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NÁMĚSTÍ ZAPLNÍ 
FARMÁŘSKÉ TRHY

Jarní zeleninu, sazeničky či čers-
tvé produkty regionálních výrobců 
si budou moci lidé zakoupit na prv-
ních letošních farmářských trzích 
na bílinském náměstí. Trhy se usku-
teční 27. dubna. “Připravujeme kla-
sické jarní trhy, na kterých budou 
prodejci nabízet široké spektrum 

domácích produktů. Od zeleniny  
a ovoce přes sazenice až po řeznické 
speciality,” pozval organizátor trhů 
Adam Weber. 

Severočeské farmářské trhy se na 
náměstí budou letos konat pětkrát, 
pravidelně je lidem k dispozici zhru-
ba patnáct stánků. 

Farmářské trhy 
na Mírovém náměstí:

27. dubna 2016
25. května 2016
22. června 2016

21. září 2016
19. října 2016

Foto: Severočeské farmářské trhy
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Nové pracoviště mamografické-
ho screeningu, další praktický lékař  
a druhá odběrová místnost. To jsou 
jen některé novinky v Hornické ne-
mocnici s poliklinikou, se kterými 
se již pacienti mohli setkat, a dal-
ší se chystají. “Zásadních změn ve 
vzhledu a vybavení budovy si již lidé 
jistě všimli, ještě však s renovacemi 
a rozšiřováním služeb nekončíme,”  

Pečovatelská služba Bílina roz-
šiřuje pracovní dobu. Reaguje tím 
na požadavky svých klientů. „Delší 
dobu sledujeme, že se mění struktura  
a potřeby uživatelů pečovatelské služ-
by, rozšířením tedy chceme pružně 
reagovat na tuto poptávku,“ uvedla 
vedoucí pečovatelské služby Markéta 
Kalivodová. 

Pečovatelky dříve docházely  
ke svým klientům jen o všední dny 
mezi sedmou hodinou ranní a půl 
čtvrtou odpolední s přestávkou na 
oběd. Nyní mohou služby lidé využít 
i mezi půl čtvrtou a šestou hodinou 
odpolední, navíc budou k dispozici 
i o víkendu od sedmi ráno do šesti 
odpoledne. „V této rozšířené pra-

covní době mohou našich služeb 
využít všichni klienti po předchozí 
domluvě,“ doplnila vedoucí s tím,  
že v této rozšířené pracovní době 
budou pečovatelky provádět pouze 
úkony nezbytné pro život, jako je za-
jištění stravy a osobní hygieny. Cel-
kem má pečovatelská služba nyní 119 
klientů, pět z nich již projevilo zájem 
o službu o víkendu. 

Pečovatelská služba pomáhá se-
niorům či nemocným lidem s osob-
ní hygienou, úklidem či praním  
a žehlením prádla. Pečovatelky také 
klientům nakupují, donesou oběd 
nebo pomáhají při zajištění stravy.  
Jsou k dispozici i v případě, kdy kli-
ent potřebuje doprovod k lékaři či na 
různé úřady.

Po celkové rekonstrukci LDN se v areálu 
nemocnice s poliklinikou zabydlí senioři

uvedl jednatel nemocnice Jaroslav 
Herzinger. V současné době prochá-
zí celkovou rekonstrukcí budova B, 
tedy oddělení léčebny dlouhodobě 
nemocných. 

Třílůžkové a čtyřlůžkové po-
koje s vysloužilým vybavením na-
hradí pouze dvoulůžkové pokoje  
s moderním interiérem. “Každý po-
koj bude navíc vybaven plochou LCD 
televizí,” doplnil Jaroslav Herzinger. 
V budově bude kompletně vyměně-
ná elektroinstalace, podlahové kryti-

ny, obklady, stropy zakryjí podhledy 
a nové budou i šatny či sociálky. Do 
horního patra povedou nové zastře-
šené schody.  

Stavební práce a rekonstrukce 
v budově B by měly skončit v dub-
nu, v květnu se uskuteční kolauda-
ce. “Předpokládáme, že by oddělení 
mělo začít fungovat v druhé polovině 
května,” upřesnil jednatel. 

Jakmile se oddělení léčebny dlou-
hodobě nemocných přestěhuje na své 
původní místo, z bývalého plicního 

oddělení vznikne domov pro seniory. 
Tyto prostory jsou již po rekonstruk-
ci a přeměna na domov pro seniory 
nebude nijak náročná. V plánu je 
šestnáct jednolůžkových pokojů se 
sociálním zařízením. 

Co se týče personálního obsazení 
nemocnice, vedení se i zde snaží stále 
rozšiřovat služby. “Od ledna ordinuje 
praktický lékař pro dospělé MUDr. 
Martinus, v jednání je zřízení nové 
zubní ordinace,” doplnil Jaroslav Her-
zinger.

Rekonstrukce budovy B jde do finále, 
stavební práce vystřídaly ty uklízecí

Foto: Pavlína NevrláChodba léčebny dlouhodobě nemocných čeká na výmalbu

Pečovatelská služba rozšiřuje pracovní dobu, 
reaguje tím na poptávku klientů

současná 
pracovní doba

nová standardní 
pracovní doba

rozšířená 
pracovní doba

pondělí 7.00 - 15.30 7.00 - 15.30 15.30 - 18.00

úterý 7.00 - 15.30 7.00 - 15.30 15.30 - 18.00

středa 7.00 - 15.30 7.00 - 15.30 15.30 - 18.00

čtvrtek 7.00 - 15.30 7.00 - 15.30 15.30 - 18.00

pátek 7.00 - 15.30 7.00 - 15.30 15.30 - 18.00

sobota xxx 7.00 - 18.00

neděle xxx 7.00 - 18.00
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KRÁTCE

Na Mírovém náměstí začaly před 
pár dny výkopové práce, které 

potrvají zhruba pět měsíců. Je zapo-
třebí vyměnit staré vodovodní a ka-
nalizační potrubí, proto se lidé musejí 
připravit na omezení v dopravě i při 
procházení centrem města.

Výkopové práce začaly u hotelu  
U Lva, postupně se přesunou do ulice 
Seifertova, která bude po dobu prací 
pro motoristy uzavřená. “Auta ulicí 
neprojedou po dobu osmi týdnů,” 
upozornil Bohumil Sentenský z od-
boru dopravy s tím, že další omezení 
budou následovat. “Po skončení prací 
v Seifertově ulici bude úplně uzavře-
ná Wolkerova ulice,” dodal Bohumil 
Sententský. K částečnému omezení 
provozu dojde na Mírovém náměstí 
před budovou pošty.

Poslední etapa výkopových prací 
uzavře úsek náměstí od rohu radnice 
u infocentra až ke kruhovému objez-
du na hlavní silnici v Bílinské ulici. 
Kvůli pracím se auta nedostanou ani 
do ulice Želivského a budou tedy mu-
set z náměstí vyjíždět Wolkerovou 
ulicí.

Na změnu se budou muset při-
pravit i cestující městskou hromad-
nou dopravou a ostatními autobusy, 
které obsluhují zastávku na náměstí. 
Ta bude dočasně zrušena a nahra-
zena provizorní. Autobusy budou 
tedy stavět na nově vybudované za-

Náměstí bude rozkopané pět 
měsíců, mění se staré potrubí

Foto: Václav Weber

Řidiči i chodci museli respektovat omezení v Seifertově ulici při výměně osvětlení, 
zanedlouho bude tato ulice opět rozkopaná a po osm týdnů neprůjezdná

stávce u gymnázia v Břežánské ulici.  
Dočasné jízdní řády budou vyvěšené 
na zastávkách. 

Po celou dobu výměny potrubí 
budou zajištěné vstupy do všech ob-
chodů i do obytných domů. 

V plánu je také rekonstrukce ply-
nových přípojek v ulici 5. května  

a další výkopové práce, které však 
již nebudou v tak velkém rozsahu.   
“V Zámecké ulici se bude upravovat 
povrch vozovky a menší výkopové 
práce jsou v plánu i v Jenišovské uli-
ci,” vyjmenoval Bohumil Sentenský. 
Termíny těchto prací budou upřes-
něny.   

Lidé mohou 
po zimě zase 
třídit bioodpad

Městské technické služby opět 
po zimním období svážejí biood-
pad. Hnědé nádoby na tento druh 
separovaného odpadu, takzvané 
kompostejnery, najdou lidé po 
celém městě. “Kdo by měl zájem  
o kompostejner navíc, může si  
o něj zdarma zažádat,” uvedla ředi-
telka Městských technických služeb 
Bílina Olga Roučková. 

Do nádob na bioodpad patří na-
příklad slupky z ovoce a zeleniny, 
posekaná tráva ze zahrad či luk, 
uřezané větve ze stromů a keřů  
a další dobře rozložitelný odpad 
biologického původu. Ten skončí 
na kompostárně. 

Kromě bioodpadu mohou lidé  
ve městě třídit papír, plast, sklo, 
elektrospotřebiče a šatstvo. K dis-
pozici je také sběrný dvůr, kam 
obyvatelé města přivážejí kovový 
odpad nebo velké kusy odpadu, tře-
ba nábytku. 

(pn)

Nová redakce 
Bílinského 
zpravodaje

Informace 
pro čtenáře

Redakce Bílinského zpravodaje 
nově sídlí v přízemí budovy Kul-
turního centra Bílina, v ulici Želiv-
ského číslo 54/7. Přijďte za námi 
s náměty, pozvánkami, připomín-
kami nebo jinými materiály ohled-
ně vydání Bílinského zpravodaje.  
K dispozici jsme každé pondělí od 
9 do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894. 

Z důvodu navýšení počtu výtis-
ků Bílinského zpravodaje na sedm 
tisíc kusů dojde k prodloužení doby 
distribuce do schránek příjemců  
v Bílině. Lidé obdrží Bílinský zpra-
vodaj ve dnech 13., 14. a 15. 
dubna. Distribuci zajišťuje Česká 
pošta prostřednictvím své pobočky  
v Bílině, které tímto velmi děkuje-
me, že nám při úpravě doby distri-
buce vyšla vstříc. Tento systém tří 
distribučních dní bude praktikován 
i do budoucna s ohledem na víken-
dové a sváteční dny. 

(red)

Městský úřad Bílina, Odbor Obec-
ní živnostenský úřad eviduje dle 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání, v platném znění,  
v rejstříku živnostenského podnikání 
3 145 podnikatelů s platným živnos-
tenským oprávněním (v roce 2014 – 3 
160) a 4 574 platných živnostenských 
oprávnění (v roce 2014 – 4 532). Na 
úseku registrace v roce 2015 v souvis-
losti s podáním Jednotného registrač-
ního formuláře činily správní poplat-
ky 441 760 Kč a byly zpracovány níže 
uvedené dokumenty.

K poklesu počtu rozhodnutí  
o vydání koncese došlo v důsledku 
ukončení transformace koncesované 
živnosti o prodej lihu a lihovin s no-
vým názvem: „Výroba a úprava kvas-
ného lihu, konzumního lihu, lihovin  
a ostatních alkoholických nápojů  
(s výjimkou piva, ovocných vín, 
ostatních vín a medoviny a ovocných 
destilátů získaných pěstitelským pá-
lením) a prodej kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin.“ 

Podnikatelé ve větší míře ruší svá 
živnostenská oprávnění a snaží se 
uplatnit na trhu práce, neboť si ne-

jsou jisti novým právním prostředím.  
K nárůstu rozhodnutí o zrušení živ-
nostenského oprávnění jako sankce 
dochází v souvislosti s neplněním 
povinnosti podnikatele dle § 31 odst. 
2 živnostenského zákona, což je pro-

Registrační činnost 
živnostenského úřadu v Bílině

kázání právního důvodu pro užívání 
prostor, v nichž má podnikatel umís-
těno svoje sídlo a je odlišné od adresy 
trvalého bydliště.

Ing. Eva Brodská, vedoucí ObŽÚ

Dokument 2013 2014 2015

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 1183 1748 1312

Výpis z živnostenského rejstříku 
jako průkaz ŽO

913 1032 687

Vyrozumění o zápisu 
do živnostenského rejstříku

508 546 566

Rozhodnutí o udělení koncese 23 127 20

Rozhodnutí o zrušení 
živnostenského oprávnění na vlastní žádost

46 261 342

Rozhodnutí o pozastavení 
provozování živnosti - sankční                 

0 3 0

Rozhodnutí o zrušení 
živnostenského oprávnění - sankční

4 8 24

Upozornění, že zaniklo 
živnostenské oprávnění 

25 21 19
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Senioři se zajímali o práci strážníků, 
na všechny dotazy dostali odpovědi

S běžnou i neobvyklou prací stráž-
níků seznámili zástupci měst-

ské policie zhruba sedm desítek 
seniorů. Beseda se konala v Klubu 
důchodců na Pražském Předměstí 
a hlavním cílem bylo zodpověze-
ní otázek účastníků. “Lidé se ptali, 
jak mohou řešit problémy, které  
se vyskytují v místě jejich bydliště. 
Seznámili jsme je s tím, zda jejich 
problémy můžeme pomoci vyře-
šit my, nebo zda se mají obrátit na 
jinou instituci. V některých přípa-
dech jsme dotaz brali jako podnět, 
kterým se budeme zabývat,” uvedl 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár. 

Pavlína Nevrlá Seniory například zajímalo,  
jak přimět majitele psů, aby po svých 
mazlíčcích sbírali exkrementy, vodili 
je na vodítku a nasazovali jim košík. 
“Vodítka a košíky, především u psů 
velkých ras, kontrolují strážníci den-
ně a za nedodržení vyhlášky mohou 
lidé dostat i pokutu. Sbírání exkre-
mentů lze řešit jen za předpokladu,  
že strážník situaci vidí. Následně 
se totiž velmi obtížně dokazuje,” 
vysvětlil zástupce ředitele Marcel 
Špička. 

Nepříjemná situace pro seniory 
často chodící pomocí holí nastává, 
když auta v ulicích parkují na chod-
níku. Zabírají tak prostor pro chod-
ce. “Pokud není stání na chodníku 
dopravní značkou povoleno, řidiči 

tam parkovat nesmí. Takové situace 
samozřejmě řešíme jako přestupek,” 
řekl Marcel Špička. 

Při besedě v klubu důchodců za-
jímala návštěvníky také činnost asi-
stentů prevence kriminality a jejich 
pravomoci, problematika používání 
petard či novela zákona o povinnos-
ti nošení reflexních prvků pro chod-
ce mimo obec. “Navázali jsme spo-
lupráci s krajským koordinátorem 
BESIPu a chtěli bychom v rámci je-
jich preventivní kampaně získat tyto 
reflexní prvky, které bychom mohli 
obyvatelům na požádání poskytovat 
zdarma,” sdělil ředitel strážníků. 

Hodinové povídání se zástupci 
městské policie bylo přínosné pro obě 
strany. Strážníci dostali nové pod-
něty k řešení a senioři se dozvěděli,  
s čím se na strážníky mohou obracet  
a co už není v jejich kompetenci. 
“Rozhodně budeme tyto besedy opa-
kovat. Jsme velmi spokojeni s tím,  

co a jak nám tu městští strážníci 
sdělili. Pro naše členy to bylo velmi 
zajímavé odpoledne,” řekla předsed-
kyně Klubu důchodců 1 na Praž-
ském Předměstí Alžběta Fialová. 

Besedy s různými skupinami 
obyvatel jsou pravidelnou nápl-
ní činnosti preventistky městské 
policie. Několikrát v týdnu na-
vštěvuje žáky základních škol, 
tam jsou besedy zaměřené hlav-
ně na předcházení či řešení šika-
ny, bezpečné chování v ulicích  
a v dopravě, ale i na jiné oblasti.  
“Začali jsme také docházet do mateř-
ských školek, kde děti seznamujeme 
s povoláním strážníka nebo jim sro-
zumitelnou formou vysvětlujeme, 
jak se mají vyhýbat nejrůznějšímu 
nebezpečí či jak ho řešit,” popsala 
preventistka Radka Marková s tím,  
že také besedy se seniory se konají 
několikrát do roka a jsou velmi ob-
líbené.

Ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár, preventistka Radka Marková a zástupce 
ředitele Marcel Špička při besedě se seniory

Senioři z klubu důchodců dostali odpovědi na všechny své dotazy

Foto: 2x Václav Weber

Policisté se při dopravně bezpečnostní akci na Teplicku prioritně zaměřili na používání bezpečnostních 
pásů a zádržných systémů. Nezapomněli ale ani na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných ná-
vykových látek před jízdou a během ní, kontrolu technického stavu vozidel a dalších povinností, které řidičům 
stanovuje platná legislativa.

Policisté v okrese zkontrolovali 141 vozidel a zjistili 44 případů porušení platných předpisů. Nejčastějším 
přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel, který policisté zjistili ve dvaceti případech, devět osob ne-
bylo za jízdy připoutáno bezpečnostními pásy a jeden člověk si sedl za volant, ačkoliv před jízdou požil alkohol. 
Celkem policisté uložili 43 blokových pokut v celkové výši 9 100 korun, případ jízdy pod vlivem alkoholu bude 
ve správním řízení řešit příslušný úřad. 

(dv)

Z návěsu zmizela plachta, výztuže a žebříky

Policisté se zaměřili na používání bezpečnostních 
pásů, zjistily desítky porušení předpisů 

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v katastru Hrobčic vnikl do oploceného areálu, kde následně  
z odstaveného návěsu ukradl krycí plachtu. Přibral i hliníkové výztuže a dva žebříky, celková škoda byla vyčís-
lena na více jak 18 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže, za který trestní 
zákoník stanoví až dvouletý trest odnětí svobody. 

(dv)
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Preventistka Městské policie Bílina Radka Marková rozdává dětem z dětského domova reflexní pásky

Reflexní pásky dostaly od bílin-
ských strážníků děti z Dětské-

ho domova v Tuchlově. S předáním 
pásků byla spojena také přednáška o 
bezpečnosti chodců. “Děti z Tuchlova 
každý den cestou do školy chodí kus 
cesty po silnici mimo obec, nyní tedy 
mají ze zákona povinnost mít za sní-

žené viditelnosti reflexní označení,” 
uvedl ředitel Městské policie Bílina 
Petr Kollár. Děti se také dozvědě-
ly, jak správně pásky používat a kde  
je nosit. “Nejvhodnější místo je na 
ruce nebo noze, aby byl pásek vidět 
zepředu i zezadu. Nesmí ho zakrý-
vat oblečení,” doplnila preventistka  
Radka Marková.

Rady, jak se bezpečně chovat  
na ulici, vyslechly děti od krajského 
koordinátora BESIPu Jana Pechou-

ta. Ten jim s pomocí videoprezenta-
ce vysvětlil, jak se vyvarovat častých 
chyb při přecházení vozovky, jak bez-
pečně jezdit na kole i jak se chovat  
v prostředcích městské hromadné 
dopravy. Děti byly vzornými poslu-
chači a správně odpovídaly na zálud-
né otázky. 

Nošení reflexních prvků za sníže-
né viditelnosti při chůzi po silnicích 
mimo obec nařizuje novela zákona  
o pozemních komunikacích.

Foto: Pavlína Nevrlá

Ovčák se vrátil k majitelce
Na služebnu městské policie ve ve-
černích hodinách oznámil telefonic-
ky občan, že po jednom bílinském 
sídlišti volně pobíhá německý ovčák.  
Operační na místo vyslal hlídku, 
která psa odchytila a umístila do zác 
hytného kenelu. O dvě hodiny pozdě-
ji se na služebnu dostavila nešťastná 
majitelka s fotografií psa, který se jí 
zaběhl při večerním venčení. Naštěstí 
šlo o odchyceného německého ov-
čáka, který byl majitelce v pořádku 
předán. 

(mp)

Pozor na toulavé kočky
Hlavně děti by měly být opatrné  
a nehladit kočky ani psy, které neznají.  
Ne každá roztomilá kočička je pří-
tulná. Městská policie občas řeší po-
kousání nebo podrápání dítěte zvíře-
tem. Poslední případ se stal začátkem 
března, kdy toulavá kočka poškrábala 

dítě, které si s ní chtělo hrát. Strážní-
ci divokou kočku odchytili a nechali 
odvézt do útulku v Jimlíně. „Naštěs-
tí se nejednalo o nemocnou kočku,  
ale v takových případech vždy ra-
díme, aby rodiče dávali na děti vět-
ší pozor,“ řekla preventistka Radka 
Marková. 

(lal)

Kontrola taxikářů dopadla dobře
Městská policie Bílina ve spolupráci 
s Policií ČR a úředníky dopravního 
odboru Městského úřadu v Bílině 
kontrolovali činnost taxislužeb na 
území města Bíliny. Podle ředitele 
městské policie Petra Kollára se kon-
troly týkaly označení vozidel, koncesí 
a stavu vozidla. „Kontroly dopadly 
nad očekávání dobře, kromě men-
ších pochybení jsme nezaznamenali  
žádné závažné přestupky,“ řekl ředi-
tel. 

(lal)

Předpisy ho netrápily
Strážníci městské policie zastavili  
v nočních hodinách řidiče osobního 
vozidla, který se provokativně pro-
jížděl po Mírovém náměstí. Jeho vůz 
dělal totiž nadměrný hluk a bylo jas-
né, že technický stav nebude ideální.  
Podezření strážníků se potvrdilo. Ři-
dič totiž porušil vše, co mohl. „Ne-
vlastnil řidičský průkaz, vůz neměl vý-
fuk, navíc řidič nadýchal 0,36 promile  
alkoholu a test byl pozitivní na drogy,“ 
popsal ředitel strážníků Petr Kollár  
a doplnil, že řidič si nasypal před jíz-
dou pervitin do Redbullu. (lal)

Děti si chtěly zahrát na hasiče
To, že hasičská profese přitahuje děti, 
se potvrdilo v sídlišti Za Chlumem. 
Děti ve věku od 12 do 14 let odcizi-
ly z panelového domu pěnový hasicí 
přístroj a venku ho celý vystříkaly. 
Rodiče dětí se následně přišli omlu-
vit.                                                    (mp)

Svodky městské policie

Za volant si sedli opilí
Téměř 1,4 promile alkoholu v dechu 
naměřili policisté 22letému muži, které-
ho kontrolovali ve středu v noci za vo-
lantem osobního vozidla v Bílině. Muž 
se tím, že řídil pod vlivem alkoholu, 
dopustil přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky, za kterého už mu bylo 
sděleno podezření. Ze stejného přeči-
nu je podezřelý také 56letý muž, který 
dnes po půlnoci projížděl Teplicemi  
a narazil na policejní kontrolu. Při té 
vyšlo najevo, že má v dechu 1,4 pro-
mile alkoholu, což ho může stejně jako 
prvního nezodpovědného řidiče stát až 
rok svobody. (dv)

Kradl na pracovišti
Z přečinů krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění pla-
tebního prostředku byl obviněn teprve 
22letý muž, který kradl v zaměstnání. 
Začátkem prosince v areálu na Bílinsku 
pomocí klíče, který si ponechal pod zá-
minkou, že jej ztratil, vnikl do uzamče-
né šatní skříňky, ve které měl kdysi sám 
věci. Kolegyni z práce z ní odcizil pe-
něženku s více jak třemi tisíci, doklady  
a platební kartou a nebylo to poprvé, 
kdy kradl, za majetkový delikt už byl  
v minulosti odsouzen. V případě, že jej 
soudce uzná vinným, může obviněný 
strávit až tři roky za mřížemi. (dv)

Hrozí mu tři roky
Až tříleté vězení hrozí 31letému recidi-
vistovi, který v Bílině vykradl nejméně 
dvě auta. Minulý týden se po rozbití 
okna vloupal do zaparkovaného vo-
zidla, které začal prohledávat, přistihl 
ho ale provozovatel auta a lapka stihl 
odcizit jen svazek klíčů, se kterými se 
dal na útěk. Hned další den vnikl přes 
nedovřené okno do dalšího vozidla, 
ze kterého odcizil vlhčené kapesníky  
a flash disk. Navíc je podezřelý, že za-
čátkem měsíce vyhrožoval strážníkovi 
bílinské městské policie, který proti 
němu v minulosti svědčil u soudu.  
Několikrát odsouzený muž byl obviněn 
z přečinů krádeže a vyhrožování s cílem 
působit na úřední osobu, hned z poli-
cejní služebny putoval za mříže, protože 
na něj byl soudem vydán příkaz k do-
dání do výkonu trestu odnětí svobody  
za předchozí trestnou činnost. (dv)

Vykradené auto
Policisté pátrají po neznámém pacha-
teli, který v Bílině vykradl zaparkované 
vozidlo. Po rozbití bočního okna vnikl 
do auta, ze kterého si odnesl odloženou 
kabelku, ve které měla majitelka pení-
ze, platební kartu, doklady a mobilní 
telefon. Celková škoda byla vyčíslena 
na více jak sedm tisíc korun, pachateli 
hrozí v případě dopadení trestní stíhá-
ní pro přečiny krádeže a neoprávněné 
opatření, padělání a pozměnění plateb-
ního prostředku, za které by mohl jít až 
na dva roky do vězení. (dv)

Děti z Tuchlova budou díky 
strážníkům na silnici více vidět
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INFORMACE

S přicházejícím jarem končí ob-
dobí vhodné ke kácení stromů. 

Město Bílina v zimě stačilo pokácet 
všechny nemocné nebo nebezpečné 
stromy podle plánu. “Kácení na-
padených stromů, nebo těch, kte-
ré hrozí vyvrácením či zlomením,  
je nutností, abychom zajistili bez-
pečnost lidí a jejich majetku. Vždy 
odstraňujeme pouze ty stromy,  
u kterých je to nezbytně nutné a 
rozhodnutí je podložené odborný-
mi posudky,” uvedla místostarostka 
města Bílina Zuzana Bařtipánová.

Strom, jehož kmen má obvod 
větší než 80 centimetrů, a je vyšší 
než 130 centimetrů, může být po-

Město Bílina – 
Městský úřad 
vyhlašuje 
výběrové řízení 
na obsazení funkce:

Vedoucí odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí 

na plný úvazek, dobu neurčitou
 
Podmínky a způsob podání žádos-
ti najdete na webu města www.
bilina.cz – úřední deska – volná 
místa. Lhůta pro podání přihlášky 
je nejpozději do 2. května 2016 do 
12 hodin. 

Nový terénní 
pracovník

Od 1. března 2016 působí nový 
terénní pracovník paní Lucie Mu-
raňská, DiS na městském úřadu, 
Žižkovo náměstí č. 58, kancelář 
číslo 205 v 1. patře budovy.

V rámci své činnosti poskytuje 
sociální služby v přirozeném pro-
středí klientů. Řeší zásadní pro-
blémy romské komunity, například 
zaměstnání či vzdělávání. Dále řeší 
prevenci záškoláctví a pomáhá od-
stranit nedostatky ve výchově dětí.

V případě potřeby se můžete 
na terénního pracovníka obrátit  
i na tel. čísle 417 810 954 anebo 
e-mailem muranska@bilina.cz.

Nebezpečné stromy jsou 
pokácené, následují prořezávky

Pavlína Nevrlá kácen pouze s povolením orgánu 
ochrany přírody. Ten v Bílině za-
stupuje oddělení životního prostře-
dí spadající pod odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí. “Naše 
rozhodnutí navíc podkládáme den-
drologickým posudkem,” doplnila 
vedoucí oddělení Helena Volfová.

Po odborném posouzení byly  
v zimních měsících pokácené stro-
my na Žižkově náměstí a na zahra-
dách některých mateřských školek. 
“Na náměstí byly dva smrky napa-
dené mšicí smrkovou, nějaký čas 
jsme se snažili o jejich uzdravení, 
ale bohužel se to nezdařilo. Stromy 
začaly odumírat a bylo jen otázkou 
času, kdy by se zlomily nebo celé 
vyvrátily,” vysvětlila Helena Volfová 

s tím, že ostatní stromy na náměstí 
byly stejně jako smrky velmi staré 
a napadené hnilobou nebo škůdci. 
Špatná byla i statika stromů nebo 
jejich větvoví. “Pod těmito stromy 
prošlo denně několik desítek obyva-
tel města, parkovala pod nimi auta. 
Jsme rádi, že jsme stromy odstranili 
včas, než došlo k nějakému neštěs-
tí,” doplnila Zuzana Bařtipánová.  
Na náměstí bude celý prostor zbaven 
starého trávníku a zeminy, travnatá 
plocha se zrenovuje a osadí novými 
dřevinami. Náměstí také probarví 
záhony s trvalkami.

Několik stromů přes zimu zmi-
zelo i ze zahrad mateřských školek. 
Nemocné nebo nebezpečné stromy 
nechalo město vykácet v mateřské 
škole ve Švabinského ulici, Čapko-
vě, Za Chlumem a v Žižkově údolí. 
Každý pokácený strom bude opět 
nahrazen mladým.

Letos už se kácet nebude, jsou  
ale ještě v plánu ozdravné a redukč-
ní řezy. “Bezpečností řez provede-
me například u památného jilmu  
u kostela a u topolů bílých naproti 
Penny marketu, Albertu a v SUNNu,”  
vyjmenovala Helena Volfová.

Kácení stromů bude pokračovat 
opět letos na podzim. Povodí Ohře 
požádalo město o pokácení topo-
lu bílého na nábřeží naproti Lidlu, 
protože vzrostlý strom ničí tamní 
zeď. Doly Bílina chtějí odstranit 
pět topolů a břízu u svého bytové-
ho domu. Důvodem je stáří stromů  
a bezpečnost. Napadené kaštany 
zmizí v budoucnu i z kyselské aleje, 
tam již bylo několik stromů poká-
ceno, u dalších se čeká na vyřešení 
majetkoprávních vztahů u pozem-
ků, na kterých se stromy nacházejí. 
Odstraněné kaštany již nahradily 
mladé lípy. 

Staré nemocné stromy byly vykáceny z Žižkova náměstí, 
nahradí je okrasné trvalky a mladé dřeviny

Foto: Václav Weber

Blíží se začátek jara a je dobré si 
připomenout nebezpečí, které z hle-
diska možnosti vypuknutí požáru  
v této době nejčastěji hrozí. Jsou to 
rozsáhlé požáry trávy a dalších poros-
tů. Příčinou je vypalování staré trávy.    

Plošné vypalování staré trávy  
i ostatních porostů je zákonem o 
požární ochraně zakázáno. Fyzic-
ké osobě, která vypaluje porosty, lze 
uložit pokutu do výše 25 tisíc korun.
Hrozí nebezpečí přenesení požáru na 
jiný objekt nebo plochu podobnou té 
spalované, a to po povrchu suché ve-
getace, zanesením ohně větrem nebo 
i proudy horkých spalin s jiskrami  
a přenesením ohně v podloží. Po-
slední nebezpečí je aktuální zvláště 
v lesích nebo na plochách, kde je sil-
nější vrstva lesní hrabanky nebo ne-

dostatečně mineralizovaných zbytků 
organických látek z dřívější vegetace. 
Takový oheň může „doputovat“ na 
vzdálenost desítek metrů a objevit se 
i po několika dnech. Bohužel může 

nastat i udušení lidí v kouři a uhoření 
při nezvládnutém, původně jen ma-
lém kousku vypalované plochy.

por. Ing. Lukáš Marvan
HZS Ústeckého kraje

Plošné vypalování staré trávy 
je nebezpečné a nezákonné

Foto: HZS Ústeckého kraje

Bez práce bylo 
v okrese přes 
dvanáct set lidí

Míra nezaměstnanosti činila  
v únoru na Teplicku 7,78 procen-
ta. Vyplývá to ze statistik Úřadu 
práce. V Bílině bylo ve zmiňova-
ném měsíci bez práce 979 lidí, 
podíl nezaměstnaných byl tedy 
7,8 procenta. Nejhůře jsou na tom  
v bílinském okrese Hostomice, 
kde činila míra nezaměstnanosti 
12,3 procenta a lidí bez práce bylo 
110. Naopak nejlépe si vedl Lu-
kov s mírou nezaměstnanosti 3,1 
procent a 4 obyvateli bez práce.  
Kolem pěti procent nezaměstna-
ných měly Hrobčice, Ohníč a Světec.  
Ve středu pomyslné tabulky jsou 
Ledvice a Měrunice s podílem neza-
městnaných přes šest procent. 

(pn)
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Zastupitelé města schválili na 
svém zasedání návrh prodeje 

pozemků v lokalitě pod Bořní, tedy  
v prostoru luk mezi ulicemi 5. květ-
na, Mírová a Jižní. Původně tam 
město chtělo připravit pozemky pro 
výstavbu rodinných domů, to však 
pozastavilo pár problémů, které ne-
byly vyřešené. Rozdělanou akci nyní 
chce vedení města dovést do konce. 
“V současné době není dodělaná 
projektová dokumentace pro sta-
vební řízení a získání stavebního po-
volení. Ředitelství silnic a dálnic už 
před lety vzneslo připomínky, pro-
tože část pozemků je v ochranném 

Starosta a místostarostky Bíliny 
se setkali s vybranými pedagogy bí-
linských školských zařízení.

„Šlo o poděkování těm, kteří 
vzdělávají a uvádějí do praktické-
ho života naši nejmladší generaci,“ 
řekla Eva Böhmová, vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu.

Učitelé od vedení města obdr-
želi kytičku, pamětní list a drobný 
dárek. Dále pak setkání probíhalo  
v neformálním duchu. Témata se tý-
kala například financí pro školy, po-
třebného vybavení, ale i oprav škol.

A na základě čeho jsou učitelé 
pro toto setkání vybíráni? Aspek-
tů, které ředitelé berou v potaz,  
je mnoho. Například netradiční for-
my práce s dětmi, pečlivost a obě-
tavost, činnost pro školu, zapojení  
do projektů, dosažené výsledky, tvo-
řivý přístup k výuce i tvorbě výuko-
vých materiálů.                           (red)

pásmu silnice 1/13. Na to však už ni-
kdo na městě nereagoval a problémy 
neřešil, tudíž v roce 2012 byla akce 
pozastavena,” vysvětlila místosta-
rostka města Zuzana Bařtipánová  
s tím, že město do příprav investova-
lo 5,5 milionu korun. Zatím zůstává 
otázkou, zda je někdy dostane zpět.

Terénní práce začaly v roce 2010, 
byly vykáceny náletové dřeviny  
a začaly práce na srovnávání prosto-
ru. Přestože před lety město uzavře-
lo smlouvu o smlouvě budoucí se 
společností ČEZ kvůli zasíťování, 
nikdy k němu nedošlo právě kvůli 
nedořešeným připomínkám a roz-
dělané dokumentaci. “Nyní jsou tři 
možnosti, jak vše vyřešit. Zastupi-

telé odsouhlasili záměr prodeje celé 
investiční akce, tedy pozemků a již 
vytvořených dokumentací, takže 
nyní pracujeme na této možnosti  
a připravujeme podmínky, za kte-
rých by bylo možné celou akci pro-
dat,” uvedla místostarostka.

Další možností je dokončení 
akce v režii města. Vyřešení problé-
mů, které jsou v rozporu s úspěšným 
dokončením projektové dokumen-
tace pro stavební řízení a získání 
stavebního povolení, zasíťování 
pozemků, vybudování komunikací, 
rozparcelování a příprava pozem-
ků k prodeji by však vyšlo na dal-
ších zhruba 25 milionů korun. Dle 
připraveného projektu by vzniklo  

27 pozemků. Metr čtvereční by se 
pak prodával za 925 korun, aby měs-
to získalo investici zpět. “Cena by ale 
ještě byla předmětem jednání, moh-
la by být i nižší s tím, že by se měs-
tu celá investice nevrátila okamžitě,  
ale vrátila by se v budoucnosti díky 
přistěhování zejména mladých rodin  
a lidí v produktivním věku do měs-
ta,” upozornila Zuzana Bařtipánová.

Třetí možnost se jeví jako nejjed-
nodušší, ale zato nejméně výhodná. 
Město by mohlo celou akci zrušit, 
vyřešit pouze rozjednané smlouvy  
a nechat si pozemky k jinému vyu-
žití. 

Pět a půl milionu už by se  
ale nikdy nevrátilo.  

Město chce prodat pozemky pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě pod Bořní

Učitelé dostali ocenění za dobrou práci

Pavlína Nevrlá

K ocenění byli řediteli školských 
zařízení navrženi tito pedagogičtí 
pracovníci:

Mgr. Helena Řeháková, 
učitelka ZŠ Za Chlumem
Mgr. Ladislava Nová, 
učitelka ZŠ Lidická
Mgr. Božena Holková, 
učitelka ZŠ Aléská
Mgr. Josef Černý, 
učitel ZUŠ na Mírovém náměstí
Alena Štolbová, 
učitelka MŠ Za Chlumem
Jiřina Ondráková, 
učitelka MŠ Síbova
Soňa Košútová, 
učitelka MŠ Švabinského
Věra Ryjáčková, 
pedagog DDM Bílina

Květinu, pamětní list a drobný dárek dostali učitelé z bílinských vzdělávacích zařízení

Foto: 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
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KULTURNÍ SERVIS

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA 
27. dubna

FARMÁŘSKÉ TRHY 
První jarní farmářské trhy nabídnou kvalitní  
a čerstvé produkty regionálních výrobců.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
do 23. dubna / 10 až 17 hodin

DŘEVOŘEZBY – TOMÁŠ ZÁBOREC
Výstava originálních dřevomaleb výtvarníka 

Tomáše Záborce ze Slaného. 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
BÍLINA

5. května / 15.00 hodin
DEN MATEK

Taneční odpoledne nejen pro seniory.

LETNÍ AMFITEÁTR 
KYSELKA BÍLINA

7.května / 10.00 hodin
MÁJOVÝ JARMARK NA KYSELCE

Podrobný program na samostatných letácích 
či webových stránkách www.kcbilina.cz. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
15. dubna / 18 hodin
NOC S TECHNIKOU

Akce s přespáním v domě dětí, na programu 
je technické tvoření a práce na počítači. 

16. dubna
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU

Pro děti od 4 do 8 let.

16. dubna
LASER GAME MOST - Výlet do herny. 

16. dubna / 10 hodin
MALOVANÉ HEDVÁBÍ

Děti starší deseti let budou malovat šátek.

16. a 30. dubna, 14. května / 10 hodin
SOBOTNÍ LABORATOŘE

Dvě hodiny budou patřit především kutilů 
a zvídavým dětem.

17. dubna
BÍLINSKÁ TROFEJ - 8. ročník turnaje 

pořádaný ve spolupráci s kendó oddílem San 
DóMon Bílina. Turnaj proběhne v tělocvičně 

ZŠ Aléská.

19. dubna / 10 hodin
ROBOT

Tvořivá dílna zaměřená na výrobu robota.

22. dubna / 15.30
TVOŘENÍ Z PĚNOVKY

Tvořivá dílna pro děti od 9 let, z pěnové 
hmoty budou vyrábět čápa. 

22. dubna / 18 hodin
KRYSTALOVÁ NOC

Akce s přespáním v domě dětí, děti se 
dozvědí, jak rostou krystaly. 

23. dubna / 9 hodin
JARNÍ ZÁVOD NA AUTODRÁZE

Pro děti od 6 let i dospělé. V mezičasech je 
připravena herna s Xboxy.

29. dubna / 10 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Čarodějnické hry v Rodinném centru Kloká-
nek, maškarní čarodějnický rej na zahradě, 

diskotéka, hry... 
DANCEMISSION.CZ. 

9. května / 10 hodin
V DÍLNĚ DOMÁCÍ KOSMETIKY

Na programu tentokrát bude výroba másla 
na tělo.

13. května / 16.30 hodin
2. ROČNÍK RODINNÉHO VÍCEBOJE
Zábavná soutěž pro rodinné týmy.

14. května / 12.30 hodin
PLETEME Z PEDIGU

Plést se budou učit děti starší deseti let.

Bílina bude mít svého zástupce 
v národní recitační přehlídce Wol-
krův Prostějov. Jedním z šestice re-
prezentantů Ústeckého kraje je totiž 
student gymnázia Ondřej Kvěch  
z Bíliny. Ten se na prestižní přehlídku 
probojoval už potřetí a loni dokon-
ce získal cenu poroty za interpretaci 
textu C. D. Payna. Letos si přichys-
tal báseň od Reinera Maria Rilke  
s názvem Orfeus, Eurydika, Her-
mes a povídku Koupací komplex 
od Miroslava Švandrlíka. Postup 
na národní přehlídku Ondřejovi 
zajistil úspěch v krajské recitační 
přehlídce, která proběhla v loun-
ské knihovně. Wolkrův Prostějov se 
bude konat v polovině června.  (pn)

Ondřej Kvěch postoupil 
do národní recitační přehlídky

Ondřej Kvěch při krajské recitační přehlídce v Lounech Foto: mkl

2. KATEGORIE
(1.- 5. třída ZŠ) - SÓLISTÉ
1. místo - DDM OSEK – EMA HAN-
KEOVÁ – 3. třída
2. místo - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 
HANA BERÁNKOVÁ – 1. třída
3. místo - DDM OSEK – VÍT LAN-
DA – 2. třída

2. KATEGORIE 
(1. - 5. třída ZŠ) - SKUPINY 
1. místo - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 
JANA BUČINSKÁ, DANIEL WOLT 
– 4. třída
2. místo - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– NELA ŠILINGOVÁ, PETRA 
PETERKOVÁ – 2. třída 
3. místo - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– NIKOLA GAJARSKÁ, HANA 
MATYŠINCOVÁ – 4. třída

3. KATEGORIE 
(5. - 9. třída ZŠ, SŠ, DDM) – SOLISTÉ
1. místo - ZŠ ALÉSKÁ

Bořeňská čarodějnice zná vítěze 
19. ročníku pěvecké soutěže

NELA DRÁTOVNÍKOVÁ – 7. třída
2. místo - ZŠ PRAKTICKÁ BÍLINA - 
DANIELA LUKÁCSOVÁ – 8. třída

3. KATEGORIE 
(5. - 9. třída, ZŠ, SŠ, DDM)
PĚVECKÉ SKUPINY
1. místo - ZŠ HOSTOMICE
KATEŘINA BERKYOVÁ, ŠTĚ-
PÁNKA DLOUHÁ, ALEXANDRA 
LACKOVÁ - 9.třída    
2. místo - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA
FILIP JEŽEK, NELA DRÁTOVNÍ-
KOVÁ - 7.třída
3. místo - ZŠ PRAKTICKÁ BÍLINA 
– MARIE CRHÁKOVÁ, KAMILA 
KIMOVÁ, DANIELA LUKÁCSOVÁ, 
MONIKA KOŘANOVÁ – 8.třída 
     
3. KATEGORIE 
(5. - 9. třída, ZŠ, SŠ, DDM)
PĚVECKÉ SBORY
Čestné uznání - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– MELODICA 

4. KATEGORIE 
(6. - 12 let, ZUŠ) – SOLISTÉ
1. místo - ZUŠ GUSTAVA WALTE-
RA BÍLINA – JANA BUČINSKÁ 
– 10 let

4.KATEGORIE 
(13. - 19. let, ZUŠ) – SOLISTÉ 
1. místo - ZUŠ GUSTAVA WALTE-
RA BÍLINA – KAROLÍNA BREZÁ-
KOVÁ – 8. třída 
2. místo - ZUŠ GUSTAVA WALTE-
RA BÍLINA – EVA PONCEROVÁ 
– 8. třída 

POROTA: 
Mgr. Svatopluk Vašut – choreograf, 
režisér
Mgr. Ivana Pitková  
Markéta Burešová – zpěvačka, 
herečka 
Šimon Pečenka – zpěvák, herec 
Moderátor:
Jiří Fait
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DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

15. a 30. dubna / 17.30 hodin
PÁTÁ VLNA – 2D

USA, dobrodružný/Sci-Fi/Thriller, 
české titulky 

V novém filmu Pátá vlna nalézáme 
většinu Země zničenou čtyřmi vlnami 
stále se stupňujících smrtících útoků.

15. a 23. dubna / 20.00 hodin, 
16. 4. / 17.30 hodin

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK – 2D
ČR, komedie, české znění 

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dva-
nácti letech sami sebou. 

15. dubna / 22.00 hodin
ZLO NIKDY NESPÍ – 2D

USA, horor/thriller, české titulky
Somnia je film o osiřelém dítěti, které 
trápí jeho sny. Emocionálně nadpřiro-
zený thriller, kde se sny dítěte projevují 

i fyzicky.

16. dubna / 20.00 hodin
KOLONIE – 2D

Německo/Lucembursko/Francie,
drama, české titulky

22. dubna / 17.30 hodin
GRIMSBY – 2D

Nobby má všechno, co si muž z Grim-
sby může přát – 9 dětí a přítelkyni, 

kterou nade vše miluje. Chybí mu jen 
jediné - jeho mladší bratr Sebastian, 

kterého už 28 let marně hledá.
22.dubna / 20.00 hodin

TEORIE TYGRA – 2D
ČR, komedie, české znění

Veterinář Jan už toho má dost. Po-
slední kapkou je smrt tchána, kterému 

taky došly síly a trpělivost. 
23. dubna / 17.30 hodin

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA – 3D
USA, dobrodružný/fantasy, české 

titulky 
Volné „předkračování“ filmu Sněhur-

ka a lovec, ve kterém se z malého 
chlapce stane silný válečník, který se 
bude potýkat nejen se zlou královnou 
Ravennou, ale i s její mladší sestrou.

24. dubna / 15.00 hodin
PAT A MAT VE FILMU – 2D

ČR, animovaná komedie, české znění 
Známí nešikové v roce 2016 slaví 
40 let od svého vzniku, a byť se na 

stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro 
kutily jejich kalibru to přeci nemůže 

být problém. 

29. dubna / 17.30 hodin
SPOTLIGHT – 2D

USA, životopisný/historický/thriller/
drama, české titulky

Tým reportérů z Boston Globe se snaží 
ponořit do obvinění ze zneužívání 

dětí v katolické církvi. Je to strhující a 
pravdivý příběh oceněný Pulitzerovou 

cenou.

29. a 30. dubna / 20.00 hodin
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY – 2D

ČR, komedie, české znění
Lenka Vlasáková hraje moderní 

dynamickou ženu Evu, která vlastní 
cukrárnu, stará se o syna a musí krotit 

svou rázovitou maminku v podání 
Jany Švandové. 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA 

17. dubna / 15.00 hodin
KRYSÁCI

Hraná pohádka pro děti, podle úspěš-
ných večerníčků v podání DIVADLA 

D5 Praha.

20. dubna / 19.00 hodin
ÚSMĚVY IVO ŠMOLDASE S PÍSNIČKA-

MI  PEPY  ŠTROSSE
Pořad plný povídání známého glosá-
tora Ivo Šmoldase s písničkami Pepy 

Štrosse.
Předprodej vstupenek v Informačním 

centru Bílina.     

15.května / 15.00 hodin
ŽENICH V KUFRU

Zvědavost pohádkového hrdiny Matěje 
zvítězila! Zámek víka zaklapl a on 

opouští „mamahotel“.  
Vydává se nedobrovolně poznávat 

svět. Vstupenky  
k prodeji pouze na místě.

19.května / 19.00 hodin
LIGA PROTI NEVĚŘE

Komedie s detektivní zápletkou. Žena a 
její milenec, vracející se manžel, další 

žena hledající svého manžela. Je to ten 
původní milenec nebo není? Manžel je 

prý v koupelně - mrtev!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

20. dubna / 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Rodiče, přiveďte své děti do knihovny. 
Odpoledního předčítání pohádkových 

knížek se ujme babička Eliška. Budeme 
si číst, povídat a vyrábět záložku do 

knížky. Vhodná pro děti od 4 let.

27. dubna / 17.00 hodin
TERAPIE CESTA

Beseda pro veřejnost v rámci cyklu 
Čaj o páté. Přiblížení terapie, díky které 

se můžete vydat na vlastní cestu k 
uzdravení, odkrýt a vyřešit potlačené 

vzpomínky.

9. května / 9 až 12 a 13 až 16 hodin
BURZA KNIH

Příležitost pro každého ke koupi vyřaze-
ných knih z knižního fondu knihovny. 

11. května / 17 hodin
BYLINKY

beseda pro veřejnost v rámci cyklu Čaj  
o páté. Téma: naše srdce - centrum lás-
ky a jak ho můžeme posílit, jak souvisí 

problémy v ústech s naším srdcem  
a zdravím.

Program kina, divadla a knihovny
Zajímavé dřevomalby s přírodními 

motivy zaplnily nově otevřenou 
výstavní síň U Kostela. Vernisáží se 

opět obnovil provoz výstavní síně. 
“Mrzelo nás, že tyto krásné prostory 
jsou nevyužívané, takže jsme se roz-
hodli to změnit a brány síně znovu po 
letech otevřít,” uvedla místostarostka 
města Veronika Horová.

Dřevomalby vystavuje Tomáš 
Záborec ze Slaného, část jeho děl je 
k vidění ve vstupní hale městského 
divadla, většina pak ve výstavní síni. 
Inspiraci čerpá výhradně v příro-
dě. “Trávím mnoho času venku, na 

Tomáš Záborec se nechává inspirovat přírodou, své pocity pak vyřezává do dřeva a barví Foto: Pavlína Nevrlá

pěkných místech. Nekopíruji přesné 
obrazy přírody, nechávám na sebe 
přírodu působit a snažím se pak 
ztvárnit můj dojem,” řekl při zaháje-
ní výstavy umělec. Dříve maloval na 
papír či plátno. “Vyřezávání do dřeva 
a následná malba mi však přišla jako 
nejvýstižnější ztvárnění přírodních 
motivů,” doplnil. 

Vyřezané obrazy pokrývá Tomáš 
Záborec olejovými barvami, obra-
zy nemají rámy, čímž dávají prostor  
k větší improvizaci. “Často se mi stá-
vá, že vytvořím jeden obraz, který po 
čase rozšiřuji. Ve výstavní síni mohou 
lidé vidět dílo s názvem Kapradí, kte-
ré přesně takto vznikalo,” sdělil autor. 
Zrenovované prostory výstavní síně 
jsou vhodné právě i pro takto velká 
díla, které není možné ukázat v men-
ších galeriích. “Nejprve jsem chystal 
menší díla na výstavu v městském 
divadle, pak jsem ale dostal nabídku 
k využití těchto nádherných prostor. 
Za to jsem byl velmi rád, protože tak 
mohu lidem ukázat i velké dřevomal-
by,” dodal.

Výstavu dřevomaleb si může ve-
řejnost prohlédnout do 24. dubna, 
vystřídají jí obrázky dětí, které se za-
pojí do soutěže Bořeňská čarodějnice.  

Pavlína Nevrlá

Výstavní síň U Kostela po letech opět 
otevřely dřevomalby Tomáše Záborce



Předsudky o lidech trpících 
schizofrenií vyvrací výstava v bílin-
ské knihovně. Fotografie putovní 
výstavy s názvem Neviditelní lidé 
aneb jsou schizofrenici nebezpeční?  
si mohou lidé prohlédnout do  
29. dubna. 

Snímky ukazují životní příběhy 
lidí s duševním onemocnění a nejčas-
tější mýty, které se o nich ve společ-
nosti tradují. Lidé se dozvědí, že schi-
zofrenici mohou pracovat, nemusejí 
se léčit v ústavech a také, že nejsou 
nebezpeční. Autorem fotografií je 
Karel Pešek. 

Výstavu připravilo sdružení Fokus 
Labe v rámci projektu, jehož cílem je 
změna stereotypu nahlížení na člo-
věka nemocného schizofrenií tak, 
aby nebyl společensky izolován ani 
sankciován, aby se změnil postoj ve-
řejnosti, zaměstnavatele, rodiny, přá-
tel, ale i zdravotníků. Cílem projektu 
Neviditelní lidé je seznamovat veřej-
nost s neviditelnými projevy lidí ne-
mocných schizofrenií, aby je nevní-
mali jako senzaci a odlišnost, ale byli 
schopni jim porozumět a pochopit je. 

(pn)

Výstava Schizofrenici nejsou nebezpeční
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Zatančit si a pobavit se přišly ženy 
na sál areálu SK Viktorie Ledvice, 
aby tím oslavily svůj svátek. Z Ledvic 
i okolních obcí se jich sešlo přes pět 
desítek a jako každý rok nebyla při 
oslavě MDŽ nuda. “Nejprve vystou-
pily děti ze Základní školy Čestmíra 
Císaře a poté zatančila ledvická sku-
pina Fleš. K poslechu a tanci tradičně 
celý večer hrála skupina Vivasong,” 

uvedla starostka Ledvic Zdeňka Frit-
scherová. Všechny návštěvnice do-
staly květinu a občerstvení, kromě 
zábavy se mohly i pokochat krásnou 
výzdobou, kterou připravily děti  
z ledvické mateřinky. “Oslavy svátku 
žen se u nás vždy vydaří, zábava trva-
la do nočních hodin, i když už přesta-
la hrát muzika. Zdejší ženy se prostě 
umí bavit,” doplnila starostka. (pn)

V Měrunicích se bavili dospělí  
i děti. Obec totiž pořádala ples  

a z výtěžku z tomboly později uspo-
řádala maškarní show pro děti. “Obě 
akce jsou již tradiční a vždy je o ně 
velký zájem. Při plesu byl sál celý za-
plněný, prodali jsme 151 vstupenek  
a díky tomu se v dalších dnech mohlo 
pobavit pět desítek dětí,” uvedla sta-
rostka Měrunic Jitka Nová. 

Na plese hrála skupina Retrosong, 
a kdo zrovna nechtěl tančit, mohl si 
koupit lístek do tomboly a čekat na 
výhru. Ta byla lákavá, první cenou 
byl totiž tablet. 
Maškarní show s diskotékou pro děti 
byla plná soutěží a tance, připraveny 
byly i hry. Snad každá ratolest přišla 
v masce, což organizátoři odměnili 
sladkostí.                                          (pn)

V Ledvicích se ženy 
bavily až do noci

V Měrunicích plesali, 
aby děti mohly tančit

Harmonika hrála, ženy tančily a zpívaly. Oslavy MDŽ v Ledvicích byly skvělé. 

Petra Zaťková z městské knihovny a Alena Volfová ze společnosti Fokus Labe instalují fotografie před začátkem výstavy

Děti se bavily při maškarní show

 
Foto: město Ledvice

Foto: obec Měrunice

POZVÁNKA
Obec Měrunice a Sbor dobrovolných hasičů Měrunice

pořádá 
14. května hasičské závody O pohár starostky obce Měrunice a Memoriál Františka Doksanského.

O pohár budou bojovat mladí hasiči, memoriálu se zúčastní veteráni. 
Soutěže na tamním fotbalovém hřišti začnou v 10 hodin dopoledne, předpokládaný konec je zhruba ve 14 hodin. Veřejnost je na akci vřele vítána.

Foto: Pavlína Nevrlá
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Bujaré veselí, hudbu a glanc večer-
ních šatů vystřídalo ticho, prach a 

smutek. Hostomická sokolovna, která 
ještě před pár roky žila plesy, slav-
nostmi či dětskými zábavami, chátrá. 
Jednou za čas si do zbídačeného pro-
storu přijde zasportovat pár místních 
obyvatel, po vznešenosti slavnostních 
sálů se slehla zem. Vedení městyse 
chce sokolovnu zachránit, udělá pro 
to vše, co bude v jeho silách. “Problé-
mem jsou samozřejmě finance, so-
kolovna je rozlehlá patrová budova, 
nyní opravdu ve velmi špatném sta-
vu. Na celkovou rekonstrukci je po-
dle předběžných odhadů zapotřebí 60 
milionů korun, to je pro městys, který 
má rozpočet 15 milionů na celý rok, 
neskutečná suma,” vysvětlil starosta 
Hostomic Ivan Holata.  

Sokolovna v současné době ne-
patří Hostomicím, ale Tělovýchovné 
jednotě Sokol. Ta se však nebrání bu-
dovu bezúplatně převést na městys. 
Hostomice nyní jednají o tom, zda 
budovu převezmou a jakým způso-
bem jí zachrání. “Nabízí se dotace, o 
tu budeme usilovat. Městys se však 
také bude muset finančně podílet, a 
musíme se tedy rozhodnout, jestli do 
takového závazku můžeme jít,” uvedl 
starosta. 

Sokolovna má za sebou bohatou 
historii. V roce 1920 uspořádali teh-
dejší Sokolové veřejnou sbírku a vzali 

Spolek Veselý venkov zahájil svůj 
IV. Masopust po našem v Červeném 
újezdu. Množství rozličných a pestro-
barevných masek, které se sešly na ná-
vsi, rozesmály snad každého. Po „sta-
rostenském povolení“ spustila Dračí 
dechovka a Třebenická sluníčka se 
pustila do tance. Poté se vytvořil dlo 
uhý průvod z maškar a návštěvníků  

a v čele s opentleným koníkem Jac-
kem, začala tradiční masopustní 
obchůzka stavení. Do pochodu z ve-
sela rámusila řehtačka, vozembouch  
a buben. Když vyběhla hospodyňka  
s pohoštěním, byla odměněna tancem 
a muzikou. Po obchůzce pokračovala 
masopustní veselice na návsi. V podá-
ní pražského Pepíka zazněla staročes-

Starosta Ivan Holata: zachránit sokolovnu 
bude těžké, my se o to ale pokusíme

Masky v Červeném Újezdu zahájily půst

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: spolek Veselý venkov

Pavlína Nevrlá

Sokolovna chátrá, vedení Hostomic se snaží o to, aby se v ní zase mohly pořádat plesy a zábavy

Pestrobarevné masky a koník Jack zahájili půst v Červeném Újezdu

si úvěr. Díky tomu budovy postavi-
li. Slavnostně otevřená byla v roce 
1922. Jednota ale neplatila půjčku, 

takže budova byla ještě před válkou 
státemzabavená. Po válce jí využíval 
závodní klub Dolu Aloise Jiráska.  

Po revoluci byla navrácená opět míst-
ním Sokolům, kteří již její provoz 
neufinancovali.

ká kramářská píseň a Třebenická slu-
níčka tanečky i zpěvem přivítala jaro. 
Hladové žaludky naplnily všelijaké 
zabijačkové pochoutky. Připraven byl 
i sladký koutek o který se zasloužily 

místní hospodyňky. Podvečer patřil 
smutečnímu pochování basy, které 
přikazuje zachovat dlouhý půst.

Soňa Jermanová
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Čtyřiadvacet studentů sexty z bílin-
ského gymnázia se vydalo na ex-

kurzi do stáčírny minerálních vod na 
Kyselce. Zpočátku se studenti sezná-
mili s historií Bílinské kyselky a s je-
jími mimořádnými vlastnostmi, pak 
se podívali do provozu. “Nejprve na 
novou plnící linku, pak na obrovské 
zásobní tanky na minerálku. Shlédli, 
jak se označují a balí lahve a také, jak 
vypadá prostor pro jejich distribuci,” 
uvedl Marin Sýkora z Gymnázia Bí-
lina. Překvapením jistě byl věhlas ky-

Děti z mateřinky v ulici Maxe 
Švabinského si užily Týden zdraví. 
Dozvěděly se mnoho zajímavého  
a navíc se seznámily i s věcmi, které 
třeba nikdy neviděly. “Navštívila nás 
zdravotní sestra, která dětem řekla  
i ukázala, jak se pracuje na operačním 
sále, jaké se tam používají nástroje  
a co je při této práci důležité,” uvedla 
učitelka Iveta Koželuhová.

Třináct dětí z mateřské školky se 
na chvíli ocitlo přímo na operačním 
sále, stali se z nich doktoři. Malí ope-
ratéři si nejprve důkladně umyli ruce, 
oblékli pláště a roušky a pak už sádro-
vali a prováděli nejrůznější operativní 
výkony pomocí připravených nástro-
jů. “Právě různé nástroje, které zdra-
votní sestra přinesla s sebou, děti nej-

Jsem František Lederer. Těmito 
slovy začalo setkání žáků devátých 
tříd základní školy Za Chlumem  
s Františkem Ledererem, který se na-
rodil v roce 1930 v židovské rodině  
v Teplicích. 

V říjnu 1941 byl spolu  
se svými rodiči a starším bratrem od-
vezen do lodžského ghetta v Polsku. 

každého nezapomenutelným a velmi 
silným zážitkem. Žáci si uvědomili, 
co všechno pan František ve věku, 
kdy mu bylo stejně jako je nyní jim, 
prožil. 

I když jako čtrnáctiletý zůstal 
sám bez svých nejbližších,  nevzdal  
se a nezanevřel na život. Naopak.  
I dnes, ve svém úctyhodném věku,  

Kyselka gymnazistům moc chutnala

Švabinka se zaplnila malými chirurgy 
více zajímaly. Ptaly se, k čemu slouží  
a mohly si je vzít do ruky,”doplnila 
Iveta Koželuhová s tím, že největší 
úspěch měla u dětí ukázka sádrování 
zlomené končetiny

Hru na doktory při Týdnu zdraví 
vystřídaly ještě další zajímavé ak-
tivity. Děti se například dozvěděly,  
k čemu slouží rentgen, poslouchaly 
srdce stetoskopem, vyrobily si z mo-
delíny chrup a na interaktivní tabuli 
si prohlédly kostru člověka a umístě-
ní vnitřních orgánů.

Projekt Týden zdraví měl za cíl se-
známit děti ze školky se zdravotnic-
tvím, zdravým životním stylem, ale 
také pomohl odbourat strach z doktorů  
a neznámého nemocničního prostře-
dí.                                                      (pn)

Ve čtrnácti letech, poté co ztratil ro-
diče i bratra, byl deportován do Osvě-
timi – Birkenau. Měl štěstí a přežil. 

V lednu 1945 byl tábor osvobozen 
Rudou armádou a Františkovi zača-
la čtyřměsíční cesta zpátky domů.  
“Setkat se s člověkem, který zažil 
hrůzy osvětimského koncentračního 
tábora na vlastní kůži, bylo jistě pro 

je aktivní, setkává se s mladými lid-
mi a svým svědectvím upozorňuje na 
to, na co by člověk neměl zapomínat,” 
uvedla učitelka Věra Křížová.

Nakonec věnoval škole publikaci 
Cesta tam a zpět aneb Osvětim Fran-
tiška Lederera, která prostřednictvím 
rozhovorů zachycuje jeho zajímavý 
život.                                                 (pn)

selky v zahraničí a výčet států, kde se 
s úspěchem prodává. Závěrem přišla 
vhod také ochutnávka nových pro-
duktů, které studentům zachutnaly. 

Na studenty čeká další exkurze  
v květnu, kdy se seznámí s přírodní  
a kulturní krajinou na Bílinsku. 

Do stáčírny minerálních vod na 
Kyselce se mohou přijít podívat ško-
ly každý pátek od 10 hodin, veřejné 
exkurze se konají každou druhou so-
botu.                                                

 (pn)
Gymnazisté se ve stáčírně dozvěděli mnoho zajímavostí 
a mohli ochutnat minerální vodu

Foto: Martin Sýkora

Foto: MŠ ŠvabinskéhoDěti se na chvíli staly doktory

Provoz bílinských mateřských škol a jeslí 
během letních prázdnin v roce 2016

Deváťáci poznávali útrapy Žida za války

1.7.- 8.7. 11.7.-15.7. 18.7.-22.7. 25.7.-29.7. 01.8.-5.8. 8.8.-12.8. 15.8.-19.8. 22.8.-26.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ČAPKOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ SÍBOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno

JESLE ŽIŽKOVO ÚDOLÍ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno
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Karafiát z rukou starosty města 
si převzaly seniorky z Klubu 

důchodců na Pražském Předměstí 
při oslavách Mezinárodního dne žen. 
Ten byl v klubu spojený s maškarním 
bálem a také s předáním darů jubi-
lantům. “Toto je způsob, jak krásně 
trávit podzim života,” uvedl Oldřich 

Senioři oslavili MDŽ pěkně zvesela

Senioři se s chutí převlékli do legračních masek Starosta Bíliny Oldřich Bubeníček dal přítomným ženám květinu

Princeznami, rytíři i pohádkovými postavami se to hemžilo v kulturním 
domě Fontána. Děti si tu totiž užívaly karneval. Zábavný program připra-
vili členové divadla Uličník. Téma karnevalu bylo cirkusové, takže vše vedl 
principál a nechyběl ani šašek. Na děti čekalo mnoho soutěží, za jejichž 
zvládnutí na ně čekala sladká odměna. 

Foto: Pavel Hospodář

CIRKUSOVÉ MASKY VEDL PRINCIPÁL

Nevíte „kam dřív skočit“? 
Řešíte, kdo vyzvedne dítě ze školy?

 Jak ho dovést včas na kroužek?

Nabízíme Vám možnost využití DĚTSKÉHO KLUBU s pedagogic-
kým doprovodem ze školy. S Vaším dítětem zvládneme úkoly, 

něco si vyrobíme, zahrajeme si různé hry
a užijeme si plno zábavy.
Cena doprovodu: 10Kč
Dětský klub je otevřený: 

od pondělí do čtvrtka od 12:30 – 16:00 hodin.

ZNÁTE DĚTSKÝ KLUB V DDM?

Bubeníček v úvodu akce. “V minu-
losti byly snahy o zrušení oslav MDŽ,  
já si ale myslím, že je moc dobře, že 
se slaví,” dodal. S tím souhlasil i ta-
jemník městského úřadu. “Ženy jsou 
ve svém životě většinou více vytížené 
než muži, proto si tyto oslavy jistě za-
slouží,” řekl Ladislav Kvěch. 

Jakmile ženy dostaly květinu  
a jubilanti drobné dárky, roze-
zněla se hudba v podání muzi-
kanta Jana Bangy. Hudebník hrál 
notoricky známé české písně,  
a tak se k jeho zpěvu velmi brzy při-
dalo mnoho seniorů. Ti, kteří zrovna 
nezpívali, oblékli legrační kostýmy  

a v nich tančili či bavili ostatní zú-
častněné členy.

 “Oslava se velmi zdařila, nikomu 
se nechtělo domů a zpěv i tanec se tak 
protáhl až do večerních hodin,” zhod-
notila předsedkyně Klubu důchodců 
1 na Pražském Předměstí Alžběta Fi-
alová.                                                (pn)

Foto: Pavlína NevrláFoto: Eliška Růžičková

Inteligentní humor a skvělé sklad-
by si užijí návštěvníci městského 
divadla. Známý český glosátor a zá-
bavný muzikant vystoupí v pořadu 
Úsměvy Ivo Šmoldase s písničkami 
Pepy Štrosse 20. dubna od 19 hodin. 

Glosování doktora Šmoldase pís-
ničky a rodinné historky Pepy Štrosse 
skvěle doplňují, právě proto se dvoji-
ce rozhodla vystupovat společně. “Se-
známili jsme se v Salmovské poetické 
kavárně při náhodném společném 

vystoupení a já mu nabídl, pokud se-
ženu kšeft a on bude mít volno, jestli 
si to chce se mnou zopakovat a takto 
čas od času vystupovat. Ivo souhla-
sil a už jezdíme dva roky republikou 
křížem krážem,” zavzpomínal Pepa 
Štross. 

S hudebníkem se lidé v Bílině 
mohli setkat již před několika lety, 
kdy v divadle vystupoval se sexuolo-
gem Radimem Uzlem. 

(pn)

Divadlo rozesmějí 
glosy Ivo Šmoldase 
a písně Pepy Štrosse

Soutěž
Na otázku z březnového čísla Bílinského zpravodaje, 

kde se ve městě nachází reliéf na fotografii, 

odpověděla správně paní Blažena Vimmerová. 

Reliéf zdobí spodní část Mariánského sloupu na Mírovém náměstí. 
Výhru si může vyzvednout v Informačním centru na Mírovém náměstí.
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V době uzávěrky Bílinského zpra-
vodaje bojuje Jana Ziegelheimová 

na Mistrovství české republiky v ken-
dó. Nejvyšší národní soutěž vyhrála 
pětkrát po sobě. Na pomyslnou špičku  
v japonském bojovém sportu dokázala 
dostat nejen sebe, ale i děti, které tré-
nuje. Je známá především díky sportu,  
v anketě Nejúspěšnější sportovec 
Teplicka 2015 byla druhá. Co ale dělá 
ve volném čase, kde pracuje a věnuje 
se kendó jen pro výhry? To zodpově-
děla Jana Ziegelheimová s vážností  
i lehkou nadsázkou sobě vlastní.

Jak jste se ke kendó dostala? Vědě-
la jste, do čeho jdete?

Vůbec, já jsem přišla v osmnácti 
na vysokou do Prahy a hledala jsem 
nějaký sport nebo spíše bojové umě-
ní, protože v té době jsem chodila  
s klukem, který dělal taekwondo. 
Říkala jsem si, že bych mohla tím-
to směrem také zabrousit. Náhodou 
jsem našla náborový leták, tak jsem 
se šla podívat na trénink. Ten první 
trénink byl tak strašný, že jsem druhý 
den nebyla schopná zvednou hrnek  
s čajem. Tak jsem se podruhé šla po-
dívat, jestli se mi to nezdálo. Od té 
doby jsem u toho zůstala.

Takže začátky byly v Praze. Jak 
jste se pak dostala do Bíliny?

Jsem bílinská rodačka, po vyso-
ké jsem se sem vrátila. Pár let jsem  
ale byla v zahraničí. Na vysoké jsem 
se seznámila s manželem, zjistili jsme, 
že studujeme stejný obor, oba děláme 
kendó a už jsme zůstali spolu. Na čty-
ři roky jsme pak odjeli do Japonska. 
Když jsme se vraceli, byla jsem těhot-
ná a chtěla jsem mít děti tady. 

Měla cesta do Japonska něco spo-
lečného s kendó?

Ano i ne. Oba máme doktorát  
z materiálového inženýrství a chtě-
li jsme na čas do světa, do firmy  
v cizí zemi. V té době jsme měli dvě 
nabídky, jednu z Kanady a druhou  
z Japonska. Obě nabídky byly při-
bližně stejné, takže rozhodlo kendó  
a vydali jsme se do Japonska. V Kana-
dě bychom se ale asi lépe domluvili, 
přece jen se tam dá snadno domluvit 
anglicky. 

Jak jste se tedy domluvila v Japon-
sku?

Špatně. Manžel mluvil japonsky, 
ten se učil už tady v Čechách a už 
když jsme spolu začínali chodit, říkal 
mi, abych se také učila japonštinu. 
Já to odmítla s tím, že to přeci nikdy 
nebudu potřebovat. Navíc Japonci 
přece také mluví anglicky. Jenže když 
jsme tam přijeli, zjistila jsem, že se 
tam sice všichni anglicky učí, ale jen 

Jaké jsou české děti, které s kendó 
začínají? 

Když něco vysvětlujete tříletému 
nebo čtyřletému japonskému dítěti, 
tak dokáže udržet pozornost. České 
děti většinou ne. Chvíli to trvá, než 
se tomu naučí. Ale právě i díky ken-
dó si to osvojí a soustředí se. Původně 
jsme měli kroužek pro děti od čtyř let, 
jenže to opravdu nešlo, nedokázaly 
udržet pozornost. S pětiletými to také 
není někdy ideální, ale zvykají si. Pa-
matuji si jen na dva pětileté chlapce, 
kteří se dokázali soustředit. Co jsme 
jim řekli, to udělali a celý trénink se 
soustředili. Po šestém roce se je to  
o poznání lepší. 

Jaké máte úspěchy s dětmi v sou-
těžích?

Čtrnáctileté děti, které cvičí již 
několik let, jsou na špičce republiky, 
v Evropě jsou někde ve středu. Oni 
tu nemají moc příležitosti cvičit s ně-
kým silnějším, mají tu mě, ale já jsem 
dospělý člověk a cvičím přece jen ji-
nak. Takže se snažíme je vozit do Ma-
ďarska, Německa, aby se srovnávali  
a učili se od silnějších a starších. 

Kendó není jen o sportu, ale také 
o určitém životním stylu. Začínají  
s ním lidé právě i kvůli tomu?

Když někdo začne cvičit kendó  
v dospělosti, tak cvičí proto, že se 
zajímá o japonskou kulturu, nebo 
se zajímá o meče, tím pádem je pro 

něho kendó dobrá volba. Malé děti 
kendó baví třeba proto, že se rádi 
šermují hracími meči nebo klacky.  
Ale důvody jsou vždy individuál-
ní a někdy dost banální.Stalo se mi, 
že maminka zapsala své dítě k nám 
proto, že v době tréninku neměla 
dítě kam dát, takže se jí to hodilo do 
denního programu. Takové děti u nás 
dlouho nevydrží. Máme ale například 
v dospělém oddíle i rodiče dětí, které 
kendó baví a trénují ho, a rodiče to 
začalo bavit také.

Proč jste začala vy?

Mě vlastně ani japonská kultura 
na začátku moc nezajímala, já chtěla 
prostě něco dělat. Kdybych tenkrát 
narazila na judo, možná bych dnes 
dělala tento sport. Ale možná ne. 
Bylo to tak, že jsem nejprve cvičila 
jen kvůli sportu, pak mě to ale začalo 
zajímat hlouběji. Není to jen sport, 
velikou roli tam hraje psychika. Právě 
to mě začalo zajímat - jak je možné, 
že osmdesátiletý člověk mě dokáže 
zasahovat, když já jsem evidentně 
mladší a rychlejší? 

Hraje tedy roli i povaha člověka? 
Musí se kvůli kendó změnit? 

Povaha se nejprve projeví v tom, 
jak ten člověk cvičí. Bázlivý člověk 
se hodně kryje, odvážný naopak jde 
hodně dopředu, je vidět i to, kdo  
u sportu přemýšlí a rozhoduje se, nebo 
kdo bojuje bezmyšlenkovitě. Když 
cvičíte déle, každý z učitelů vám něco 
říká, získáváte zkušenosti, pracuje-
te na tom a nevědomky vás to mění  
i morálně. V Japonsku se kendó cvi-
čí vlastně jen na základně morálního 
aspektu, protože kendó tam vychová-
vá děti k poslušnosti a k překonávání 
sama sebe. 

Co je na kendó nejnáročnější?

V kendó jsou čtyři údery, není to 
příliš těžký sport na naučení základů. 
Potíž může nastat ve chvíli, kdy se 
mají lidé obléknout do brnění, jak ří-
káme ochrannému oblečení, a stoup-
nout si proti soupeři. Tam se začíná 
lámat chleba, kdo zůstane a kdo ne.  
V obleku se hůře vidí i slyší, navíc 
je nutíme rozdávat a přijímat úde-
ry. Mají s tím problém děti i dospě-
lí. Není to ale vyloženě jako brnění,  
i když se tomu tak říká. Je to z měk-
kého materiálu a dá se v tom dobře 
pohybovat. 

Může kendó pomoci třeba při se-
beobraně na ulici?

Pokud napadený nemá zrovna  
u sebe meč, tak asi ne. Nebude asi 
moc času hledat nějakou tyč nebo 
klacek. Určitě ale je rozdíl v tom, že 
člověk má rychlejší reakce, dobře vy-
hodnocuje situaci, umí se pohybovat 
a třeba umí i rychle utéct.

Jana Ziegelheimová: první trénink kendó 
byl strašný, nezvedla jsem pak hrnek

Pavlína Nevrlá

málokdo mluví. Profesoři na uni-
verzitě, pod kterými jsem pracovala, 
mluvili perfektně. Spousta vědeckých 
kolegů také. Lidé na ulici ale mluvit 
nechtějí. Když jsem na ně mluvila 
anglicky, dělali, že nerozumí. Muse-
la jsem se tedy učit za pochodu. Byli 
jsme tam čtyři roky a nakonec jsem 
se naučila. Japonština není až tak těž-
ká, nejhorší je číst a psát, to neumím,  
ale mluvit se naučit dá. Za čas jsem si 
už i popovídala s přáteli. 

Sportem se tedy neživíte?

Ne, myslím, že kendem se uživit 
nedá. Pracuji v oboru, který jsem vy-
studovala, tedy ve strojírenství. Přišlo 
by mi škoda to nedělat. 

Dá se skloubit vaše práce s rodi-
nou a sportem?

Mám šestiletou dceru a osmile-
tého syna, takže pracuji, když jsou 
ve škole a školce. Pak se věnuji jim.  
Vozím je na kroužky, hodně času trá-
víme venku v přírodě, třeba na Ky-
selce. Až budou děti větší a nebude 
potřeba je všude doprovázet, budu se 
své práci věnovat více. 

Sportují vaše děti?

Syn cvičí kondó, chtěl to sám, aniž 
bychom ho k tomu vedli. Dcera je 
opravdu holčička, na sport moc není, 
chodí tedy na aerobic, ale nejraději 
hraje na piano a maluje. O kendó ne-
chce ani slyšet. 

Jana Ziegelheimová je bílinská rodačka a ve městě stále žije Foto: Pavlína Nevrlá
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Pravé jaro by v Bílině snad ani ne-
mohlo nastat bez Májového jar-

marku. Letos se bude konat 7. května  
a celodenní program je velmi bohatý. 
Lidé se mohou těšit na pět scén pl-
ných hudby i zábavy a bohatý dopro-
vodný program.

Májový jarmark začne v 10 ho-
din dopoledne na historické i dětské 
scéně a U Kádi. Děti si na Růžovém 
paloučku užijí představení divadla 
Uličník a ve stáncích Domu dětí  
a mládeže si budou moci vyrobit krá-
lovskou korunku, žezlo a jablko, sto-
jánek na fotografie či náušnice. Kro-
mě toho si mohou vyzkoušet střelbu 
z kuše a pohrají si v dětském koutku. 
U Kádi se již tradičně rozezní decho-
vá hudba v podání Pichlovanky, Malé 
muziky z Chomutova či Duu Hvoz-
dovi.

Hudební koncerty na hlavních 
scénách na Kafáči a v letním kině 

Májový jarmark na Kyselce nabídne nákupy,
koncerty pro všechny a zábavu pro děti

začnou po obědě. Kafáč nejprve 
ovládne Petra Börnerová, vystřídá 
jí skupina Tomato blues band, Jana 
Koubková Quartet a od šesti hodin 
odpoledne zahraje skupina Křáp.  
Na skupinu Žalman se mohou lidé 
těšit od půl osmé večer. 

V areálu letního kina se návštěv-
níci začnou scházet před jednou ho-
dinou odpolední, to totiž začne hrát 
skupina Normal, po ní Pavel Houfek 
band a skupina Mirai. Od půl šesté 
zahraje Blue rocket a vše vyvrcholí 
koncertem orchestru Tomáše Kočko 
v sedm hodin večer.  

Samozřejmostí jsou při jarmarku 
prodejní stánky s nejrůznějšími las-
kominami, dárečky, šperky či občer-
stvením. 

Děti se budou moci svézt na ko-
ních nebo si užít jízdy na koloto-
čích. Kolotoče najdou jako obvykle  
u vstupu na Kyselku.                      (pn)

Koncerty v areálu letního kina jsou u lidí velmi oblíbené. Letos při Májovém jarmarku 
zahraje třeba orchestr Tomáše Kočko

Foto: KC Bílina

Letos poprvé 
přivítali občánky

V březnu se uskutečnilo první 
letošní vítání nově narozených mi-
minek našeho města. Pro vyšší účast 
dětí proběhlo vítání ve dvou vlnách. 
Naše nejmenší spoluobčánky přiví-
tala místostarostka Veronika Horová  
a popřála jim do života hodně štěstí 
a zdraví.  

Vítání občánků proběhlo ve vel-
mi příjemné atmosféře s hudebním 
doprovodem studenta Podkrušno-
horského gymnázia. Děti z Mateřské 
školy Sídliště Za Chlumem přednesly 
básničky a maminkám předaly květi-
ny. V upomínku na tento slavnostný 
den, si rodiče převzali pamětní listi-
nu, dárky a podepsali se do pamětní 
knihy.  

 Další vítání občánků se uskuteč-
ní 21. června, 20. září a 13. prosince 
vždy od 14.30 hodin, při vyšší účasti  
i od 15. 30 hodin v obřadní síni měst-
ské úřadu. 

Rodiče, kteří budou mít zájem se 
se svými miminky zúčastnit, mohou 
přijít na matriku v prvním poschodí 
úřadu, číslo dveří 214, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský prů-
kaz. To vše nejpozději týden před ko-
náním slavnostní akce.

Viktorie Kabourková
Kristýna Štáfková

Štěpánka Valterová
Eliška Hanžlová
Aneta Hejzlarová
Eva Krištalová

Sandra Kykalová
Markéta Grundzová
Tereza Bartošová.

Do života byly přivítány tyto děti: 

Jiří Prokop
Jan Mergl
Josef Čadil

Filip Martínek
Rudolf Crhák

Martina Tučková
odbor správních a vnitřních věcí - matrika

Senioři uspořádali výroční schůzi
V Klubu důchodců PP I. se konala výroční schůze. Přítomné přivítala ve-
doucí klubu Alžběta Fialová, která je seznámila s hospodařením klubu a také  
s plánem akcí na rok 2016. Schůze se zúčastnila také starostka obce Světec  
a předsedkyně KÚ Svazu důchodců Soňa Prachfeldová, která přítomné se-
známila s činnostmi seniorů v Ústeckém kraji. Při dobrém občerstvení vládla 
v klubu příjemná nálada a všichni si navzájem dobře popovídali. 

(er)
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Námořníci z historického spolku měli bál 

MDŽ oslavili senioři 
hudbou a zpěvem DĚTI TANČILY 

A SOUTĚŽILY

Historický spolek města Bíliny 
uspořádal druhý ročník Námoř-

nického bálu. Návštěvnost oproti 
loňskému roku byla jednou taková  
a o nejrůznější kostýmy a převle-

Odpoledne plné hudby a zába-
vy prožili senioři z Domu se sou-
středěnou pečovatelskou službou  
v Havířské ulici. 

Pět desítek klientů se nejprve za-
poslouchalo do zpěvu mladých zpě-
váků ze sboru Melodica, poté dostaly 
seniorky květinu k Mezinárodnímu 
dni žen. “Tu jim předal tajemník 
městského úřadu Ladislav Kvěch a 
radní a zastupitel města Jiří Koná-

Soutěžemi a hrami byla obohacená dětská diskotéka, kterou pořádalo  
Kulturní centrum Bílina ve Fontáně. Dvě hodiny tance a zábavy přilákaly na 
150 dětí, ty za zvládnuté soutěžní úkoly dostávaly odměny. Díky vysoké ná-
vštěvnosti se diskotéka bude konat několikrát do roka.

rek,” uvedla vedoucí Pečovatelské 
služby Bílina Markéta Kalivodová  
s tím, že poté se návštěvníci besíd-
ky občerstvili a nastala volná zábava  
s hudebním doprovodem.

Besídka k Mezinárodnímu dni 
žen se v pečovatelském domě koná 
pravidelně každý rok. Zanedlouho se 
klienti sešli opět, bylo totiž zapotřebí 
oslavit Velikonoce a krátce po nich  
i Den matek.                                    (pn)

ky nebyla nouze. Téměř každý měl 
na sobě alespoň pruhované tričko  
a bílou námořnickou čepičku,  
takže atmosféra byla výborná. His-
torický spolek města Bíliny se snaží 

všechno dělat trochu jinak, tak ani 
letošní bál nebyl zcela tradiční. “Do 
budoucna se budeme snažit zachovat 
to, co je dobré a prověřené, ale záro-
veň se pokusíme odstranit drobné 

nedostatky, které lehce brzdily plynu-
lý chod bálu,” uvedla Monika Voitová 
z historického spolku. 

Celým večerem provázela bílinská 
kapela Exit, která je nedílnou součástí 
všech akcí Historického spolku města 
Bíliny. V přestávka se přestavila ta-
neční skupina Nessie se svými skot-
skými tanci, dále pak bílinský Micha-
el Jackson - Jan Moflár a v neposlední 
řadě streetové vystoupení skupiny 
Nejsme v tísni, se kterou historický 
spolek spolupracuje i na jiných ak-
cích.

Stejně jako loni, tak ani letos ne-
chyběl námořnický fotokoutek, kte-
rého mohli návštěvníci využít pro 
zvěčnění svých vzpomínek. “S foto-
koutkem je spojená facebooková sou-
těž o nejlepší fotku, kde nejlepší bude 
oceněna profesionálním focením, 
bližší info je na našem facebooku,” 
doplnila Monika Voitová. 

Další akcí historického spolku 
bude 16. dubna Retro party v pivo-
varu.                                            

                                                 (hsmb)

Na Námořnický bál se členové historického spolku řádně připravili. Parket kromě námořníků zaplnili i piráti či vodačky

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
Ženy dostaly ke svému svátku květinu z rukou tajemníka 
Ladislava Kvěcha a radního města Jiřího Konárka

 Foto: Václav Weber
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Ptáci mají čisté budky, postaraly se o to děti
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První měsíce nového kalendářního 
roku jsou vždy spojeny s finální-

mi přípravami na účast v celostátních 
soutěžích ZUŠ. Ty byly letos po třech 
letech opět vyhlášeny pro dechové 
komorní soubory a pro hráče na elek-
tronické klávesové nástroje.

Za dechaře bílinskou umělec-
kou školu při teplickém okresním 
kole zastupovala flétnistka Michaela 
Fuhrmannová a klarinetistka Julie 
Emingerová ze třídy učitele Josefa 
Černého. Ve své kategorii získaly dív-
ky 1. místo.

Také hráči na klávesy měli své 
okresní kolo v Teplicích a zúčastnily 
se ho čtyři z pěti ZUŠ teplického re-
gionu. Bílinské „barvy“ hájili Anna 
Jedličková a Radek Balog, žáci ze 
třídy učitelky Elišky Šimkové. Oba 
vybojovali postup do krajského kola, 
které se uskutečnilo v jirkovské ZUŠ. 
Zde se již setkalo 34 soutěžících ze 14 
ZUŠ, kteří byli rozčleněni dle věku do 
10 kategorií. Ve své kategorii obsadili 
oba bílinští žáci 3. místo.

V historii soutěží ve hře na klávesy 
se jednalo teprve o druhý ročník. Je 
dobré, že podmínky soutěže byly le-
tos opět přesněji definovány. Jen jed-
na skladba byla hrána klasicky „jako 
na klavír“, další mohly být provedeny 
s doprovodnou jednotkou nebo pře-

Do čištění ptačích budek se pusti-
ly děti v okolí Hrobčic. Všech nečistot 
zbavily budky, které byly na stromy 
zavěšeny v minulém roce. “Nejpr-
ve jsme děti seznámili u veřejného 
ohniště s místní ptačí populací, pak 
následovalo samotné čištění, během 
kterého se mohly děti svézt i na koni. 
Po dokončení čistění se všichni účast-
níci vrátili zpět k ohništi, kde si děti 
zasoutěžily o sladké ceny, a nakonec 
si samy opekly na rozdělaném ohni 
buřty,” uvedl Radek Nedbálek z TJ 
Sokol Bílina. Právě tělovýchovná jed-
nota spolu se Stranou zelených PRO! 
Hrobčice a Bílinskou přírodovědnou 
společností akci pořádala. 

Přestože zrovna vládlo chladnější 
počasí, účast byla hojná a všichni si jí 
velmi užili.                                       (pn)

hráním audio podkladu, například 
MP3 s nahranou skladbou, ke které 
soutěžící dohrával nějaký part. Stále 
více se tak v celkovém výsledku prolí-
ná technická úroveň nástroje, přípra-
va repertoáru i nástroje samotného 
ze strany učitele s vlastním výkonem 
žáka. Kdysi jsem soutěž klávesáků 
přirovnal k automobilovým závo-
dům. V nich se nevítězí jen umem 
řidiče, ale záleží na tom, jak dokona-
le má připravený a vyladěný závodní 
vůz. Úloha poroty je v této umělecké 
kategorii zásadní a velmi nesnadná.

Ovšem, prezentace výsledků práce 
žáků naší školy, to nejsou jen soutěže. 
Naopak, na jaro připravujeme řadu 
akcí pro mateřské školy, základní 
školy i veřejnost. Klavíristé se zúčast-
ní dalšího ročníku přehlídky Okouz-
leni klavírem, která má své kořeny na 
naší škole, ale konat se bude v Terezí-
ně. Pěvecký sbor by se rád zúčastnil 
dubnové lounské přehlídky Hrajeme 
s Orffem a další školní soubory se  
v rámci partnerství měst připravují 
na květnovou prezentaci v německém 
Dippoldiswalde. O těchto akcích však 
více příště.

Přeji všem čtenářům krásné jarní 
měsíce a těším se na setkání při ně-
kterém z koncertů a školních akcí.

Bc. Jiří Kopa, ředitel školy
Radek Balog a Anna Jedličková hrají na klávesy výborně, 
z krajského kola soutěže přivezli oba bronzové ocenění

Foto: ZUŠ

Děti nejprve vyčistily ptáčkům budky, pak byl čas na zábavu Foto: TJ Sokol Bílina

Salsu či sambu 
tančili lidé 

při Havana night
Exotický taneční večer si užili návštěvníci Fontány. Lektoři Ha-
noy Gailardo, Yosmel Peňa, Miguel Velozo či Mailyn a Sandor 
nenechali odejít nikoho, aniž by se naučil alespoň základní kro-
ky samby, salsy či zumby. Akce s názvem Havana Night byla sice 
především o tanci, lidé ale mohli ochutnat i tradiční kubánské 

jídlo nebo míchané drinky. Foto: Pavel Hospodář
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Uložilo:
 Vedoucí finančního odboru připravit 

prodej nepotřebného movitého majetku 
OA Škoda Fabia Classic 1.2 prostřednic-
tvím autobazaru, případně internetového 
autobazaru, za cenu dle znaleckého po-
sudku ve výši 46.900 Kč, rok výroby 2005, 
stav tachometru 158.504 km. Termínem 
do červnového ZM.
 
Schválilo:

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 250.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Fot-
balovým klubem Bílina jako příjemcem, 
na údržbu trávníku v roce 2016.

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy  

Schválila:
 Uzavření smlouvy o poskytnutí nein-

vestiční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a:
- Oblastní charitou Most jako příjem-
cem, na projekt „Azylový dům pro muže  
a ženy v Oseku“, ve výši 20.000 Kč , dále 
na projekt „Azylový dům Duchcov“, ve 
výši 40.000 Kč a na projekt „Centrum Ro-
dina v tísni“, ve výši 20.000 Kč. 

- Hospicem v Mostě, o. p. s., jako příjem-
cem, na úhradu provozních nákladů, kte-
ré nejsou hrazeny ze zdravotního pojiště-
ní, ve výši 50.000 Kč. 

- spolkem Most k naději jako příjemcem, 
na projekt „Linka duševní tísně Most“,  
ve výši 30.000 Kč. 

 Podání žádosti o dotaci na projekt 
„Partnerství bez hranic věku i národnos-
ti“.

 Podání žádosti o dotaci Ministerstva 

kultury ČR z programu Regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón pro rok 2016 
na projekt Oprava východní a západní 
fasády bývalého hotelu Praha, Mírové ná-
městí č. p. 46.

 Postup odboru nemovitostí a inves-
tic při řešení odkupu 100% podílu dvou 
společností s. r. o. formou poptávkového 
řízení s tím, že bude osloveno minimálně 
5 firem.

  Žádosti o průjezd nákladních automo-
bilů ulicí Pražská, a to do 30.06.2016.

Souhlasila:
 Se zrušením pracovního poměru Ing. 

Jaroslava Horáka ve zkušební době, dle 
ustanovení § 66 zákoníku práce a sou-
časně jmenovaného odvolala z funkce 
„Vedoucí odboru stavebního úřadu a ži-
votního prostředí“, s účinností dnem do-
ručení písemného rozhodnutí o odvolání 
a zrušení pracovního poměru ve zkušební 
době.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou zakázky ma-

lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci „PD Návrh opatření ke snížení ener-
getické náročnosti objektu ZUŠ, Výměna 
oken a zateplení podlah nad posledním 
podlažím, Vzduchotechnika pro učebny 
(výměna vzduchu s rekuperací tepla), 
Požárně bezpečnostní řešení stavby“ je 
nabídka společnosti BPO, s. r. o., Ostrov. 

Jmenovala:
 Paní Ing. Renatu Strakovu do funk-

ce „Vedoucí odboru dotací a projektů“, 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení) § 102 odst. 2 
písm. g), na návrh tajemníka městského 
úřadu, s účinností od 01.04.2016.

Pověřila:
 Ing. Helenu Volfovou, vedoucí oddělení 

životního prostředí odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí řízením od-
boru stavebního úřadu a životního pro-

středí MěÚ Bílina, a to do doby jmenová-
ní nového vedoucího odboru SÚaŽP.

Vzala na vědomí:
 Splnění usnesení RM, kterým bylo ta-

jemníkovi MěÚ úřadu uloženo připravit 
do dubnového zasedání ZM záměr pro-
deje objektu bývalého Kina Hvězda, dále 
pavilonu č. 5 v areálu bývalé školy na Tep-
lickém Předměstí a objektu ul. Komen-
ského 38.

 Informaci odboru SÚaŽP o jednáních 
souvisejících s plánovaným prodejem 
objektu areálu bývalého pivovaru v Bílině  
a návrh kupní smlouvy.

 Zápis z komise pro bezpečnost a pre-
venci kriminality z 13.01., zápis ze so-
ciálně zdravotní komise z 17.02. a zápis 
komise pro školství, kulturu a sport  
z 29.02.2016.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

o poskytnutí dotace ve výši 204.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem  
a SK HC Draci Bílina jako příjemcem, na 
pronájem ledové plochy v roce 2016 jako 
účelové dotace,

 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
městem Bílina a městem Duchcov, jejímž 
předmětem je poskytování měřiče rych-
losti městu Duchcov na rok 2016.

 Plán činnosti kontrolního výboru na 
rok 2016, dle předloženého návrhu.
 
Pověřilo:

 Vedoucí organizační složky Kulturní 
centrum Bílina, Informační centrum Bíli-
na a Městská knihovna Bílina uzavíráním 
a podepisováním smluv o uměleckém 

vystoupení a smluv o krátkodobém pro-
nájmu movitých nebo nemovitých věcí.
 
Vzalo na vědomí:

 Zprávu vedoucí finančního odboru tý-
kající se žádostí o půjčku z Fondu rozvoje 
bydlení (dále jen FRB) pro rok 2016 s tím, 
že na výzvu nebylo občany reagováno  
a zároveň uložilo vedoucí finančního od-
boru vypracovat nová pravidla pro posky-
tování půjček z FRB pro rok 2017.

 Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situ-
aci na teritoriu obvodního oddělení Bílina 
v roce 2015.

 Zápisy z jednání finančního výboru  
a kontrolního výboru z 29.02.2016.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se lze seznámit na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekretariátu starosty města a dále i na webových stránkách města (www.bilina.cz)

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, 
které se uskutečnilo 3. března, mimo jiné:

Rada města na své 6. schůzi konané 22. března mimo jiné:

Pozvánka na veřejné projednání strategického plánu rozvoje města 
dne 27. dubna 2016 v 16 hodin

Vážení občané,

jak jsme vás již v minulém čísle Bílinského zpravodaje informovali, město Bílina aktualizuje svůj strategický plán rozvoje. 
Tento dokument určí, kterým směrem se v příštích letech má ubírat rozvoj našeho města.V průběhu března jste měli možnost zúčast-

nit se dotazníkového šetření. Za vaše odpovědi vám velmi děkujeme. Naše poděkování směřuje také všem sběrným místům a dále 
firmě AGC Automotive Czech a.s.   

a společnosti Severočeské doly a.s., které se aktivně zapojily do strategického plánování.
Rozvoj našeho města můžete ovlivnit i vy. Přijďte nám sdělit své názory a nápady a společnými silami vytvoříme z Bíliny město, 

kde bude každý rád žít.
Srdečně vás tímto zveme na první veřejné projednání strategického plánu, které se uskuteční dne 27. 4. 2016 od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Bílina (vstup z ulice Marie Majerové).Na veřejném projednání se seznámíme s aktuálním profilem města, 

který analyzuje současný stav Bíliny. Budeme společně diskutovat o vašich potřebách, o budoucí vizi a o tom, jakým směrem se bude 
město Bílina dále ubírat.  

Těšíme se na setkání s vámi.
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Vzpomínáme Vzpomínáme

Dobrý člověk nikdy neumírá 
v srdcích těch, kteří ho milovali.

Dne 19. 4. uplyne smutné výročí od úmrtí 
paní 

Julie HAMANOVÉ
S láskou a úctou vzpomíná 

dcera s rodinou.

Dne 17. 4. 2016 oslaví své 75. narozeniny

paní Jarmila Forstová
Přejeme jí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a síly 
do dalších let.
Syn Jan s rodinou, dcera Alena s rodinou, 
rodina Weberova a Vobořilova

Blahopřání
Blahopřání

Dne 21. 4. 2016 se dožívá 93 let

paní Jitka Vávrová
Hodně zdraví a lásky do dalších let přejí dcera Jitka s manželem, 

vnučka Jitka s přítelem a pravnučka Anička. 

Nabídka
Město Bílina nabízí k prodeji osobní vozidlo Škoda Fabia 1.2 HTP HATCH-
BACK M1, bílá barva, rok výroby 2005, výkon 40 KW najeto 158 tis. km.  
Nastavitelný volant, el. ovládání zpětného zrcátka, kola – ocelové disky, 
pneu 165/70 R14 81T, STK do 1/2018. Stav odpovídá opotřebení (po-
škození sedáku řidiče, roztržený potah opěradla).

Vaši cenou nabídku zašlete na adresu MěÚ Bílina, Břežánská 50/4,  
41801, k rukám paní Martínkové Kateřiny.

Poděkování
Ráda bych poděkovala paní vedoucí v Pečovatelské službě, Bc. Markétě 
Kalivodové, za vše, co pro nás, seniory, dělá. Připravila pro nás krásnou 
besídku k MDŽ, kde vystoupila hudební skupina Melodica, bylo připrave-
no občerstvení a každá žena dostala květinu. 
Paní vedoucí je člověk na svém místě a ostatní by si zní měli vzít příklad. 
Poděkování patří též všem zaměstnancům v Pečovatelské službě, jsou 
milí a ochotní a kdykoli pomůžou, dělají svou práci s láskou a je to vidět. 

Evženie Drakselová

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat MUDr. Čermákovi a MUDr. Karnoubovi za jejich vstřícnou pomoc při zajištění lékařské péče osobě se závaž-
nými psychickými problémy i přesto, že tato nebyla jejich pacientem. Díky jejich ochotě se podařilo včasně umístit tuto osobu do zařízení poskytující 
sociální služby, čímž se zabránilo ohrožení jejího života  
a zdraví.

Sociální pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Den Země
úklid odpadků v zámeckém parku

22. dubna 2016, sraz v 16 hodin u zimního stadionu
Záštitu nad programem má Strana zelených Bílinsko

Upozornění pro návštěvníky 
a nájemce hrobových míst Městského 

hřbitova Bílina

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejností, 
je stanovena takto:

1. 4. -  30. 9. denně od 08.00 hod. do 19.00 hod.
1. 10. - 31. 3. denně od 08.00 hod. do 17.00 hod.
(31.10. – 3.11. 8.00 do 19.00 hod. – Památka zesnulých) 

Správa hřbitova je umístěna v sídle Městských technických služeb Bílina, 
Teplická 899, Bílina (v přízemí, nalevo).

Úřední dny: 
pondělí, středa od 8.00 – 10.30  11.00 – 16.30 hod.

Mimo výše uvedené dny po telefonické dohodě. tel.: 417 820 273 
email: jirina.widtmanova@mtsbilina.cz

Prosíme nájemce hrobových míst o překontrolování platnosti nájemních 
smluv. V případě neplatnosti se dostavte na správu hřbitova k uzavření 
nové nájemní smlouvy. Důrazně žádáme majitele psů, aby dodržovali zá-
kaz vodění psů na hřbitov.

Maminko a tatínku, moc nám chybíte,
Nikdy se nevyrovnáme s tím, že jste tak 

brzy odešli.
Dne 13. 3. 2016 jsme si připomněli již 9. 

výročí úmrtí našeho tatínka pana 

Stanislava HOUTA 

Dne 24. 4. 2016 si připomeneme již 8. 
výročí

úmrtí naší maminky, paní 

Bohumily HOUTOVÉ 

S láskou vzpomíná celá rodina.
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Upozornění pro vlastníky nemovitostí
Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí – Státní památková péče, 
upozorňuje vlastníky (správce, uživatele) nemovitostí, které nejsou kulturními památ-
kami, ale nachází se na území Městské památkové zóny Bílina, na povinnost jim ulo-
ženou v § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „pa-
mátkový zákon“), kdy jsou povinni k zamýšlené (nové) stavbě, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacím pra-
cím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. 
Závazné stanovisko si je nutné předem vyžádat například k opravě fasády, k zateplování 
objektů, ke stavbě nebo k rekonstrukci oplocení, k výměně oken nebo vnějších dveří,  
ale také k firemnímu nebo reklamnímu označení provozovny. Vlastníci tuto povinnost 
často opomíjí, a tím se dle § 35 a § 39 památkového zákona dopouštějí přestupku či 
správního deliktu a za toto jednání jim hrozí uložení pokuty až do výše 2.000.000,- Kč. 
Mapa Městské památkové zóny Bílina je k dispozici na Městském úřadě Bílina a na 
www.bilina.cz v sekci „MAPY“. Podrobnější informace Vám sdělí referenti stavebního 
úřadu na tel. č.: 417 810 883 – 886, či Oldřich Jedlička, vedoucí odboru dopravy  
a samostatný referent úseku památkové péče na tel. č. 417 810 890.

Jedlička Oldřich, DiS.
vedoucí odboru dopravy,

samostatný referent úseku památkové péče

Upozornění pro podnikatele 
v silniční dopravě
 
Městský úřad Bílina – obecní živnostenský úřad upo-
zorňuje podnikatele provozující koncesovanou živnost 
s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava – 
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními souprava-
mi o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Sil-
niční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly 
určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, 
že jsou dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů povinni prokázat nejpoz-
ději do 31. července dopravnímu úřadu finanční způ-
sobilost. 
Podnikatelé podnikající v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly prokazují finanční způsobilost doprav-
nímu úřadu Krajského úřadu v místě sídla podnikatele 
v silniční dopravě.

Lenka Haišová, DiS., pracovník registrace I.

Již poněkolikáté měli prvňáčci ze 
základní školy Za Chlumem možnost 
zúčastnit se edukativní hodiny pre-
ventivního programu Veselé zoubky. 
Jeho smyslem je zasvětit děti do tajů 
péče o zoubky. “Hurvínek s Mánič-
kou jim v krátkém filmu vysvětlili, 
jak je důležité, abychom si několikrát 
denně čistili zuby a pravidelně na-
vštěvovali zubního lékaře. Pomocí in-
teraktivního kvízu a pracovního listu 
se pak děti dozvěděly mnoho dalších 
důležitých informací, například co 
je mléčný a trvalý chrup, jak často si 
měnit zubní kartáček, které potraviny 
zubům škodí nebo jak se vyvarovat 
chyb při čištění zoubků,” řekla učitel-
ka Jana Beránková. 

Odměnou za práci a velké úsilí při 
zvládání celého kvízu byl prvňáčkům 
dárkový balíček se zubním kartáč-
kem, pastou, přesýpacími hodinami 
a zdravými žvýkačkami. “Projekt 
zaměřený na prevenci zubního kazu 
má v dnešním světě sladkostí velký 
smysl, navíc se dětem moc líbí. Teď už 
vědí, jak se o svůj chrup mají starat,” 
doplnila učitelka.                           (pn)

Děti už vědí, jak se starat o svoje zoubky

Prvňáčkům Hurvínek s Máničkou zábavně vysvětlili, jak je důležité starat se o zuby Foto: ZŠ Za Chlumem
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Ani mráz, ani déšť nezastavil rov-
ných 300 účastníků Běhu Ky-

selkou. Ti se utkali o hodnotné ceny  
a poháry v tradičním závodu, který se 
v našem kraji v prostředí lázní Kysel-
ka pořádá.

Startovaly všechny kategorie.  
Od nejmenších, kteří běželi 100 met-
rů, přes žactvo, juniory, dospělé až po 
veterány. I když opravdu mrzlo, zá-
vodníky s pravým atletickým srdcem 

to neodradilo. V řadě kategoriích zví-
tězili borci z domácího oddílu, kteří 
znají trať dokonale a byli perfektně 
připraveni. Okolí altánku bylo plné 
fanoušků, rodičů a přátel atletiky.  
Potlesk si zasloužil každý, kdo doběhl 
do cíle. Do Bíliny se sjeli závodníci  
s celého kraje a závod hodnotili jako 
velmi vydařený. Závod se líbil takzva-
ným hobíkům, ale i ligovým závodní-
kům. Mnohdy šlo o první testování 
formy. K vidění byly kolikrát velké 
souboje, kdy o vítězi rozhodla až cí-
lová rovinka.

Kyselkou běžely tři stovky sportovců

Jiří Nechvátal

Foto: 5x Václav Weber
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Oddíl silového trojboje při Fitness 
centru Jiskra Bílina zaznamená-

vá velké úspěchy. Člen oddílu a jeden 
z jeho zakladatelů František Janák 
se pravidelně umisťuje na předních 
příčkách při mistrovstvích republiky 
i Evropy. Letos byl nejlepší na 2. ote-
vřeném Mistrovství ČR v klasickém 
silové trojboji masters v Sedlčanech  

s výkonem 747,5 kilogramu v kate-
gorii M1 +120kg. Loni byl první ve 
třech soutěžích - na Mistrovství ČR v 
benčpresu dorostu, juniorů a masters 
ve Zbýšově, Mistrovství ČR v silovém 
trojboji masters ve Frýdlantu a na 
Mistrovství ČR v klasickém (RAW) 
silovém trojboji masters s meziná-
rodní účastí v Praze. Z loňska má také 

dvě stříbrné medaile. Nyní František 
Janák trénuje na dubnové Mistrovství 
světa v benchpressu masters 2016.

Silový trojboj je soutěž v takzva-
ném benč pressu, mrtvém tahu a dře-
pu s činkou. Vítězí ten, kdo zvedne 
největší váhu v dané disciplíně, body 
za jednotlivé disciplíny se sčítají a 
nejvyšší bodový zisk vítězí. “Silový 

trojboj je tvrdý sport pro silné chla-
py, kteří se nebojí žádné dřiny a kteří 
mají pevnou vůli zdolávat vytyčené 
cíle. Zabývat se jím však mohou spor-
tovci už v juniorských letech, tedy od 
osmnácti let. Stačí pevná vůle, pra-
videlně trénovat, správně jíst a rege-
nerovat,” popsal sport Alois Kružík  
z oddílu silového trojboje.             (pn)

Oddíl silového trojboje slaví úspěchy

KENDÓ SPORTOVCI TRÉNOVALI S JAPONSKÝM UČITELEM
Děti i dospělí z bílinského oddílu 

kendó navštívil japonský učitel Ho-
riguchi Hisao. Pod jeho odborným 
dohledem se konal jeden z tréninků 
v domě dětí a mládeže, kterého se 
mohli zúčastnit všichni členové od-
dílu z Bíliny, ale i z oddílů okolních 
měst. Pro sportovce to bylo veliké 
zpestření a pocta, že se mohou učit 
od samotného mistra. Ten je při 
tréninku nijak nešetřil, ale mnohé 
výkony pochválil. Kladl při tom dů-
raz na morálku.

Učitel Horiguchi Hisao byl v Bí-
lině na návštěvě již potřetí, kromě 
semináře pro děti uspořádal také 
trénink pro sportovní tým kendó 
chystající se na Mistrovství České 
republiky, kde byl přítomen.                                                        

                                            (pn)Japonský učitel Horiguchi Hisao vedl trénink oddílu kendó v Bílině Foto: Pavlína Nevrlá

Bílinští kuželkáři se zúčastnili de-
vátého turnaje žáků a dorostu v Bo-
hušovicích. Ve dvou kategoriích ob-
sadili třetí místo. 

Tomáš Hubatý z SKK Bílina se 
neztratil v nejvíce obsazené doroste-
necké kategorii, které se zúčastnilo 12 

Z devátého turnaje přivezli bílinští kuželkáři 
dva bronzy, neztratili se ani v tabulce

hráčů. Za dvěma hráči z Bohušovic 
skončil Tomáš s 479 poraženými ku-
želkami a 12 body. 

Třetí místo na turnaji získal také 
Jiří Fejtek z Bíliny v kategorii starších 
žáků s 163 poraženými kuželkami a 2 
body. 

Na turnaji byli viděti i ostatní bí-
linští kuželkáři. V kategorii dorosten-
ců skončil Tomáš Šaněk na 5. místě, 

Pohledný fotbal se hrál na Kysel-
ce. Soupeřem domácích byl celek z 
Blšan, který v prvním poločase před-
vedl přesnou kombinační hru, kterou 
ze středu pole řídili bývalí ligoví hrá-
či Mário Lička a Vlastimil Vidlička. 
Jejich přesné pasy za domácí obranu 
na „rychlíky“Böhma, Zdychynce 
či Míču nestačil tým domácích od-
vracet, takže ve 22. minutě byl stav 
utkání 0:3. Už ve 3. minutě se Böhm 
dostal k odraženému míči a snadno 
zavěsil. V 9. minutě zaváhala celá 

obrana a Zdychynec dal druhý gól. 
Zmar domácích dovršil ve 22. minutě 
znovu Böhm, když míč propadl smol-
ně Pohlovi „jesličkami“ do branky. 
Zdálo se, že domácí čeká debakl, Bl-
šany dominovaly a domácí odvraceli 
jejich útoky s vypětím všech sil.

Ve druhém poločase se však prů-
běh utkání diametrálně změnil. Bí-
lina nechala v kabině poraženeckou 
náladu. Pod stálým „hecováním“ 
zkušeného Klause Pohla a bojovní-
ka Karla se začala  rvát o každý míč 

a poněkud profesorsky hrající Blšany 
zatlačila. V 51. minutě Katrenič vybo-
joval míč a Tůma šikovně podél bran-
káře skóroval poprvé. V 72. minutě se 
po souboji s hostující obranou Tůma 
prosmýkl až k brance a dal druhý gól.

V tu chvíli se však Blšany probudily 
a vyrovnaly hru. Jejich zkušený tým, z 
lavičky výborně řízený Marcelem Lič-
kou a Josefem Němcem, zvrat v utká-
ní nepřipustil. V 80. minutě zblízka 
definitivně rozhodl M.Lička o zaslou-
žené výhře Blšan. Domácí je možno 

pochválit za velkou bojovnost v dru-
hé půli. Vynikli střelec Tůma, skvělý 
Pavlíček a neúnavní Mergl a Karel. 

 
Bílina – Blšany 2:4 (0:3)

Branky: Tůma 2 - Böhm 2, Zdychy-
nec, Lička

Sestava domácích: Pohl – Žemba, 
Karel, Pavlíček, Mergl –Bečvařík, Zá-
hradský, Král, Levý – Katrenič, Tůma

Proti favoritovi z Blšan skončili bez bodů

Daniel Chrástecký na 6. místě a Pavel 
Podhrázský na 8. místě. 

V celkové tabulce po devíti ode-
hraných turnajích je Jiří Fejtek v ka-
tegorii starších žáků třetí, Tomáš Hu-
batý v kategorii dorostenců také třetí, 
Tomáš Šaněk osmý, Daniel Chrás-
tecký dvanáctý a Pavel Podhrázský 
třináctý. 

(pn)

Pavlína Nevrlá
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Sedm závodnic domácího oddí-
lu krasobruslení reprezentovalo 

Bílinu na závodech Freitzeitpokal  
v Drážďanech. A úspěšně.

Marie Švarcová po čisté volné 
jízdě porazila v kategorii Hobby B 
domácí favoritku a jasně zvítězila.  
Pro Marii je to letos velký úspěch  
v zahraničních startech, v lednu zví-
tězila v Rosenheimu a nyní i v Dráž-
ďanech, při 2 startech 2 zlaté medaile.

Další zlatou medaili získala naše 
nejmenší závodnice pětiletá Marina 
Belovodjaninová v kategorii AK 5, 
která letos vozí domácích soutěží me-
daili za medailí, ale teď získala i své 
první zahraniční zlato.

Úspěšné byly ale i další naše zá-
vodnice, i když nedosáhly na me-
daile. Agáta Charvátová a Dominika 
Málková skončily v kategorii AK 6 
těsně pod stupni vítězů na 4. a 5. mís-
tě, Barbora Ambrožová v kategorii 
AK 8 na 10. místě, Natálie Hubková  
v kategorii AK 9 na 7. místě a 

Vanesa Kostková v Hobby B na 6. 
místě.

Výsledky všech byly v zahranič-
ní konkurenci nad očekávání velmi 
pěkné a jsou tou správnou tečkou za 
závodní sezónou 2015/16.

Miroslava Koberová

Krasobruslaři přivezli dvě zlaté medaile

Natálie Hubková skončila v kategorii AK 9 na 7. místě. Foto: Miroslava Koberová Foto: Miroslava Koberová

V zimní vzduchovkové sezoně 
2015 - 2016 se aktivně účastnilo zá-
vodů sedm střelců z SSK MTs Bílina. 
Střelci startovali celkem 92 krát na 21 
závodech. Nejvyšší účast byla v sed-
mikolové Chomutovské vzduchov-
kové extralize. Tam se mezi „šede-
sátkaři“ po sedmi základních kolech 
do osmičlenného finále prostřílel Jiří 
Filipovský ml. (celkově 4. místo), 
Pavel Hubáček (celkově 6. místo)  

Bílinští Sokolové pořádali další 
ročník Sokol Junior Cupu, kterého 
se zúčastnilo celkem 8 týmů z Ús-
teckého regionu. Florbalové mládí 
zde zastupovaly týmy DDM Děčín A  
a B, DDM Duchcov, DDM Osek, So-
kol Chomutov, FBC Horalové z Hory 
sv. Kateřiny a dva týmy pořadajícího 
oddílu. 

Dorazivší diváci mohli vidět str-
hující souboje zkušených a začína-
jících mladých florbalistů. Bílinské 
Áčko nakonec skončilo neštastně na 
bramborovém čtvrtém místě, když v 
semifinále prohrálo až v prodloužení 
2:1 a v zápase o třetí místo 1:0. Béč-
ko skončilo na osmém místě, i když 
v každém zápase nechalo na hřišti 
všechny síly.

a Milan Zábranský (celkově 7. místo). 
Miroslav Novotný se do finále nepro-
bojoval a skončil celkově na slušném 
26. místě. Mezi dorostenci se neztra-
til Jaroslav Dvořák, který nadějnými 
výkony s maximem 334 bodů obsadil 
celkově 16. místo. I mezi veterány měl 
klub zastoupení ve finálovém kole, 
Jiří Filipovský st. obsadil 5. místo  
a Jiří Kodad 6. místo.

V 5. ročníku Plzeňské extraligy 

družstev osvědčené družstvo ve slo-
žení Filipovský ml, Hubáček a Zá-
branský vybojovalo po dramatickém 
finále výborné 4. místo, hned za klu-
by, ve kterých střílí členové reprezen-
tace ČR.

V deseti samostatných závodech 
se nejlépe dařilo Hubáčkovi, který 
vystřílel dvě druhá místa. Jedno třetí 
místo získal Zábranský. Na Filipov-
ského ml. i přes výborné výsledky 

zbylo jen několik nepopulárních  
4. míst.

Vrcholem sezony bylo Mistrov-
ství ČR v Plzni, kam se nominovali 
Filipovský ml., Hubáček a Zábran-
ský. Tomu se tentokrát dařilo nejlépe  
a dobrým výkonem 557 bodů obsa-
dil 19. místo. Družstvo skončilo na  
9. místě.

 Milan Zábranský 
(SSK MTs Bílina)

Střelcům končí zimní sezóna, byla úspěšná

V Sokol Junior Cupu skončili bílinští 
florbalisté na čtvrtém místě z osmi týmů

Sokol Bílina A - DDM Osek 3:1
Sokol Bílina B - FBC DDM Děčín B 0:2
FBC Horalové - FBC DDM Děčín A 4:0
Sokol Chomutov - DDM Duchcov 3:1
Sokol Bílina A - FBC Horalové 1:2
1. FBC DDM Děčín B - DDM Duchcov 1:5
DDM Osek - FBC DDM Děčín A 4:4
Sokol Bílina B - Sokol Chomutov 0:5
DDM Osek - FBC Horalové 0:4
FBC DDM Děčín B - Sokol Chomutov 0:2
Sokol Bílina A - FBC DDM Děčín A 1:0
Sokol Bílina B - DDM Duchcov 0:7

Semifinále
FBC Horalové - DDM Duchcov 2:4
Sokol Chomutov - Sokol Bílina A 2:1pp

o 3. místo 
Sokol Bílina A - FBC Horalové 0:1

Finále 
DDM Duchcov - Sokol Chomutov 4:0

Sokol Junior Cup - Výsledky
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