devátých třídách měli 
žáci za úkol nainstalovat si čtečku 
QR kódů. V hodině dostali cvičení  
s chybějícími slovy, která byla ukry-
ta v kódech a rozmístěna v prosto-
rách budovy školy. Tyto kódy muse-
li ve skupinách najít, pomocí čtečky 
odkrýt a doplnit do cvičení.

Aktivitu si všichni pochvalovali  
a po celé škole se ihned začaly rych-
le šířit informace o tomto způsobu 
výuky. “Práce s kódy se mi líbí. Je to 
zase něco nového. Hodiny němčiny 
se díky nim ozvláštnily. Nemusíme 

Základní škola Aléská pořídila 
sadu tabletů uzavřenou v uzamy-
katelném dobíjecím boxu. Tablety  
v boxu jsou přenositelné do různých 
hodin a učeben. Moderní technolo-
gie jsou součástí běžného osobního 
a pracovního života. Tablet ve výuce 
optimálně doplňuje průběh výuky  
a obohacuje ji o aktivity, které by byly 
jinak časově náročné nebo technicky 
obtížně proveditelné.

Možností a forem práce s tablety v 
hodině je opravdu nepřeberné množ-
ství a každý učitel si tak určitě najde 
metodu, která vyhovuje jak žákům, 
tak učiteli.

Příprava učitele je velice rychlá  
a jednoduchá. Jedním z programů,  
s kterým pracujeme, je Toglic. Nabízí 
výukové aktivity pro týmovou spolu-
práci ve třídě a rozvoj komunikačních 
dovedností dětí. Učitelům usnadňuje 
přípravu nejrůznějších pracovních 
kartiček, pružně reaguje na časovou 
dotaci, jednoduše lze přidávat další úlo-
hy, dává učiteli zpětnou vazbu - přehled  
o odpovědích a výsledcích žáků  
a podporuje individuální procvičení 
počtů, slovíček či gramatických jevů. 
Je zde možnost zvolení si některý 
z dostupných typů aktivit, nastavit 
její parametry a pak už ji jen roze-
slat na zařízení přihlášených žáků. 

U některých aktivit lze zobrazo-
vat odpovědi nebo výsledky žáků, 
u jiných je cílem týmová aktivita 
žáků mezi sebou. Toglic nám nabí-
zí několik aktivit. Například práci  
s čísly, se slovy nebo průřezové ak-
tivity. Procvičovat lze sčítání, odčí-
tání, porovnání čísel, doplňování 
slov či písmen, vyhledání slova či 
známé bingo. Možností je mnoho. 
Celá aplikace je v českém jazyce, což 
může být pro mnohé učitele výho-
dou. Obdobný program je Socrative, 
který je však v anglickém jazyce. 
V těchto programech si učitel předem 
připraví zadání. V hodině už stačí 
práci žákům rozeslat a sledovat, jak si  
s úlohou poradí.

Žáci základní školy  Aléská si vý-
uku s tablety velice chválí. Na kaž-
dou hodin se těší, motivovat žáky 
je pro učitele velice jednoduché  
a do aktivit se v hodině zapojí oprav-
du všichni žáci. “Jsem rád, že někdo 
něco takového vymyslel a že to je  
i u nás. Je to pro nás užitečné, lep-
ší než učebnice. Toglic je super,” 
řekl žák Martin. “Líbí se mi na tom,  
že se učíme zábavou. Pracujeme na 
počítačích a tabletech. Jsou to moc 
hezky připravené a zábavné hodiny,” 
doplnila Krystýna.

                               Mgr. Nikol Meyerová

sedět jen v lavicích a hodinu si zpří-
jemníme,” pochválila nápad devá-
ťačka Míša. 

Začaly se ozývat i jiné ročníky, 
a proto učitelka vyhlásila možnost 
zúčastnit se hledání dalších kódů, 
které jsou postupně v prostorách 
školy schovány. Kdo kód najde,  
vyřeší daný úkol, který je samozřej-
mě z německého jazyka, řešení ode-
šle na uvedený email, má možnost  
si zlepšit hodnocení v tomto před-
mětu. “Za mě super, bylo to zábav-
né. Je to něco jiného, nového. Těším 
se na další podobné aktivity,” dodala 
Aneta.                                      

                                                    (red)

Deváťáci se učí pracovat s QR kódy Foto: ZŠ Aléská
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Mateřské školy přijímají nové děti 
i po zápisech, stále zbývají volná místa

Sovičky prozkoumávaly 
celý pohádkový svět

Děti vědí, že musejí jíst 
ovoce a zeleninu

Zatímco někde řeší nedostatek 
míst v mateřských školkách, 

bílinské školky mají místa dost. Po 
zápisech totiž zbývají volná místa  
a školky tak mohou děti přijímat  
i dodatečně. Podle ředitelky MŠ 
Síbova za nenaplněním kapacity 

Měsíc březen prožívaly děti z MŠ 
Síbova přímo pohádkově. Dozvě-
děly se, kde se vzala pohádka, kde 
ji najdeme, jaké druhy pohádek 
známe, od lidových až po současné 
moderní. 

Děti si hrály na divadlo a také  
se tam zajely podívat. Navštívi-
ly Divadlo rozmanitostí v Mostě  
a také bílinské divadlo. „Ve známých 
pohádkách jsme rozlišovali dobro  
a zlo, poznávali charakterové vlast-
nosti hrdinů, hledali rozdíly mezi 
pohádkou a realitou, a poznávali 
moudrost a ponaučení, které plynou  
z příběhů. Podle obrázků a kví-
zů jsme určovali názvy pohádek 
a pohádkových postav,“ uvedla 

Ve třídách prvního stupně zá-
kladní školy Lidická se uskutečnil 
projektový den Ovoce a zelenina 
ve spolupráci s Centrem podpory 
zdraví Ústí nad Labem.

V rámci projektového dne prošla  
každá třída pěti stanovišti se speci-
álním programem, například náku-
pem potravin, druhy ovoce, pitným 
režimem, zeleninou a takzvanou 
zvědavou kostkou. Na stanovištích 
získali žáci spoustu informací a 
mohli ochutnat různé druhy zeleni-
ny a ovoce. 

Součástí projektového dne bylo 
i krátké představení divadelního 
kroužku s názvem Pyšný banán. 
Projektový den se dětem líbil a po-
učil je o nutnosti pravidelné konzu-
mace ovoce a zeleniny a dodržování 
pitného režimu.

Projektový den byl součástí 
doprovodných aktivit programu 
MŠMT Ovoce a zelenina do škol,  
díky kterému děti z prvního stupně 
pravidelně dostávají ovoce a zeleni-
nu.

                       Mgr. Marie Sechovcová

vedoucí učitelka Jiřina Ondráko-
vá. V pohádkovém bloku se u dětí 
rozvíjela fantazie, řeč, učily se vy-
jadřovat svoje pocity a poznávat,  
že emoce patří k životu.

Děti se rády vžívají a ztotožňují  
s hlavním hrdinou pohádky, a pro-
to se těší každý den na nový příběh  
o princích nebo princeznách z knih 
F. Zacharníka, které se nápadně 
podobají současným holčičkám  
a klukům. „Pohádkové týdny ve 
školce vyvrcholily pohádkovým bá-
lem a módní přehlídkou. Děti přišly 
v úžasných kostýmech, svojí fantazií 
a kreativitou maminky mile překva-
pily,“ doplnila učitelka.                          

(red)

nestojí nižší počet narozených dětí. 
“Spíše je to způsobeno tím, že nyní 
rodiče neumisťují do školek děti od 
tří let, jako tomu bylo dříve, ale za-
píší je až na poslední rok před ná-
stupem do základní školy,” vysvětli-
la Zdeňka Heinrichová.

Opačná situace panuje v jeslích, 
ty mají stejně jako v minulých le-
tech kapacitu dvaceti dětí plně ob-
sazenou.

V Bílině je celkem sedm ma-
teřských škol spadajících pod tři 
ředitelství – MŠ Švabinského, MŠ 
Čapkova a MŠ Síbova. V letošním 
roce proběhly zápisy do všech ško-

lek 12. dubna, do jeslí 11. dubna.  
“V případě zájmu lze ještě umístit 
dítě do mateřské školy i mimo ter-
mín zápisu. Zájemci mohou kon-
taktovat ředitelky mateřských škol, 
se kterými si domluví podmínky 
přijetí,” doplnila Iveta Richterová  
z odboru školství, kultury a sportu.

                                                    (pn)

Sovičky se dozvěděly, kde se vzala pohádka

Děti si zahrály divadelní představení s názvem Pyšný banán

Foto: MŠ Síbova

Foto: ZŠ Lidická

Při zápisech čekaly na děti hračky. S jejich pomocí se ředitelka školy dozvěděla, 
zda poznají nějaké barvy či jak umí mluvit

Foto: Pavlína Nevrlá

VOLNÁ MÍSTA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

POČET
MÍST KONTAKTY

MŠ Švabinského 664  1 tel.: 417 821 067 / www.msbilina.cz

MŠ Švabinského 668  9 tel.: 417 821 067 / www.msbilina.cz

MŠ Čapkova 16 tel.: 417 821 067 / www.mscapkovabilina.cz

MŠ Za Chlumem 22 tel.: 417 821 067 / www.mscapkovabilina.cz

MŠ Síbova   4 tel.: 417 829 128 / www.ms-bilina.cz

MŠ Aléská 15 tel.: 417 829 128 / www.ms-bilina.cz

MŠ Žižkovo údolí 11 tel.: 417 829 128 / www.ms-bilina.cz
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Děti ze Švabinky se učí angličtinu
V letošním roce se děti z mateřin-

ky v ulici Maxe Švabinského začaly 
učit cizí jazyk, školka totiž zavedla 
výuku anglického jazyka pro před-
školní děti. Děti se jazyk učí zábav-
nou formou. “Zpíváme anglické pís-
ně a hrajeme různé hry, například 
The stork lost his cap. Slovní zásobu 
si děti rozšiřují v mnoha tématech, 
jako je rodina, zvířata, či Vánoce. 
Také si čteme známé dětské pohád-
ky, kterým děti z větší části rozumí 
právě díky tomu, že je znají v čes-
kém podání,” uvedla učitelka Jana 
Wasylyszyn.

Domů si děti odnáší texty písní, 
obrázky, pracovní listy i domácí 
úkoly. Angličtina je společně moc 
baví.                                                (pn)

Sportovně - taneční tábor
Od 11. července se příměstské 

tábory rozjedou naplno. Nejprve na 
děti čeká sportovně taneční týden, 
ten bude nabitý - jak název napoví-
dá - sportováním a tančením, a to 
převážně venku na čerstvém vzdu-
chu. Pokud to však počasí nedovolí, 
táborníci se přesunou do budovy, 
kde na ně kromě pohybu bude če-
kat i výroba dárečků v dílně nebo 
zajímavé vědecké bádání. Tábor je 
určen pro děti školního věku.

U skřítka Hrobčíka poprvé
V tom samém týdnu jako spor-

tovně - taneční tábor se uskuteční 
v areálu hrobčické mateřinky tá-
bor s názvem U skřítka Hrobčíka. 
Do toho mohou rodiče přihlásit 
předškoláky nebo děti prvního  
a druhého ročníku ZŠ. Pět všed-
ních dní stráví táborníci na zahradě  
a dopravním hřišti u mateřinky, 
budou se starat o zvířátka a záhony.  
V plánu jsou také pěší výlety po 
okolí. 

Objevitelský tábor
Zkoumat začnou děti 18. červen-

ce na zahradě domu dětí a mládeže 
a v jejím okolí. Na malé objevitele 
čeká každodenní zábavný program, 
spousta sportování, soutěží a závo-
dů. Užijí si také výpravy do přírody 
a technické i výtvarné dílny. Tento 
tábor je určen pro školáky. 

U skřítka Hrobčíka podruhé
V mateřince v Hrobčicích se tá-

borníci sejdou podruhé v týdnu od 
18. července. Tentokrát se předško-
láci a mladší školáci budou věno-
vat outdoorovým aktivitám a opět 
využijí zahradu školky a dopravní 
hřiště. Při pěkném počasí vyrazí 
na procházky do přírody, když za-
čne pršet, schovají se do budovy.  
Tam budou tvořit a vyrábět. 

Prázdninový ostrov
Poslední červencový týden vyrazí 

táborníci školního věku na prázdni-
nový ostrov. Každý den se odtud vy-
dají na výlety do okolí nebo naopak 
přivítají na ostrově hosty. Kolem ka-
ždého ostrova je vždy mnoho mušlí, 
krabů a jiných živočichů a právě  

z jejich lastur budou ratolesti vyrá-
bět ozdoby. Nebude chybět ani pla-
vání, potápění a další vodní sporty. 

Mimoni
První týden v srpnu bude ve zna-

mení Mimoňů a táboru pro před-
školáky a mladší školáky. Týden 
bude roztomilých žluťásků prostě 
plný. Děti je budou vyrábět, budou 
si na ně hrát, koukat a budou s nimi 
i chodit na výlety. Bláznivé prázd-
ninové dobrodružství snad nemůže 
mít ani jiného maskota. 

Outdoor camp
V pondělí 8. srpna se sejdou 

všichni milovníci kempování a pří-
rody při táboru Outdoor camp Ten 
je určený pro děti školního věku  
a program je tomu přizpůsobený. 
Děti zažijí mnoho činností zamě-
řených na outdoorové aktivity a ne-
tradiční zážitkové hry. Čeká na ně 
například střelecký den s městskou 
policií a mnoho dalších zajímavostí. 

Barevný tábor
Na spolupráci v kolektivu, ko-

munikaci, samostatnost a rozvoj 

pohybových dovedností je za-
měřen Barevný tábor v týdnu od  
15. srpna. Děti budou soutěžit samy 
za sebe, jindy zas budou rozděle-
né do menších skupin a třeba i do 
větších týmů. Sportovní program 
doplňuje kreativní a výtvarná čin-
nost. Účastníci se také mohou těšit 
na návštěvu střelnice. Barevný tábor 
je určený pro školáky.  

Prázdninové dobrodružství
Předškoláci a mladší školáci zažijí 

to pravé dobrodružství od 22. srp-
na. Poslední týden konání příměst-
ských táborů procestují svět křížem 
krážem a zastaví se na těch nejzají-
mavějších místech. Zahrají si třeba 
na indiány, černochy nebo eskymá-
ky. Budou si hrát, tančit, soutěžit  
a luštit hádanky. 

Tábory se rychle plní
Příměstské tábory pořádané do-

mem dětí a mládeže jsou každo-
ročně rychle zaplněné, rodiče by 
tedy neměli s přihlášením otálet.  
Na poslední prázdninové dny od 29. 
do 31. srpna jsou opět přichystané 
jednodenní výlety. 

Děti se učí angličtinu zábavnou formou - hrají si, čtou nebo povídají Foto: MŠ Švabinského

Dům dětí a mládeže zaplní dětem celé 
prázdniny díky příměstským táborům

dokončení ze strany 1
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Při koupi zájezdu dávejte velký pozor

Sbor Melodica: Nehodláme stát na místě

Čas dovolených se nezadržitelně 
blíží a při sjednávání „smlouvy  

o zájezdu“ je třeba vědět, na co si 
dát pozor. Důležité je, aby zákazník 
věděl, že organizovat, nabízet a pro-
dávat zájezdy může jen „cestovní 
kancelář“. To znamená, že „smlouva  
o zájezdu“ musí být uzavřena jmé-
nem cestovní kanceláře. Narozdíl od 
„cestovní agentury“, která je opráv-
něna pouze zprostředkovávat pro-
dej zájezdu pro jinou cestovní kan-

Melodica je dětský rockový sbor 
ze základní školy Aléská v Bílině. 
Tento sbor vznikl 9. října 2013 po 
velice zdařilém celodenním škol-
ním projektu, který završil svým 
koncertem úspěšný R´n´b zpěvák 
Sámer Issa, finalista soutěže Super-
star. Tato akce žáky natolik okouz-

lila, až jsem nabyla dojmu, že je 
hudba neobyčejně baví. Proto jsem 
založila dětský sbor, který jsem na-
zvala Melodica. Dodnes mě oslovují 
noví zpěváci a zpěvačky.

Postupem času jsme začali spo-
lupracovat se zvučnými jmény 
českého showbusinessu, například 

Monikou Bagárovou, Davidem 
Gránským, Andreou Verešovou či 
Eliškou Bučkovou. Díky skvělému 
zázemí na ZŠ Aléská, zapálenému 
kolektivu zdejších učitelů a úzké-
mu vedení školy se z Melodicy stal 
úspěšný a známý dětský sbor. Sa-
mozřejmě nás neminuly i pěvecké 
soutěže, ve kterých jsme vždy zís-
kali řadu ocenění. Děti často kon-
certovaly, zpívaly převzaté písně, ale 
zatím jsme neměli vlastní tvorbu. 
Rozhodla jsem se, že pro Melodicu 
složím píseň. Nazvala jsem ji Popel-
ka, ke které jsme natočili videoklip. 
Zahrála si zde i výborná zpěvačka 
Martina Balogová. Píseň je součástí 
alba ...on the road…, jež jsme točili 
v nahrávacím studiu Ponte records 
v Mostě.

Poděkování patří bílinským 
sponzorům. Bez těchto “fanouš-
ků“ bychom nebyli tam, kde jsme. 
Toto CD se snažím prezentovat  

i v rádiích. Poslechnout si nás může-
te na rockovém Gama Rádiu, Rádiu 
Fénix či Rádiu Bonton, zde jsme se 
dlouhé týdny drželi v první desítce 
hitparády. Také jsme byli s videokli-
pem Popelka v Praze v ranní show  
v TV Mňam. Dále jsme poskytli 
rozhovory pro Gama Rádio.

V prosinci 2015 jsme začali pra-
covat na nové písni Země nedýchá, 
ke které jsme v lednu natočili další 
videoklip. V blízké době se chys-
táme vytvořit videoklip k autorské 
písni V zámeckém parku. Poslech-
nout si nás můžete například v Bí-
lině na akci ,Den matek v Domě 
důchodců, nebo v Kostomlatech 
při kácení májky (21. 5. 2016), na 
Lázeňské sezóně v Teplicích (28. 5. 
2016), také  na Osecké pouti (6. 8. 
2016) či Mariánských slavnostech 
(10. 9. 2016). 

Hana Ježková, vedoucí sboru

celář. Aby se zákazník mohl náležitě 
orientovat, zda subjekt, se kterým 
jedná, je provozovatelem cestovní 
kanceláře nebo cestovní agentu-
ry, stanoví zákon č. 159/1999 Sb.,  
o cestovním ruchu cestovní kance-
láři povinnost označit provozovnu 
(prostor, ve kterém jsou zájezdy na-
bízeny), propagační a jiné materiály 
určené zákazníkovi (včetně jejich 
elektronických forem) slovy „ces-
tovní kancelář“, pokud toto označe-

ní neobsahuje již její název. Stejnou 
povinnost jako cestovní kancelář 
ohledně svého označování má  
i cestovní agentura. Zákazník má 
též právo před uzavřením smlouvy 
o zájezdu požádat o předložení do-
kladu o uzavřeném pojištění záruky 
nebo bankovní záruky pro případ 
úpadku cestovní kanceláře, kterou 
musí mít cestovní kancelář uzavře-
nou po celou dobu provozování ces-
tovní kanceláře. Smlouva o zájezdu 
musí zákazníkovi jasně odpovědět 
na základní dotazy: Kdy? Kdo? 
Kam? Jak? Za kolik? 

V případě nabízení zájezdu pro-
střednictvím internetových stránek 
musí být informace o pořádající 
cestovní kanceláři uvedena zřetelně 
na stejné úrovni internetové stránky 
jako podstatné informace o zájezdu. 
Zjištění organizátora zájezdu je pro 
spotřebitele zásadní, aby bylo jasné, 
kdo bude v případě uzavření smlou-
vy odpovědný za plnění smlouvy  
o zájezdu, a aby bylo následně mož-
né ověřit, že organizátor zájezdu 

(cestovní kancelář) je řádně pojiš-
těn pro případ úpadku. Obecní živ-
nostenské úřady kontrolují vybraná 
ustanovení zákona O cestovním ru-
chu jako například označení provo-
zovny nebo propagačních materiálů 
a jiných materiálů určených zákaz-
níkovi, předložení zákazníkovi před 
uzavřením smlouvy o zájezdu na 
jeho žádost k nahlédnutí doklad 
o pojištění záruky nebo bankovní 
záruce pro případ úpadku cestovní 
kanceláře. Zda v případě nabízení 
zájezdu prostřednictvím interne-
tových stránek je informace o po-
řádající cestovní kanceláři uvedena 
zřetelně. Také, zda cestovní kancelář 
před uzavřením smlouvy o zájezdu 
v katalogu, případně jinou proka-
zatelnou formou pravdivě, srozu-
mitelně, úplně a řádně informuje 
zákazníka o všech skutečnostech, 
které mohou mít vliv na rozhodnutí 
zákazníka při koupi zájezdu.

Bc. Radka Markowiczová
pracovník kontroly ObŽÚ

Členové pěveckého sboru Melodica Foto: archiv souboru
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Památné stromy na území města Bíliny

Za drakem putovaly 
děti na Hazmburk

Romský ples měl 
svého krále a královnu

Sokolíci z Bíliny se vydali na pouť 
za drakem na dominantu Českého 
Středohoří, a to hrad Hazmburk 
tyčící se nad vesničkou Klapý. Drak 
má podle Pohádek Českého Stře-
dohoří spát pod studnou zdejšího 
hradu. Po cestě bylo pro děti při-
praveno pohádkové hádání s cel-

kem dvanácti zastávkami, kdy děti 
postupně vzpomínaly na klasické  
i novodobé pohádky. Přímo na hra-
dě jim potom byly slavnostně pře-
dány diplomy, upomínkové před-
měty a sladká odměna. 

Cestou občas děti slyšely a cítily 
chrápání uspaného draka, které-
ho mají střežit zdejší trpaslíci. Děti  
i dospělí si výlet moc užili.

V Kulturním domě Fontána  
se uskutečnil první Romský ples. 
Večer měl zábavný program, napří-
klad travesty show, vyhlášení krá-
lovny a krále plesu, vyhlášení nej-
lepšího tanenčího páru a nejhezčí 
dívka večera. 

Večerem provázel Erik Miroslav 
Lazo, vystoupili romští zpěváci Petr 
Gujga a Martin Fečo a kapela Gypsi 
Alex. Vše se uskutečnilo pod tak-
tovkou pořadatelů Tomáše Gabca, 
Imricha Danca, Marka Danca a Mi-
roslava Laza.                    Tomáš Gabco

Tímto článkem chceme upozor-
nit a připomenout občanům 

Bíliny skutečnost, že na území měs-
ta existují stromy, které si zaslouží 
nejen jejich pozornost, ale i chvilku 
zastavení v jejich blízkosti proto, 
že i když to není na první pohled 
patrné, jedná se o stromy lišící se 
nějakým způsobem od ostatních. 
Článkem upozorňujeme pouze na 
některé z nich.

Za zmínku stojí zejména dva stro-
my, které byly vyhlášeny jako pa-
mátné a jsou zaevidovány v ústřed-
ním seznamu Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR.

 První z nich JILM VAZ (Ul-
mus laevis) roste u kostela sv. Petra  
a Pavla a byl vyhlášen památným 
stromem v roce 2002 na podnět 
Okresního úřadu v Teplicích. Do-
sahuje výšky 20m a je významným 

prvkem centra města. Přesto, že jil-
my odumírají vzhledem k houbové 
chorobě grafióza, bílinský exemplář 
je ve velmi dobrém stavu a dokonce 
pravidelně plodí.

  Druhý strom LILIOVNÍK TU-
LIPÁNOKVĚTÝ (Liriodendron tu-
lipifera), jehož význam byl oceněn 
ŽP MěÚ v Bílině do té míry, že byl  
v roce 2006 vyhlášen státem chráně-
ným památným stromem. Nalezne-

te ho vedle hlavní lázeňské budovy 
v lázeňském parku. Zaujme nádher-
nými květy velmi podobnými tuli-
pánům v barvě žlutozelené až žlu-
té. Jeho výška dosahuje téměř 20m  
a předpokládaný věk je pravděpo-
dobně totožný se stářím hlavní lá-
zeňské budovy, vysazen mohl být 
přibližně kolem roku 1898.

Helena Volfová
vedoucí oddělění životního prostředí

Děti z bílinského Sokola vyšli až na hrad Hazmburk

Zábava při Romském plese

Foto: Radek Nedbálek

Foto: Václav Weber

Radek Nedbálek

V informačním centru je v pro-
deji publikace Významné dřevi-
ny města Bíliny, která obsahuje 
nejen chráněné stromy na území 
města.
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Do Bíliny přijedou kachny i vládní vozy, 
sraz Citroën se letos více otevře veřejnosti

Bílinská trofej kendó měla rekordní účast

Děti v knihovně navštívil spisovatel Andersen

Desítky historických i novodo-
bých aut značky Citroën se sje-

dou 16. června do Bíliny. Takzvané 
kachny, ale i mnoho jiných veterán-
ských klenotů se setkají již popáté, 
letos se klubové setkání více otevře 
veřejnosti. “Na náměstí uspořá-
dáme výstavu aut, lidé si je budou 
moci prohlédnout a od majitelů jistě 
zjistí mnoho zajímavostí,” uvedl je-
den z organizátorů Jakub Jakl s tím,  
že bude čas i na zábavu. “Lidem to-
tiž předvedeme, jak se dá z jakékoli 
kachny během několika minut udě-
lat krásné piknikové vozítko. Sice je 
zapotřebí auto trochu rozebrat, ale 
výsledek jistě mnoho lidí překva-
pí,” doplnil organizátor. Na náměstí 
bude k vidění i vojenská technika, 
zbraně či výstroj.

Srazu se již tradičně zúčastní za-
hraniční milovníci citroënů ze Švý-

carska, Slovenska či Německa. Tři 
čtvrtiny vozů svou již ve veterán-
ském věku, jsou tedy starší třiceti 
let. “Diváci se rozhodně mohou tě-

šit na automobilové skvosty, přislíbil 
nám účast majitel vozu s označením 
GS, který byl ve své době k dostá-
ní pouze v Tuzexu a vyrobeno bylo 

pouze dvě stě kusů. Přijede také šes-
tikolové CX nebo takzvané prase, 
to má označení HY a lidé si ho jistě 
pamatují pro jeho nezaměnitelnou 
kapotu z vlnitého plechu,” nalákal 
Jakub Jakl. Kochat se lidé budou 
moci také vládními vozy. 

Po zahájení srazu na náměstí se 
vozy rozjedou na spanilou jízdu 
po okolí, cílem bude bílinský au-
tokemp. Ani tam se sraz zcela ne-
uzavře veřejnosti. “Ve spolupráci  
s bílinským domem dětí a mlá-
deže jsme připravili zábavný pro-
gram pro děti z dětského domova  
v Tuchlově a z teplického Klokánku. 
Budou si moci prohlédnout auta, 
zazávodit na autodráze a vyrobit 
si upomínkové předměty,” doplnil 
organizátor. Loni na sraz přijelo 77 
citroënů, letos se počítá s podobnou 
účastí.                                            (pn)

V Bílině se konal již 8. ročník 
Bílinské trofeje, turnaje kendó pro 
děti a mládež organizovaný Do-
mem dětí a mládeže v Bílině a oddí-
lem SanDóMon Bílina.

Bílinská trofej je jediný meziná-
rodní turnaj pro děti v ČR, letos  
s rekordní účastí. Přijeli kendisté  
z Německa, poprvé, v historii turna-
je, jsme přivítali děti z Polské Wisly. 
Na turnaj se celkem přihlásilo 55 
dětí z oddílů z Česka (Bíliny, Prahy 
a Hradce Králové), Polska a Němec-
ka.

Soutěžilo se v kategoriích: ki-
hon – bez bógu (brnění) od 6-16 
let, pro cvičící méně než rok, šiai 

(zápas) – ve věkových kategoriích 
do 8, 9-11, 12-13 a 14-17 let a šiai 
kyu – pro účastníky od 14 let bez 
mistrovského stupně. Bílinské děti 
se v turnaji rozhodně neztratily. V 
kategorii šiai do 8 let s převahou 
zvítězil Jiří Ziegelheim, který celým 
turnajem prošel bez jediného zavá-

hání. Jan Neumann, v kategorii 9-11 
let, po úvodním zaváhání ve skupi-
nách, postupoval bez zaváhání vpřed 
a stal se tak zaslouženým vítězem.  
V kategorii 12-13 let procházeli bílinští,  
Vít Máliš a Petr Bureš, celým turnajem 
hladce až do finále, kde ve vzájemném 
duelu byl úspěšnější Vít Máliš.

V nejstarší juniorské kategorii se, 
teprve 14 letý, Jan Fizek dokázal také 
prosadit a obsadil krásné 3. místo.  
V kategorii kyu se Janu Fizkovi,  
v konkurenci dospělých, podaři-
lo totéž a turnaj tak uzavřel dvěma 
bronzovými medailemi.

Přípravy turnaje probíhaly 
pod vedením Bc. Věry Ryjáčkové  
z DDM Bílina.

Členové oddílu kendó SDM Bí-
lina organizovali technické věci na 
místě. Dále děkujeme paní Málišo-
vé a Fizkové, poděkování také pat-
ří městu Bílina, za podporu klubu,  
a Bílinské Kyselce, která zaštítila pit-
ný režim dětí.                             (ddm)

Pohádky dánského pohádkáře H. 
Ch. Andersena jsou již po šestnáct 
let neodmyslitelně spojeny s nocí 
plnou dobrodružství. S nocí, kte-
rá se stala tradiční součástí mno-
ha knihoven, školských zařízení  
a institucí, kde dětí tráví netradiční 
čas v netradičním pojetí. Pro doko-
nalou představu, jak se žilo v době 
spisovatele H. Ch. Andersena, přišel 
děti pozdravit a povyprávět o svém 
životě a díle sám spisovatel v úhled-
ném obleku a s grácií sobě vlastní. 
Pro děti to byla zajímavá konfron-
tace doby dnešní a té na stovky let 
vzdálené. V letošním roce uplynulo 
již 180 let od napsání pohádky Malá 
mořská víla z pera tohoto autora  
a 40. výročí slaví také filmová verze 
pohádky Karla Kachyni s Mirosla-
vou Šafránkovou v hlavní roli.

Kromě návštěvy pana Andersena 
a čtení jeho pohádky Malá mořská 

víla jsme si užili činnost tvořivou, 
vyráběli jsme strážce sladkých po-
kladů, tedy odměn za soutěže a ak-
tivity. Nechyběla zábavná činnost, 

která byla poskládána ze střípků 
nejrůznějších dovedností dětí. Ty 
v podvečerních hodinách měly 
možnost ukázat, co umí – recitovat  

a skládat vlastní básničky, hrát na 
hudební nástroje, předvést své ob-
rázky a něco k nim povědět, naučit 
ostatní děti nějakou hru s míčem,  
s pantomimou, vyprávět vtipy, před-
vést matematické znalosti, nechybě-
ly soutěže a večerní vědomostní ces-
ta netradičními prostory knihovny  
s záludnými pohádkovými otázka-
mi a seznámení se s novými kama-
rády. 

Velmi zajímavá byla návštěva slu-
žebny Městské policie Bílina, kde 
se účastníci Noci s Andersenem 
seznámili s činností strážníků, vidě-
li kamerový systém v akci a mohli  
se na cokoliv zeptat. Odměnou pro 
děti na závěr večera bylo promítnutí 
filmu Pipi, Dlouhá punčocha a pak 
jen uložení k netradičnímu nocová-
ní.

Mgr. Zdena Jílková, 
vedoucí MěK BílinaV bílinské knihovně přišel mezi děti spisovatel Andersen v podání Josefa Ježka

Foto: MěK Bílina

Veteráni projedou Bílinu i okolní okresy, sejdou se v autokempu na Kyselce

Foto: Pavel Hospodář
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Dvěma nemocným chlapcům  
z Teplicka pomohli návštěvníci 

charitativního hokejového turnaje, 
který se uskutečnil na bílinském 
zimním stadionu. Výtěžek pomů-
že při léčbě sedmiletého Kryštofa 
z Krupky a desetiletého Martina 
z Oseka. Oba chlapci trpí vážným 
onemocněním.

Hokejový turnaj byl součástí 
charitativního projektu BOBování 
pro... , který již řadu let pomáhá 
nemocným dětem. Turnaj navíc do-
plnil koncert uspořádaný v Hrobě. 
Tam zahrála skupina Bob a Bobci, 
Střepy, Žamboři a host z Holandska 
Jeroen Smit. Přítomné potěšil svou 
přítomností i vystoupením Ondřej 
Krajčo. Pro něj se BOBování usku-
tečnilo před třemi lety, nyní on sám 

Nezaměstnaných 
ubylo o dvě desítky

Bez práce bylo v březnu o dvacet 
obyvatel Bíliny a spádových obcí 
méně než měsíc před tím. Vyplývá 
to ze statistik Úřadu práce. V Bí-
lině nemělo práci 971 lidí, což je  
o osm méně než v únoru. Neza-
měsntaných ubylo i v Měrunicích, 
kde počet klesl o 9 lidí a míra ne-
zaměstnanosti se tam snížila na 2,5 
procenta. Méně obyvatel bez práce 
než v únoru měli i v Ohníči a Svět-
ci, tam byla míra nezaměstnanosti 
kolem 4 procent. Nezaměstnaných 
ubylo i v Hostomicích, počet těchto 
lidí se tam snížil o šest. Tím se však 
Hostomice nezbavily nálepky obce 
s nejvyšší nezaměstnaností na Bí-
linsku. Bez zaměstnání je tam stále 
nejvíce lidí, a to skoro 12 procent. 

K mírnému nárůstu počtu neza-
městnaných došlo v Lukově, Hrob-
čicích a Ledvicích. Průměrně byla 
však míra nezaměstnanosti na Bí-
linsku na stejné úrovni. 

Statistiky dále uvádějí nižší počet 
lidí bez práce na Teplicku, zatímco 
v únoru byla míra nezaměstnanosti 
7,78 procent, v březnu poskočila na 
7,61 procenta. Co se lidí bez práce 
týče, Teplicko si nevedlo vůbec špat-
ně v porovnání s ostatními okresy  
v kraji. Lépe na tom byly pouze Li-
toměřice, srovnatelný počet zazna-
menalo Lounsko. Ostatní okresy 
mají míru nezaměstnanosti nejmé-
ně o jedno procento vyšší. Nejhůře 
je na tom dlouhodobě Mostecko  
a Ústecko.                                      (pn)

přišel pomoci. Výtěžek ze vstupné-
ho byl opět předán rodičům Kryš-
tova a Martina. Celkem se vybralo 
přes padesát tisíc, které si rodiny 
rozdělí na půl.   

V důsledku předčasného porodu 
došlo u Kryštofa krátce po narození 
k závažným zdravotním kompli-
kacím, k nadměrnému hromadění 
mozkomíšního moku v mozkových 
dutinách. I přes opakované neuro-
chirurgické zákroky došlo k poško-
zení mozku projevující se opoždě-
ným psychomotorickým vývojem. 
Jedna z nejúčinějších léčebných me-
tod Klim - therapie je pro chlapco-
vu rodinu finančně nedosažitelná, 
čtyřtýdenní léčebný pobyt stojí přes 
padesát tisíc korun a ročně jsou za-
potřebí dva takové pobyty. 

Kryštůfkova maminka o něm 
mluví jako o velmi živém dítěti. 

“Což je dobře, protože má chuť se 
učit nové věci. Má také moc rád 
děti, miluje svou školku. Doma rád 
hraje na hudební nástroje, třeba na 
dětský klavír nebo kytaru. Moc ho 
nebaví koukat na pohádky v televi-
zi, ale rád si prohlíží knížky a po-
slouchá četbu. Nyní už umí spous-
tu různých zvuků zvířat a několik 
slov,” sdělila maminka. 

Martin se narodil jako zdravé 
miminko, před pátým rokem živo-
ta ale onemocněl anginou a přidaly 
se komplikace. Tři dny byl chlapec  
v kómatu a snad symbolicky se z něj 
probral v den svých pátých naroze-
nin. Byla mu stanovena diagnóza 
diabetes mellitus I. typu. Ten se však 
v průběhu let změnil na nestabilní 
diabates, kdy hladina cukru v krvi 
klesá a stoupá bez zjevných příčin. 
Na podzim 2015 byla Martínkovi 
diagnostikována další nevyléčitel-
ná choroba kostí – osteopoikilie. 
“Martínek je hodné a klidné dítě.  
Ve škole má dobrý prospěch, nosí 
jedničky a dvojky. Dříve hrál fot-

bal, s tím ale skončil po úrazu lok-
tu. Nyní musí dávat pozor, jakou 
má hodnotu glikémie. Pokud je 
vysoká, není sportování vhodné.  
Jak ale může, tak rád běhá po zahradě  
a jezdí na kole. Někdy si rád zahraje 
hry na počítači, baví ho třeba Mi-
necraft,” řekla o Martínkovi jeho 
maminka.  

Výtěžek z charitativního turna-
je použije rodina na zajištění po-
můcek, které zdravotní pojišťovna 
hradí jen z malé části, třeba infuzní 
sety, zásobníky k inzulinové pum-
pě, proužky do glukometru a další. 
Roční náklady na zajištění těchto 
pomůcek šplhají ke sto tisícům. 

Shlédnutím hokejového zápasu  
a přispěním do sbírky pomohli lidé 
v Bílině již podruhé. Loni se díky 
návštěvníkům podařilo vybrat 28 
950 korun pro dvanáctiletou Te-
rezku z Bíliny, která trpí dětskou 
mozkovou obrnou a epilepsií. Pení-
ze rodiče použili na speciální reha-
bilitační terapii.

Pavlína Nevrlá

 Kryštof a Martin bojují s vážnými nemocemi                 Foto: archiv BOBování pro...

Díky hokejistům a divákům se alespoň trochu zbaví rodiny 
nemocných chlapců finanční zátěže

Foto: Pavlína Nevrlá

Cestování s dětmi do zahraničí
V souvislosti s letní turistickou sezónou registrujeme každoročně zvýšený 
zájem občanů o vydání osobních dokladů. 

Vzhledem k tomu, že našim cílem je zkvalitňování služeb pro občany, Minis-
terstvo vnitra připravilo leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí 
s dětmi:

- také dětem do 15 let lze vydat ob-
čanský průkaz, na který mohou ces-
tovat nejen do států Evropské unie, 
ale i do dalších států: Albánie, Bosny 
a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, 
Makedonie, Norska, Srbska a Švý-
carska

- pro děti do 15 let činí správní po-
platek za vydání občanského průkazu 
pouze 50 korun a za vydání cestovní-
ho pasu 100 korun

- doba platnosti těchto dokladů je 
shodně stanovena na 5 let

- dětem do 15 let vyřizuje průkaz  
a cestovní pas zákonný zástupce,  to 

na kterémkoliv obecní úřadě obce  
s rozšířenou působností

- lhůta pro vydání občanského prů-
kazu a cestovního pasu je 30 dnů; 
cestovní pas lze vydat ve zkrácené 
lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený 
správní poplatek 2000 korun pro děti 
do 15 let

- i nově narozené dítě musí mít pro 
cesty do zahraničí vlastní cestovní 
doklad (občanský průkaz nebo ces-
tovní pas) - rodný list dítěte není ces-
tovním dokladem
Krejčová Petra

Odbor správní a vnitřních věcí

Více informací: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
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Zrušilo:
 Usnesení, kterým bylo schváleno uza-

vření kupní smlouvy mezi městem Bílina 
jako prodávajícím a panem Quang Khanh 
Buiem jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy byl prodej pozemku p. č. 1191 
o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož sou-
částí je stavba občanské vybavenosti č. p. 
462 v ulici Teplická, Bílina, za kupní cenu 
dle obálkové metody ve výši 1.710.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti, z důvodu nedodržení termí-
nu podpisu kupní smlouvy a splatnosti 
kupní ceny.

 Informační memorandum investičního 
projektu „Rekonstrukce lázní Bílina – Ky-
selka“, které bylo zpracováno ve spolupráci 
se společností NeXA, s. r. o., Praha, v roce 
2005.
Vydalo:

 Pravidla k poskytování a používání 
účelových finančních prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení na území města Bílina, s 
účinností od 01.01.2017, dle návrhu před-
loženého vedoucí finančního odboru a 
ukládá vedoucí finančního odboru převést 
finanční prostředky z účtu Fondu rozvoje 
bydlení ve výši 9.000.000 Kč na základní 
běžný účet. 
Revokovalo:

 Usnesení ZM, kterým byl schválen zá-
měr prodeje osobního obytného automo-
bilu CITROËN HYMERMOBIL E 510, 
RZ 5U8 1221 za cenu 303.300 Kč bez DPH. 
Schválilo:

 Záměr prodeje osobního obytného auto-
mobilu CITROËN HYMERMOBIL E 510, 
RZ 5U8 1221 za sníženou cenu 220.000 Kč 
s tím, že v případě více zájemců se jedná o 
prodej obálkovou metodou s touto sníže-
nou vyvolávací cenou.

 Přijetí dotace od Ústeckého kraje ve výši 
700.000 Kč na zabezpečení lékařské poho-
tovostní služby ve městě Bílina a jeho spá-
dových obcích v roce 2016.

 Navýšení rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic o částku ve výši 1.000.000 Kč z 
přebytku hospodaření města, na technolo-
gické zařízení pro úpravu vody bazénu na 
koupališti na Kyselce.

 Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/98 
o výměře 348 m2, jehož součástí je stavba 
č. p. 555 /občanská vybavenost – pavilon 
č. 5 v areálu bývalé ZŠ Teplická/, Teplické 
Předměstí, k. ú. Bílina minimálně za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posud-
kem 2.000.000 Kč navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti.

 Záměr prodeje pozemku p. č. 1854/1 
o výměře 718 m2, jehož součástí je stav-
ba čp. 275 /občanská vybavenost – Kino 
Hvězda/, Mostecké Předměstí, k. ú. Bílina 
za minimální kupní cenu 1.500.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti.

 Záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 o vý-
měře 577 m2, jehož součástí je stavba čp. 
38 /objekt k bydlení – v ul. Komenského/ 
a vedlejší stavby kanceláře a skladu, Bíli-
na, k. ú. Bílina za minimální kupní cenu 
1.800.000 Kč navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitosti.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 350.000 Kč ze schváleného roz-
počtu města, mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Podkrušnohorským 
gymnáziem Most, pracoviště Bílina, jako 
příjemcem, na provozní náklady budovy 
gymnázia v Bílině v roce 2016.

 Uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílina jako prodávajícím a paní Bc. Phu-
ong Nhung Tran jako kupující, kdy před-
mětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 
1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož 
součástí je stavba občanské vybavenosti č. 
p. 462 v ulici Teplická, Bílina, za kupní cenu 
dle obálkové metody ve výši 1.550.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitosti.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace ve výši 200.000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem a spolkem 
Most k naději jako příjemcem, na projekt 
„Terénní protidrogový program pro okres 
Most, Teplice a Louny“.

 Uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílinou jako prodávajícím a společností 
PONTUS TVS, spol. s r. o., Lužice čp. 24, 
Lužice jako kupujícím, kdy předmětem 
smlouvy je prodej pozemku p. č. 2002 o 
výměře 105 m2, jehož součástí je stavba č. 
p. 124, Mostecké Předměstí, a pozemku p. 
č. 2001/3 /ostatní plocha - zeleň/ o výměře 
70 m2 oddělené z pozemku p. č. 2001/1 
vše k. ú. Bílina, za celkovou kupní cenu 
671.000 Kč navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitosti ve výši 10.890 Kč.

 Uzavření kupní smlouvy mezi městem 
Bílinou jako prodávajícím a společností 
TRUNN, s. r. o., Břežánská 385/6, Bílina 
jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy 
je prodej nemovitostí v k. ú. Bílina, a to 
pozemku p. č. 1681/34 o výměře 514 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če; p. č. 
1681/35 o výměře 541 m2, jehož součástí 
je stavba bez čp/če; p. č. 1681/37 o výmě-
ře 780 m2, jehož součástí je stavba bez čp/
če za cenu stanovenou znaleckým posud-
kem ve výši 2.950.000 Kč, a pozemku p. č. 
1681/48 o výměře 509 m2, p. č. 1681/49 o 
výměře 75 m2 oba oddělené z pozemku p. 
č. 1681/1, pozemku p. č. 1681/50 o výměře 
630 m2, p. č. 1681/51 o výměře 1 856 m2 
oba oddělené z pozemku p. č. 1681/33, po-
zemku p. č. 1681/53 o výměře 900 m2 od-
děleného z pozemku p. č. 1681/38 za kupní 
cenu 145 Kč/m2. Celková kupní cena pro-
dávaných nemovitostí činí 3.525.650 Kč a 
bude navýšena o náklady spojené s prode-
jem nemovitostí ve výši 17.483 Kč.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši 300.000 Kč z „Programu podpory 
sportovních organizací vlastnících nemo-
vitý majetek ve městě Bílina“ mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a AK Bílina 
jako příjemcem, na opravu oplocení okolo 
dráhy, opravu části vnějšího oplocení, jeho 
nátěr, opravu doskočiště včetně výměny 
písku, opravu dřevěných lavic na tribu-
nách a opravu podlahy ve skladu nářadí a 
posilovně v roce 2016 s tím, že žádost bude 
doplněna o orientační kalkulaci jednotli-
vých oprav.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce ve z „Programu podpory sportovních 
organizací vlastnících nemovitý majetek 
ve městě Bílina“ mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a:
-  organizací SK Bílina, z. s., jako příjem-
cem, na výměnu laviček za umělé, opravu 
a výměnu pletiva v areálu a opravy šaten 
– malování, dveře, zásobník vody a kotel v 
roce 2016  výši 240.000 Kč
- Fotbalovým klubem Bílina jako pří-
jemcem, na rekonstrukci budovy šaten – 
opravu části interiéru v roce 2016 ve výši 
300.000 Kč
- organizací Sportovní kuželkářský klub 
Bílina, o. s., jako příjemcem, na financo-
vání výměny kotle a rekonstrukci topného 
systému kuželny v roce 2016 ve výši 65.000 
Kč

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 360.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a or-
ganizací Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, 
na pronájem ledové plochy za období od 
01.01.2016 do 10.04.2016 jako účelové do-
tace

 Uzavření smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace na podporu sociálních služeb 
ve výši 397.700 Kč mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dotace a městem Bíli-
na jako příjemcem dotace.
Uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťo-
vání dopravní obslužnosti veřejnou linko-
vou dopravou a veřejnou drážní dopravou 
mezi Ústeckým krajem a městem Bílina, 
kdy předmětem smlouvy je vzájemná 
spolupráce a koordinace smluvních stran 
směřující k zajištění vzájemného uznávání 
jízdních dokladů vystavovaných dopravci 
DÚK na straně jedné a dopravcem MHD 
na straně druhé opravňující cestující k vyu-
žívání služeb veřejné drážní osobní dopra-
vy a veřejné linkové dopravy poskytova-
ných těmito dopravci a nastavení principů 
vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýše-
né kompenzace hrazené městem doprav-
ci MHD za zajišťování provozu MHD) v 
důsledku vzájemného uznávání jízdních 
dokladů dle této smlouvy.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace ve výši 1.660.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a 
Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina, jako příjemcem, na zabezpečení 

lékařské pohotovostní služby v roce 2016.
 Úpravu pravidel pro udělení Čestného 

občanství a Pamětní medaile města Bíliny.
 Rozdělení finančních dotací sportovním 

organizacím na činnost na rok 2016, dle 
„Programu podpory sportu dětí a mládeže 
ve městě Bílina“, kde je v rozpočtu města 
vyčleněna částka ve výši 2.000.000 Kč a zá-
roveň schvaluje uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí dotace na činnost na 
rok 2016, mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a těmito organizacemi jako 
příjemcem:
a) SanDoMon Bílina, z. s., ve výši 18.760 
Kč,
b) Atletický klub Bílina ve výši 428.811 Kč,
c) Fotbalový klub Bílina ve výši 452.931 Kč,
d) Draci Bílina, o. s., ve výši 96.482 Kč,
e) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s., ve 
výši 18.760 Kč,
f) Klub rybolovné techniky ve výši 128.643 
Kč,
g) Lawen tenis klub Bílina ve výši 83.082 
Kč,
h) Motoklub Bílina ve výši 45.561 Kč,
i) Shotokan karate-do Masopust ve výši 
158.124 Kč,
j) SK Favorit Bílina ve výši 21.441 Kč,
k) SK Bílina, z. s., ve výši 112.563 Kč,
l) ČSS, z. s., sportovně střelecký klub TS 
Bílina ve výši 5.360 Kč,
m) PRO AKTIV, z. s., ve výši 91.122 Kč,
n) Sportovní kuželkářský klub Bílina, o. s., 
ve výši 32.161 Kč,
o) TJ Sokol Bílina ve výši 117.923 Kč,
p) Velosport team Bílina ve výši 34.842 Kč,
q) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 
153.434 Kč.

 Podání žádosti o dotaci z Integrované-
ho regionálního operačního programu 
na projekt „Bílina – bezbariérová trasa od 
nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“.

 Rozpočtový výhled města Bílina na roky 
2017–2018, dle návrhu předloženého fi-
nančním odborem.

 Činnost rady města v samostatné pů-
sobnosti za období od 23.02.2016 do 
29.03.2016. 
Vzalo na vědomí:
Dotaz člena ZM, pana Pavla Pastyříka, 
MSc. MBA, týkající se podmínek pro čin-
nost LAWEN TENIS KLUBu Bílina při 
využívání tenisových dvorců pro tréninko-
vou činnost dětí a mládeže, včetně odpově-
di ředitelky MTS Bílina.
Sdělení Generálního finančního ředitelství 
o ponechání budovy finančního úřadu čp. 
61 na Žižkově náměstí v Bílině a přilehlých 
nemovitostí v majetku stávajícího vlast-
níka, tj. České republiky – Generálního 
finančního ředitelství.

 Zápisy z jednání kontrolního výboru  
z 04.04. a finančního výboru z 11.04. 2016.

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)

Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 14. dubna 2016

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání mimo jiné:

Schválila:
  Navýšení rozpočtu Městské policie Bíli-

na o částku ve výši 20.000 Kč na pořádání 
XII. ročníku mezinárodního střeleckého 
závodu družstev „O pohár ředitele městské 
policie Bílina“ v policejním parkuru, který 
se koná 24.09.2016. 

  Žádosti o průjezd nákladních automo-

bilů ulicemi Pražská a Spojovací, a to do 
30. 6. 2016.

  Úpravu pravidel pro udělení ceny Rady 
města Bíliny.
Rozhodla:

 Nejvhodnější nabídkou zakázky malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci:
„Generální oprava výtahu v Hornické 

nemocnici s poliklinikou v Bílině – reha-
bilitace“ je nabídka společnosti VÝTAHY 
VANĚRKA, Duchcov.
Vzala na vědomí:

  Postup odboru stavebního úřadu a ži-
votního prostředí ve věci prodeje areálu 
bývalého zámeckého pivovaru v Bílině.

  Čerpání finančních prostředků jednot-

livými odbory Městského úřadu Bílina za 
období leden - únor 2016.

 Dopis společnosti BALINEA Bílina, 
s.r.o., z 14. 3. 2016, týkající se ukončení 
aktivit k možné realizaci projektu Obnovy 
lázní v Bílině.

Rada města na své 8. schůzi konané 5. dubna mimo jiné:
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Vzpomínáme
Když jsi odešel, sluníčko zašlo, 

v srdcích nám zůstal smutek a žal. 
Po celém světě sotva se najde

kdo by jak ty jsi miloval.

Dne 3. 6. 2016 uplyne 10 let od úmrtí 
našeho tatínka, syna a bratra

Františka ČAPKA
S láskou vzpomínají 

Michalka s Karolínkou
mamka s Petrou

Krásných 90 let oslavila paní 

Alice Hradilíková 
z Bíliny dne 13. dubna. Seniorka je stále 
neuvěřitelně vitální a veselá. Květinu 
a dárek si převzala od místostarostky 
města Zuzany Bařtipánové a gratulaci 

přijala i od matrikářky Martiny Tučko-
vé. Do dalších let přejeme pevné zdraví, 

mnoho štěstí a lásky.

Blahopřání Blahopřání
Dne 22. dubna oslavila 

své 74. narozeniny 
FRANTIŠKA LÖVOVÁ

a
dne 20. května oslaví 

své 75. narozeniny
MAX LÖV

Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí syn Pavel a Petr
nevěsty Jarka a Dana a vnoučata Tomáš, Markéta a Jirka

Schválila:
  S uzavřením veřejnoprávních smluv 

mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a:
- Dětským domovem a školní jídelnou, 
Tuchlov 47, dotaci ve výši 10.000 Kč na 
volnočasové aktivity pro děti z dětského 
domova v roce 2016. 
- Bílinským gymnáziem, o. p. s., dotaci ve 
výši 10.000 Kč na přírodovědně-technic-
ko-historickou exkurzi ve dnech 08.06.–
10.06.2016. 
- OB Bílina (Obec baráčníků) dotaci ve 
výši 15.000 Kč na částečnou úhradu ná-
kladů na otop a energie, diplomy, údržbu 
krojů a praporu v roce 2016. 
- Historickým spolkem města Bíliny dota-
ci ve výši 20.000 Kč na akci „Branný den 
V“ který se koná 21.05.2016. 
- SanDoMon Bílina, z. s., na oddílové sou-
středění pro děti v obci Košťálov ve dnech 
16.06. – 19.06.2016 dotaci ve výši 10.000 
Kč
- SK Bílina dotaci ve výši 10.000 Kč na 
technické zabezpečení, přípravu a výzdo-
bu areálu k 60. výročí založení volejbalu v 
Bílině v roce 2016.
- AK Bílina dotaci ve výši 50.000 Kč na po-
řádání atletických závodů Běh Kyselkou, 

Bílinský mítink ve vícebojích ml. žactva a 
elévů a Bílinská půlka v roce 2016.

  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 
18.000 Kč na uskutečněný výjezd na lyžař-
ský výcvik pro 18 žáků. 

  Uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem Bílina, jako obdarovaným a firmou 
ESOX ETC, s. r. o., Račín 50, jako dárcem 
na přijetí peněžního daru ve výši 2.000 Kč 
pro Městskou knihovnu Bílina na pomůc-
ky a odměny pro děti na akci „Pasování 
žáků 1. tříd všech ZŠ v Bílině na čtenáře“, 
konanou 27.06.-29.06.2016. 

  Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na uhra-
zení nákladů za autobus na akci Karel IV., 
konanou v Mariánských Radčicích ve výši 
3.000 Kč. 

  Uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Bílina jako objednatelem a Ing. arch. Fran-
tiškem Pospíšilem, Ph.D., jako zhotovite-
lem na zpracování „ÚZEMNÍ STUDIE 
POD CHLUMEM“. 

  Uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Bílina jako objednatelem a Ing. arch. Pe-
trem Brožem jako zhotovitelem na zpra-
cování „ÚZEMNÍ STUDIE BÍLINA-TEP-
LICKÉ PŘEDMĚSTÍ“. 

  Prodejní ceny zboží pro Informační 
centrum Bílina: Bílinská kyselka 20 Kč, 

Zaječická hořká 30 Kč, Bílinská ženšen 22 
Kč. 

  Žádosti o průjezd nákladních automo-
bilů ulicemi Pražská a Spojovací, a to do 
30. 6. 2016.
Souhlasila:
S udělením výjimky nad počet dětí stano-
veného prováděcím právním předpisem 
do výše hygienické kapacity MŠ Maxe Šva-
binského 664, MŠ Síbova 332 a MŠ Čapko-
va 869, dle žádostí ředitelek MŠ pro školní 
rok 2016/2017, v souladu s § 23 odst. 5 
zákona č. 561/2004., ve znění pozdějších 
předpisů za předpokladu, že toto zvýšení 
počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací 
činnosti školy a budou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví.

  Se žádostí pana Jakuba Jakla o použití 
znaku města na propagačních materiálech 
souvisejících se setkáním přátel vozů Cit-
roën. Znak města bude použit v souladu s 
OZV města Bíliny č. 2/2011 o městských 
symbolech a jejich užívání. Znak lze užívat 
v barevném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. I této vy-
hlášky, či ve shodě s jeho obsahem.
Vzala na vědomí:

  Zapojení orgánu sociální-ochrany dětí 
do projektu Ministerstva práce a sociál-

ních věcí ČR „Systémový rozvoj a podpora 
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

  Informaci 1. místostarostky města, týka-
jící se projektu „Rekonstrukce lázní Bílina 
Kyselka“ a zároveň souhlasí s oslovením 
potenciálního investora pro realizaci spo-
lečného projektu.

 Informace od zástupců společnosti Se-
ver Plus, s. r. o., týkající se možného odku-
pu bytů. 

  Splnění usnesení RM, kterým bylo ve-
doucímu odboru SÚaŽP uloženo vyvolat 
jednání týkající se odklizení pneumatik v 
areálu bývalé skládky Chotovenka před 
konáním 1. závodů s tím, že město Bílina 
uhradí skládkovné a Motoklub Bílina za-
jistí a uhradí dopravu na skládku.

  Podání žádosti o dotaci k projektu Mi-
nisterstva kultury ČR v rámci programu 
VISK 3 s názvem „Příběhy našich sousedů 
v knihovnách“ pro MěK Bílina v celkové 
výši 25.800 Kč z toho z dotace 18.000 Kč a 
7.800 Kč jako spoluúčast města.

  Zprávu o činnosti Městské policie Bílina 
za rok 2015.

  Zápis z jednání komise pro rozvoj  
a cestovní ruch konané 06.04.2016.

Rada města na své 9. schůzi konané 19. dubna mimo jiné:

Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych Vám i Vašim paním učitelkám poděkoval za příkladný  
a profesionální postup při řešení nastalé situace v Žihli.Naše vnoučata dvojčata se 
po předčasném „nuceném“ návratu domů rozpovídala a z jejich vyprávění bylo pa-
trno, jak vzorně se pedagogický doprovod v těch nejstresovějších chvílích zachoval.
Vážená paní ředitelko, vyřiďte prosím  poděkování paním učitelkám za vzornou péči.

S úctou a ještě jednou poděkováním
Dr. Mgr. Mojmír Beneš 

Zastavení se v životě může být velmi důležité
Již jsem si zvykla na pravidelná setkání v městské knihovně se zajímavými lidmi 
kolem nás. Paní ředitelka Jílková se snaží vždy o poutavé posezení i s hudebním 
úvodem, kde vystupují žáci místní ZUŠ G. Waltera v Bílině. Zamrzelo mě, když na 
setkání se spisovatelkou I. Procházkovou se nás sešlo málo. Já vím, že dnešní doba 
je uspěchaná – přímo hektická a právě pro to by si měl každý člověk uvědomit, 
jak je pro něj důležité takové zastavení. Setkání s těmi zajímavými lidmi mě vždy 
povzbudí do další práce a nabije mě novou energií. Vůbec mi nepřijde, že již stárnu 
a ztrácím sílu.

Růžičková Eliška
Poděkování
Chtěla bych poděkovat p. Chalupné-
mu z Autoškoly Jana za sponzorský 
dar na pomůcky a odměny pro děti 
na akci Noc s Andersenem, Městské 
policii v Bílině za možnost uspořádat 
v prostorách služebny městské poli-
cie exkurzi se zajímavým výkladem 
a samozřejmě děkuji za návštěvu p. 
Andersenovi (Pepovi Ježkovi), který s 
námi strávil několik hodin, četl, sou-
těžil, vyprávěl a také s námi navštívil 
služebnu policie.

Mgr. Zdena Jílková, 
vedoucí MěK Bílina

Poděkování
Děkuji Standovi Neubertovi za pomoc, 
kterou mi poskytuje. Jsem mu za to vel-
mi vděčný.                                  Vašek

Poděkování
Rádi bychom poděkovali snad všem lidem na Teplicku! Již několikrát jsme se se-
tkali s přátelským přístupem v navštíveném regionu, ale toto jsme ještě nezažili! 
Děkujeme Policii ČR, Městské policii Bílina a Teplice, Vladimíru Krejčímu za organi-
zaci SS Hillclimb, vedení měst Bílina, Severočeským dolům a.s. a bílinské legendě 
Jiřímu Paterovi. V neposlední řadě i celému pořadatelskému týmu.

Za ředitelství Eda Patera

Poděkování
Organizační tým ve složení Jindřich Vážný, Zdeněk Butala, Lukáš Straka, Marek 
Němeček a Jakub Jakl děkují městu Bílina za poskytnutí dotace na organizaci Srazu 
přátel vozů Citroën.

14. května ZÁMEK KONOPIŠTĚ skleníky v Růžové zahradě, muzeum - 130 Kč
11. června HRAD KOKOŘÍN, Pokličky v Kokořínském dole - 100 Kč
27. srpna ZEMĚ ŽIVITELKA rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, 
lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství - 250 Kč
10. září PODZIMNÍ ZAHRADA ČECH vše pro kutili a zahrádkáře - 50 Kč
1. října PILSNER FEST oslava plzeňského piva, návštěva zoo a botanické zahrady 
Plzeň, Akva-Tera - 160 Kč
3. prosince DRÁŽĎANY předvánoční trhy - 100 Kč
17. prosince PRAHA - DEJVICE vánoční nákupy 100 Kč

Zájezdy pořádané městem Bílina
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Bílinští rybáři nasadili do řeky 
Bíliny a do rybníků v okolních 

obcích letos téměř 14 tisíc ryb  
o váze zhruba 1 500 kilogramů. 
Údaje vychází ze statistik rybářů, 
které zveřejnili na své konferenci. 

Přímo v řece nyní plave 7 500 
nasazených přírůstků o váze 970 
kilogramů. V únoru rybáři nasa-
dili ryby do rybníků s pomocí dětí 

ze základní školy v Hostomicích.  
V Márince skončilo 2 698 ryb,  
v Kostomlatech 1 165 ryb, v Mukově 
1 558 ryb a v Bezovce 837 kousků. 

Také loňský rok byl pro rybáře 
ve znamení vysazování ryb. Celkem 
jich do vod vypustili přes 14 tisíc  
o váze téměř dvě a půl tuny a ceně 
157 tisíc korun. Kromě vysazování 
ryb se rybáři věnují i jiným akti-

vitám. Pro děti připravují do roka 
hned několik akcí. “K Mezinárodní-
mu dni dětí jsme v Bezovce pořádali 
soutěže, jichž se zúčastnilo jedena-
třicet dětí,” uvedl předseda Místní 
organizace Rybářského svazu Wal-
ter Pilař. Předseda také pozval na 
výstavu. “Ta se bude konat do 29. 
května na Novém hradu v Jimlíně 
u Loun. Výstava má název Čes-

ký rybářský svaz v Ústeckém kraji  
a záštitu nad ní převzal starosta 
Bíliny a hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček,” doplnil Walter 
Pilař. 

Bílinští rybáři měli v roce 2015 
celkem 61 žáků, z toho 11 dívek,  
v dorostu bylo 31 dětí, z toho 2 dív-
ky, a 735 dospělých rybářů, z toho 
30 žen. 

Rybáři letos nasadili do řeky Bíliny 
a okolních rybníků jednu a půl tuny ryb
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Za moravskými víny nemusíte daleko, 
stačí zajít do vinotéky Bez Kocoura

Vinice a nepřeberné množství 
sklípků, které lákají pravým 

moravským vínem. Tak to se 
sice v Bílině nenajde, ale kousek 
od centra v Seifertově ulici jsou 
ke koupi pravá moravská vína.  
Podle vedoucího vinotéky Daniela 
Polcara jsou vína dovezená přímo  
z Vinařství Žůrek, které najdeme 
v obci Žeravici několik kilometrů 
od Brna. „Jedná se o nejkvalitněj-
ší vína především přívlastková,  
i odrůdová, která sbírají řadu vi-
nařských ocenění,“ řekl vedoucí.

V nabídce se tak najdou z bí-
lých vín Ryzlink rýnský, Char-
donnay, Rulandské bílé a šedé, 
Tramín červený a další. Červené 
odrůdy nabízí oblíbenou Fran-
kovku, Rulandské modré nebo 
Cabernet Sauvignon. „Vína ne-
jen prodáváme, ale připravu-
jeme také dny, kdy budou mít 
zákazníci možnost jednotlivá 
lahvová vína zdarma ochutnat. 

A nejen vínem umíme zákazníky 
potěšit,“ prozradil Daniel Polcar.  
V obchodě je také nově mož-
nost koupit si kávu do kelímku 
nebo točenou zmrzlinu. Na své 
si přijdou i milovníci sudových 

vín. „Sudová vína jsou výborné 
kvality a také samozřejmě z Mo-
ravy. Ochutnávka sudových vín 
je u nás samozřejmostí, zákazní-
kům vždy natočíme víno, které 
jim nejvíc zachutnalo,“ upřesnil. 

Víno jako dárek nikdy neurazí.  
Ve vinotéce je možné do dvou 
dnů připravit dárkové balení vína 
a vybraných sýrů ze specializova-
né sýrárny. Pro zákazníky je při-
pravena i zákaznická karta, kdy 
po devátém koupeném litru su-
dového vína, mají desátý zdarma. 

Proč se vlastně vinotéka jme-
nuje Bez kocoura? „Kocour nebo 
kočka je staročeský výraz pro ko-
covinu.Hlavně některá nekvalitní 
sudová vína umí pořádnou koco-
vinu způsobit. Naši zákazníci se 
„kocoura“ bát nemusí. Každé víno 
před objednáním ochutnáme,  
a když nás bolí hlava, tak víme,  
že to není to pravé pro naše zá-
kazníky,“ uzavřel se smíchem Da-
niel Polcar. Jak se stalo již v Bílině 
dobrým zvykem, tak i Daniel Pol-
car a jeho obchod bude pomáhat 
potřebným. Do vinotéky se tak 
mohou nosit plastová víčka pro 
Terezku.                                      (red)
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Zlato, stříbro i bronz pro Bílinu z MČR 
v kendó. Ziegelheimová opět nejlepší

Spokojenost byla 
pouze s výsledkem

Bílinští kuželkáři bodovali

Diváci se dobře
bavili fotbalem

Letošní 15. Mistrovství České re-
publiky v kendó se konalo v ne-

děli 20.3.2016 v důstojné atmosféře 
tělocvičny Na Třebeši v Hradci Krá-
lové. Pořadatelem tohoto jubilejní-
ho ročníku byl hradecký oddíl No-
zomi dojo ve spolupráci s Českou 
federací kendó (ČFK).

Mistrovství České republiky 
(MČR) je vyvrcholením celé sezó-
ny 2015, v jejímž průběhu sbírají 
bojovníci a bojovnice body v turna-
jích Národního poháru. Finále, tedy 

Další derby se hrálo v Bílině.  
Ve 20. kole KP přivítali domácí ce-
lek sousedního Duchova, který je 
beznadějně poslední. Domácí vstře-
lením tří gólů potvrdili roli velkého 
favorita, ale po většinu utkání fotbal 
plakal. Duchcov se snažil udržet hru 
ve středu pole, jinak dopředu nevy-
tvořil vůbec nic, ani náznak šance. 
Mladý celek domácích byl u většiny 
míčů rychleji, ale vůbec se nedařila 

Závěrečný dvanáctý turnaj ku-
želkářů se uskutečnil v Duchcově. 
Zúčastnilo se ho celkem 26 hráčů 
z devíti oddílů, a to TJ Lokomotiva 
Ústí 8, TJ Glaverbel Czech Teplice 
6, SKK

Bílina 4, VTŽ Chomutov 3, TJ 
Elektrárny Kadaň 2, SKK Bohušovi-
ce 2, TJ Sokol Duchcov 1.

Z bílinského dorostu bodoval Jiří 
Fejtek, který skončil na třetím mís-
tě.

Druhé místo se podařilo vybojo-
vat Tomáši Hubatému a čtvrté mís-
to v soutěži si odnesl bílinský Tomáš 
Šaněk, ale tomu se navíc v poslední 
soutěži jarní sezóny podařilo překo-
nat pětistovku.                             (red)

V sobotu přivítala Bílina na Kyselce 
tým z Modré. Hrál se bezstarostný 
útočný fotbal s množstvím šancí 
domácích. K vidění bylo osm krás-
ných gólů, které pobavily diváky. 
Ráz celému utkání dala už 4. minu-
ta, kdy po bleskové kombinaci Levý, 
Kotěšovský, Tůma vstřelil do prázd-
né  branky první gól domácích Zá-
hradský. V 27. minutě přišel zadar-
mo ke druhému gólu Kotěšovský, 
když doklepl míč slabě vyražený 
brankářem hostů. Třetí góĺ zavěsil 
Král po přiťuknutí Kotěšovského  
v 33. minutě. Účet prvního poloča-
su uzavřel Kotěšovský po kombina-
ci „angličanem“.
Do druhého poločasu nastoupili 
domácí poněkud laxněji, ukolébá-
ni jasným vedením. Hosté z Modré 
to potrestali z přímého kopu ve 47. 
minutě.
Po zbytek zápasu pokračovali do-
mácí v trvalém tlaku, který kromě 
spousty šancí přinesl i další dva 
góly. V 63. minutě unikl po křídle 

ani kombinace, ani rychlé přenese-
ní míče za obranu hostů. Hře ne-
svědčila ani snaha o sólové průniky 
– většinou je likvidovala obětavá 
obrana Duchova. A tak o výsledku 
rozhodly dva trestné kopy, provede-
né Záhradským v 27. a 45. minutě. 
Oba vypadaly jako přes „kopírák“, 
zapadly k levé tyči, ten první s leh-
kou tečí zdi, druhý přímo.

V nudném druhém poločase po-
bavil diváky pouze třetí gól v 79. 
minutě. Stoper Karel pronikl po 
levém křídle, u brankové čáry skvě-
le zasekl míč a poslal přesný centr 
na hlavu dalšího stopera Mergla.  
Ten s přehledem zavěsil.

 
Bílina – Duchcov 3:0 (2:0)
Branky: Záhradský 2, Mergl
Sestava domácích: Kovačka – 
Bečvařík, Karel, Mergl, Baran 
– Záhradský, Pavlíček, Král, Levý – 
Tůma, Katrenič
Střídali: Kozler, Kotěšovský, 
Schuchardt, Žemba, Procházka  

výborný Záhradský, přesně našel 
hlavu nabíhajícího Katreniče, který  
dal gól po 30 sekundách pobytu na 
hřišti. Střídající Kotěšovský  odchá-
zel z hřiště s uznalým potleskem 
diváků.Měl totiž zásluhu na prvních 
čtyřech gólech domácích. Šestý gól 
Bíliny dal Záhradský hlavou po cen-
tru Kozlara v 84.minutě.  V úplném 
závěru se podařila první akce hrá-
čům Modré. Po kolmici za obranu 
korigoval Sýkora na konečných 6:2 
pro domácí, kteří předčili Modrou 
ve všech směrech, u všech míčů byli 
dříve a fotbalem se bavili.
 
Bílina – Modrá 6:2(4:0)
Branky domácích :Záhradský 2, 
Kotěšovský 2, Katrenič, Král
Sestava domácích: Kovačka-Bečva-
řík,Karel, Mergl, Baran-Záhradský, 
Král, Pavlíček, Levý – Kotěšovský, 
Tůma
Střídali: Katrenič, Kozler, Žemba, 
Procházka
                                        Petr Procházka

MČR, se každoročně otevírá osmi 
nejlepším bojovníkům, resp. bojov-
nicím v kategoriích smíšená, ženy  
a junioři (smíšená).

Odlišná je situace v kategorii 
týmy, kam mohou jednotlivé člen-
ské oddíly ČFK nominovat své zá-
stupce.

Z Bíliny se do kategorie ženy i do 
kategorie smíšená po další velmi 
úspěšné sezóně probojovala Jana 
Ziegelheimová (5. dan kendó), do 
kategorie junioři se svými umístě-

ními na turnajích NP probojoval 
talentovaný Martin Dunka, bílin-
ský oddíl pak na MČR nominoval  
5ti členný tým ve složení Vít Má-
liš ml., Petr Bureš, Jan Fizek, Mar-
tin Dunka, Vít Máliš st. a Jana  
Ziegelheimová.MČR bylo zaháje-
no kategorií junioři. Martin Dunka 
předvedl vyrovnané souboje a veli-
ké nasazení, v prvním kole porazil 
Miroslava Štefku (Nozomi dojo),  
v semifinále těsně podlehl Lukáši Ha-
velkovi (Nozomi dojo). Jeho krásné 
třetí místo v prvním roce jeho půso-
bení v juniorské soutěži je slibným  
výhledem do budoucna.

Následovala kategorie ženy, kde 
Jana Ziegelheimová měla těžký úkol 
– obhájit po šesté v řadě prvenství. 
V prvním kole porazila týmovou 
kolegyni Janu Pončíkovou (Seishin-
kan Brno), v semifinále další  
týmovou kolegyni Barboru Klimo-
vičovou (Kagawa Kai Olomouc),  
a v napínavém finále porazila  
i dlouholetou soupeřku Pavlu Ště-
pánovou (Nozomi dojo HK). Niko-

ho nenechala na pochybách o svých 
závodních kvalitách a stala se tak 
pošesté v řadě mistryní ČR pro rok 
2016! V kategorii open/smíšená se 
Janě Ziegelheimové povedlo prosa-
dit se mezi muži a po semifinálové 
prohře s pozdějším vítězem Mar-
tinem Fritzem (Nozomi dojo HK) 
obsadila 3. místo. Je jedinou ženou, 
které se v historii MČR kendó poda-
řilo se umístit na medailové pozici 
MČR a to již po třetí v řadě.

V kategorii týmy bílinskému od-
dílu trochu přálo štěstí. V prvním 
kole těsnou výhrou nad pražským 
týmem Kacubó A, v dalším kole nad 
týmem Nozomi B. Ve finále jsme 
nestačili na velice kvalitní a silný 
tým Nozomi A, který svou převahu 
jasně předváděl celé MČR. Náš ve-
lice mladý tým, kdy věkový průměr 
zvyšují pouze trenéři V. Máliš a Jana 
Ziegelheimová, tak dosáhl na pro 
nás nejvyšší možnou metu a stal se 
vicemistry ČR pro rok 2016. Bílin-
ští kendisté se zúčastnili závodů za 
finanční podpory města Bíliny.   (jz)

Petr Procházka
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Bílinou projely automobilové legendy

Automobilové závody, a to pře-
devším rallye, nemusí být jen  

o rychlosti, víření prachu nebo kví-
lení motoru. Na Teplicku se vzpo-
mínalo v podobě přehlídky rallyo-

Milé kamarádky, milí kamarádi,
zdá se to být nemožné, ale čas se oklamat nedá. Od posledního setkání přátel bí-
linského volejbalu uplynulo už dalších pět let a rok 2016 je tedy rokem 60. výročí 
volejbalu v Bílině. Rozhodně nechceme toto velké výročí pominout, a proto si vás 
dovolujeme pozvat na setkání všech přátel do Bíliny. Byli bychom velice rádi, kdy-
byste přišli posedět, popovídat si a setkat se s těmi, které jste možná viděli napo-
sledy před mnoha léty. Kurty i občerstvení připravíme a již dnes se na vás těšíme.

Termín setkání je sobota 4. června 2016, sejdeme se na Tyršáku, oficiální začátek 
bude ve 14 hodin.

Prosíme, potvrďte do 30. dubna svoji účast na telefonu 721 213 001 nebo e-mailu 
psiklova@seznam.cz. Účastnický příspěvek je 200 korun.

Světla a Jaromír Jiráskovi, Pavla Šiklová

Sezóna začala 
Národním pohárem

V Pražské sportovní hale ve Štěr-
boholech se uskutečnil I. Národní 
pohár JKA žáků a juniorů, který byl 
úvodem do letošní sezóny pro tuto 
věkovou kategorii dětí .

Tento turnaj se skládá ze dvou 
kol a z obou kol získávají závodníci 
body potřebné k nominaci na mist-
rovství republiky. Tradičně se první 
kolo NP odehrává pár měsíců po 
novém roce a druhé kolo měsíc po 
dětských letních prázdninách.

Nutno podotknout, že připrave-
nost našich závodníků byla trochu 
slabší než v minulém roce, díky 
čtyřem měsícům stráveným rekon-
strukcí našich nových cvičebních 
prostor.  Tréninky jsme zatím roz-
šířili o jeden trénink týdně navíc a 
budeme rozšiřovat dále, abychom 

zvýšili výkon a připravenost našich 
závodníků. Tímto bychom chtěli 
poděkovat ZŠ Lidická za poskytnu-
tí školní tělocvičny, kde jsme dříve 
jako klub začínali.

Roman Masopust

Výsledky: 
Mini žáci – 3. místo Tomáš Vavřík 
Mladší žáci – 7. místo Karel Novot-
ný a 8. místo Jakub Šaffek, 9. – 16. 
místo David Smolák a  Adam Pěch
Mladší žákyně – 4. místo Andrea 
Vovčičková
Starší žákyně – 5. místo Markéta 
Kačírková
KATA TEAM: Mladší žáci – 2. mís-
to
KUMITE: Mladší žáci – 9.-16. mís-
to Karel Novotný

vých legend, které se na zdejší trať 
postavily v 70. a 80. letech minulého 
století. Ovšem tentokráte v jiné roli. 
Mezi současné vozy se zamíchaly 
první Škodovky, historické Porsche 
nebo Peugeoty. Jedno měly společ-
né, a to starší datum výroby. „Akci 

Praha Revival jsme pořádali již po 
šesté a jedná se o společenskou 
soutěž a setkání automobilových 
závodníků,“ popsal hlavní organi-
zátor a současný jezdec rallye Eda 
Patera. Zájem byl poměrně velký, na 
start se postavilo více než 160 dvojic  
z jedenácti zemí Evropy.

Na startovní listině se objevila 
zvučná jména jako „Biche“, což je 
francouzská spolujezdkyně, kte-
rá mimo jiné v roce 1973 vyhrála 
slavnou Rallye Monte Carlo, nebo 
bývalí jezdci Škody jako je Hau-
gland, Zapadlo, Bergr, Kotek nebo 
Paasonen. „Mezi jezdci bylo i něko-
lik mistrů ČR, a to Mach, Webinger, 
Chlad, Polívka, Veselý, Rajchman  
a další,“ vyjmenoval Patera několik 
závodních jezdců, které ve své době 
znal snad každý fanoušek rychlých 
kol. Nechyběly ani účastníci vyš-
ších soutěží MS a ME jako Krupa, 
Ciercierczynsky, Trautmann nebo 
Vincent.

Sériová i závodní veteránská auta 
se vydala v pátek nejprve z Radotí-
na a následně ze slavnostního startu 
na Václavském náměstí na pětiset-
kilometrovou trať vedoucí převážně 
úzkými silničkami Krušných hor  
a Českého středohoří. „Nebylo vždy 

jednoduché stíhat časové kontroly 
při stanovených vysokých jízdních 
průměrech a zároveň dodržet do-
pravní předpisy, což bylo přísně 
kontrolováno a posádky za pří-
padné porušení dostávaly vysoké 
trestné body,“ vysvětlil Patera s tím,  
že stačilo udělat malou navigační 
chybu a body narůstaly.

Celá trať byla zpestřena jedenácti 
speciálními úseky, které sledovaly 
stovky diváků, například na poly-
gonu v Mostě, letišti v Panenském 
Týnci, plochodrážním stadiónu  
v Chabařovicích nebo na trati zá-
vodu do vrchu v Bílině. „Slavnostní 
start z „Václaváku“ pak provázely ti-
sícovky diváků,“ doplnil organizátor. 
„Rallye Praha Revival je hlavně o se-
tkání bývalých i současných jezdců  
a spolujezdců, po celý víkend tak 
panuje přátelská atmosféra a vzá-
jemný respekt,“ podotkl.

Šestý ročník pražského revivalu 
skončil úspěšně díky velkému na-
sazení celého pořadatelského týmu 
Edy Patery i velké kázni posádek. 
Přes vysoký počet startujících nedo-
šlo k žádné havárii, ani jiné mimo-
řádné situaci. Organizátoři slibují, 
že další ročník by se mohl konat  
v roce 2018.

Lada Laiblová

Na druhém místě Kata tým SKM Bílina ve složení Smolák, Novotný a Sadílek

Foto: Shotokan Karate-do Masopust Bílina z.s.

Automobilové závody do vrchu v Bílině 
proběhly na výbornou. Krušnohorské-
ho poháru se zúčastnilo celkem 72 
jezdců z toho 6 z německé republiky. 
Závod odstartovala místostarostka 

Zuzana Bařtipánová. Celý závodní 
den skončil bez nehody. Putovní po-
hár města Bílina vyhrál Kay Palme  
z Německa jezdící pod týmem Palme 
racing. 

PUTOVNÍ POHÁR 
CESTOVAL DO NĚMECKA

Foto: Václav Weber
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