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Nová hřiště, plážový bar, čistá vana 
bazénu a mnoho dalších novinek si 
již jistě všimli návštěvníci koupaliště. 
Skokanské věže září novotou, bazén 
je bez vodního kamene, opravené 
jsou i ochozy. Areál je celkově upra-
vený, revitalizací prošla zeleň, nové 
je i oplocení. Návštěvníci si přitom 
všech novinek mohou užívat za ne-
změněné vstupné. Přijďte se koupat 
na Kyselku!

Užijte si léto 
na Kyselce!

Další číslo
Bílinského zpravodaje vyjde 

15. července 2016
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Stanice LDN v budově B je po celkové rekonstrukci

Pokoje nové stanice jsou moderně vybavené

V šipkách se utkali klienti LDN s velkou chutí

Pavlína Nevrlá

Hornická nemocnice s poli-
klinikou uvedla do provozu 

stanici D sociálně zdravotních 
lůžek. Šestnáct lůžek převážně  
v jednolůžkových pokojích je ur-
čeno pro klienty, kteří již nemohou 
pobývat v Léčebně dlouhodobě 
nemocných a jejich zdravotní stav 
ani neumožňuje pobyt v domo-
vě pro seniory. “Jsme zaevidováni  
v Registru poskytovatelů sociál-
ních služeb a provozujeme sociální 
službu ve zdravotnickém zařízení. 
Tuto službu jsme se rozhodli zpro-
voznit proto, že jsme se setkávali  
s případy, kdy zdravotní pojišťovna 
již odmítla hradit péči o pacienta 
na LDN, ale zároveň nebylo možné 
tohoto pacienta kvůli jeho zdra-
votnímu stavu umístit do domova 
pro seniory. Tyto situace byly vždy 
velmi složité, nyní nabízíme řešení 
přímo v areálu naší nemocnice,” 
vysvětlil jednatel Hornické nemoc-
nice s poliklinikou Jaroslav Her-
zinger. Zrekonstruované stanice  

Zrekonstruovanou stanici Lé-
čebny dlouhodobě nemocných B 
si mohli prohlédnout návštěvníci 
Hornické nemocnice s polikli-
nikou při Dni otevřených dveří.  
Oddělení prošlo celkovou renova-
cí a nyní se tam přesunuli pacienti 
ze stanice D, kde byli přechodně 
umístěni. Celkem patnáct pokojů 
je vybaveno novými lůžky, stoly  
i nočními stolky a v každém pokoji 

V areálu Hornické nemocnice  
s poliklinikou se uskutečnil turnaj 
v šipkách. Za pomoci personálu 
ho pořádala organizace Čtyřlístek 
pro klienty léčebny dlouhodobě 
nemocných. Zpočátku se zdálo,  
že o soutěž nebude velký zájem. Jak 
už to ale často bývá, ve chvíli, kdy 
se první závodníci začali rozhazo-
vat se šipkami, soutěžících rapidně 
přibylo. Výsledky nejsou podstat-
né, důležité však je, že se klienti 
příjemně pobavili. Odměnou za je-
jich skvělé výkony jim byly drobné 
ceny a dobrá nálada.

Mgr. Martin Sýkora

Hornická nemocnice s poliklinikou otevřela 
novou stanici sociálně zdravotních lůžek 

v areál nemocnice nabídne klien-
tům tři dvoulůžkové pokoje a 10 jed-
nolůžkových. Vybavené jsou televi-
zí, polohovacím lůžkem, komodou, 
stolem s židlemi a nočním stolkem. 
Každý pokoj má svou koupelnu  
i toaletu. Vybavení je nové a mo-
derní. 

Pobyt na stanici sociálně zdra-
votních lůžek není časově omeze-
ný, rozhoduje však zdravotní stav 
klienta. “Pokud se jeho zdravotní 
stav zlepší, bude umístěn do do-
mova pro seniory, pokud se zhorší, 
bude hospitalizován v nemocnici,” 
doplnil Jaroslav Herzinger. Klienti 
si pobyt a stravu na oddělení hra-
dí sami, většinou z důchodu a pří-
spěvku od státu dle dané kategorie. 

Žádost o pobyt na stanici sociál-
ně zdravotních lůžek si může podat 
kdokoli, kdo splňuje podmínky 
pro umístění. Může být z Bíliny  
i okolních měst. Veškeré informa-
ce lidé dostanou osobně na recepci 
Hornické nemocnice s poliklini-
kou nebo na telefonním čísle 417 
777 111.

je televize. Sociální zázemí je spo-
lečné. Při opravách bylo zastřešeno 
přístupové schodiště.

Den otevřených dveří byl v po-
liklinice kromě prohlídky také ve 
znamení prevence. Lidé si moh-
li nechat změřit krevní tlak nebo 
hladinu cukru v krvi. Mnozí také 
využili možnosti kontroly pigmen-
tových znamének.                       

(pn)

Lidé při dni otevřených dveří využili
preventivních kontrol tlaku a cukru

V šipkovém turnaji zvítězili všichni
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KRÁTCE

Sociální pracovníci Městského úřadu 
Bílina pořádají dobrovolnou sbírku pou-
žitých i nových školních potřeb a pomů-
cek. Tímto prosíme občany města Bíliny 
o poskytnutí těchto pomůcek, například 
aktovek, penálů, psacích potřeb, sešitů, 
obalů, výtvarných potřeb, pastelek, oře-
závátek, pravítek, gum a dalších.
Tyto potřeby a pomůcky budou dle po-
třeb předány dětem ze znevýhodněných 
rodin, aby jim sloužily k dalšímu vzdě-
lávání.
Sbírka bude organizována od 1. června 
2016 v prostorách sociálního šatníku 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Bílina, Žižkovo ná-
městí č. 58/3.
Příjem potřeb a pomůcek bude probíhat 
v pondělí a ve středu v době od 15 do 
17.30 hodin nebo na základě telefonické 
domluvy.
Bližší informace podají sociální pracov-
níci na telefonních číslech 417 810 929, 
418 810 917, 417 810 926.
Děkujeme za ochotu a vstřícnost.

sociální pracovníci

Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Tep-
licích, které sídlí na adrese Bílina, Žiž-
kovo náměstí 58, provedlo organizační 
změny. Občané se zdravotním posti-
žením jsou nyní vyřizováni v kanceláři  
č. 201, která se nachází v 1. patře pří-
mo proti schodišti. Po dobu úředních 
hodin je v provozu výtah, situovaný  
v zadní části budovy. Zde jsou také dvě 
parkovací místa pro osoby se zdravot-
ním postižením. Touto změnou došlo 
ke zvýšení komfortu klientů, neboť mají 
větší soukromí a možnost tak otevřeně 
hovořit s přítomnými pracovnicemi.
K organizačním změnám, které si vy-
žádaly přesuny pracovníků, došlo také 
na pracovišti dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Všichni klienti jsou vyřizováni  
v kanceláři č. 203, kde se jim věnují re-
ferenti dávek pomoci v hmotné nouzi.  
V kanceláři č. 202 sídlí metodici a soci-
ální pracovníci.
Vzhledem k tomu, že prostory budovy 
jsou omezené a může dojít k prodlouže-
ní čekací doby, je vhodné, aby si rodiče 
zajistili hlídání dětí a nevystavovali je 
zbytečně stresu při čekání na úřadě. 
 

Kontaktní pracoviště ÚP v Teplicích

Foto: Pavlína NevrláPři projednávání Strategického plánu rozvoje města se do diskuze zapojila i veřejnost

Pavlína Nevrlá

Lidé mohou 
pomoci dětem

Pobočka úřadu 
práce hlásí 
změny

www.fi nancnisprava.cz

UPOZORNĚNÍ!

Územní pracoviště v Bílině
Adresa: Žižkovo náměstí 61, 418 01 Bílina

Telefonní číslo: 417 816 303

Od 23. 5. 2016 bude územní pracoviště zajišťovat
následující oblasti výkonu státní správy:

P��������
Příjem veškerých podání a poskytování součinnosti občanům

(například při podávání žádostí a daňových přiznání)

P���������� ��������� �� ������ ����
�������

Pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky.
Přijetí žádostí a vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu.

Poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční správy.
Distribuce daňových tiskopisů

Ú����� ������
Tyto činnosti budou zajišťovány v úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin,

v exponovaných obdobích (leden, březen) bude možné rozšíření

Daňový spis bude od výše uvedeného data uložen na Územním pracovišti v Teplicích

Obyvatelé Bíliny se sešli při 
projednání Strategického 

plánu rozvoje města. Tento plán 
má nastínit směr, kterým se bude 
město ubírat v příštích letech.  
Musí zohledňovat současnou si-
tuaci a možnosti města, ale hlavně 
reálné požadavky jeho obyvatel. 
“Nejprve jsme obyvatele požádali  
o vyplnění dotazníku, který byl vlo-
žen v Bílinském zpravodaji. Infor-
mace, které z dotazníků vyplynuly, 
budou také součástí při vypraco-
vání strategického plánu rozvoje,” 
uvedla místostarostka města Vero-
nika Horová. 

Práce na budoucnosti Bíliny se již 
rozeběhly. V současné době vznikly 
tři pracovní skupiny. “Členy těchto 
skupin se stali jak radní, zastupitelé 
či vedoucí odborů, tak i sami obyva-
telé, kteří chtějí být aktivní v otázce 
plánování budoucnosti. Jsme rádi, 
že se lidé zapojili a budou sami 
ovlivňovat, jakým směrem se bude 
město ubírat,” řekla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová.

Lidé přítomní na zasedání se za-
bývali otázkou budoucnosti lázeň-
ského areálu, obchvatu města, pi-
vovaru či budov bývalých kasáren. 
Zajímali se ale také o soukromé ob-
jekty, které chátrají a škodí vzhledu 
města, a o mnoho dalších věcí.

Výsledky z dotazníků

Dotazník vyplnilo a na sběrná 
místa přineslo necelých 500 lidí. 
Jako největší přednosti města vidí 
areál Kyselky, krásnou přírodu  
v okolí, sportoviště a historické 
centrum. Největšími nedostatky 

jsou podle tázaných rizikové sku-
piny obyvatel, drobná kriminali-
ta, tranzit přes město a nefunkč-
ní lázně. “Co se týče vzdělávání  
ve městě, veřejné dopravy, kultur-
ního a sportovního vyžití, byly tyto 
kategorie hodnoceny kladně. Hůře 
lidé hodnotili oblast cestovního ru-
chu, protože je podle nich ve městě 
málo turistických cílů,” řekl Miro-
slav Cingl z Regionální rozvojové 
agentury, která strategické plánová-
ní zaštiťuje. 

Většina lidí se v dotazníku shodla 
na nutnosti zvýšení počtu parkova-
cích míst, na vybudo-
vání bytů pro seniory 
či startovacích bytů 
pro mladé. Také by 
chtěli zlepšit dopravu. 
“Překvapivě ne všich-
ni vidí řešení doprav-
ní situace ve městě  
v obchvatu. Poměrně 
velká část tázaných 
byla pro rozšíření 
stávajícího průta-
hu,” doplnil Miroslav 
Cingl. 

Bílina za 14 let

V roce 2030 by 
mělo být z Bíliny 
město pro klidné by-
dlení. To si přeje drti-
vá většina dotazova-
ných lidí. Za čtrnáct 
let by také chtěli mít 
funkční lázně, rekre-
ační centra, sporto-
viště a kulturní vyžití. 
Za nutné považují 
lidé ve městě udržet 
obchodního ducha  
a částečně i průmysl. 

Aby vše vyšlo podle tohoto plá-
nu, vznikly tři pracovní skupiny. 
První je zaměřená na dopravu  
a životní prostředí, druhá na pod-
nikání, cestovní ruch a volný čas  
a třetí na sociální rozvoj, bydlení 
a bezpečnost. “Členové skupin bu-
dou tvořit dokument, který bude 
mít reálné cíle a kterým se budou 
moci případně řídit i další vedení 
města. Není to závazný dokument, 
přesto má velkou váhu právě v tom, 
že jeho cíle jsou realizovatelné a vy-
cházejí z požadavků obyvatel,” uza-
vřel Miroslav Cingl.

Do roku 2030 má být Bílina klidné, 
zelené město. To si přejí lidé
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Svodky MP

Noční kontrola garáží

V nočních hodinách hlídka měst-
ské policie prováděla kontrolu ga-
rážových kolonií, kdy zde spatřila 
vozidlo s podezřelými osobami.  
Při kontrole vyšlo najevo, že jedna 
z nich je osoba mladistvá. Jednalo 
se o dívku, která navíc jevila znám-
ky požití drog, což potvrdil i násled-
ný test. Byla vyrozuměna matka 
mladistvé, ta však nejevila o dceru 
zájem.  Proto byl následně vyro-
zuměn sociální odbor MěÚ a také 
Policie ČR, kterým byla dívka pře-
dána.                                               (mp)

Strážníci zkontrolují 
nezletilé

V červnu budou strážníci něko-
likrát kontrolovat ulice města, 
zda se v nich nenachází nezle-
tilé osoby pod vlivem alkoholu. 
Tyto kontroly se uskuteční ve 
spolupráci s pracovníky odděle-
ní sociálně-právní ochrany dětí.  
Poslední kontroly provedli strážníci 
zjara, za dva večery kontrol se ne-
setkali s žádnou nezletilou osobou, 
která by požila alkohol.            (pn)

Řidič pod vlivem drog

Hlídka městské policie zastavila v 
pozdních nočních hodinách vozi-
dlo, jehož řidič plně neovládal ří-
zení. Po jedné z bílinských ulic se 
ve vozidle pohyboval uprostřed vo-
zovky přískoky vpřed, přičemž vo-
zidlo vydávalo z porouchaného vý-
fuku nepříjemný hluk. Při kontrole 
řidiče vyšlo najevo, že před jízdou 
sice nepožil alkoholické nápoje,  
ale tři jiné návykové látky. Na místě 
byl proto předán hlídce Policie ČR 
k dalším opatřením.
                                                                                             (mp)

Nebezpečná hra

Operačním pracovníkům MP 
oznámila obsluha čerpací stanice,  
že před stojany s palivem sedí ně-
jaká žena a zapaluje tam papírky. 
Hrozilo nebezpečí požáru. Na místo 
byla vyslána hlídka, která na místě 
zastihla psychicky narušenou oso-
bu, kterou předala zdravotníkům.
                                                                                                                  (mp)

Pavlína Nevrlá

Se začátkem letní sezóny připo-
mínají městští strážníci platnost 

Vyhlášky o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a 
zlepšení vzhledu města. Ta zaka-
zuje umísťovat třeba lavičky, stoly 
či grily na veřejné prostranství a 
také sezení například na zídkách, 
palisádách, schodištích či zábradlí. 
“Vyhláška platí od října roku 2015. 
Lidé by podle ní neměli venku po-
řádat různé pikniky, grilování či 
setkání s hudbou, protože tím mo-
hou rušit ostatní obyvatele, ať už 
hlukem nebo kouřem z ohně,” vy-

Lidé nesmějí venku sedat mimo 
lavičky, upozorňují strážníci

světlil ředitel Městské policie Bílina 
Petr Kollár. Za porušení vyhlášky 
hrozí pokuta. 

Lidé by podle vyhlášky na veřej-
né prostranství neměli umisťovat 
předměty sloužící k odpočinku, 
rekreaci a stravování či k přípravě 
pokrmů. Tím se tedy rozumí lavice, 
židle, křesla, sedací soupravy, stoly, 
grily, udírny, vařiče a podobná zaří-
zení či nábytek. “Výjimka platí pro 
osoby zdravotně postižené, které 
si na veřejné prostranství umístí 
zdravotní pomůcky, například cho-
dítko se sedačkou nebo podobnou 
pomůcku k sezení, když si chtějí 
odpočinout,” vysvětlil ředitel. 

Sezení na veřejném prostranství 
je povoleno na lavičkách, které do 
ulic rozmístilo město. Strážníci tak 
mohou pokutovat obyvatele, kteří 
sedí na zídkách, schodech a po-
dobně. “Opět je zde výjimka pro 
osoby zdravotně postižené nebo 
osoby, kterým se náhle udělá ne-
volno a potřebují si na krátký čas 
odpočinout,” doplnil Petr Kollár.  

Vyhláška neplatí celoplošně na 
území města, vztahuje se na dané 
oblasti. Těmi jsou střed města a 
Mostecké předměstí, SUNN, pa-
nelové sídliště, sídliště SH a sídliště 
Za Chlumem, Mapku lidé najdou 
na webu města. 

Elektrický pilník ukradla čtyřia-
dvacetiletá žena z Bíliny v prodejně 
drogerie. Krádež by jí prošla, kdyby 
neudělala jednu velkou chybu. 

Žena vzala pilník z regálu a ukry-
la ho do přenosné dětské sedačky, 
kterou měla s sebou. Nikdo si ni-
čeho nevšiml. Pak vzala dětskou 
výživu a šla k pokladně. Na pult 
položila výživu a svou zákaznickou 
kartičku, pak ale zjistila, že u sebe 
nemá peníze na zaplacení výživy. 
Prodavačce se tedy omluvila s tím, 

Zlodějka byla nenápadná, 
udělala však zásadní chybu

že si dojde pro peníze a vrátí se pro 
výživu. Pak odešla a už se nevráti-
la. “Prodavačka pojala podezření,  
že mohla v prodejně něco ukrást, 
přehrála si proto kamerový záznam 
a skutečně zjistila, že si podezřelá  
v dětské sedačce odnesla bez zapla-
cení elektrický pilník,” uvedl mluv-
čí teplických policistů Daniel Vítek. 

Prodavačka vše oznámila poli-
cistům a předala jim zákaznickou 
kartičku, kterou zlodějka v pro-
dejně nechala. Díky údajům ženu 

policisté brzy vypátrali. “Policisté 
v evidencích podle jména na kar-
tě ustanovili totožnost podezřelé, 
která se u výslechu po zhlédnutí 
kamerového záznamu přiznala,  
že v prodejně skutečně kradla. Je-
likož to nebylo její první porušení 
zákona a za majetkovou trestnou 
činnost už byla odsouzena, bylo její 
jednání kvalifikováno jako přečin 
krádeže, za který jí hrozí až tříleté 
vězení,” doplnil Vítek. 

(pn)

Obyvatelé Bezovky upozornili strážníky na černou skládku u rybní-
ka. Kdosi tam totiž vyhodil několik pytlů s odpadem. Strážníci na místě  
u domnělé skládky zastihli člena místního rybářského svazu, který jim vy-
světlil, že s ostatními členy uklízeli okolí rybníků. Všechen nepořádek dali 
do pytlů a ty srovnali u cesty, aby je mohli odvézt. Jenže se jim porouchal 
přívěsný vozík, a tak pytle na několik hodin zanechali na místě, aby si sehnali 
jiný prostředek k odvozu. To se jim podařilo, a tak nepořádek během chvíle 
od cesty zmizel.                                                                      Foto: MP Bílina

Umělý trávník, stromky nebo 
plastová toaleta. O tom, že se 
krade snad úplně všechno, se 
přesvědčili policisté z Bíliny. 
Zatím neznámý pachatel odci-
zil z areálu školy umělý travní 
koberec. Celková škoda byla 
vyčíslena na více jak třináct ti-
síc korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který trestní zákoník 
stanoví až dvouletý trest odnětí 
svobody.Někdy zůstává skuteč-
ně rozum stát nad tím, co jsou 
lidé schopni ukrást. Policisté  
v minulosti prověřovali i další ku-
riózní krádeže, zloději například 
odcizili dřevěné turistické od-
počívadlo, túje, nebo smrčky ze 
zahrady, několik keříků angreštu, 
plastovou mobilní toaletu, pano-
ramatické zrcadlo u nepřehledné 
zatáčky, nebo keramické trpaslí-
ky ze zahrady rodinného domu.
.                                           (dv)

OBYVATELÉ UPOZORNILI 
NA SKLÁDKU, 

ŠLO ALE O ÚKLID PŘÍRODY

KRADE SE VŠE
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Svodky PČR
Chtěl ukrást vatu

V pondělí jsme informovali  
o neznámém zloději, který chtěl  
z areálu stavebnin v katastru Bíliny 
odcizit několik balíků izolační vaty. 
Pachatel udělal díru do plotu, vnikl 
na pozemek přilehlý ke stavebni-
nám a přes plot přehodil čtyři ba-
líky vaty v hodnotě téměř dva tisíce 
korun. Nakonec ale utekl z místa 
činu s prázdnou, protože spatřil 
přijíždějící auto bílinských strážní-
ků. Policisté hned následující den 
sdělili podezření z přečinu krádeže 
37letému recidivistovi, který se 
měl tohoto jednání dopustit. Pokud 
ho soudce uzná vinným, může ho 
s ohledem na jeho trestní minulost 
poslat až na tři roky za mříže.   (dv)

Z nádrže zmizela nafta

Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v Bílině ukradl pohon-
né hmoty. Z nádrže zaparkovaného 
kamionu odčerpal přes 900 litrů 
motorové nafty, škoda byla vy-
číslena na více jak 27 tisíc korun. 
Pokud se podaří zjistit zlodějovu 
totožnost, hrozí mu trestní stíhání 
pro přečin krádeže a až dvouleté 
vězení.                                      (dv)

Zmizely desítky stromů

Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který vykácel a odcizil 
stromy v bývalém sadu mezi Hos-
tomicemi a Úpoří. Během února 
z prostoru zmizelo přes 30 bříz 
a téměř čtyřicítka různých ovoc-
ných a dalších listnatých stromů. 
Na základě vyčíslení škod, které 
si policisté vyžádali od majitelů 
pozemků, byla celá věc kvalifiko-
vána jako přečin krádeže, za který 
trestní zákoník stanoví až dvouletý 
trest odnětí svobody. Pokud bude 
pachatel dopaden, mohou po něm 
poškození žádat i náhradu způso-
bené škody ve výši přes dvacet 
tisíc korun.                               (dv)

Okradl seniorku

Až tříleté vězení hrozí teprve 18le-
tému mladíkovi, který v pondělí 
odpoledne okradl v Bílině seniorku. 
Zezadu přistoupil k téměř osmde-
sátileté ženě, které z nákupní tašky 
odcizil peněženku s doklady a fi-
nanční hotovostí, se kterou z místa 
utekl. Díky pomoci svědků policisté 
podezřelého během hodiny zadrže-
li a následně mu sdělili podezření 
z přečinu krádeže. Pachatel, který 
už se v mladistvém věku dopustil 
krádeží a dokonce i loupeže je pod-
mínečně odsouzen, bude ve lhůtě 
48 hodin eskortován před soudce, 
který rozhodne o druhu a výši tres-
tu.                                             (dv)

Pavlína Nevrlá

Zatáhnout závěsy, rozhlásit od-
jezd po sousedech, vypnout 

elektřinu a nechat schránku napo-
spas přetékajícím letákům. Přes-
ně tohle jsou účinné impulsy pro 
zloděje, aby v době vaší nepřítom-
nosti udělali z bytu kůlničku na 
dříví. Nechte svůj byt či dům žít i 
v době, kdy jste na dovolené, radí 
strážníci. Jen málokterý zloděj si 
troufne vykrást byt, když vidí svět-
lo v obýváku. “Je zapotřebí, aby se 
lidé zbytečně na ulici nebavili s ci-
zími, že odjíždějí. Pokud upozorní 
na to, že byt bude jeden nebo dva 
týdny zcela bez dozoru, lákají tím 

zloděje,” uvedl ředitel Městské po-
licie v Bílině Petr Kollár. Strážníci 
radí, aby lidé před odjezdem řádně 
zkontrolovali uzamčení zámků na 
vstupních dveřích, uzavření oken a 
nezatahovali rolety nebo závěsy. “Je 
dobré pořídit si časový spínač na 
televizi nebo světlo, které je z ulice 
vidět. Může to zmást zloděje, který 
si v tom případě nemůže být jistý, 
že je byt či dům prázdný,” poradila 
preventistka městské policie Radka 
Marková. 

Pokud v blízkosti bytu či domu 
bydlí někdo z rodiny, je dobré ho 
požádat o namátkovou kontrolu 
bytu a také o vybírání poštovních 
zásilek ze schránky. “Dalšími ma-
ličkostmi, které ale mohou odradit 

zloděje, je třeba ponechání několi-
ka kousků prádla viset na balkoně s 
tím, že ho po pár dnech příbuzní či 
známí vymění. U rodinných domů 
radíme nenechávat v blízkosti plo-
tu či domu žebříky, které by lapko-
vé mohli použít k překonání plotu 
nebo k lezení do patra domu,” do-
plnila Radka Marková. 

I přes preventivní opatření je dů-
ležité v bytě nenechávat cennosti. 
Vše je lepší na čas uschovat u dů-
věryhodných příbuzných či přá-
tel, nebo vše dát do bezpečnostní 
schránky v bance. Důležité je také 
zaznamenat si výrobní čísla elek-
troniky a pořídit fotodokumentaci 
vybavení před odjezdem.  

Ani několik pobytů ve vězení 
neodradilo devětapadesátiletého 
muže od dalšího spáchání trestného 
činu. V polovině února se na bílin-
ské policisty obrátil muž, který pra-
cuje v zemědělském závodu v katas-
tru Hrobčic, že mu neznámý zloděj  
z bundy uložené v šatně odcizil  
z peněženky přes deset tisíc korun. 
Policisté na základě oznámení za-

Brigádu nesehnal, namísto toho 
ukradl hotovost z peněženky

hájili úkony trestního řízení pro 
přečin krádeže a rozjelo se pátrá-
ní po pachateli. Po dvouměsíčním 
prověřování se podařilo ustanovit 
osobu podezřelého, který se na-
konec přiznal, že objížděl statky, 
protože sháněl brigádu. V jednom  
z nich využil nezamčených dveří 
do místnosti s oblečením zaměst-
nanců, kde prohledal bundu, ve 

které našel peněženku s hotovostí, 
kterou odcizil. S trestnou činností 
má značné zkušenosti, v minulos-
ti už byl 28krát odsouzen, z toho 
třikrát v Německu a zbytek roz-
sudků si vyslechl v naší republice. 
Recidivista byl obviněn z přečinu 
krádeže, za který mu s ohledem na 
trestní minulost hrozí až tříletý po-
byt za mřížemi.                               (dv)

CHTĚL PLATIT 
UKRADENOU KARTOU, 

MŮŽE JÍT NA DVA 
ROKY DO VĚZENÍ

Nechcete se vrátit do vykradeného 
bytu? Nechte si tedy poradit

O tom, že krást se nevyplácí, se přesvědčil 
šestatřicetiletý muž, který v bílinském super-
marketu odcizil několik balení pracího přípravku 
v hodnotě 400 korun. Byl však přistižen ostra-
hou prodejny, která na místo přivolala policisty. 
Vše by asi skončilo jen oznámením přestupku 
proti majetku na místně příslušný úřad, policis-
té ale u muže našli cizí platební kartu. Lustrací 
pak zjistili, že karta je nahlášená jako ztracená 
a poznatek předali dubským kolegům. Ukázalo 
se, že zlodějíček se s pomocí nalezené karty 
několikrát pokusil bezkontaktně zaplatit za jídlo, 
karta však již byla majitelem zablokovaná, a tak 
si za cizí peníze nenakoupil. Zatímco za krádež 
pracího prostředku muži hrozí pouze pokuta, za 
přečin neoprávněné opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku, kterého se dopustil, 
může jít až na dva roky do vězení.                (dv)
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Zhruba tisíc metrů čtverečních 
chodníků bude zrekonstruová-

no v rámci výběrového řízení pro 
rok 2016. Město pěší komunikace 
opraví na třech místech. „V roce 
2016 jsme zvolili nový postup při 
řešení oprav a rekonstrukcí pěších 
komunikací, kdy jsme v součinnos-
ti s Komisí pro dopravu a životní 
prostředí stanovili čtyři prioritní 
lokality, na jejichž havarijní stavy 
je dlouhodobě upozorňováno jak 
občany, tak investičním technikem. 
Nový postup spočívá především v 
podmínce vypracování projektové 
dokumentace, která nastaví rov-
ná pravidla pro výběrové řízení,” 
uvedla Jana Herzingerová z odboru 
nemovitostí a investic.

Rozsáhlá rekonstrukce čeká 
chodník v parku u Husitské bašty. 
Chodník se tam dělí třemi směry 
a všechny dostanou nový asfaltový 
povrch. Celkem se jedná o opravu 
568 metrů čtverečních. 

Požár zauhlovacího pasu T 11 
byl příčinou výjezdu profesionál-
ních hasičů Severočeských dolů 
do Elektrárny Ledvice. I když se 
nad zařízením vznášel hustý dým, 
skupinka sledující zásah hasičské 
jednotky Dolů Bílina byla poměrně 
v klidu. 

Skládala se totiž z pracovníků 
elektrárny a expertů přes mimo-
řádné události, kteří měli za úkol 
vyhodnotit letošní první havarijní 
cvičení v uhelných elektrárnách 
Skupiny ČEZ na severu Čech. Po-
žár simulovaly dýmovnice. „Cílem 
havarijního cvičení bylo ověřit 
reakci a činnost směnového inže-
nýra a pracovníků zauhlování na 
vznik mimořádné události, jejich 
spolupráce s hasiči a samozřejmě 
součinnost členů požární hlídky 
při zásahu jednotky Hasičského 
záchranného sboru Doly Bílina. 
V souvislosti s mimořádnou udá-
lostí byl aktivován Havarijní štáb 
elektrárny Ledvice. Dále byly pro-
věřeny všechny kontakty dle ohla-
šovacích povinností směnového 
inženýra a ověřena funkčnost me-
gafonu,“ uvedl Josef Tisoň, specia-
lista havarijní připravenosti elekt-
ráren Skupiny ČEZ.

Téma havarijního cvičení se po-
dle něj každý rok liší. V loňském 
roce například způsobil v Elektrár-

Na žádost obyvatel bude opraven 
chodník v ulici Studentská. “Místní 
šetření našich pracovníků potvr-
dilo, že chodník je v havarijním 
stavu,” řekla Jana Herzingerová. 
Chodník bude ze zámkové dlažby 
a opravy se týkají 370 metrů čtve-
rečních. 

Hojně využívaný je chodník v 
ulici 5. května od křižovatky se 
Spojovací k Seifertově ulici, kudy 
chodí hlavně obyvatelé Újezdského 
Předměstí do centra města. Jeho 
opravy začaly v minulém roce, le-
tos budou dokončeny. Po demolici 
starého asfaltového povrchu bude 
instalována nová konstrukce ze 
zámkové dlažby. Opraveno v rám-
ci této akce bude letos 120 metrů 
čtverečních. 

Odbor nemovitostí a investic 
se snaží plnit službu veřejnosti a 
vyhovět žádostem obyvatel, kteří 
upozorňují na nevyhovující stavy 
komunikací. Mimo výběrové řízení 

ně Ledvice zkrat požár v rozvodně 
kompresorové stanice, přičemž na 
místo vyslaný provozní elektrikář 
se při obhlídce nadýchal kouře  
a zkolaboval. Mezi hodnotící prv-
ky tak patřily i první předlékař-
ská pomoc, přivolání a čas dojedu 
důlní záchranné služby, následný 
simulovaný odvoz zraněného do 
nemocnice a zajištění informování 
příbuzných. 

Letos pro změnu vlivem technic-
ké poruchy došlo ke zkratu a ná-
slednému zahoření elektromotoru 
na zauhlovacím pasu T 11. Dru-
hým ohniskem požáru pak byla 
část skládky uhlí přímo pod pasem, 
na niž dopadla část hořící gumy. 
Hasiči tak museli za pomoci požár-
ní hlídky zasahovat nejen ve výš-
ce, ale i na zemi. „Událost nastala  
v 9:01 hodin, kdy systém elektronic-
ké požární signalizace ohlásil požár 
na centrální velín a operační stře-
disko hasičů Dolů Bílina. Následně 
byl požár v prostoru zauhlovacího 
pasu potvrzen směnovému inžený-
rovi a dispečerovi operačního stře-
diska i pracovníkem zauhlování. 
Směnový inženýr ihned aktivoval 
členy požární hlídky a vydal pokyn 
k zajištění beznapěťového stavu 
zasažené části technologie pro ná-
sledný zásah hasičů. V 9:09 hodin 
již byli se dvěma cisternovými vozy 

jsou v rámci rozpočtu města lokálně 
řešeny opravy menšího charakteru, 
především na základě žádostí ve-

řejnosti. Při všech opravách musejí 
lidé počítat s omezením průchodu  
a dbát zvýšené opatrnosti.

na místě, následoval průzkum situ-
ace a rozvinutí hadicového vedení 
k hořícímu pasu. Druhá jednotka 
pak hasila doutnající uhlí na zemi. 
Po odvětrání pasové dopravy pře-
tlakovým ventilátorem ještě hasiči 
zkontrolovali prostor termokame-
rou a v 9:27 nahlásil velitel zásahu 
směnovému inženýrovi likvidaci 

požáru,“ zestručnil průběh cviče-
ní Josef Tisoň. Vše probíhalo tak, 
jak by mělo i ve skutečnosti. Stejně 
jako v minulých letech proto neměl 
specialista s kolegy k průběhu ha-
varijního cvičení v Elektrárně Led-
vice zásadnější výtky.

 Ota Schnepp mluvčí Skupiny ČEZ 
pro střední a severní Čechy

Město Bílina v letošním roce opraví chodníky 
v parku u bašty a ve dvou ulicích

Havarijní cvičení prověřilo rychlost zásahu 
důlních hasičů v ledvické elektrárně

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: HZS ÚK

Město letos dokončí opravy chodníku v ulici 5. května

Hasiči Severočeských dolů vyjíždějí k cvičnému zásahu do Elektrárny Ledvice
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Městu Bílina se v letošním roce 
podařilo získat dotaci z Mi-

nisterstva kultury ČR ve výši 276 

Rodinné dovolené spojené s ces-
továním do zahraničí znamenají i 
vyřizování cestovních dokladů. Co 
vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? Věděli jste například, že 
i děti mohou do členských států 
Evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlast-
ní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz 
jsou pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním 
čeká mnohé rodiny cesta k moři či 
do hor za hranice České republiky. 
Pro cestování s dětmi do zahrani-
čí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad, 
jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním do-
kladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli poří-
zení cestovního dokladu pro děti 
dovolená nějak zásadně prodraží. 
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 korun a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpeč-
nostní situaci v některých zemích, 
které byly dlouhodobě turistickými 
destinacemi, jako například Egypt 
nebo Turecko, se dá letos očekávat 
nárůst zájmu o cestování po Ev-
ropě, a proto jistě potěší možnost 

000 korun na opravu fasády ob-
chodního domu Praha. Bývalý ho-
tel Praha, dnes nazývaný obchodní 
dům Praha, je kulturní památkou 
zapsanou v rejstříku nemovitých 
kulturních památek pod číslem 
42426/5-2544. Z tohoto důvodu 
práce probíhaly pod přísným do-

cestovat po většině států Evropy 
pouze s občanským průkazem. Na 
ten je nyní možné vycestovat do 
zemí Evropské unie a také do Al-
bánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vy-
dání občanského průkazu pro dítě 
do 15 let je 50 korun a doba jeho 
platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 
30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě do 
15 let žádá zákonný zástupce, tedy 
zpravidla rodič, kterému stačí s dí-
tětem zajít na nejbližší obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. K 
žádosti, kterou na místě zpracuje 
úředník, není nutné přikládat fo-
tografii; úředník pořídí fotografii 
dítěte přímo na úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákon-
ný zástupce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. V 
případě, že má dítě vydán již plat-
ný občanský průkaz nebo cestovní 
doklad, lze tento předložit místo 
rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního 
pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů. V přípa-
dě vycestování v kratší lhůtě než 
30 dnů je možné požádat o vydání 

cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů; tento úkon je 
ovšem u dětí zpoplatněn poplat-
kem ve výši 2 000 korun. Bližší 
informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Mi-
nisterstva vnitra na adrese: www.
mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat 
mimo Evropskou unii, doporuču-
jeme se předem informovat u za-
stupitelského úřadu daného státu, 
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování s nezletilým dítětem. 
Je také třeba dát si pozor na to, že 
některé státy mimo Evropskou unii 
mohou vyžadovat určitou mini-
mální dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji 
činí požadovaná minimální doba 
platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším 
podmínkám (např. vízová povin-
nost) lze zjistit u zastupitelského 
úřadu daného státu, popřípadě je 
lze nalézt na webu Ministerstva za-
hraničních věcí www.mzv.cz v sek-
ci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy

hledem zástupců Národního pa-
mátkového ústavu (NPÚ). Musely 
být použity materiály doporučené 
NPÚ, například vápenná omítka  
a nátěry, barva fasády byla použita 
na základě průzkumu historických 
nátěrů. Dále bylo zapotřebí zacho-
vat původní členění fasád a roz-

měry a profilace architektonických 
prvků.

Práce na obnově byly provedeny 
během měsíců duben a květen spo-
lečností NATURTEP spol. s r.o.

Renata Straková
vedoucí odboru dotací a projektů

Obchodní dům Praha má novou fasádu

Děti do patnácti let také potřebují 
do zahraničí své cestovní doklady

Foto: MěÚ BílinaNa snímcích obchodního domu Praha je možno posoudit, zda se oprava fasády zdařila

U příležitosti 71. výročí osvo-
bození Československé repub-
liky dal starosta města Bíliny 
Oldřich Bubeníček s místosta-
rostkou Veronikou Horovou 
věnec k Památníku padlých za 
druhé světové války. Přítomni 
byli také další zástupci města, 
děti z mateřské školky Čapkova 
a Za Chlumem a ze Základní 
školy Lidická, i několik obyva-
tel města. Starosta při proslovu 
zdůraznil, že je důležité neza-
pomínat na to, co se za války 
událo, brát si ponaučení a uctít 
památku těch, kteří bojovali za 
svobodu a konce války se při-
tom nedožili.                          (pn)

POCTA 
PAMÁTCE PADLÝCH 

Foto: Václav Weber
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Kde najdeme tento znak? 

Odpověď posílejte 
do 20. června na adresu 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Výherce odměníme poukázkou na 
koupi zboží ve vinotéce Bez kocoura 
v hodnotě 300 korun.

Správnou odpověď na otázku z Bílinského zpravodaje č. 5 poslala 
Dagmar Šubrtová, která získává poukázku na koupi jakéhokoli 
zboží ve vinotéce Bez kocoura v hodnotě 300 korun.
Jednalo se o náhrobník Kristýny Zahrádkovny z Divic a najde-
me ho na boční straně kostela sv. Petra a Pavla.

SOUTĚŽ NA ČERVEN

V Bílině se uskutečnil již 19. roč-
ník výtvarné soutěže Bořeňská 

čarodějnice s podtitulem Výtvarka 
za školou 2016 na téma Rodina. 
Výtvarná soutěž s dlouholetou tra-
dicí se tentokrát přesunula z kou-
paliště Kyselka do prostor Domu 
Dětí a Mládeže v Bílině. 

Soutěže, která zahrnuje různé 
výtvarné techniky a postupy, se již 
tradičně zúčastnili žáci z mateř-
ských a základních bílinských škol. 
Práce žáků ocenila porota ve slože-
ní výtvarníků Pavel Říha (Bílina), 
Václav Suchopárek (Chomutov), 
Lucie Jelínková (studentka fakulty 
UJEP obor Výtvarná výchova a his-
torie se zaměřením na vzdělávání) 
a vedoucí organizační složky KC 

Bílina Martina Tuháčková. Soutěž 
moderoval Jiří Fait. Kulturní cen-
trum  Bílina děkuje Domu Dětí  
a Mládeže Bílina za poskytnu-
tí prostor a zázemí pro soutěžící.  
Výtvarné práce žáků budou k vi-
dění na výstavě od 26. května 2016  
v prostorách Výstavní síně U Kos-
tela.             Petra Běhálková, KC Bílina

Děti malovaly obrázky na téma Rodina

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

1. KATEGORIE – JEDNOTLIVCI
1. MÍSTO - LUCIE ŠPADRNOVÁ 
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 5 let
Název práce: BRÁŠKA A ARTÍK
Učitelka:Radana Šebková 
2. MÍSTO - ADÉLA ANDÖRFEROVÁ
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 5 let

Název práce: MAMINKA A TATÍNEK
Učitelka: Radana Šebková
3. MÍSTO - VERONIKA ŘÁDKOVÁ 
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 5 let
Název práce: MOJE RODINA
Učitelka: Radana Šebková

1. KATEGORIE - KOLEKTIVY
PAMĚTNÍ LIST - KRISTÝNA LÁNÍKOVÁ, 
ANDREA  VALÁŠKOVÁ, OLIVER VÁŽNÝ
Název práce: NAŠE RODINA – 
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA  - 5 LET
Učitelka: Radana Šebková
 
2. KATEGORIE – JEDNOTLIVCI
1. MÍSTO - ZINA PAVLÍČKOVÁ 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA  – 4.A
Název práce: SPOLU
Učitelka: Mgr.Jana Kouřilová 
2. MÍSTO - MICHAELA FUHRMANNOVÁ 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 5.třída
Název práce: NÁŠ DŮM – NÁŠ DOMOV
Učitelka: Mgr. Jana Kouřilová
3. MÍSTO - THI NGOC LINH LE 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA  - 5.B
Název práce: MIMI, VÍTEJ V RODINĚ
Učitelka: Mgr. Jana Kouřilová

2. KATEGORIE - KOLEKTIVY
1. MÍSTO - THI NGOC ANH LE (ALENKA) , 
ADÉLKA LUKEŠOVÁ, KRISTÝNA REICHO-
VÁ, KLAUDIE NOVÁKOVÁ, FILIP BALADA
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA  
Název práce: RODINNÁ OSLAVA
5. třída
Učitelka: Mgr. Jana Kouřilová
2. MÍSTO - SÁRA MIZEROVÁ, SANDRA 
BIHARYOVÁ, JAROSLAV KLAUS, 

ANTONÍN    KRYL, JOSEF KIMA
ZŠ PRAKTICKÁ BÍLINA – 2, 4. třída 
Název práce: RODINNÉ FOTO
Učitelka: Mgr. Hana Bendová
3. MÍSTO - MARTIN ŠMRHA, ŠÁRKA 
TUČKOVÁ, TEREZA ŠIKLOVÁ, ELIŠKA  
GABRIELOVÁ, JAN GÜNTHER  
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - 5.třída
Název práce: U NÁS DOMA JE TO FAJN!
Učitelka: Mgr. Jana Kouřilová

3. KATEGORIE – JEDNOTLIVCI
1. MÍSTO - MARKÉTA TÜRBOVÁ 
ZŠ KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU – 
14 let
Název práce: PROBUZENÍ S NEJBLIŽŠÍMI 
2. MÍSTO - KAROLÍNA BREZÁKOVÁ 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 9.třída
Název práce: RODINNÁ PAMÁTKA
Učitelka: Barbora Švejnohová
3. MÍSTO - SOFIE CYPRIJÁNOVÁ
GYMNÁZIUM  BÍLINA – 13 let
Název práce:RODINNÝ DŮM
   
3. KATEGORIE – KOLEKTIVY
1. MÍSTO - JIŘÍ ŠMÍD, SIMONA VÍTOVÁ, 
TEREZIE PONÍŽILOVÁ, BARBORA PAPÍR-
NÍKOVÁ, ANNA KALIVODOVÁ  
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 7.třída
Název práce: DOMOV
Učitelka: Barbora Švejnohová
2. MÍSTO - HANA MOTLOVÁ, PAVLA PE-
TERKOVÁ, LUCIE VESELÁ, KLÁRA JELIN-
KOVÁ
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 7.třída 
Název práce:RODINNÁ EVOLUCE
Učitelka: Barbora Švejnohová

Přes dvě stě knih si letos lidé 
koupili za symbolickou cenu při 
burze, kterou jednou měsíčně po-
řádala městská knihovna. Prodej 
knih je nyní přerušen, opět začne 

v září. “Lidé měli zájem především  
o dětskou literaturu, ale také o kon-
krétní naučnou, například historii, 
geologii či životopisy.  Někdy si lidé 
zakoupili i beletrii,” uvedla ředitel-

ka knihovny Zdena Jílková.Burzu 
tvořily knihy, které knihovna vy-
řadila kvůli opotřebení, z kapacit-
ních důvodů nebo proto, že bylo v 
knihovně uloženo několik exem-

plářů téže knihy. Od počátku roku 
lidé mohli vybírat ze stovek knih, 
nyní jsou již zásoby menší. O ter-
mínu konání zářijové burzy bude 
knihovna včas informovat.       (pn)

Vyřazené knihy si lidé budou moci koupit 
opět v září, prodaly se už dvě stovky knih

Podmínky:
* Poslat můžete maximálně 5 fotografií, z každého ročního období jednu 
a jednu libovolnou
* Fotografie by měly být pořízené v Bílině a okolí, měly by zachycovat městské 
dominanty nebo zajímavá místa
* Soutěž potrvá do 31. 7. 2016
* Fotografie v tiskové kvalitě o minimální velikosti 300 DPI posílejte 
na e-mailovou adresu: vedouci@icbilina.cz s popisem jednotlivých fotografií, 
jménem a příjmením autora nebo přineste na flash disku do Informačního 
centra Bílina.

Podílejte se na tvorbě stolního kalendáře na rok 2017!

Pořídili jste v poslední době fotografie města Bíliny? 

Zúčastněte se focení pro městský stolní kalendář na rok 2017.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Foto: Václav WeberSoutěžící malují obrázky na téma rodina
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DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA 
10. června 17.30 hodin
ŽELVY NINJA 2 – 3D

10. června 20.00 hodin
SPRÁVNÍ CHLAPI – 2D

 
10. června 22.00 hodin

V ZAJETÍ  DÉMONŮ 2– 2D
 

11. června 17.30 hodin
DĚDA – 2D

11. června 20.00 hodin
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET – 3D

 
17. června 17.30 hodin

ŽELVY NINJA 2– 3D 
 

17. června 20.00 hodin
PODFUKÁŘI 2 – 2D 

 
18. června 17.30 hodin

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET – 3D
 

18. června 20.00 hodin
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE  – 2D

 
19. června 15.00 hodin
HLEDÁ SE DORY – 3D

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
11. června 15.00 hodin

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ – JENIŠŮV ÚJEZD
Taneční a vzpomínkové odpoledne bývalých 

obyvatelů zaniklých obcí Bílinska.  
 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
12. června 15.00 hodin

JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
Hraná pohádka pro děti a rodiče. 

Vstupenky k prodeji pouze na místě. 

 16. června 19.00 hodin
MŮJ TAJNÝ DENÍK

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

Vstupenky v prodeji pouze na místě!
 

POHÁDKOVÝ LES BÍLINA
28. června 8.00 až 13.00 hodin

POHÁDKOVÁ CESTA
Pohádková cesta plná soutěží 

s postavami z pohádek zakončená pokladem, 
sladkou odměnou. 

Vstupenky k zakoupení pouze na místě.
 
 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA
22. června 8.00 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

Prodej regionálních produktů.
 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 2. června

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výstava dětských prací ze soutěže Výtvarka za 

školou v rámci 
19. ročníku soutěže 

Bořeňská čarodějnice 2016.
  

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
24. června 15.00 hodin

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY  NA KYSELCE
Koncert Michala Šepse. 

V rámci koncertu doprovodný program, 
stánky, výtvarné dílny, soutěže.

 
24.června  20.30 hodin

ZÍTRA TO ROZTOČÍME JAROUŠKU
Divadelní komedii známého komika, herce 

Jaroslava Sypala uvede KC Bílina jako divadlo 
pod širým nebem, v rámci  programu otevření 

letní sezóny 2016 na Kyselce v Bílině.

9. červenec 17.00 hodin
12. INTERNATIONAL ROOTS & BLUES 

FESTIVAL
Besenyei Csaba & Petra Börnerová trio, 

Lady I trio, Michael Fridrik trio, Gwyn Asthon, 
Martin Ketner & Trouble Heroes.

15.červenec 17.00 hodin
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY 

Koncert kapel DOBRÝ POCITY, KOLO DOKO-
LA,WAN MEN SONK, 

hlavní host večera kapela JELEN.
 
 

DIGITÁLNÍ KINO KYSELKA
 

25. června 22.00 hodin
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK – 3D

30. června 22.00 hodin
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET – 3D

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

8. června 17.00 hodin
EXPEDICA TRANSASIA

Cestovatelská beseda pro veřejnost 
v rámci cyklu Čaj o páté.

15. června 9.00 a 10.30 hodin
SVĚT POHÁDKOVÝCH KNÍŽEK

Besedy pro školáky, seznámení děti s 
knihovnou, dětskými knihami, povídání o 
pohádkových knížkách, čtení, vyprávění.

22. června 17.00 hodin
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA

Předprázdninový klubový pořad Kaleidoskop 
J. Rejžka aneb Hudba, kterou na Radiožurnálu 
určitě neuslyšíte bude plný pohody, vzpomíná-

ní i současnosti.

27. - 29. června 8.30 hodin
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Slavnostní uvedení čtenářů z 1. tříd základních 
škol do Království hravé abecedy. 

29. června 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

Předčítání pohádkových knížek 
se ujme babička Eliška. 
Akce potrvá cca hodinu. 

Vhodná pro děti od 4 let do 6 let.

květen - červen
KRAJINA MÉHO DOMOVA

Výstava fotografií Renaty Menclové 
v 1. patře centrální knihovny je zdarma.

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY A 
AKCE DDM BÍLINA

autobusem, vlakem nebo pěšky

1. července
FUNPARK ŽIRAFA Praha

195 Kč
 

4.července
LANOVÉ CENTRUM 

A KOUPALIŠTĚ Osek
120 Kč

7.července
PŘIJEDE K NÁM NÁVŠTĚVA 

 A MINIGOLF Bílina
135 Kč

8. července 
ZOO Děčín 

a RAJSKÉ OSTROVY
150 Kč

29. srpna
AUTODROM Most

160 Kč

30.srpna
PARK MIRAKULUM Milovice

190 Kč

31. srpna 
LOUČENÍ S LÉTEM V DDM Bílina

99 Kč

Program kulturních a volnočasových akcí

Trio je projekt rakouského pia-
nisty Michaela Fridrika, kytaristy 
Tima Brunnbauera, který je také 
lídrem výborné rakouské kapely 
The Roosevetl Houserockers a bu-
beníka Maxe Schonku. Trio hraje 
opravdové „staré blues“ a woogie 
boogie. Po nich bude následovat 
vystoupení světoznámého austral-
ského blues-rockového kytaristy 
Gwyna Ashtona. Narodil se ve 
Walesu, ale přestěhoval se do Ade-
laide v Austrálii, kde v 60. letech 
ve dvanácti vzal poprvé kytaru do 
ruky a od šestnácti už hrával v ka-
ždém baru, na různých festivalech 
a motocyklistických srazech. V 80. 
letech se přestěhoval do Sydney,  
s vlastní kapelou dlouhá léta křižo-
val celý kontinent a o pódia klubů 
a festivalů se dělil s řadou blueso-
vých i rockových hvězd, které pod-
nikaly australská turné. Od 90. let 
cestuje po celém světě, ať už sám, 
se svou kapelou nebo jako před-
jezdec veličin kalibru B.B. Kinga, 
Buddyho Guye, Raye Charlese, 
Petera Greena, Johnnyho Wintera 
či Waltera Trouta. Gwyn, který se 
během několika krátkých českých 

turné stačil v minulých letech stát 
miláčkem našeho bluesového pub-
lika, má dvě pomyslné tváře. Blues-
-rockovou, kterou nastavuje publi-
ku koncertů, jež podniká v čele své 
elektrifikované kapely, a hlouběji 
ke kořenům namířenou, jež je ty-
pická pro jeho sólová vystoupení  
s rezofonickou kytarou. V roce 2009 
byl vyhlášen za nejlepšího kytaris-
tu na světě, hned po Jeff Beckovi  
a Garry Moorovi. 

Závěr večera a letošního ročníku 
bude patřit severočeské blues-roc-
kové kapele kytaristy Martina Ket-
nera a jeho Trouble Heroes. Kapela 
vznikla v roce 2006 a založil ji kyta-
rista Martin Ketner. Repertoár sku-
piny tvoří americké bluesové legen-
dy Steve Ray Vaughana, ale i vlastní 
tvorba. Kapela vydala dvě alba  
a pravidelně koncertuje v klubech  
a na festivalech po celé Evropě.

12. Roots & Blues festival pořádá 
Pure Music, z.s. ve spolupráci s KC 
Bílinou za finanční podpory města 
Bíliny, města Teplice a partnerů.

Tomáš Bobrovniczký, 
předseda Pure Music 

Kyselku při festivalu rozezní bluesová hudba
& Besenyei Csaba je projekt české 
zpěvačky Petry Börnerové, jejího 
manžela, slovenského hudebníka 
Tomáše Bobrovniczkého a maďar-
ského zpěváka a hráče na ústní har-
moniku Csabu Besenyeiho. Petra 
Börnerová působí na

evropské hudební scéně od roku 
2005. Na rozdíl od ortodoxně blue-
sové minulosti se dnes zpěvačka 
nechává inspirovat též folkovými, 
jazzovými a rockovými podněty. 
Výsledkem je kultivované z folk - 
blues vycházející písničkářství na 
špičkové instrumentální úrovni. 

Dále vystoupí legenda severočes-
ké bluesové scény, charizmatická 
zpěvačka Ivana Eržika Novotná, 
frontmanka již neexistující ka-
pely Lady I & the Blues birds. Po 
delší umělecké pauze se představí  
s komornějším akustickým projek-
tem pod názvem Lady I trio. Trio 
volně navazuje na elektrickou for-
maci, která od roku 1995 brázdila 
pódia evropské bluesové scény  
a vystoupila i jako předkapela zná-
mého amerického kytaristy Duka 
Robillarda. Večerní blok odstartuje 
Michael Fridrik trio z Rakouska. 

Již podvanácté se uskuteční fes-
tival věnovaný bluesové hud-

bě pod názvem 12. International 
Roots & Blues festival. Festival již 
od roku 2005 představuje špič-
kové umělce nejen z Čech. Cílem 
festivalu je dát prostor nejen tra-
dičním bluesovým kapelám, ale 
také příbuzným žánrům jako je 
například jazz, folk či soul.Hlav-
ní festival se uskuteční v sobotu 
9. července v letním amfiteátru  
v areálu lázní Kyselka v Bílině. Vy-
stoupí zde pět kapel.

Festival zahájí v 17 hodin bílin-
ská rodačka Petra Börnerová se 
svým triem a speciálním hostem 
z Budapešti. Petra Börnerová trio 
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Významné budovy na Hrobčicku mají 
po mnoha letech reálnou šanci na opravu

Ve spádových obcích Bíliny se 
nacházejí velmi hodnotné his-

torické stavby, které ve své době 
něco znamenaly. Bohužel dnes jsou 
z nich polorozpadlé budovy, které 
spíše své okolí hyzdí. S tím chce  
ale vedení obce Hrobčice skonco-
vat a pokusit se o nápravu. Starost-
ka Jana Syslová si je vědoma toho, 
že obecní rozpočet takové opravy 
neutáhne. „Hledáme dotační mož-
nosti na opravy těchto historických 
skvostů v našich obcích. Jedná se  
o zámeček v Mirošovicích a býva-
lou tvrz v Hrobčicích,“ popsala.

Mirošovický zámek podle po-
sledních odhadů spolkne cca 50 
miliónů korun, a pokud se začne 
s opravou, rozdělí se stavba prav-
děpodobně na několik etap. Podle 
starostky bude hodně záležet na 
výši přiznané dotace. „Součástí 
opravy zámku by měl být i přilehlý 
parčík. Bohužel původní zámecký 
dvůr nelze do případných oprav 
zahrnout, pozemek je ve vlastnictví 
Státního pozemkového úřadu, se 
kterým zatím jednáme o jeho kou-
pi. Zemědělské stavby, které dvůr 
lemují, jsou všechny soukromé  
a jejich stav musí řešit jejich sou-
časní vlastníci,“ upřesnila Syslová.

Pro mirošovický zámek má již 
starostka uplatnění. „Velmi citel-

ně nám v obci chybí prostory pro 
setkávání lidí s kapacitou alespoň 
100 osob s kvalitním sociálním 
zázemím. Chybí nám třeba také 
knihovna nebo infocentrum. Vše 
bychom chtěli do zámečku sou-
středit a zřídit tak vlastně komu-
nitní centrum pro obyvatele všech 
našich spádových obcí a místo pro 
volnočasové aktivity všech věko-
vých skupin,“ prozradila. „Dále 
zde počítáme se zázemím pro pra-
covníky asistenční služby, ve spo-
lupráci s Oblastní charitou Most 
by v zámečku sídlila pečovatelská 
služba pro seniory. Zatím tyto služ-
by supluje obec, ale v budoucnu 
bychom chtěli, aby se této činnosti 
věnovali odborníci.“

První záznam o Mirošovicích 
pochází z počátku 13. století.  
V následujícím století vzniklo v 
obci panské sídlo, pravděpodobně 
tvrz mirošovických rytířů. Kolem 
roku 1554 byla gotická stavba pře-
stavěná v renesančním stylu. Od 
roku 1668 se stali majiteli zámečku 
Lobkowiczové. Jako zámeček se vy-
užívala až do 20. století. Ve druhé 
polovině 20. století se budova zná-
rodnila a bez údržby se využívala.

Kdysi zajímavá budova, která 
sloužila jako venkovské sídlo Lob-
kowiczů, je dnes zchátralá budo-
va, kde by nikdo nehledal náznak 
historie. Přesto budova ještě stojí 

a vedení obce Hrobčice by ji chtě-
lo obnovit. Stejně jako šlechtické 
sídlo v Mirošovicích také tato bu-
dova bude muset čekat na dotaci. 
„Na opravu venkovského sídla  
v Hrobčicích budeme odhadem 
potřebovat cca 40 miliónů korun 
a již je jasné, že bude rozdělená na 
dvě etapy,“ uvedla starostka obce 
Hrobčice Jana Syslová. Kulturní 
dům, muzeum, dům řemesel, zčás-

ti sběrný dvůr a zázemí pro hasiče, 
na to by se mohla nově opravená 
stavba v centru Hrobčic využít. 
„Prostor budovy by také mohla 
využívat mateřská škola,“ doplnila 
starostka.

Bývalé výstavní venkovské síd-
lo sloužilo do roku 1989 státnímu 
statku a následně jako zázemí pro 
autodopravu. V současné době 
chátrá a čeká na opravu.

PŘÍPRAVA NA STRATEGICKÝ 
PLÁN ROZVOJE

HROBČICE SOUTĚŽÍ O TITUL

Hrobčicko by se v budoucnu 
mělo stát klidovou zónou s kul-
turním a sportovním zázemím 
se zaměřením na příměstskou 
rekreaci, cykloturistiku, ag-
roturistiku a turistiku. Obec 
by ráda více zasáhla do obno-

vy a využití největší výsypky 
ve střední Evropě, v současné 
době známé jako radovesická 
rekultivace, která by se v bu-
doucnu měla více otevřít obča-
nům. 

                                              (lal)

Do soutěže o Vesnici roku se 
letos přihlásily poprvé Hrobčice 
se svými dvanácti katastry. Podle 
starostky Jany Syslové se obce 
Hrobčicka dostaly do takové po-
doby, kdy už mají co nabídnout 
a ukázat. Obec si od tohoto kro-
ku slibuje zvýšení povědomosti 
o Hrobčicku, zvýšení příměst-
ského cestovního ruchu, a tím 
podpořit drobné místní živnost-

níky. Součástí soutěže je bonus  
o Zlatou cihlu, do které se mohou 
hlásit obce, které opravily histo-
rickou stavbu v rámci programu 
obnovy venkova. Hrobčice se 
přihlásily hned se dvěma stav-
bami, a to se zachráněným kos-
telem v Mrzlicích a nově vybu-
dovaným altánem se zvoničkou  
sv. Anny v Tvrdíně.                 (lal)

Foto: obec Hrobčice Foto: obec HrobčiceVenkovské sídlo Lobkowiczů v Hrobčicích čeká na opravu. Ze zámku v Mirošovicích by se mělo stát komunitní centrum

Lada Laiblová

na Hrobčicku nikdo nestaral. 
„Prakticky všechny hřbitovy mají 
ohradní zdi v havarijním stavu, 
někde ještě stále chybí centrální 
kříž, a to nemluvě o stavu velmi 
starých cenných náhrobních ka-
menů třeba z 16.stol, které jsou 
spíše zachovalými torzy,“ sdělila 
rozladěně starostka s tím, že mi-
nulý rok pod vedením památkářů 
zachránili velmi cenný renesanční 
náhrobek z ohradní zdi v Mrzli-
cích z roku 1540. Zrestaurovaný 
renesanční náhrobek je nyní ulo-
žený v mrzlickém kostele. (lal)

Zastupitelé Hrobčic odsouhlasili 
darovací smlouvu na převod hřbi-
tovů z majetku církve do majetku 
obce. Jedná se celkem o čtyři hřbi-
tovy - Hrobčice, Chouč, Mrzlice, 
Mukov, které jsou ve velmi zane-
dbaném stavu. „Nejdříve se musí 
zjistit majitelé jednotlivých hrobů 
a hrobových míst a postupně se za 
pomoci dotačních prostředků pus-
tíme do obnovy těchto míst, která 
jsou většinou kulturní památkou,“ 
řekla starostka Jana Syslová.
Od 50. let, kdy ze zákona pře-
vzal správu nad hřbitovy Míst-
ní Národní Výbor, se o hřbitovy 

HŘBITOVY NA HROBČICKU 
PŘEBÍRÁ DO VLASTNICTVÍ OBEC
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Ústecký kraj letos v létě opraví silnici 
v Mukově a také úsek z Razic do Měrunic

Čarodějnice v Červeném 
Újezdu hledaly poklad

V Razicích spálili 
čarodějnice a bavili se

Ústecký kraj dá letos do oprav 
silnic téměř 680 milionů korun. Z 
těchto peněz nechá opravit i dva 
úseky silnic na Bílinsku. V létě se 
začnou opravovat silnice třetí třídy 
číslo 2577 v Mukově a číslo 2571 z 
Razic do Měrunic. 

Celkem se v kraji dočká oprav 
více než sto silnic. Většina oprav 
bude hotová ještě během letošního 

léta. „V letošním roce jde vlastně 
zatím o největší částku za poslední 
období, kterou dává Ústecký kraj 
do oprav komunikací. Vloni se nám 
podařilo za krajské peníze i finance 
od státu opravit asi 150 kilometrů 
silnic. I letos tedy děláme maxi-
mum, abychom opravili co nejvíce 
komunikací, které slouží občanům 
nejen při jejich každodenní cestě 

do práce či domů,“ popsal opravy 
krajský radní pro dopravu Jaroslav 
Komínek.

Kraj spravuje více než 3 a půl 
tisíce kilometrů vozovek.  Teprve  
v loňském roce na opravy silnic II. 
a III. tříd začal přispívat stát. „Bylo 
to vůbec poprvé od roku 2001, kdy 
ministerstvo dopravy na kraje sil-
nice převedlo. Byly jsme jedním  

z prvních krajů, který o tyto peníze 
při jednáních se současným mi-
nistrem dopravy usiloval. Do této 
doby nechával stát rekonstrukce 
silnic zcela na nás,“ dodal k finan-
cím z SFDI hejtman Oldřich Bube-
níček.  Řidiči se tedy musí připravit 
v následujících měsících na do-
pravní omezení, která s opravami 
souvisí.                                        (red)

Již po čtvrté se na palouk v Čer-
veném Újezdu slétly čarodějnice. 

Po přistání moc dlouho neotálely 
a pustily se do tradičního hledání 
pokladu Baby Jagy. 

Následně si trochu zasoutěžily a 
potom již spěchaly k ohni, kde je 
čekal úkol nejdůležitější. Bylo po-
třeba přednést kouzelné zaklínadlo 

Na hřišti v Razicích se konalo 
pálení čarodějnic. Odpolední část 
byla věnována hlavně dětem. Ty 
si mohly vyzkoušet celkem osm 
tématických stanovišť zaměřených 
na jejich fyzickou zdatnost. Snaha 
dětí byla odměněna sladkostmi. 
Dále si mohly vyzkoušet malování 
na obličej a výrobu malé čaroděj-
nice. 

Pro zájemce z řad dětí tu byla 
možnost svezení se na koni či mo-
tokárou. Kolem páté hodiny odpo-
lední hodiny byl zapálen čaroděj-
nický oheň, v něm postupně byly 
upáleny všechny čarodějnice. Pak 
si mohli všichni účastníky opéct 
připravené buřtíky. 

Během akce se ještě uskutečni-
la volba nejhezčí masky, hledání 
pokladu skřítků Razíků, zpěv nej-
odvážnějších dětí do mikrofonu 
a poté ještě zazpíval narychlo se-
stavený dětský pěvecký sbor píseň 
Krávy, krávy. Večerní program za 
zvuku kytar patřil už jen dospělým, 
kteří si to také užili. Velké poděko-
vání patří všem, kteří se podíleli 
na přípravách této akce pořádané 
Tělocvičnou jednotou Sokol Bílina 
za finanční podpory Města Bíliny. 
Ještě patří velký dík počasí a hlav-
ně všem, kteří si našli cestu na tuto 
akci.

Radek Nedbálek, 
starosta TJ Sokol Bílina

a přivítat ve vsi jaro. Když se jim 
vše podařilo, tak s chutí vhodily do 
ohně zlou Moranu a všechna koš-
ťátka.

Odměnou čarodějnicím byly ne-
jen sladkosti, ale také buřtíky, které 
si všichni společně u ohně opékali. 
Akci uspořádal spolek Veselý ven-
kov.                              Soňa Jermanová

Zlá Morana skončila v ohni a do Červeného Újezdu mohlo přijít jaro Za zdolání soutěžních stanovišť čekala na děti odměna

Foto: spolek Veselý venkov

Foto: TJ Sokol Bílina
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Cestujícím se otvírají nové možnosti, celý 
kraj mohou projet jen na jednu jízdenku

Významná změna čeká na cestu-
jící MHD, meziměstskými ze-

lenými autobusy i vlakem v rámci
Ústeckého kraje od 1. července. 

Zastupitelstvo města Bíliny schvá-
lilo podpis smlouvy mezi Ústec-
kým krajem a Bílinou o vzájemné 
spolupráci při zajištění vzájemné-
ho uznávání jízdních dokladů vy-
stavovaných dopravci Ústeckého 
kraje. Díky tomu budou lidé moci 
využívat různé druhy dopravy v 
kraji na jednu jízdenku. “Bílina se 
stane součástí integrovaného do-
pravního systému. Cestující si při 
každém přestupu nebudou muset 
znovu kupovat jízdenku, tím také 
ušetří. Věříme, že se lidé v novém 
systému rychle zorientují a budou 
využívat všech jeho výhod,” uvedla 
místostarostka města Zuzana Bař-
tipánová.
Pro cestující, kteří využívají pouze 
MHD v Bílině, zůstane vše při sta-
rém. Navíc ale mohou na jednu jíz-
denku přijet například autobusem 
na nádraží a odtud vlakem přejet 

na Kyselku. Kdo cestuje veřejnou 
dopravou po celém kraji, bude mít 
přestupy daleko snazší. “Zakoupí 
si třeba jízdenku do Teplic při na-
stupování do MHD v Bílině a tuto 
jízdenku pak předloží řidiči tak-
zvaného zeleného autobusu nebo 
průvodčímu vlaku a bude pokračo-
vat v cestě,” vysvětlil
vedoucí odboru dopravy Oldřich 
Jedlička. Velmi výhodné budou ča-
sové jízdenky. Po jejich zakoupení 
budou lidé v rámci integrovaného 
dopravního systému cestovat po 
celém kraji po danou dobu bez 
omezení. “To je samozřejmě vhod-
né pro pravidelné cestující, třeba 
pro studenty. Zakoupí si například 
časovou jízdenku na 90 dní a do 
školy budou z Bíliny moci dojíždět 
autobusy nebo vlaky, jak budou 
zrovna potřebovat,” řekl vedoucí 
odboru. 

Pavlína Nevrlá

Veškeré informace o cestování 
v rámci Ústeckého kraje je mož-

né najít na internetové adrese 
www.dopravauk.cz.
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Od 1.7.2016 se městská hromad-
ná doprava v Bílině stane součástí 
integrovaného dopravního systému 
DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE 
(DÚK). Tato změna by měla jejím 
uživatelům přinést podstatné rozší-
ření možností využívat integrovaný 
tarif, přitom by však neměla nijak 
zatížit ty, kteří používají ke svým 
cestám pouze MHD.

Co zůstává zachováno
Zůstává zachováno jednotlivé 

jízdné, platné pouze v zóně 461 na 
území města Bíliny (plné jízdné 10 
Kč pro cestující starší 15 let, zlevně-
né jízdné 5 Kč pro děti od 6 do 15 
let, bezplatná přeprava pro seniory 
starší 70 let, děti do 6 let, dětský ko-
čárek s dítěte, držitele průkazu ZTP 
a ZTP/P včetně průvodce držitele 
průkazu ZTP/P a další kategorie). 
Tyto jízdenky jsou nově přestupné 
a platí 45 minut od jejich zakou-
pení při nástupu do prvního spoje 
do okamžiku výstupu z posledního 
spoje. S jízdenkou pro jednu ces-
tu je možno libovolně přestupovat 
mezi jednotlivými druhy dopravy, 
tedy mezi autobusy MHD, linkový-
mi „zelenými“ autobusy, případně  
i vlaky mezi Bílinou a Kyselkou.  
Pokud cestující bude požadovat 
tento druh jízdného, měl by řidiči 
oznámit pouze „Bílina“. Při pře-
stupu do dalšího spoje se cestující 
prokáže jízdenkou, na které řidič 
zkontroluje platnou zónu (461)  
a splnění časového limitu 45 minut 
od nákupu jízdenky po výstup v cí-
lové zastávce cestujícího.

Jak se rozšíří možnosti při 
cestování po městě Bílina

Nově bude možné hradit jednot-
livou jízdu z elektronické peněžen-
ky v čipové kartě DÚK. Při tomto 
způsobu úhrady se cena snižuje 
(plné jízdné 9 Kč pro cestující starší 
15 let, zlevněné jízdné 4,50 Kč pro 
děti od 6 do 15 let). Při nástupu ces-
tující řidiči oznámí „Bílina“ a přilo-
ží čipovou kartu k odbavovacímu 
zařízení. To odečte příslušnou výši 
jízdného a vytiskne cestujícímu jíz-
denku. Při přestupu opět předkládá 
ke kontrole jízdenku. Možnost za-
koupení čipové karty viz Bezkon-
taktní čipové karty DÚK.

Pro pravidelné uživatele veřej-
né dopravy je připravena nabídka 
časových jízdenek s platností 7, 30 
nebo 90 dnů. Časové jízdenky lze 
zakoupit v papírové podobě nebo 
nahrát do čipové karty DÚK. Ča-
sové jízdenky lze zakoupit u řidičů 
MHD a linkových autobusů nebo 
v kancelářích dopravců (v Bílině je 
to informační kancelář ČSAD Sla-
ný na vlakovém nádraží). Zahájení 
platnosti časové jízdenky si cestu-
jící volí, nejde o kalendářní týdny, 
měsíce nebo čtvrtletí. S časovou 

jízdenkou je možno v daném časo-
vém období vykonat libovolný po-
čet jízd a bez omezení přestupovat 
mezi jednotlivými druhy dopravy.

Na území měst, kde je provozo-
vána městská hromadná doprava, 
tedy v Bílině, ale také v Teplicích, 

Ústí nad Labem a Děčíně, není 
možné využívat jednotlivé jízdné 
žákovské pro kategorii 6 -15 let  
a studentské pro kategorii 15 – 26 
let          a také žákovské časové jíz-
denky pro kategorii žák 6 -15 let. Ty 
jsou nahrazeny časovými jízdenka-
mi pro děti 6 – 15 let.

Jak se rozšíří možnosti při ces-
tování za hranice města Bílina

Cestující budou mít nově mož-
nost cestovat autobusem MHD  
a dále pokračovat linkovým auto-
busem nebo vlakem a opačně při 
zpáteční cestě na jednu jízdenku. 
Jízdenku si zakoupí při nástupu do 
autobusu MHD a v dalších spojích 
se už budou touto jízdenkou pouze 
prokazovat. Např. řidiči v autobusu 
MHD při nástupu oznámí „Tepli-
ce“, zakoupí si jízdenku, kterou se 
po přestupu do linkového autobu-
su prokáže řidiči nebo při přestupu 
do vlaku průvodčímu. I v tomto 
případě je možné využít časové 
jízdenky pro pravidelné cestování.  
Ve vlacích a v MHD Ústí nad Labem 
je platná pouze papírová podoba 
jednotlivých a časových jízdenek, 
tito dopravci zatím neumí přečíst 
čipové karty DÚK. Ceny jízdného 
a časových jízdenek jsou dány tari-
fem integrovaného systému DÚK. 
Veškeré informace o cestování  
v rámci Ústeckého kraje je možné 
najít na internetové adrese www.
dopravauk.cz. 

Pravidla pro používání student-
ského časového jízdného pro 
kategorii 15 – 26 let

Pokud student využívá časovou 
jízdenku nahranou do čipové kar-
ty, předloží na začátku školního 
nebo akademického roku v infor-
mační kanceláří potvrzení o studiu  
(v informačních kancelářích ARRI-
VA TEPLICE, s.r.o. v Teplicích  
a Duchcově též studentský průkaz 
ISIC), na čipové kartě je mu aktivo-
ván profil „Student“ a po celý rok 

si může kupovat časové jízdenky     
a prokazovat se jimi bez dalšího 
předkládání studentského průkazu, 
kterým by prokázal nárok na pří-
slušnou slevu.

Pokud student využívá časovou 
jízdenku v papírové podobě, musí 

při každém odbavení v autobuse 
nebo ve vlaku předložit žákov-
ský průkaz pro kategorii 15-26 let 
a doložit tak nárok na slevu. Žákov-
ský průkaz vystavují informační 
kanceláře všech dopravců včetně 
Českých drah. Žadatel si vyzvedne 
v těchto kancelářích formulář, vypl-
ní jméno, příjmení, adresu trvalého 
bydliště a název a adresu školské-
ho zařízení, opatří ho fotografií 
průkazkového formátu a nechá si 
ve svém školském zařízení potvr-
dit platnost pro daný školní nebo 
akademický rok. Nakonec si dá vy-
plněný průkaz ověřit v informační 
kanceláři některého dopravce.

Studentské časové jízdné pro 
kategorii 15 – 26 let je možno vy-
užívat celoročně i v období letních 
školních prázdnin. Tyto časové jíz-
denky lze použít i o sobotách, nedě-
lích a státem uznávaných svátcích 
bez ohledu na omezení uvedená                      
v žákovském průkazu a bez ohledu 
na místo bydliště a sídlo školy.

Pravidla pro používání zlevněné-
ho dětského jízdného pro kate-
gorii 6 – 15 let

Děti ve věku od 10 do 15 let pro-
kazují nárok na slevu jakýmkoli 
(oficiálním) průkazem obsahujícím 
fotografii, jméno, příjmení, datum 
narození a razítko vydávající orga-
nizace, příp. občanským průkazem 
či cestovním pasem, popř. průka-
zem dopravce vydaného za účelem 
uznávání slevy pro děti nebo žáky 
do 15 let věku se jménem, příjme-
ním, fotografií a datem narození 
nebo datem ukončení platnosti 
průkazu opravňujícím ke slevě pro 
dítě nebo žáka do 15 let věku. Po-
kud dítě používá časovou jízdenku 

nahranou do čipové karty DÚK, 
předloží při jejím pořizování v in-
formační kanceláří dopravce uve-
dený průkaz, na čipové kartě DÚK 
je mu aktivován profil „Dítě“ a po 
celou dobu platnosti profilu se 
může prokazovat časovou jízden-
kou bez dalšího předkládání dět-
ského průkazu, kterým by prokázal 
nárok na příslušnou slevu.

Bezkontaktní čipové karty DÚK 
(BČK DÚK)

Bezkontaktní čipové karty jsou 
vydávány a uznávány v těchto va-
riantách:
a) anonymní (nepersonifi-
kovaná) BČK DÚK je přenosná, 
neobsahuje osobní údaje držitele.

Tuto variantu BČK je možno za-
koupit ve všech informačních kan-
celářích dopravců nebo v autobu-
sech linkové          a městské dopravy. 
Anonymní BČK DÚK má nahraný 
profil dospělý a přenosný, k hrazení 
jízdného z elektronické peněženky 
nebo k prokazování nezlevněnou 
časovou jízdenkou ji může využít 
kdokoliv.
b) osobní (personifikova-
ná) BČK DÚK je nepřenosná, tzn.,  
že ji může používat jen její držitel. 
Na osobní BČK DÚK jsou vytiště-
né osobní údaje a fotografie držite-
le. Do personifikované BČK DÚK 
se nahrává profil zákazníka, který 
mu v případě používání zlevněné-
ho jízdného (jednotlivé a časové 
jízdenky pro děti kategorie 6 – 15 
let, studentské časové jízdné pro 
kategorii 15 – 26 let) zjednodušuje 
situaci, protože nemusí předkládat 
příslušný doklad, opravňující je ke 
slevě. 

Tuto variantu BČK DÚK je mož-
no si objednat v informačních kan-
celářích autobusových dopravců.

Spolu s nově zakoupenou BČK 
DÚK obdrží zákazník i Certifikát 
BČK DÚK. Tento Certifikát BČK 
DÚK je nutné předložit při řešení 
reklamace, blokování, odblokování, 
výměny a dalších situací životního 
cyklu BČK DÚK. 

Do BČK DÚK je možno nahrát 
časovou jízdenku nebo si nabít pe-
níze do elektronické peněženky, 
kterými lze následně hradit jízdné  
v linkové dopravě a městské dopra-
vě. 

Bezkontaktní čipové karty zatím 
není možné využívat při cestování 
vlaky Českých drah a v MHD Ústí 
nad Labem.

Ceny časových jízdenek pro zónu 461 Bílina

Cestující starší 15 let 7 denní – 75 Kč 30 denní – 260 Kč 90 denní – 700 Kč

Studenti 15 – 26 let 7 denní – 56 Kč 30 denní – 195 Kč 90 denní – 525 Kč

Děti 6 – 15 let 7 denní – 37 Kč 30 denní – 130 Kč 90 denní – 350 Kč

KDE ZÍSKAT INFORMACE
Informace je možno najít na internetových stránkách systému DOPRAVA  
ÚSTECKÉHO KRAJE www.dopravauk.cz, na internetových stránkách provozova-
tele MHD Bílina ARRIVA TEPLICE s.r.o. www.arriva-teplice.cz a v informačních 
kancelářích všech dopravců.

Všechny časové jízdenky je možno zakoupit jako elektronické do čipové kar-
ty, v papírové podobě jsou pouze na 7 a 30 dnů.
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Májový jarmark dal šanci novým tvářím

Dům dětí a mládeže při jarmarku bavil 
nejmenší a informoval rodiče o kroužcích

Sázkou do loterie se dá doslova 
nazvat akce, která se pořádá pod 

širým nebem. Počasí bývá nevy-
zpytatelné a od toho se také odvíjí 
vše ostatní. Májovému jarmarku v 
Bílině to letos vyšlo na sto procent. 
Slunečné počasí panovalo již od sa-
mého rána a vydrželo až do pozd-
ních večerních hodin. To přilákalo 
na Kyselku stovky návštěvníků, ti si 
mohli projít několik hlavních scén.

Děti si vyhrály

Růžový palouček patřil již tra-
dičně dětem, jimž se věnovali pra-
covníci z Domu dětí a mládeže. 
Děti si mohly vyrobit například 
různé šperky z doby Karla IV. O 
pohádkový program se postaral Jiří 
Balda a Divadlo Uličník z Teplic. 
Historickou scénu ovládly středo-
věké postavy v podání Bílinského 
historického spolku. „Připravili 
jsme soutěže v historickém duchu, 
děti si mohly zasoutěžit jednotlivě 
i společně třeba v přetahování se 
lanem nebo si zahrát čarodějnický 
hokej s košťaty,“ řekl jednatel His-
torického spolku Bílina Petr Voit.

Šikovné ruce překvapily

Novinkou na historické scéně 
byly stánky Šikovných rukou, kde 
svou uměleckou tvorbu předved-
li bílinští obyvatelé. K vidění byla 
keramika, šperky, ručně malovaná 
trika, bytové doplňky nebo výrob-
ky z vlny. Májový jarmark tak uká-

Nedílnou součástí Májového 
jarmarku jsou tvořivé dílny i jiná 
zábava Domu dětí a mládeže v Bí-
lině. Na Růžovém paloučku bylo 
letos třináct stanovišť. Děti si vy-
zkoušely, jak se maluje na obličej  
a v osmi dílničkách si mohly vyro-
bit dekorace či ozdoby. Také se se-
známili s novým kroužkem, který 
bude dům dětí pořádat, a to střílení 
z bezpečných airsoftových zbraní 
NERF. Nejmenší děti si vyhrály na 
skluzavce nebo vybarvovaly oma-
lovánky. 

Při jarmarku se u atrakcí domu 
dětí vystřídalo zhruba 600 dětí a je-
jich rodičů. “Zájem byl rovnoměr-
ně rozložen na všechny nabízené 
aktivity. Snad jen větší zájem jsme 
zaznamenali při představování již 

zmíněné nové aktivity, kde byl po 
celý den zástup zájemců o zkoušku 
svého střeleckého umění,” uved-
la ředitelka Domu dětí a mládeže  
v Bílině Krista Sýkorová.

V případě tvořivých dílen bylo 
možné si vyrobit královské žezlo, 
korunku, škrabošky, náušnice, kou-
zelný prsten, rámeček na fotografii 
nebo si ozdobit perníček. Tvořivé 
dílny byly zaměřeny na téma jar-
marku, kterým byla připomínka 
700. výročí narození Karla IV.

V průběhu celého dne poskyto-
vali všichni zaměstnanci domu dětí 
informace nejen o stávající nabídce 
akcí, ale také o nabídce letní čin-
nosti nebo plánovaných aktivitách 
dalšího školního roku. 

(red)

zal, kolik šikovných lidí se v Bílině 
najde.

V ostatních částech areálu lákaly 
návštěvníky stánky s občerstvením, 
které si příchozí hodně pochva-
lovali. Mezi stánkaři nechyběli již 
tradičně Baráčníci, stánky s DVD, 
kořením nebo sladkostmi.

Hudba pro všechny

Starší generace si poslechla na 
scéně U Kádi oblíbenou kapelu 
Pichlovanku, Malou muziku z Cho-
mutova a Duo Hvozdovi. „V Bílině 
se nám hraje velmi dobře, je tu totiž 
vždy velmi četné publikum. Kromě 
jarmarku hrajeme i při různých ak-
cích v kulturním domě, hráli jsme  
i na náměstí a zatím jsme se vždy 
setkali s báječným publikem. Lidé 
si s námi rádi zazpívají,“ uvedl Ja-
romír Truhlář z Pichlovanky.

Hlavní scéna v letním amfiteátru 
patřila tentokráte kapelám, které 
v Bílině hrály poprvé. Výjimkou 
byli pouze tepličtí Blue Rocket, 

kteří jsou na bílinské scéně téměř 
jako doma, a na reakcích diváků 
to bylo znát. Velkým překvapením 
dne byla skupina Mirai. Tu tvoří 
čtveřice mladíků, která to na pódiu 
pořádně rozjela. Sympatické vystu-
pování kapely, zdařilá hudba a za-
jímavé texty dokázaly vyburcovat 
i do té doby trochu laxní obecen-
stvo. Závěrečná autogramiáda byla 
důkazem toho, že Mirai si v Bílině 
našla své fanoušky.

Novinky i stálice

Poprvé také zahrála bílinská 
kapela Normal, s níž si zazpívala  
i vedoucí sboru Melodica Hana 
Ježková. Křehká zpěvačka dokáza-
la, že ani tvrdší muzika jí není cizí, 
a všechny přítomné velmi překva-
pila. Káča Rousová a Pavel Houfek 
si zazpívali v Bílině také poprvé  
a jejich příjemná hudba a zdařilé 
texty si našly cestu k posluchačům. 
Jako poslední zahrál Tomáč Kočko 
& Orchestr, jehož názvu se někteří 

zalekli, ale kdo si počkal, ten určitě 
nelitoval. Příjemná muzika, která 
dokázala naladit přítomné na vlnu 
rocku, folku, lidové písně, střihnuté 
na míru irským tónům.

Kavárnou zněl jazz a folk

Na Kafáči byl číslem jedna Žal-
man & spol. Tato kapela patří již 
řadu let mezi jedny z nejlepších 
folkových kapel u nás. Lesní ka-
várna tak praskala ve švech, a když  
se ozval známý nápěv žalmanov-
ských písniček, zpívali snad všech-
ny generace. 

Ovšem tuhle hudební scénu ote-
vírali bílinští hudebníci, kde se pod 
oficiálním názvem Petra Börnero-
vá skrývají její manžel Tomáš Bob-
rovniczký a jejich malý syn. O jeho 
hraní na bicí mluvila po koncertě 
snad celá Kyselka.

Do lesní kavárny také zavítala le-
genda českého jazzu, Jana Koubko-
vá. Malé pódium, velká zpěvačka 
a ohromná energie. Profesionalita 
se nedá této umělkyni určitě po-
přít. Příjemným hudebním dopro-
vodem byl jednoznačně bílinský 
Křáp, který ani nemůže na takové 
akci chybět.

Jak zhodnotila Májový jarmark 
vedoucí Kulturního centra v Bíli-
ně Martina Tuháčková, tak se celá 
akce organizačně povedla. „Tímto 
bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se na Májovém jarmarku podíleli. 
Je mi jasné, že když někdo bude 
chtít kritizovat, tak si něco najde, 
ale kolem mě vládla pohoda,“ řekla 
vedoucí.

Koncerty v letním amfiteátru lákaly při jarmarku posluchače

Dům dětí a mládeže připravil rozmanitou zábavu pro děti

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber

Lada Laiblová
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Jak se vám líbil jarmark?
“Chválíme hlavně výběr hudebních 
skupin, přijeli jsme sem vlastně spíše 
na koncert než na jarmark. Těšíme se 
na odpoledne a večer ve společnosti 
fajn muziky.”

Daniel Vácha, 34 let

“Jarmark máme rádi, chodíme každý 
rok. Já si ráda kupuji různé věci ve 
stáncích, letos jich je tu opravdu hod-
ně. Manžel zase každou chvíli něco 
ochutnává.” 

Alžběta Zikmundová, 50 let

“Chybí mi tu více historického pro-
gramu. Když je to jarmark, měl by být 
dobový.”

Milan Urbánek, 44 let

“Jsem tu letos podruhé, pozvala mě kamarádka 
z Bíliny. Líbí se mi hlavně prostředí Kyselky, ve 
kterém se jarmark koná. Nabídka ve stáncích není 
jen pouťová, takže jsem si koupila něco na památ-
ku a teď si jdeme sednout na kávičku a poslech-
nout si muziku.”

Eva Jirásková, 67 let
“Já se každý rok hlavně těším na klo-
básky a dobré pivo. Děti mě vytáhnou 
i na nějaké kolotoče, tak si asi zajez-
díme v bouracích autech a pak chtějí 
svézt na koni, to ale já raději nepů-
jdu.”

Ondřej Vlacho, 41 let

“Mám tyto slávy ráda, ta atmosféra, 
letos to tu voní skoro létem. Nákupy 
ve stáncích nejsou pro mě, já se ráda 
sejdu s přáteli a posedím. Tradičně 
vystřídáme všechny hudební scény, 
od dechovky až po tu modernu. Zná-
mé totiž mám jak mladé, tak staré a 
setkat se chci se všemi.” 

Jana Otčenášková, 58 let
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Při Branném dni v pivovaru vrátili rytíři úder

Z klubu důchodců 
zněla hudba sboru

Piknikový vůz z kachny? Přijďte se přesvědčit

Ve Fontáně se slavil 
Den matek

V bílinském pivovaru se konal 
v pořadí již pátý Branný den, 

tentokrát s podtitulem Rytíři vrací 
úder. Brány pivovaru se otevřely  
v 10 hodin a hned při vstupu na ná-
vštěvníky čekalo překvapení v po-
době nově vytvořené hradby, která 
byla pomyslnou branou do samého 
dění. Na nádvoří pivovaru se do 12 
hodin konal doprovodný program 
v podobě malování erbů, které 
měla na starost mládež ze skupiny 
Nejsme v Tísni.

Od 12 hodin začal hlavní pro-
gram pro děti. Soutěže, ve kterých 
děti sbíraly body a za své snažení 
si později odnášely malé odměny. 
Během dne se na stanovištích vy-
střídalo více jak 120 dětí a atmosfé-
ru dotvářela reprodukovaná hudba 
od Musica Canora. Zvláštností le-
tošního ročníku byl rytířský turnaj 
na koních pro děti, který pořádali 
přátelé Historického spolku ze stat-
ku El Šejn z Chomutova. Dále byla  
k vidění dobová kovárna, kde si 

děti mohly vyzkoušet práci kovářů 
a v neposlední řadě si mohly ne-
chat namalovat na obličej zajímavý 
obrázek od přátel z VKC Bílina.  
Po skončení soutěží přišlo na řadu 
vystoupení tanečnic ze skupiny Sa-
ffron tribe a Dua Marlen a celý den 
zakončila volná zábava s bílinskou 
kapelou Exit, která je nedílnou 
součástí akcí Historického spol-
ku města Bíliny. Na závěr bychom 
chtěli poděkovat všem dětem, 
co si přišly zasoutěžit a rodičům, 
že zůstali až do pozdních večerních 
hodin a společně s námi se dobře 
bavili. Nemalý dík patří také městu 
Bílina za podporu a Lesům sever, 
díky nimž mohla vzniknout hrad-
ba na nádvoří pivovaru.

Pokud podmínky dovolí, rádi 
bychom letos oslavili 100 let od po-
stavení pivovarského komína, čtvr-
tým ročníkem Slavností komína, 
které by se měly konat v létě a dále 
se na všechny budeme těšit na Stra-
šidelném pivovaru 15. října 2016.

V Klubu důchodců PP 1 se slavil 
Den matek. Příjemnou atmosfé-
ru zpříjemňoval svou hudbou pan 
Honza. Pozdravit všechny přítom-
né přijel hejtman Ústeckého kraje  
a starosta města Oldřich Bube-
níček s manželkou. Svým milým 
proslovem popřál ženám jen samé 

nej, poděkoval jim za práci, péči, 
kterou každá za svůj život odvedla.  
Mezi ženy přišla i místostarost-
ka Zuzana Bařtipánová a vedoucí  
pečovatelskéslužby Markéta Kali-
vodová. O příjemné zpestření se 
postaral hudební sbor Melodica při 
ZŠ Aléská.                  Eliška Růžičková

Již popáté se v Bílině setkají tak-
zvané kachny, tedy historická i no-
vodobá auta značky Citroën. Veřej-
nost se může 16. července těšit na 
výstavu aut na náměstí, kde si je 
bude moci prohlédnout. Organi-
zátoři předvedou, jak se dá z jaké-
koli kachny během několika minut 

udělat krásné piknikové vozidlo. 
Dále si lidé budou moci prohléd-
nout vojenskou techniku, zbraně  
a výstroj. 

Srazu se již tradičně zúčast-
ní zahraniční milovníci citroënů  
ze Švýcarska, Slovenska či Němec-
ka. Tři čtvrtiny vozů svou již ve 

veteránském věku, jsou tedy star-
ší třiceti let. Účast přislíbil majitel 
vozu s označením GS, který byl ve 
své době k dostání pouze v Tuze-
xu a vyrobeno bylo pouze dvě stě 
kusů. Přijede také šestikolové CX 
nebo takzvané prase, to má ozna-
čení HY a lidé si ho jistě pamatují 

pro jeho nezaměnitelnou kapotu  
z vlnitého plechu.

Po zahájení srazu na náměstí se 
vozy rozjedou na spanilou jízdu 
po okolí, cílem bude bílinský au-
tokemp. Loni na sraz přijelo 77 ci-
troënů, letos se počítá s podobnou 
účastí.                                            (pn) 

Téměř stovka návštěvníků při-
šla do Kulturního domu Fon-
tána oslavit Den matek. K po-
slechu zahrála skupina Regius 
band, jen málo kdo se nenechal 
zlákat líbivými rytmy známých 
českých písní, aby si nezatan-
čil nebo nezazpíval. Při oslavě 

předala květinu místostarostka 
města Veronika Horová a tajem-
ník Ladislav Kvěch předsedky-
ni Klubu důchodců 1 na Praž-
ském Předměstí Alžbětě Fialové. 
Dobrou náladu ještě podpoři-
lo vystoupení malých tanečnic  
z Domu dětí a mládeže. 

Branný den v pivovaru byl ve znamení rytířů a zábavy

V klubu důchodců oslavili přítomní Den matek Do Kulturního domu Fontána přišla téměř stovka návštěvníků

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber Foto: Václav Weber
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Jak se na hudební nástroje hraje?

V soutěžích jsou žáci z Lidické úspěšní

Šesťáci poslali vzkaz v lahvi po vodě

Takovou otázku si pravděpo-
dobně kladly děti z bílinských 

mateřských škol, když v polovině 
května vstupovaly do koncertního 
sálu Základní umělecké školy a vi-
děly výstavku nástrojů. Ukázkové 
koncerty pořádáme každoročně  
a předcházejí zápisům do ZUŠ pro 
další rok. Pravidelně je připravují 
paní učitelky Veronika Duchosla-
vová a Eliška Šimková, které doká-
žou zahrát písničku téměř na každý 
v ZUŠce vyučovaný nástroj.

Ovšem letos nezůstalo jen  
u ukázek hry na hudební nástroje. 
Vyučující tanečního oboru slečna 
Marie Dobiášová spolu s učitelem 
výtvarného oboru Miroslavem 
Mužíkem připravili pro děti z MŠ 
dopolední taneční a výtvarné díl-
ny, které se uskutečnily v bílinském 
víceúčelovém komunitním centru. 
Po tři dopoledne se děti seznamo-
valy se základy tanečního pohybu 

a s vybranými výtvarnými techni-
kami. Prostory víceúčelového ko-
munitního centra jsme ještě využili 
pro dvě akce konané v rámci IV. 
ročníku Týdne uměleckého vzdělá-
vání a amatérské tvorby, což je ce-

lostátní projekt propagující mimo 
jiné i unikátní systém základního 
uměleckého školství. Do projektu 
jsme se zapojili koncertem učitelů, 
při kterém spoluúčinkoval škol-
ní pěvecký sbor a výstavou prací 

žáků výtvarného oboru. Zvláště 
pro druhou jmenovanou akci byl 
sál komunitního centra ideálním 
prostředím, neboť škola nemá kro-
mě chodeb prostory pro výstavu 
dostupnou veřejnosti.

Přelom května a června je vždy 
obdobím zápisů pro další školní 
rok. Ty jsme letos spojili i se Dnem 
otevřených dveří. Každý zájemce 
tak měl možnost pohovořit s uči-
teli jednotlivých oborů a následně 
si vybrat, co chce na škole studo-
vat. Kapacita školy však pravidel-
ně umožňuje přijmout jen něko-
lik uchazečů na uvolněná místa. 
Přesto se stane, že někteří přijatí 
žáci v září nenastoupí. Proto téměř 
každoročně vyhlašujeme ještě do-
plňovací zápisy po zahájení nové-
ho školního roku. Tedy pokud jste 
uplynulé zápisy propásli, není vše 
ztraceno.

Bc. Jiří Kopa, ředitel školy

Celkem třikrát se probojova-
ly týmy žáků I. stupně ZŠ Lidická 
(třída 5.B) přes školní, okresní  
a krajská kola až do celostátního fi-
nále soutěží Finanční gramotnost, 
SAPERE – vědět jak žít a Tuta Via 
Vitae aneb bezpečně cestou občana 
EU.

Základní škola Lidická v těchto 
soutěžích, nad nimiž přijali záštitu 
nejen hejtmanové některých krajů 
a ministerstvo školství, ale v pří-

padě soutěže Finanční gramotnost 
také prezident ČR a Senát, repre-
zentovala Ústecký kraj a vedla si 
velmi dobře. V soutěžích Finanční 
gramotnost a SAPERE jsme vybo-
jovali pro Ústecký kraj celkově vždy 
6. místo, v soutěži Tuta Via Vitae 8. 
místo. Nutno zde dodat, že všichni 
účastníci finálových kol byli výbor-
ně připraveni, znali odpovědi na 
všechny otázky a tak rozhodovala 
rychlost klikání odpovědí (seti-

ny vteřiny) o celkovém umístění.
Jsme na naše žáky hrdí, protože 
umístit se mezi tisícovkami žáků  
a stovkami týmů v okresních a kraj-
ských soutěžích na celkově 6. nebo 
8. místě v celé České republice je 
velkým úspěchem. Velmi dobře si 
vedli naši žáci i v kategorii 2. stup-
ně ZŠ, kde jsme v soutěži Finanč-
ní gramotnost skončili v krajském 
kole na 3. místě a v soutěži Tuta Via 
Vitae na 4. místě.

Naše škola se dlouhodobě věnuje 
vzdělávání v oblasti finanční gra-
motnosti, zdravé výživy i bezpeč-
nosti občanů a do celostátních kol 
těchto soutěží se nám podařilo již 
několikrát probojovat.

Děkuji tímto všem zúčastněným 
žákům za skvělou reprezentaci ško-
ly i Ústeckého kraje a těším se spo-
lečně s nimi na další ročník těchto 
soutěží.               Mgr.  Marie Sechovcová 

ZŠ Bílina, Lidická

ce i do dalších cizích jazyků. Dopis 
jsme následně vložili do láhve, kte-
rou jsme zazátkovali a tu jsme pro 
jistotu zalili voskem. Sešli jsme se 
u řeky Bíliny a v několikaminuto-
vých intervalech jsme postupně 
posílali naše vzkazy po proudu. 

Šesťáci ze základní školy Aléská 
provedli v rámci hodiny zeměpi-
su pokus. Každý žák napsal dopis, 
který obsahoval základní infor-
mace o podstatě našeho pokusu a 
následně jej přeložil do němčiny, 
angličtiny a někteří z žáků dokon-

Doufáme, že alespoň některý z 
našich vzkazů na jeho cestě do Se-
verního moře někdo najde a pošle 
nám odpověď. Nyní nezbývá než 
čekat a třeba budeme překvapeni 
stejně jako naši již bývalí žáci, kteří 
posílali vzkaz před třemi lety a po 

několika měsíčním čekání přišla 
odpověď ze SRN! Starší pár vylovil 
několik desítek kilometrů od Ham-
burku vzkaz v láhvi a poslal zpět 
odpověď. Dopluje tentokrát někte-
rá z láhví až do moře?

 Bc. Jakub Jakl

Děti z mateřinek se v ZUŠ seznamovaly s hudeními nástroji

Děti vyrobily postavu Karla IV. v rámci 
oslav 700. výročí od panovníkova narození

Foto: ZUŠ

Foto: ZŠ Za Chlumem

ŽÁCI SI PŘIPOMNĚLI VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
V ZŠ Za Chlumem si žáci připomněli narozeniny našeho nejvýznamnějšího 

panovníka. Dne 14. května uplynulo 700 let od doby, kdy se Elišce Přemyslovně 
a Janu Lucemburskému narodil syn Václav, který později při biřmování přijal 
jméno po svém strýci Karlu IV. Sličném.

Nejprve se uskutečnil projektový den s názvem Karel IV. Žáci se seznámili  
s Karlovým životopisem a také s ozdobným písmem, které se v tehdejší literatuře 
používalo (iluminace, ozdobné barevné iniciály). Sami si poté vyzkoušeli napsat 
část textu podobným způsobem. Zopakovali si, která historická území spadala 
pod panovníkovu vládu. Měli k dispozici vzory jednotlivých erbů, ze kterých si 
jeden vybrali a pokusili se jej sami reprodukovat. Ve vědomostní soutěži si pak 
zopakovali fakta ze života Karla IV. a doby, ve které žil.

V hodinách výtvarné výchovy děti ztvárnily stavby, módu, korunovační kle-
noty i samotnou panovníkovu postavu. Ve vestibulu školy pak vznikla krásná  
a poučná výstava.                                                     Ing. Petra Jirásková, ZŠ Za Chlumem
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Programátoři bojovali 
v národním finále

Malí řidiči jezdili podle 
dopravních značek

Do Síbovky se slétli  
čarodějničtí učni

Národní finále Mladého progra-
mátora se konalo v ZŠ v Hodkovi-
cích nad Mohelkou. Soutěž otevřeli 
deváťáci scénkou na téma Karel IV., 
které se neslo celou soutěží.

V zadání měli soutěžící jak pří-
běh ze života našeho krále, tak i 
stavbu Karlova mostu. Zatímco po-
rota pozorně hodnotila úlohy, děti 
byly v sobotu odpoledne na výletě 
na zámku Sychrov. Zpátky jsme šli 
hezky po svých – pro programáto-

ry to byl opravdu nevšední zážitek.
Z bílinským borců můžeme mít 

radost. Jakub Martinovský se umís-
til na pěkném 5. místě, Michal Švec 
na 10. místě, oba v kategorii mlad-
ších žáků.

Velkou pochvalu zaslouží Petr 
Havlíček, do soutěže postupoval 
jako poslední a nakonec si také vy-
bojoval krásné 10. místo, nechal za 
sebou dalších 6 soutěžících. 

Irena Štrálová, Dům dětí a mládeže

V rámci měsíce bezpečnosti sil-
ničního provozu si děti ze třídy 
Včelky z MŠ Čapkova prakticky 
vyzkoušely jízdu na koloběžkách 
podle dopravních značek. Akce se 
uskutečnila na dopravním hřišti 
MŠ Čapkova.

Pro děti bylo již velkým zážitkem 
to, že ráno do školky přijely na svých 
koloběžkách s přilbami na hlavě a 
samozřejmě pod dohledem svých 
rodičů. Děti se na tuto akci předem 
náležitě připravily. Obeznámily se 

především se základními doprav-
ními značkami a zásadami chování 
chodců v silničním provozu. Děti 
si dokonce vyrobily i své vlastní 
řidičské průkazy. Na dopravním 
hřišti projížděly za velice přísné-
ho dozoru dopravního policisty 
- kamaráda Tomáše. Ten nikomu 
žádný dopravní přestupek nepro-
minul. Děti dopravní akci náležitě 
prožívaly a celkově se akce setkala  
s jejich velkým ohlasem.

Lenka Výborná, MŠ Čapkova

Děti z mateřinky v Síbově uli-
ci čekal velký slet čarodějnických 
učňů. Ve všech třídách po celý 
týden probíhaly přípravy. Tvořilo 
se, zpívalo se, zkrátka fantazie dětí  
i učitelek pracovala na plné obrát-
ky. Sovičky si pro jistotu vyrobi-
ly bylinné váčky neboli škapulíře 
proti všemu zlému. Směsí bylin a 
koření naplnily škapulíře a prones-
ly zaříkávadlo, a tak škapulíř zís-
kal kouzelnou moc. Děti tak měly 
možnost poznávat bylinky a jejich 
účinek na zdraví člověka, ale také 
nebezpečí při požití neznámých  
a jedovatých rostlin.V pátek ráno 
vítaly ve školce všechny příchozí 
čarodějnice a úderem 8. hodiny se 
mohlo začít.

Zahájení slavnostního sletu ve 
třídě Soviček začalo přivítáním  
a představením všech přítomných.
Hlavním bodem bylo seznámení  
s dopoledním programem - tradi-

ce pálení čarodějnic, hry a činnosti  
s cílem pochopení symbolu dobra 
a zla.

Prvním úkolem čarodějnických 
začátečníků bylo přednést kouzel-
né zaklínadlo a překousnout žížalu 
(želatinovou) jako součást předkr-
mu.

Dalším úkolem bylo procvičení 
zápěstí a prstů pro lepší kouzle-
ní: usoukat pavoučkovi pavučinu  
a sledovat trasu čarodějnice na koš-
těti. Dýchací cesty si malí učni pro-
cvičili za pomoci brčka a lentilek. 
Poté proběhla soutěž o nejrychlej-
šího pavouka a skákání v pytli.

Posledním úkolem bylo love-
ní „odporného hmyzu“ ve slizu.  
Ti nejodvážnější sliz dokonce 
ochutnali. Fakt to nebylo tak špat-
né. Po ukončení her následovalo 
vyhodnocení, předání vysvědčení  
a taneční veselice.

Hudralína a Lenorvíra ze Síbovky

Děti ukázaly rodičům, 
co se ve školce naučily

Ke Dni matek připravily děti z 
mateřské školy v Aléské ulici be-
sídku. Jako vždy se první i druhá 
třída zaplnila desítkami rodičů, 
prarodičů a ostatních členů rodin 
dětí. Všichni byli velmi překvape-
ni, co všechno se i ti nejmladší děti 

dokázaly během roku naučit. Ne-
byla nouze o krátké básničky, písně  
o několika slokách i hrané pohád-
ky. Vše děti zvládly na jedničku  
a na závěr ještě daly svým mamin-
kám vlastoručně vyrobené kytičky 
a přáníčka.                                    (pn)

Mladí programátoři z Bíliny uspěli v národním finále

Děti z MŠ Aléská při besídce

Děti na koloběžkách jezdily na dopravním hřišti podle značek Příprava na kouzlení, děti procvičují dýchací cesty foukáním lentilek

Foto: DDM

Foto: MŠ Čapkova Foto: MŠ Síbova

Foto: Pavlína Nevrlá
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Schválila:
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí dotace ve výši 25.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a 
Fondem ohrožených dětí jako příjem-
cem, na obnovení vybavení bytu pracovi-
ště Fondu ohrožených dětí – Zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc Kloká-
nek Teplice, v roce 2016.

 Uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem Bílina jako obdarovaným a Mgr. An-
nou Spáčilovou, vedoucí lékárny Salvia  
v Bílině, jako dárcem na přijetí peněžitého 
daru ve výši 7.000 Kč pro Klub důchodců 
I.

 Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 
58.000 Kč na dopravu z předčasně ukon-
čeného výjezdu do školy v přírodě v první 
polovině dubna 2016.

 Uzavření smlouvy o podnájmu mezi 
společností EQUI Bořeň – Svinčice, s. r. 
o., jako nájemcem a městem Bílina, jako 
podnájemcem. Předmětem smlouvy je 
část poz. parc. č. 688/1, k. ú. Lužice u Mostu 
za účelem provádění první části zkoušek  
z praktické jízdy dle § 19 odst. 1 vyhlášky 
č. 167/2002 Sb.

 Uzavření smlouvy o nájmu mezi měs-
tem Bílina jako pronajímatelem a Phys-
iocare MV, s. r. o., Skršín Dobrčice 34, 

Schválila:
 Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o částku 

ve výši 46.900 Kč o průtokovou dotaci na 
projekt „Pochopením k toleranci a re-
spektu 2016“.

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a or-
ganizací SK Bílina, z. s., jako příjemcem 
pro oddíl stolního tenisu na pronájmy tě-
locvičen v roce 2016.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Okresním mysli-
veckým spolkem, Teplice, jako příjem-
cem na hodnocení chovatelské přehlídky 
trofejí zvěře ulovené v regionu, která se 
konala v květnu 2016 v Hrobu.
Ukončení smlouvy o nájmu č. 369 prostor 
sloužících podnikání na adrese Mírové 
náměstí 90 uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem Zdeňkem 
Jiráskem, bytem Bílina, jako nájemcem, k 

Bílina s využitím rezervního fondu  
Městských technických služeb Bílina  
a složením akontace ve výši 50 % z poři-
zovací hodnoty vozidla.
 
Souhlasila:
S podáním žádosti Městské knihovny  
v Bílině o poskytnutí dotace z projektu 
„Česká knihovna“ pro rok 2016.

 S využitím investičního fondu Měst-
ských technických služeb ve výši 300.000 
Kč na opravy minigolfových drah, vý-
měnu veřejného osvětlení na koupališti  
Kyselka a rozšíření garážového stání na 
rolbu – zimní stadion.

 Se zakoupením rolby na úpravu ledové 
plochy na zimní stadion formou leasingu, 
se zapojením rezervního fondu Měst-
ských technických služeb Bílina, včetně 
první splátky ve výši 1. mil. Kč.
Zřídila:
Oddělení sociální péče odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, s platností od 
01.09.2016.

 Pracovní pozice na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, s platností od 
01.09.2016 a to:

* „vedoucí oddělení sociální péče“, s úvaz-
kem 1,0

předloženého odborem školství, kultury 
a sportu.

 Účetní závěrku Městských technických 
služeb Bílina k 31.12.2015 včetně rozděle-
ní hospodářského výsledku do fondů, dle 
návrhu ředitelky MTSBí.

Souhlasila:
S udělením výjimky nad počet dětí sta-
noveného prováděcím právním před-
pisem v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
dějších předpisů. V přípravné třídě ZŠ Za 
Chlumem 824, může být pro školní rok 
2016/2017 zapsáno 19 dětí za předpokla-
du, že toto zvýšení počtu není na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví.

 S rozdělením finančního daru v celko-
vé výši 1.750.000 Kč na základě smlouvy 

jednatel Vladimíra Pýchová a Martina 
Michálková, bytem Bílina,  jako nájem-
cem. Předmětem smlouvy je pronájem 
prostoru sloužícího podnikání na adrese 
Mírové náměstí 46, Bílina, 1. patro pro 
účel využití služby – fyzioterapie, s účin-
ností smlouvy od 01.05.2016, na dobu 
neurčitou s výpovědní dobou dle § 2312 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského záko-
níku, za nájemné dle platné směrnice o 
nájmu z prostor sloužících podnikání.

 Stanoviska bytové komise dle zápisu  
z 20.04.2016.

 Pravidla pro vydávání povolenek  
k průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací  
ve městě Bílina pro motorová vozidla  
s hmotností převyšující 6 tun, dle návrhu 
předloženého vedoucím odboru dopravy, 
a to s účinností od 01.07.2016.

 Metodický pokyn k umisťování firem-
ních označení, reklamních a informač-
ních zařízení na území Městské památko-
vé zóny Bílina, dle návrhu předloženého  
stavebním úřadem a životním prostředím,  
a to s účinností od 01.05.2016.

 Použití fondu investic ZUŠ Gustava  
Waltera ve výši 210.000 Kč na pořízení 
klavírního křídla August Förster.

 Nákup nového osobního vozidla pro 
správu Městských technických služeb  

30.06.2016 dle žádosti nájemce.
 Uzavření smlouvy o právu provést stav-

bu týkající se stavby s názvem „Cyklo-
stezka přes Radovesickou výsypku“, mezi 
městem Bílina jako stavebníkem a spo-
lečností Severočeské doly, a. s., se sídlem 
Chomutov, jako vlastníkem pozemku p. 
č. 286/33, na kterém bude stavba vybudo-
vána. Rada města zároveň souhlasí s pod-
mínkami v této smlouvě stanovenými.
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
Městskými technickými službami Bílina 
a společností Le Cheque Déjeuner, s. r. 
o. Předmětem smlouvy je přijímat plat-
by prostřednictvím poukázek a možnost 
tyto poukázky za podmínek dohodnu-
tých ve smlouvě zpětně zpeněžit.

 Zveřejnění záměru pronájmu prostor 
na adrese Mírové náměstí 90, Bílina, o 
celkové výměře 123,92 m2 pro účel vyu-
žití jako prodejna.

 Úpravu Volebního řádu školské rady, 
s účinností od 01.06.2016, dle návrhu 

* „sociální pracovník IV“, s úvazkem 1,0

* „sociální pracovník – náhradní rodinná 
péče II“ s úvazkem 1,0
 
 
Vzala na vědomí:

 Splnění usnesení RM, kterým bylo 
uloženo vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví zpracováním personální 
koncepce tohoto odboru.

 Výsledek jednání s panem Císařem,  
který neprojevil zájem o rekonstrukci 
komunikace, která je využívána občany 
města Bíliny k průchodu – z ulice Zámec-
ká (Komenského) do parku u Husitské 
Bašty.

 Informaci odboru stavebního úřadu  
a životního prostředí k možnosti nové 
příjezdové cesty do areálu sběrného dvora 
v případě prodeje objektu areálu bývalých 
vojenských kasáren.

 Zápisy z komise pro bezpečnost a pre-
venci kriminality z 30.03.2016 a komise 
pro školství, kulturu a sport z 11.04.2016.

 Finanční náročnost na dům pro seniory 
– 17 lůžek v současné LDN B a varianty 
náročnosti v případném novém domu 
pro seniory pro 25, 60, 80, 90 a 120 kli-
entů.

o dlouhodobé spolupráci mezi městem 
Bílina a Severočeskými doly, a. s.

Vzala na vědomí:
 Informaci vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu o žádosti obce Hrobčice 
o příspěvek na kulturní akci Dětský den 
Hrobčice 2016.

 Informaci ředitele městské policie k za-
bezpečení škol a školských zařízení zříze-
ných městem Bílina.

 Zápis ze sociálně zdravotní komise z 
13.04.2016.

 Stanovisko odboru dopravy, s tím, že 
situace ve smyslu jednosměrného provo-
zu v lokalitách Pražské předměstí I. a II. 
je únosná, ale i přes toto je třeba prověřit 
funkčnost a efektivnost daného řešení, 
vyhodnocení jeho dopadů a případnou 
úpravu dopravního značení v těchto loka-
litách ve smyslu zpracování jednoduché 
studie dopravy. Zajištěním této studie po-
věřuje RM vedoucího OD.

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)

Rada města na své 11. schůzi konané 3. května mimo jiné:

Rada města na své 12. schůzi konané 17. května mimo jiné:

Rádi bychom poděkovali 
celému kolektivu Pečovatelské 
služby pod vedením paní ve-
doucí Bc. Markéty Kalivodové 
za besídku konanou 10. května 
2016 ke Dni matek. Besídka 
byla na vysoké úrovni a všich-
ni jsme byli mile překvapeni. 
Díky patří také ZUŠ Bílina 
za profesionální vystoupení.                                                         
Obyvatelé pečovatelských domů

Poděkování
Na zahradě Domu dětí a mlá-

deže v Bílině se konal čarodějnic-
ký rej. Zahrada se zaplnila různý-
mi postavami ze země čarodějnic  
a čarodějů. Pro děti byla připra-
vena diskotéka a soutěže s Dance-
mission. Kdo z dětí chtěl, mohl si 
opéct špekáček a využít zahradu 
domu dětí k různým hrám. Děti 
si také mohly nechat namalovat 
různé motivy na obličej. Čaroděj-
nické odpoledne se moc povedlo  
a my se můžeme těšit na další 
akce.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLAVIL ČARODĚJNICE

Foto: Václav Weber
(ddm)
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Minigolf láká turisty z okolí i místní hráče
Nápad za všechny peníze, tak  

by se dala nazvat výstavba mini-
golfu v bílinském areálu Kyselka 
na počátku 70. let uplynulého sto-
letí. Původně měl sloužit jako re-
kreační místo pro lázeňské hosty,  
ale postupem času si minigolf oblíbili  
i bílinští obyvatelé. Tehdejší mládež 
přišla s nápadem pořádání turnajů 

o putovní pohár a minigolf doslova 
praskal ve švech. V následujících 
letech začala sláva minigolfu mírně 
upadat. 

V roce 2012 zahájilo měs-
to, jako vlastník areálu společně  
s novým nájemcem, rekonstruk-
ci celého zázemí a minigolfových 
drah. „V současné době dispo-

nuje minigolf osmnácti drahami.  
Cestu na minigolf si postupně 
opět nachází široká veřejnost, 
Areál využívají i základní školy  
v rámci výletů, a to nejen bílinské,  
ale i z okolí, například z Teplic, 
Mostu nebo Krupky,“ uvedl sou-
časný provozovatel bílinského mi-
nigolfu Pavel Bárta, který zajišťuje 

servis a provoz minigolfu také fir-
mám, které využívají podobné akce 
na společná setkávání. Změřit síly 
si ale mohou také rodinní přísluš-
níci mezi sebou, kamarádi nebo 
parta lidí, která se chce dobře po-
bavit v místě obklopené malebnou 
přírodou. 

(lal)

Minigolf hrají děti i dospělí Foto: Archiv

PŘENECHÁM 
TRAFIKU

s terminálem Sazka

Na sídlišti 
Za Chlumem.

Tel. 777 550 82

VzpomínámeKdo byl milován, 
nebude nikdy zapomenut.

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem 
příbuzným a známým smutnou zprávu, 

že nás navždy opustil náš drahý a milovaný 
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan

Ladislav Novák
Zemřel v pondělí 2. května 2016

ve věku nedožitých 93 let.

Děkujeme všem, 
kteří tichou vzpomínkou uctí jeho 

památku.

vnuk Petr s rodinou
syn Jaroslav

a kolektiv stolního tenisu

Stále to bolí a chybíš nám. 
Dne 4.6.2016 to bude 5 let od doby, co nás 
opustil  drahý, milovaný tatínek, manžel, 

dědeček a kamarád 

Milan Stařeček.

S láskou vzpomíná 
dcera Martina s manželem, 

manželka Jiřina, vnoučata Milan, 
Míša a Monika, rodina a kamarádi.

HLEDÁME 
Obchodní zástupce do týmu 
Nabízíme
• Profesionální a příjemné 
 pracovní prostředí
• Zaškolení a další rozvoj

• Práci s lidmi
• Týdenní provizi 
• Otevřenost a férovost

Již počtvrté se ve Světci konaly rybářské 
závody Memoriál Jardy a Vaška. Letos se na 
dvoudenní chytání sešlo šestnáct rybářů roz-
dělených do osmi družstev. Putovní pohár si 
nakonec odvezl Miroslav Krigler a Vladimír 
Fišer. “Rozhodující je délka ryby, kterou tým 
uloví. Délky se postupně sčítají. Vítězné druž-
stvo se od ostatních bodově vzdálilo hlavně 
díky ulovenému kaprovi, který měřil 78 cen-
timetrů,” uvedl organizátor závodů Roman 
Klain. Vítězové ulovili ryby v celkové délce 
8,60 metru, druhý tým získal 3,20 metru. (pn)

Vítězný tým nachytal přes osm metrů ryb

Foto: Roman Klain

Blahopřání
Dne 7. května oslavila 75. narozeniny 
paní 

Anita Petrlíková.
Květinu a dárek si převzala od místostarostky 
města Veroniky Horové a gratulaci přijala i od 
matrikářky Martiny Tučkové. 

Do dalších let přejeme pevné zdraví, mnoho 
štěstí a lásky. 

Provozní doba:

květen – červen
po – pá 14.00 – 19.00
so – ne 10.00 – 20.00

červenec – srpen
po – ne 10.00 – 20.00

září
po – pá 14.00 – 19.00
so – ne 10.00 – 20.00
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Boxer Petr Novák z Fight Club Bílina 
získal zlato z mezinárodního turnaje

V Memoriálu Emila Altmanna se dařilo 
bílinskému dorostu kuželkářů

Šestnáctiletý boxer Petr Novák, 
zápasící za Fight Club Bílina, vy-
hrál mezinárodní turnaj Osvobo-
zení Plzně 1945. Obrovský úspěch 
je pro něj odměnou za pečlivou  
a tvrdou přípravu. “Byl to pro mě 
nejtěžší zápas v mé kariéře, tréno-
val jsem opravdu naplno šest dní  
v týdnu. Moc jsem chtěl vyhrát,” 
řekl Petr Novák. 

Mladý boxer začal se sportem 
ve třinácti letech. “Od malička 
jsem jezdil na tréninky s tátou, to 
jsem ale spíš běhal po ringu a dě-
lal blbosti,” vzpomínal s úsměvem. 
“Někdy ve třinácti letech mě box 
začal bavit jako sport a od čtrnácti 
jsem začal naplno trénovat a jezdit 
na zápasy,” dodal. Za dva roky se 

Sportovní kuželkářský klub Bí-
lina uspořádal již čtrnáctý ročník 
Memoriálu Emila Altmanna. Do 
Bíliny se sjely týmy z Plzeňska, 
Karlovarska a z Ústeckého Stře-
dočeského a Libereckého kraje. 

Soutěžilo se v kategoriích družstev, 
mužů, žen, hochů a dívek. Celkem 
se turnaje zúčastnilo 166 soutě-
žících, z toho 107 mužů, 43 žen a 
16 žáků. Bílinští se v družstvech 
umístili na 13. místě, velmi dobře si 

vedli v kategorii dorost - hoši, kde 
obsadili první tři místa. 

Turnaj se mohl uskutečnit také 
díky městu Bílina, společnosti Doly 

Bílina a měl podporu i náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje Stanisla-
va Rybáka. 

(pn)

zúčastnil čtrnácti zápasů, z toho 
třináctkrát vyhrál. “Ta jedna pro-
hra byla na letošním Mistrovství 
České republiky v Budějovicích, 
kde mi postup do finále překazil 

Michal Chodil a skončil jsem tře-
tí,” uvedl Petr Novák. Při mezi-
národním turnaji v Plzni se karta 
obrátila. Petr nejprve porazil sou-
peře z Litvy 3:0 na body a do fi-

nále nastoupil právě se soupeřem, 
který ho jako jediný dokázal pora-
zit. To se mu ale nyní nepodařilo  
a Petr Novák se stal vítězem ve své 
kategorii. “Po turnaji jsem se ani 
necítil být unavený. 

Naopak, nakoplo mě to a těším 
se na další turnaje,” zhodnotil svou 
výhru. Podle slov trenéra je Petr 
velmi zodpovědný v přístupu k tré-
nování. “Připravuje se pečlivě, vždy 
s plným nasazením, nevynechává 
tréninky. Je to dříč,” řekl hlavní tre-
nér Fight Clubu Bílina Václav Pan-
chártek, který v Petrovi viděl talent 
hned od příchodu do klubu. “Tré-
nuji ho od začátku, věděl jsem, že 
bude dobrý, bylo to v něm,” dodal 
trenér.  Petr bude dál naplno tréno-
vat, dál bude chtít porážet soupeře 
a vyhrávat turnaje. Jen tak se totiž 
může dostat na olympijské hry. To 
je jeho sportovní cíl.

Za úspěch boxer vděčí nejen 
svým trenérům, ale také své rodi-
ně. “Mám obrovskou podporu otce  
a strýce. Když netrénuji v Bílině, 
tak mě vedou oni. Podporují mě 
a radí mi,” řekl Petr Novák. Přes-
tože trénuje šestkrát v týdnu, zbý-
vá mu čas i na studium a také na 
jeho čtyřnohého mazlíčka. “Moc 
rád chodím na procházky se svým 
psem, je to pro mě odreagování  
a relax,” dodal. 

Trenéry Petra Nováka jsou Vác-
lav Panchártek, Milan Vršecký  
a Petr Novák starší, boxuje za pod-
pory Realitní kanceláře RE/MAX 
Synergy Teplice a Fitness centra 
Jiskra Bílina.  

Milan Vršecký

Petr Novák při tréninku

Vítězný tým. Zleva trenéři Milan Vršecký a Václav Panchártek, boxer Petr Novák a jeho otec Petr Novák starší

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá

2. Jan Myslík - Holýšov
3. Radek Hejhal 

Kategorie dorost - hoši
1. Tomáš Šaněk - SKK Bílina
2. Tomáš Hubatý - SKK Bílina
3. Daniel Chrástecký - SKK Bílina

Kategorie dorost - dívky
1. Sára Foukmerová - Loko Ústí
2. Veronika Horková - Holýšov
3. Šárka Vohnoutová - Loko Ústí

Kategorie družstev
1. Vořešpruti Spořice
2. Konstruktiva Praha
3. KK Trnovany

Kategorie žen
1. Markéta Hofmanová - Sokol Duchcov
2. Eva Jelínková - Vořešpruti Spořice
3. Olga Hejhalová - Vořešpruti Spořice

Kategorie mužů
1. Miroslav Jelínek - Vořešpruti Spořice

VÝSLEDKY: 
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Na Mistrovství Evropy JKA juniorů a 
seniorů v Dublinu se Bílinští neztratili

Zápas s Chomutovem byl vyrovnaný, 
vítěznou sérii fotbalistů z Bíliny ale neukončil

První dubnový víkend hostil Du-
blin Mistrovství Evropy JKA ju-

niorů a seniorů.Do hlavního města 
Irska se sjelo 211 závodníků z 22 
zemí Evropy. Mezi nimi nechyběla 
ani Česká republika. Naše barvy re-
prezentovalo 10 seniorů a 7 juniorů 
pod vedením reprezentačního tre-
néra Richarda Růžičky. 

V dopoledním programu pro-
běhly eliminační závody kata, se-
mifinále kata, eliminace kata týmy 
a eliminační závod kumite. Odpo-
lední závod byl vyhrazený týmům 
kata a kumite. Po slavnostním za-
hájení proběhl finálový blok šam-
pionátu.

 
Odpoledne v den  pálení čaro-

dějnic přijel  do Bíliny sehrát další 
kolo KP nebezpečný tým z Cho-

mutova, soused domácích v tabul-
ce. Přestože se Bílině mimořádně 
daří a zaznamenala tři vítězství v 
řadě, stále ještě není zachráněna a 
nutně potřebuje body. Situace se 
vyvíjí tak, že z KP může sestoupit 
až pět posledních týmů  a každý 
bod je velmi cenný. Totéž dobře vě-
děl i soupeř z Chomutova, a proto 
zahájil zápas s velkou snahou, ne-
dal domácím ani metr prostoru za-
darmo. Hra v prvním poločase byla 
vyrovnaná, Bílina dobývala branku 
hostů, ti urputně bránili a snažili se 
o rychlé brejky. Góly však přišly až 
ve druhém poločase.

V 60. minutě dostal pas za obra-
nu Bečvařík, byl faulován branká-

řem. K penaltě se postavil střelec 
domácích Tůma – tvrdou střelu 
skvěle vyrazil hostující brankář 
Plachý. O deset minut později padl 
první gól. Rychlý Záhradský potáhl 
po pravé straně míč do pokutového 
území a křížnou  střelou se nemýlil 
– 1:0. O pět minut později bylo de-
finitivně rozhodnuto. Střídající Po-
daný zakončil parádní sólo kličkou 
„dva v jednom“, kterou zároveň 
oklamal obránce i brankáře a vstře-
lil druhý gól - 2:0. Poté už se pouze 
dohrávalo ve středu hřiště. Bílina 
čtvrtým vítězstvím v řadě potvrdila 
výbornou formu a udělala důležitý 
krok ke klidnému závěru bez sestu-
pových starostí.

Klub SKM Bílina na ME repre-
zentoval Daniel Engler v disciplí-
nách Kumite seniorů a Kumite 
team seniorů. Bohužel v zápasech 
jednotlivců bylo prodloužené utká-
ní s ruským reprezentantem první 
a také poslední na této vrcholné 
soutěži. 

Seniorský tým kumite ve složení 
Babor, Engler, Růžička a Zdobin-
ský si došel pro skvělé 3. místo.

Česká republika získala na le-
tošním ME JKA seniorů a juniorů 
5 brozových medailí a dokázala,  
že patří mezi kvalitní týmy Evropy. 

Daniel Engler, SKM Bílina
Za JKA ČR Kumite tým seniorů zleva ve složení: Hlavní trenér reprezentace JKA ČR Ing. 
Richard Růžička, za SKBU Hostivař Praha Marek Babor a za SKM Bílina z.s. Daniel Engler

Foto: SKM Bílina

Petr Procházka

Petr Procházka

žení domácí branky. Bílině se na 
jaře daří a její forma v této době 
kulminuje. Opírá se o kolektivní 
výkon, má však také , jak se dnes 
moderně říká, rozdílové hráče, 
kteří jsou schopni rozhodovat. 

Ve hře obrany je to stoper Ka-
rel, rychlý, důrazný, vynikající 
ve hře hlavou. V útočné čin-
nosti má v této době famózní 

formu Záhradský, který uniká 
po křídle, tvoří hru i střílí dů-
ležité góly. Přidávají se zkušení 
Mergl a Bečvařík vzadu, technik 
a tvůrce hry Král a v útoku stále 
lepší Kotěšovský. Nebezpečnému 
kanonýru Tůmovi se skvěle daří 
hlavně venku. Z toho pak vyply-
ne průměr více než 4 branky na 
utkání v posledních šesti kolech.
Brankovou úrodu proti Postolo-

prtům zahájil v 10. minutě Kotě-
šovský, který zúročil prudký pří-
zemní centr Kozlera. Postoloprty 
vyrovnaly v 23. minutě po chybě 
brankáře domácích. Už se zdálo, 
že poločas skončí remízou, když 
si k trestnému kopu postavil míč 
na roh šestnáctky Záhradský a ne-
skutečnou bombou vymetl pavu-
činy v šibenici branky hostů.

Třetí gól vstřelil znovu „Kuky“ 
Záhradský po pěkné kombina-
ci s Kotěšovským a Katreničem  
v 61. minutě. Další záznam má 
„na svědomí“ Kotěšovský, který 
dostal před branku krásný míč od 
Katreniče. Katrenič potom uzavřel 
skóre zápasu na 5:1 tvrdou střelou 
z 20 metrů. V pohodě hrající do-
mácí v klidu dovedli zápas k jas-
nému vítězství.

V 25. kole KP hostila Bílina 
Postoloprty, které po podzimní 
„bídě“ na jaře předvádějí zlepšené 
výkony a postupně stoupají ta-
bulkou KP. Hrál se útočný fotbal, 
Postoloprty nebetonovaly a vyu-
žívaly každé příležitosti k ohro-

V zápase s Postoloprty bylo vítězství jasné

Bílina – Chomutov 2:0 (0:0)

Branky: 
Záhradský, Podaný

Sestava domácích: 
Kovačka – Bečvařík, Karel, Mergl, 
Baran – Záhradský, Král, Pavlíček, 
Levý – Kotěšovský, Tůma

Střídali: 
Podaný, Kozler, Procházka

Bílina – Postoloprty 5:1(2:1)

Branky: Kotěšovský 2, Záhradský 
2, Katrenič

Sestava domácích :
Kovačka – Bečvařík,Mergl,Ka-
rel,Baran – Záhradský, Pavlíček, 
Král, Kozler  – Kotěšovský, Tůma

Střídali:Katrenič, Podaný, 
Procházka, Rokos
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Odhodlaní fotbalisté z Bíliny zaskočili 
soupeře v Hrobcích trvalým tlakem

Bílinští předvedli v Krupce technickou hru

Karatisté oddílu SKM Bílina se ve Velké ceně 
Kadaně dostali na stupně vítězů

Nejlepší výkon jarní sezóny po-
dali fotbalisté Bíliny na hřišti v 
Hrobcích. Ačkoli k těžkému utká-
ní přijela pouze s jedním náhrad-
níkem do pole, od začátku všichni 
hráči projevovali enormní snahu 
a Hrobce, které doma dávají hod-
ně gólů, byly zaskočeny trvalým 
tlakem hostů na míč, důsledným 
napadáním už od středu hřiště. 
Běhavý a pracovitý výkon všech 
hráčů přinesl velice brzy i góly. Ve 
čtvrté minutě Kotěšovský dobíhá-
ním donutil brankáře domácích  
ke kopu do autu, který mu vzápětí 
vhodil Kozler před bránu. Kotě-

Krásné počasí svědčilo okresní-
mu derby mezi Krupkou a Bílinou. 
Hrál se fotbal plný vyložených šan-
cí, tak trochu v „obráceném gardu“. 
Zatímco domácí se soustředili na 
obranu, z které podnikali rychlé 
brejky přes Rilkeho většinou na D. 
Valentu, hosté z Bíliny hráli tech-
nický fotbal s dlouhým držením 
míče, které většinou vyústilo finál-
ní přihrávkou na hroty Kotěšov-
ského nebo Tůmu. Opticky měla 
Bílina většinu zápasu převahu, na 
množství šancí by utkání svědčila 
remíza. Po prvním gólu Krupky 

V sobotu oddíl SKM Bílina vyjel 
na závody do Kadaně, kde se 

konal 3. ročník Velké ceny.
Tyto závody pro naše svěřence 

byly i součástí přípravy na nadchá-
zející mistrovství České republiky 
JKA. Naši závodníci se důkladně 
připravovali, aby zanechali na zá-
vodech co nejlepší a nejkvalitněj-
ší výkon nejen v kata a kumite,  
ale i v kata teamu.

Celkem z našeho klubu vycesto-
valo 16 závodníků a 1 kata team. 
Kluci a děvčata si nevedli špat-
ně, ukázali dobrou připravenost  
a dostali se svými výkony na stup-

šovský našel nabíhajícího Tůmu a 
ten do prázdné branky -1:0. V 15. 
minutě unikl Tůma a jeho střelu 
doklepl Kotěšovský – 2:0. O dvě 
minuty později znovu utekl Tůma 
a do prázdné branky – 3:0. Uply-
nuly znovu dvě minuty a tentokrát 
domácí skórovali po centru zblízka 
-1:3.

Potom se gólostroj zastavil, ale 
Bílina velmi dobře držela domácí 
ve středu hřiště a nedovolila žádný 
průnik před Pohlovu branku. Ve 
43. minutě dovršil svůj excelentní 
výkon neudržitelný Tůma třetím 
gólem – 1:4.

Před poločasem se zranil bílin-
ský brankář Pohl, který byl nemilo-

cítila Bílina oprávněně křivdu. Po 
jasném faulu domácích (sražení 
hostujícího hráče rukama viděl 
celý stadion kromě rozhodčích) se 
dostal k míči Rilke a hlavou přikle-
pl před branku spoluhráči – 1:0.

Bílina do poločasu zaslouženě 
vyrovnala . Tůma našel v náběhu 
„rychlíka“ Kotěšovského a ten si v 
souboji s brankářem poradil -1:1.

Krupka výborně vstoupila do 
druhého poločasu.Ve 48. minutě 
po zbytečném rohu skóroval D. 
Valenta. Další goĺ padl znovu po 
hrubé chybě obránce v 67. minutě.

Posledních dvacet minut probí-
halo za drtivého tlaku Bíliny, která 

srdně sražen ve výskoku a do dru-
hého poločasu nenastoupil. Jestli 
si domácí plánovali, že se pokusí 
ve druhém poločase o zvrat, byli 
zklamáni už v 51. minutě, kdy Zá-
hradský poslal oblouk za obranu, 
dravým sprintem ho doběhl Baran 
a přesným lobem zvýšil na 1:5. Do-
mácí korigovali v 67. minutě zblíz-
ka a tím uzavřeli gólový účet zá-
pasu. Bílina kolektivním výkonem 
překvapila a převyšovala domácí 
ve všech směrech. „Dnešní výkon 
týmu nás všechny potěšil. Zdobi-
lo nás nasazení, rychlá kombinace  
i důslednost v osobních soubojích. 
Věříme, že za týden doma náš vý-
kon potvrdíme. Bohužel velikou 

úplně otevřela hru a vytvořila si 
množství šancí – Tůma, střídající 
Katrenič, Záhradský, Karel…Vylo-
žené šance měla v odkryté obraně  
z brejků i Krupka, ale díky výbor-
nému Kovačkovi už další gól do 
sítě hostů nepadl. 

Gólové skóre zápasu uzavřel Zá-
hradský z voleje po krásném pasu 
Pavlíčka v 85. minutě. Výborný 
výkon v dresu Bíliny podával neú-
navný bojovník a motivátor Karel.  
I přes enormní snahu Bíliny další 
gól nepadl. Krupka poslední čtvrt-
hodinu takticky ušetřila spoustu 
času. Rozhodčí nenastavil ani mi-
nutu.

nepříjemností je pouze zraně-
ní brankáře Klause Pohla. Bude 
nám hodně chybět. Jak dlouho, to  
v tuto chvíli ještě nevíme“, ohodno-
til utkání Petr Procházka.

Petr Procházka

Petr Procházka

Roman Masopust ně vítězů. Na Velkou cenu Kada-
ně přijelo celkem 170 závodníků  
z klubů celé ČR. Konkurence byla 
tedy velká.

Výsledky: 
KATA - Vovčičková A. 4. místo, 
Novotný K. 3. místo, Minh Tran 
Quoc. 4. místo, Vavřík T. 8. místo, 
Kačírková M. 5. místo, Charvát D. 
8. místo, Šaffek J. 5. místo, Smolák 
D. 7. místo, Vavřík J. 7. místo
KUMITE - Vovčišková A. 1. místo, 
Novotný K. 2. místo, Kačírková M. 
7. místo, Vavřík T. 2. místo, Minh 
Tran Quoc 4. místo
KATA TEAM - Novotný, Sadílek, 
Smolák 1. místo a za hostující Kar-
lovy Vary Kačírková 3.místo. Bílinští karatisté ukázali dobrou připravenost. Foto: Roman Masopust

Krupka – Bílina 3:2(1:1)

Branky Bíliny: Kotěšovský, 
Záhradský

Sestava Bíliny: Kovačka – Bečva-
řík, Karel, Mergl, Baran –Záhrad-
ský, Pavlíček, Král, Levý – Kotě-
šovský, Tůma

Střídali: Katrenič, Podaný, Kozler

Hrobce – Bílina 2:5 (1:4)

Branky Bíliny: 
Tůma 3, Kotěšovský, Baran

Sestava Bíliny: Pohl - Bečvařík, 
Karel, Mergl, Baran - Kozler,-
Pavlíček, Záhradský, Levý 
- Kotěšovský, Tůma

Střídali: Kovačka, Rokos
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