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Město otevírá bezplatnou právní poradnu

Starou Bílinu najdete v chráněné dílně

Lidé mají od září možnost využít 
služeb bezplatné právní poradny. 
Ta je otevřená vždy jedenkrát v mě-
síci, konkrétní termín bude vždy  
s předstihem uveřejněn v Bílinském 
zpravodaji. “Jedná se o krátké in-
formativní poradny v délce zhruba 
patnácti minut, jejichž účelem je 
poskytnutí základních informací 
ohledně jednotlivých případů tak, 

Nejrůznější předměty s vyobra-
zením staré Bíliny vyrábí handi-
capovaní zaměstnanci Chráněné 
dílny U Lady. Na zajímavý nápad 
přišla sama majitelka a setkává  
se s kladnými ohlasy. “Zatím vy-
rábíme hrníčky, sklenice s uchem, 
zapalovače, tašky, obaly na mobil 
a další věci, které zdobíme různý-
mi obrázky z minulosti. Na skleni-
cích máme tehdejší logo bílinského 
pivovaru,” uvedla Lada Novotná, 
předsedkyně spolku Šance žít, který 
dílnu provozuje.
Snímky pocházejí z vlastního  
archivu nebo ze soukromé sbírky. 
Lidé na nich najdou staré záběry 
lázní, dřevěného mostu u radnice, 
náměstí, pivovaru, zámku a dal-
ších míst. Vyrobit například jeden 
hrníček trvá zhruba půl hodiny. 
Důležité je pracovat se speciálními 
pomůckami, aby vypálený obrázek 
byl kvalitní a vydržel třeba i mytí  
v myčce. Obrázek se tedy vytiskne 
na speciální papír, který se pak při-
tiskne na hrnek a dá se vypálit do 
pece. Pokud má obrázek přijít na 
látku, třeba na tašku, po vytištění 
se vypálí na speciální tkaninu, čímž 
vznikne takzvaná nažehlovačka. 
Obrázek se tedy poté nažehlí na 
tašku. 

aby daná osoba získala přehled 
o svých právech, povinnostech  
a možnostech dalšího postupu,” 
uvedl advokát Mgr. Josef Karnoub.
Bezplatné právní poradny nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřešení 
konkrétního právního případu, ale 

Chráněná dílna funguje v Bílině 
zhruba čtyři měsíce. Lidé si tam 
mohou nechat opravit nebo upravit 
oblečení, nechat si cokoli ušít nebo 
si vybrat z nepřeberného množství 

seznámení žadatele s jeho situací 
a případnými možnostmi, které 
mu právo nabízí k řešení jeho po-
stavení. Bezplatné právní poradny 
tedy nemohou zahrnovat podrobné 
studování spisů, zpracování po-
drobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, 
smluv a podobně.
Poskytování bezplatných právních 

výrobků pro děti i dospělé. Kromě 
oblečení, potřeb pro miminka a 
úprav oblečení je možné nechat si 
vyrobit i svatební oznámení, vizitky 
nebo brožury. 

poraden je činnost, která není sta-
novena žádným zákonem. Jde o 
veřejně prospěšnou činnost namí-
řenou ve prospěch osob, které se s 
ohledem na své poměry potřebují 
zorientovat v právní situaci, ve kte-
ré se ocitly. V září se poradna bude 
konat 21. od 15 do 17 hodin v kan-
celáři číslo 207 v budově městského 
úřadu v Seifertově ulici.              (pn)

Chráněnou dílnu U Lady najdou 
lidé na rohu ulic 5. května a Ople-
talova. Otevřeno má každý všední 
den od 8 do 16 hodin.  

MOBILNÍ SOCIÁLNÍ ŠATNÍK
Městský úřad Bílina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví opět pořádá akci nazvanou Mobilní šatník.

Tato akce se uskuteční dne 13. října 2016  v době od 9 do 13 hodin 
v prostorech knihovny na Teplickém předměstí. 

V rámci této akce bude nabídnuto obnošené šatstvo zdarma.
Akce je určena pro ženy, muže i děti.

Pavlína Nevrlá

Lada Novotná při přípravě obrázků staré Bíliny Foto: Pavlína Nevrlá
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KRÁTCE
Pozor na zákaz 
vjezdu
Odbor dopravy bílinské městského 
úřadu znovu vrátil dopravní znač-
ku zákaz vjezdu do Nábřežní ulice. 
Toto dopravní značení tam původně 
bylo, ale po nehodě byla značka po-
škozená. Nyní je zpět na svém místě 
a řidiči musejí dát pozor na její do-
držování. Ze Školní ulice tedy auta 
nesmí projíždět přes Nábřežní ulici 
do Břežánské.
Nově upravená dopravní situace 
bude i v ulici Síbova. Tam přibudou 
žluté čáry upozorňující na zákaz 
parkování do míst, kde auta brání 
projetí ostatních vozidel. V ulici je 
několik parkovišť a povolené stání 
podél komunikací, přesto někteří 
řidiči parkují v křižovatkách a brání 
bezpečnému průjezdu. 
Pracovníci odboru dopravy dále v 
současné době instalují nové příčné 
pásy na sídlišti Za  Chlumem, pásy 
budou na místech původních, které 
již byly poškozené.
                                               (pn)

Dárek potěší nejen 
turisty a sběratele
V Informačním centru Bílina si mů-

žete zakoupit nový 
hrnek s motivem 
města Bílina, zálož-
ky se zajímavými 
místy města nebo 
leporelo s novými 
a starými fotogra-
fiemi.
                                             (lal)

Oblečení 
pro charitu brali 
nepřizpůsobiví 
Diakonie Broumov se rozhod-
la odebrat kontejner na oblečení  
z parkoviště u supermarketu Albert. 
Důvodem byly problémy, které způ-
sobovali nepřizpůsobiví obyvatelé. 
“Neustále do něj lezli  lidé z okra-
je společnosti. Vytahovali textil z 
kontejneru ven a rozhazovali ho po 
parkovišti. Nepůsobilo to dobrým 
dojmem na naše dárce,” vysvětlila 
Zuzana Keraghelová z Oblastního 
střediska Diakonie Broumov.
Byly zaznamenány i případy, kdy 
lidé pomocí tyče s dlouhým há-
kem vytahovali oblečení ven, 
nebo takové, kdy do kontejneru 
kdosi vhodil věc, která tam ne-
patřila. Leckdy se jednalo o uhy-
nulé zvíře. Tím byl celý obsah 
kontejneru, který tam vhodili lidé  
v dobré víře pomoci chudým, zne-
hodnocen. 
Kdo by chtěl ošacení pro chu-
dé darovat diakonii, musí nyní 
vše odvézt do sběrného dvoru  
v Oseku, kde má broumovská cha-
rita kontejner nejblíž Bílině.       (pn)

Za Chlumem vzniknou nová 
parkovací místa pro desítky aut

Základní školy přivítaly prvňáky,
je jich více než v loňském roce

Město usnadní parkování na síd-
lišti Za Chlumem. V ulici Litomě-
řická totiž vyroste nové parkoviště 
pro šestačtyřicet aut. “Částečně tak 

vyřešíme problém s parkováním 
na sídlišti, který je tam dlouhodo-
bý. Více než čtyřicet nových par-
kovacích míst je opravdu hodně 
v porovnání s jinde budovanými 
parkovišti, řidičům by se tedy mělo 

ulevit,” uvedla místostarostka Zuza-
na Bařtipánová. 
Parkoviště s kolmým stáním bude 
vybudováno podél silnice v délce 
120 metrů a šířce 2,7 metru. Místa 
budou určená pro osobní automo-
bily, dvě místa pro vozy s kartou 
ZTP. Povrch bude asfaltobetonový. 
Při výstavbě parkoviště bude zru-
šen chodník pro pěší, ale nahradí 
ho nový, který bude lemovat par-
kovací plochu a bude navazovat na 
stávající chodník. “Předpokládáme, 
že se s výstavbou začne ještě letos, v 
závislosti na klimatických podmín-
kách,” doplnila Jana Herzingerová  
z odboru nemovitostí a investic. 

Dvě stovky dětí nastoupily 1. září 
do prvních tříd základních škol. 
V základních školách Aléská a Za 
Chlumem otevřeli tři třídy, v Lidic-
ké navštěvují prvňáčci dvě třídy. 
Děti s kornouty byly vidět po ránu 
po celém městě a krátce před os-
mou již poprvé usedly do škol-
ních lavic. Tam je přivítali zástup-
ci města. Hejtman kraje Oldřich 
Bubeníček přišel pozdravit čerstvé 
školáky do Základní školy Lidická, 
místostarostka Veronika Horová 
přivítala prvňáčky v Základní ško-
le Za Chlumem a místostarostka 
Zuzana Bařtipánová v Základní 
škole Aléská. Všem prvňákům byly 

předány drobné dárky a školní po-
můcky.
Do prvních tříd letos nastoupilo 
zhruba o dvacet dětí více než loni. 

Bezpečně do škol

V Základní škole Lidická byl v sou-
vislosti s nástupem dětí do školy 
představen projekt Bezpečně do 
škol, v rámci kterého pořídil Ústec-
ký kraj pro 2 550 prvňáků z celého 
kraje balíček s reflexními prvky a 
školními potřebami. Projekt or-
ganizuje Hitrádio FM. Součástí je 
také vytipování nebezpečných cest 
vedoucích ke školám. Jednou z nich 
je právě silnice mezi školou v Lidic-
ké ulici a jídelnou. Po určení těchto 

míst v celém kraji předá seznam 
zástupce Hitrádia FM dopravní 
policii, aby se pokusila najít řešení, 
které by nebezpečí v místě snížilo. 
Právě bezpečnost dětí jako taková 
byla hlavním tématem tiskové kon-
ference, které se první školní den 
na základní škole zúčastnil hejtman 
Oldřich Bubeníček, šéf severočeské 
dopravní policie Jiří Ušák, krajský 
koordinátor BESIPu Jan Pechout, 
ředitelka školy Ivana Svobodová, 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár a zástupce Hitrádia FM Ma-
rek Leština. 

Novinkou jsou kluby

Velkou pomocí pro rodiče, kteří 
zůstávají v práci déle než do čtyř 
hodin odpoledne, jsou od září dět-
ské kluby. Město získalo dotaci na 
vybudování a provoz čtyř dětských 
klubů na dvou základních školách, 
ve kterých je o děti postaráno až 
do šesti hodin odpoledne. „Místní 
základní školy dlouhodobě zazna-
menávaly zájem ze strany rodičů, 
kteří například pracují do čtyř nebo 
půl páté a mají problémy zajistit 
vyzvedávání svých dětí ze školních 
družin. Otevřením dětských klubů 
těmto rodičům výrazně pomůže-
me,” uvedla manažerka projektu 
Dana Rischlingová.
Dětské kluby fungují od šesti ho-
din ráno do začátku vyučování a po 
skončení výuky do šesti hodin od-
poledne. Dva kluby se v září otevře-
ly na Základní škole Lidická a dva 
na Základní škole Aléská. Každý 
klub má kapacitu 15 dětí. Pečova-
telé a asistenti, kteří jsou v klubech 
zaměstnáni, zaplňují volný čas dětí 
zábavnými hrami, pohybovými ak-
tivitami nebo pobytem venku.

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Hejtman Ústeckého kraje a starosta Bíliny Oldřich Bubeníček předal 1. září dětem dár-
kové balíčky

Foto: Václav Weber
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Bílina ušetřila burzovním nákupem energií

Další nově upravený park ozdobí město

Město Bílina nově vyzkoušelo nákup 
energií na Českomoravské komodit-
ní burze Kladno a snížilo náklady 
za neregulovanou složku ceny o 40 
procent. To v příštích dvou letech 
městu a jeho organizacím přinese 
úsporu dva miliony korun. 
„Podle pozitivních referencí tajem-
níků okolních měst jsme usoudili,  
že burzovní nákup jako forma rea-

Další z parků, který město v letoš-
ním roce upraví, je ten u Pivovar-
ského náměstí. Místo prokoukne  
v podobném stylu jako zjara park na 
Žižkově náměstí a záhon u Penny 

lizace veřejné zakázky představuje 
prakticky samé výhody. Takový ná-
kup je rychlý, flexibilní, odehrává 
se v silně soutěžním prostředí, je 
garantovaný státním dohledem a je 
s ním spojeno minimum administ-
rativy. I proto jsme se rozhodli část 
z poptávaných energií, konkrétně 
elektřinu ve vysokém napětí a zem-
ní plyn, nakoupit na komoditní 

marketu. “V tomto parku jsou stro-
my v pořádku, takže není zapotřebí 
je kácet. Dojde však k redukci koře-
nů a omlazení koruny u lip a také k 
redukci vzrůstu tújí, které jsou pře-
rostlé a staly se z nich spíše keře,” 
uvedla vedoucí oddělení životního 

burze hned na dva roky,“ vysvětlil 
tajemník městského úřadu Ladislav 
Kvěch.
Město nakoupilo více než 3 tisí-
ce MWh elektřiny a přes 1,5 tisíce 
MWh plynu pro své úřady, školy  
a školní zařízení, městské technic-
ké služby a hornickou nemocnici 
s poliklinikou. U vysokonapěťové 
elektřiny cena meziročně klesne  

prostředí bílinské radnice Helena 
Volfová. 
Park dostane nový trávník a zem 
ozdobí také oblázky. Přibude záhon 
s letničkami. “Plánujeme obmě-
nit mobiliář, tedy lavičky a koše. Je 
možné, že přemístíme i jednu lampu 

o 23,5 procenta (pod hranici 790 Kč/
MWh), v nízkém napětí o 38 pro-
cent - pod 750 Kč/MWh. Rekordní 
je ale pokles u zemního plynu, kde 
neregulovaná složka ceny zlevní o 
více než polovinu na 446 Kč/MWh.
„Centralizace spotřeby a nákup na 
kladenské komoditní burze nám 
tedy přinesl zajímavé úspory,“ uza-
vřel Kvěch.                                      (red)

z okraje více do středu parku, který 
je nyní méně osvětlený,” doplnila ve-
doucí. 
Renovace parku začne již letos na 
podzim, s výsadbou letniček ale po-
čkají pracovníci až do jara příštího 
roku. 

Pavlína Nevrlá

Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 7. a v sobotu 8. října 2016. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a uzavřou se ve 
22 hodin. V sobotu se otevřou v 8 hodin a uzavřou ve 14 hodin. Poté bude probíhat sčítání a předání výsledků ČSÚ.

První zasedání volebních okrskových komisí se bude konat ve středu 14. září 2016 od 16.30 hodin v městském divadle.

1. Jednací síň Zastupitelstva města, Marie Majerové
2. Výstavní síň U Kostela, Seifertova

3. Mateřská škola, Síbova
4. Základní škola praktická, Kmochova

5. Klub důchodců I., Aléská
6. Základní škola, Lidická

7. Městská knihovna, Mírové náměstí
8. Mateřská škola, Švabinského 664

9. Mateřská škola, Švabinského 668
10. Dům dětí a mládeže, Havířská

11. Kulturní dům Fontána, Sídliště Za Chlumem 823
12. Základní škola, Sídliště Za Chlumem 824

13. Kulturní dům Fontána, Sídliště Za Chlumem 823 
14. Základní škola, Sídliště Za Chlumem 824

15. Mateřská škola, Čapkova

Krajské volby 2016

Sídla volebních okrsků:

Park u Pivovarského náměstí bude upraven ve stylu parku na Žižkově náměstí Foto: Pavlína Nevrlá
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S malými dětmi 
cestovala v noci

Prostřednictvím kamerového systé-
mu uviděli strážníci skupinu osob 
s kočárkem před budovou nádraží. 
Na tom by nebylo nic zvláštního, 
kdyby nebyly tři hodiny v noci a ve 
skupině nebyly i malé děti. Hlídka 
tedy vyjela na místo a zjistila, že se 
jedná o matku s jejími pěti dětmi 
ve věku od čtyř do osmnácti let. Ty 
byly v Bílině na návštěvě a vracely 
se zpět do Ústí nad Labem. Matka 
uvedla, že jim ujel vlak a čekají na 
další. Hlídka ženu upozornila, že 
není vhodné cestovat takto v noci i s 
malými dětmi a zjištěné skutečnosti 
předala sociálnímu odboru.           (pn)
 
Strážníci pomohli 
diabetikovi v šoku

Nemocnému muži pomohli strážní-
ci před supermarketem Lidl. Tamní 
ostraha si všimla muže, který za-
parkoval vůz před vchodem do ob-
chodu a při vystupování se podivně 
motal. Po chvíli si zase sedl do vozu. 
Strážný ze supermarketu si myslel, 
že se jedná o opilého řidiče a přivo-
lal hlídku městské policie. Ta však 

Postrach autobusáků 
dopaden

Policisté dopadli zloděje, jenž byl 
postrachem řidičů autobusů, kteří 
parkovali na odstavném parkovišti 
v Bílině. Od začátku roku policisté 
prověřovali hned tři oznámení ři-
dičů, kterým někdo vnikl do zapar-
kovaných autobusů a odcizil z nich 
odbavovací zařízení včetně tiskárny  
a dalšího příslušenství. Celková ško-
da se vyšplhala na téměř 128 tisíc ko-
run a policisté už od prvního ozná-
mení intenzivně pátrali po pachateli. 
Nakonec se kriminalistům podařilo 
zajistit dostatek důkazů k obvinění 
teprve 17letého mladíka, který se ke 
třem vloupáním do autobusů při-
znal. Jeden ukradený přístroj u něj 
zabavili při domovní prohlídce, další 
už se „zachránit“ nepodařilo. Pacha-
tel je stíhán na svobodě, vzhledem k 
jeho nízkému věku mu za provinění 
krádeže hrozí maximálně dva a půl 
roku za mřížemi.                                   (dv)

Mezi opilci byla i řidička 
v Hostomicích

Přestože je řízení pod vlivem alko-
holu protiprávní, někteří lidé jsou 
tak nezodpovědní, že si sednou 
za volant podnapilí a ohrožují tak 
nejen sebe, ale i další účastníky sil-
ničního provozu. Během dvou dnů 
policisté přistihli hned čtyři osoby, 
které řídily pod vlivem alkoholu  
a navíc byly naměřené hodnoty po-
měrně vysoké, ve všech čtyřech pří-
padech řidiči „nadýchali“ přes jedno 
promile alkoholu.

záhy zjistila, že muž není opilý, ale 
že je diabetik a udělalo se mu špat-
ně. “Muž byl v šoku a měl záchvat. 
Hlídka ihned přivolala sanitku a po-
skytla muži první pomoc a glukózu,” 
popsal případ ředitel Městské poli-
cie Bílina Petr Kollár. Muže záhy zá-
chranáři převezli do duchcovské ne-
mocnice, práce strážníků však ještě 
neskončila. “Jelikož vůz stál na mís-
tě, kde je to zakázáno, přeparkovali 
jsme ho a klíče jsme předali řidiči, 
kterému se již udělalo lépe. Zkoušeli 
jsme také kontaktovat jeho družku, 
aby o celé situaci věděla, to se ale 
nejprve nepodařilo. Během chvíle se 
však ozvala sama a my jsme jí pře-
dali informace,” doplnil ředitel.   (pn)
 
Nezletilé dívky 
byly opilé

V rámci kontrol požívání alkoho-
lu mladistvými zjistili strážníci dvě 
opilé dívky. Oběma bylo patnáct 
let a strážníci jim naměřili 0,24 a 
0,4 promile alkoholu v dechu. Obě 
dívky byly předány matkám. Případ 
nyní řeší oddělení sociálně - právní 
ochrany dětí. V šetření je také nezle-
tilá dívka, která jim alkohol podala, 
a prodejce, který ho prodal.         (pn)

Nejprve kontrolovala hlídka dub-
ských strážníků 23letého řidiče, 
kterému přivolaní policisté naměřili 
přes 1,4 promile alkoholu v dechu.
Před jednou hodinou ranní pak 
policisté z oddělení hlídkové služby 
zastavili v centru Teplic osobní vo-
zidlo, jehož 28letý řidič „nadýchal“ 
2,3 promile, na místě mu byl zadr-
žen řidičský průkaz a noc strávil  
v policejní cele.
Ve stejné době byl v Proseticích kon-
trolován za volantem 26letý muž, 
kterému policisté naměřili 1,5 pro-
mile alkoholu v dechu. Navíc zjistili, 
že má soudem uložen trest spočíva-
jící v zákazu řízení motorových vo-
zidel až do roku 2020.
Za volant sedla 30letá žena, kterou 
zastavila hlídka dopravních policistů 
v Hostomicích. Žena měla v dechu 
přes promile a půl alkoholu, také jí 
byl na místě zadržen řidičský prů-
kaz.                                                   (red)

Pomáhal při krádeži

Z přečinů podílnictví a krádeže 
spáchaného formou účastenství se 
bude zodpovídat 22letý muž, kte-
rý pomáhal mladistvému komplici 
při trestné činnosti. Mladistvý za-
čátkem července v Bílině požádal 
prodavačku o karton cigaret, který jí 
vytrhl z ruky a dal se s ním na útěk. 
Jeho 22letý známý zatím hlídal, zda 
se neblíží ochranka, nebo policisté. 
Z místa činu pak společně utek-
li. Karton pak mladší lapka prodal  
a „hlídači“ dal 150 korun. Zanedba-
telný “přivýdělek“ může stát mladé-
ho muže až dva roky svobody.

Strážníci učili děti 
střílet ze vzduchovky

Se strážníky se sešly děti, které se účastnily příměstského tábora Domu dětí  
a mládeže v Bílině, přímo na střelnici. Tam je strážníci naučili bezpečně se pohy-
bovat v areálu, kde se střílí, a ukázali jim, jak vystřelit ze vzduchovky. Děti se tak 
naučily nabíjet, střílet a mohly si odnést terč se zásahy. Kromě toho se děti mohly  
v neformálním prostředí strážníků na cokoli zeptat a dozvědět se tak něco  
z práce městského policisty.                                                                               (pn)

Ze svodek Městské policie Bílina

Ze svodek Policie ČR



Termín splatnosti poplatku za komunální odpad  za  II. pololetí 2016 je

30. 11. 2016   
Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

 

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337,  specifický symbol: 
rodné číslo plátce.

  
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za 

které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957 nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz 

Poplatek na rok 2016 je stanoven ve výši 500,- Kč
na osobu a rok (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí)

Od poplatku na rok 2016 jsou osvobozené děti narozené v roce 2016
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Výkopy odhalily část starého potrubí

Radary upozorní řidiče na rychlou jízdu

S ukončením výkopových prací na 
náměstí skončily také práce archeo-
logů. Podařilo se jim najít části stře-
dověké dlažby, kuchyňského nádobí 
nebo spáleniště. Objevili také dřevě-
né potrubí. “Potrubí jsme vyzvedli 
a čekáme, zda se pomocí dendro-
chronologie podaří datovat smýce-
ní stromu, a tak i vložení do země. 
Potrubí většinou dosahovalo délky 
kolem pět až šest metrů a bylo spo-
jováno železnými spojkami,” uvedla 
Lucie Kursová, vedoucí archeologic-
kého oddělení Regionálního muzea 
v Teplicích.
Potrubí pochází zhruba ze 17. až 18. 
století, má vnější průměr 20 centi-
metrů a vnitřní devět centimetrů. 
Archeologové ho našli v místech 
výkopů směrem do Wolkerovy ulice. 
Při prvních etapách výkopů našli ar-

Bezpečnost v dopravní situaci zvy-
šuje město instalováním nových ra-
darů do ulic. Na některých místech 
nahradily staré měřiče rychlosti mo-
dernější typy, radary však přibudou 
i do míst, kde dosud nebyly. “Rychlá 
jízda ve městě skrývá velké nebezpe-
čí, je zde plno křižovatek, přechodů 

cheologové části dlažby. “Ta pochá-
zí zhruba z 11. století, tedy z doby, 
kdy se na místě současného města 
rozprostíraly mokřady, a dokazuje 
i s nalezenou keramikou nejstarší 
osídlení místa. Lidé tehdy pomocí 
říčních oblázků budovali zpevněné 
plochy a cesty,” uvedla Lucie Kurso-
vá.
Další zajímavostí je nález požárové 
vrstvy zhruba ze 16. století. Podle 
předpokladů archeologů v té době 
došlo k velkému požáru ve městě. 
“Nalezené úlomky naznačují, že teh-
dejší domy byly dřevohliněné. Vrst-
va spáleniště je výrazná, požár tedy 
musel být velký a zřejmě zničil mno-
ho domů,” doplnila archeoložka. 
Výkopy dále odhalily kusy keramiky 
ze středověkého kuchyňského nádo-
bí, jako byly zásobnice na potraviny, 
hrnce či misky. Archeologové našli 
také kus dřeva, jehož vzorek poslali 
na expertízu, aby odhalila jeho stáří. 

nebo užších ulic, kde mohou pod 
kola auta vběhnout děti. Zodpo-
vědní řidiči si to uvědomují sami, ty 
nezodpovědné na to musí upozornit 
radar nebo následné přestupkové 
řízení,” upozornil vedoucí odboru 
dopravy Oldřich Jedlička.
Nešvar v podobě rychlé jízdy se ob-
jevuje hlavně v Pražské ulici a ulici 
Spojovací. Tam projede za hodinu 
až pět set aut v jednom směru, při-

čemž průměrná rychlost je tam 70 
kilometrů v hodině. V současné 
době jsou v tomto úseku umístěny 
dva radary, oba ve směru do centra 
města. “Původní radar z této ulice je 
nyní v opravě a poté ho umístíme do 
Důlní ulice. Dva nové radary budou 
umístěny na Teplické ulici a jeden v 
Litoměřické. Ten původní z Litomě-
řické ulice bude po opravě instalo-
ván do Důlní v opačném směru, než 

je současný radar,” vysvětlil vedoucí. 
Další radar je v ulici ČSA a zřejmě 
přibude v Lidické ulici, kudy často 
projíždějí nákladní auta a ve směru z 
kopce některá překračují povolenou 
rychlost.
Kromě těchto měřičů rychlosti se 
na řidiče s “těžkou nohou” zaměřují 
i městští strážníci. Ti v kontrolách 
rychlosti i technické způsobilosti 
vozů nebudou polevovat.  

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Část dřevěného potrubí, kterou našli archeologové u Wolkerovy ulice

Foto: Václav Weber

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

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

a 12.30 – 18.00 hod.
a 12.00 – 14.00 hod.
a 12.30 – 18.00 hod.
 a 12.00 – 14.00 hod.
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Obchodům v centru se daří, umí zaujmout

Prokazování živnostenského oprávnění

Vyhodnocení kontrolní činnosti 
živnostenského úřadu za 1. pololetí 2016

Obuv, knihkupectví, cestovní kan-
celář, prodejna nářadí i pekárna. 
To jsou obchody, které v poměrně 
krátké době ukončily na náměstí či v 
postranních uličkách svou činnost. I 
když v případě pekárny to bylo jen 
na pár dní. Jak se podnikatelům na 
bílinském náměstí a v jeho okolí 

daří? “Dobře,” shodují se. “Super-
markety a obchodní centra mohou 
ohrozit jen toho, kdo nemá správný 
nápad,” dodávají. 
Ukončení činnosti obchodů mívá 
různé důvody. Někdy se majiteli 
zhorší zdraví, odejde do důchodu 
a nebo se mu jednoduše nevede. 
“Zákazníky musíte zaujmout zbo-
žím, které v obchodních centrech 

neseženou. My nabízíme originální 
sortiment, což se líbí zákaznicím, 
které nechtějí chodit do obchodů, 
kde mají od jednoho druhu obleče-
ní desítky kusů,” vysvětlila tajemství 
úspěchu Lada Fantová z butiku, kte-
rý nahradil zrušenou prodejnu knih. 
“Náměstí je stále plné lidí, aby ale 
vešli do vašeho obchodu, musíte je 
zaujmout,” dodala. 

Ani ostatní dlouhodobí nájemci 
již nevnímají přítomnost super-
marketů ve městě jako větší kon-
kurenci. “Nabízím zboží, které  
v supermarketu nemají, takže si lidé 
zvykli chodit sem. Produkty zdravé 
výživy samozřejmě nekupují všichni,  
ale vytvořila se tu klientela, která 
chodí pravidelně a je ráda, že nemu-
sí dojíždět do jiných měst,” uvedla 
Lenka Šragová z prodejny bylinek  
a koření.
Stejně jako majitelé obchodů vní-
mají situaci i zákazníci. “Nebydlíme 
přímo v Bílině, ale pravidelně sem 
jezdíme nakupovat. Vždy se zasta-
víme v supermarketu, protože jeho 
výhodou je velké množství zboží 
různého druhu na jednom místě. Po 
nákupu ale přejedeme na náměstí, 
protože v pekárně mají lepší pečivo, 
punčocháče bych si nekoupila jin-
de než v prodejně na náměstí a do 
ostatních krámků vždy nakouknu, 
abych věděla, co mají kde nového,” 
řekla Věra Müllerová z blízké obce.  
Pětadvacet provozoven na náměstí 
je ve vlastnictví města, které je pro-
najímá. Ostatní domy a provozovny 
v nich jsou soukromé. V postran-
ních uličkách má město dalších osm 
míst k pronájmu. Obsadit uvolně-
nou provozovnu nebývá problém, 
vždy je zájem velký. 
O tom, kdo pronájem získá, rozho-
dují radní na základě potřeb města 
a rozmanitosti služeb. Do prostorů 
zrušené obuvi se přesune prodejna 
hraček ze Seifertovy ulice, místo bý-
valé cestovní kanceláře by mělo být 
rychlé občerstvení.

Přestože již uplynulo 8 let od roz-
sáhlé novely zákona č. 130/2008 Sb., 
která změnila zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve zně-
ní pozdějších předpisů (živnosten-
ský zákon) a mimo jiné nahradila 
živnostenský list a koncesní listinu 
výpisem z živnostenského rejstříku, 
se Městský úřad Bílina – obecní živ-
nostenský úřad stále setkává s otáz-
kou „Jak podnikatel správně proka-

Městský úřad Bílina, obecní živnos-
tenský úřad v 1. pololetí 2016 pro-
vedl 109 kontrol u podnikatelských 
subjektů zaměřených na plnění po-
vinností vyplývajících ze zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání, ve znění pozdějších předpisů 
a zvláštních právních předpisů.
V rámci kontrolní činnosti bylo 

zuje své živnostenské oprávnění?“
Podle platné právní úpravy živnos-
tenského podnikání prokazuje pod-
nikatel své živnostenské oprávnění 
výpisem z živnostenského rejstříku, 
který má náležitosti dle § 47 odst. 2 
nebo 3 živnostenský zákona. Podni-
katel se může prokázat také částeč-
ným nebo úplným výpisem z živ-
nostenského rejstříku s náležitostmi 
dle § 60 živnostenského zákona. Vý-

uloženo 12 pokut v celkové výši 21 
400 Kč za porušení živnostenského 
zákona a 16 pokut v celkové výši 80 
000 Kč za porušení zvláštních práv-
ních předpisů.
Nejčastěji ukládanou sankcí byla po-
kuta za porušení zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), kdy 
ze strany podnikatele došlo k poru-

pis s údaji dle § 47 živnostenského 
zákona vydává pouze živnostenský 
úřad. Výpis v částečném nebo úpl-
ném rozsahu s údaji dle § 60 živ-
nostenského zákona vydává kromě 
živnostenského úřadu i kontaktní 
místo veřejné správy - Czech PO-
INT.
Na živnostenském úřadě se hradí 
správní poplatek 20 Kč za stránku, 
na Czech Pointu se hradí za prv-

šení kontrolního řádu tím, že ne-
poskytl požadovanou součinnost, 
tj. nevytvořil podmínky pro výkon 
kontroly, neumožnil kontrolujícím 
výkon jejich oprávnění stanove-
ných kontrolním řádem a neposky-
tl k tomu potřebnou součinnost. 
Nevytvoření podmínek pro výkon 
kontroly a neposkytnutí potřebné 

ní stranu 100 Kč a za každou další 
stránku 50 Kč.
Živnostenským listem nebo konces-
ní listinou (barevná verze) se může 
podnikatel v současné době proka-
zovat, jen pokud mu dosud nebyl 
vydán výpis z živnostenského rejst-
říku. 

Lenka Haišová, DiS., 
pracovník registrace I.

součinnosti se považuje za natolik 
závažné porušení kontrolního řádu, 
že ukládá kontrolnímu orgánu po-
vinnost uložit kontrolované osobě 
pokutu až do výše 500 000 Kč, a to 
i opakovaně.

Bc. Radka Markowiczová
pracovník kontroly ObŽÚ

Pavlína Nevrlá

Většině obchodů na náměstí a v okolí se daří. Neuspěje ten, kdo nemá zajímavý nápad Foto: Pavlína Nevrlá
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Bílina opět ožila malířským plenérem
Krásná přírodní zákoutí, zajímavé dominanty města - Bořeň, zámek nebo lázeňské budovy, jsou motivy pro malíře jako stvořené. Byla by určitě 
škoda, nechat tato místa bez povšimnutí, a proto se letos v červenci sjeli do Bíliny malíři, aby zvěčnili části města na plátno.
Plány trochu překazilo počasí, ale výtvarníci si poradili. „Když zrovna nepršelo, tak jsme si udělali rychlé skici a následně domalovali již v klidu 
pod střechou autokempu, kde byli výtvarníci ubytovaní,“ řekl jeden z organizátorů Malířského plenéru 2016, bílinský malíř Pavel Říha. Většina 
výtvarníků se rozhodla malovat Bořeň z toho důvodu, protože z kempu na Kyselce je dobře vidět. Jejich pozornosti neušel ani pohled na město ze 
zámeckého parku.

Kde se vzalo slovo plenér

Výraz plenér, pochází z francouz-
ského en plein air - pod širým 
nebem. Ve výtvarném umění zna-
mená malování krajin, vystavová-
ní soch a uměleckých předmětů  
v přírodě, tedy venku „na vzduchu“.

Příprava plenéru 2017

Výtvarníci také obdrželi pozvání na večeři od starosty Oldřicha Bu-
beníčka, kde se předběžně domluvil plenér na příští rok. Ten by mohl 
přinést nejedno překvapení nejen ve výtvarném umění. „Chtěli bychom 
rozšířit malování o sochařství. Podobné akce pořádá například Most  
a Bílina má sochy z Vejprtského sochařského sympozia. Myslím, že za-
jímavá místa pro sochaře se v Bílině najdou,“ poznamenal Pavel Říha.

Výstavní síň s novými obrazy

I přes nepřízeň počasí, byli výtvarníci s návštěvou Bíliny spokojení. 
„Jsem velice rád, že se tradice malování v přírodě tady v Bílině opět 
obnovila, protože je tu opravdu nádherně a stále je co objevovat,“ sdělil 
své pocity chomutovský malíř Václav Suchopárek.
Vernisáž se konala po skončení plenéru ve výstavní síni U kostela. Hu-
dební program zajistila bílinská skupina Melodica s Hankou Ježkovou. 
Moravská vína věnovala na vernisáž vinotéka Bez kocoura z vinařství 
Žůrek. Obrazy Pavla Říhy, Václava Suchopárka, Václava Láchy, Květy 
Novákové, Jiřího Součka a Věry Krobové byly k vidění do konce měsíce 
srpna. Výstava byla prodejní.
Malířské plenéry mají v Bílině svou tradici, která bohužel skončila  
v roce 2009. Přitom v roce 2006 se právě Bílina stala centrem malířů  
z celé České republiky. „Takových akcí, jakou byl letošní Malířský ple-
nér, je potřeba si vážit, protože přináší do města kulturu, která má kladný 
ohlas. Osobně jsem velice ráda, že se tato tradice opět otevřela bílinské 
veřejnosti,“ uvedla během vernisáže místostarostka Veronika Horová.
Akci pořádalo Informační centrum Bílina, Město Bílina ve spolupráci  
s Pavlem Říhou a Kulturním centrem Bílina.

Lada Laiblová

Foto: Lada Laiblová



Kde v Bílině nalezneme 
sochu na obrázku 

a ve kterém roce byla 
restaurována? 

Odpovědi posílejte na e-mail 

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz do 20. října 2016.

Dárkový poukaz v hodnotě 300 korun, který věnovala do soutěže vinotéka Bez 
kocoura v Seifertově ulici, si převzaly za svou správnou odpověď z Bílinského 

zpravodaje č. 6. a 7., paní Dagmar Šťastná a Liběna Vobořilová. 
Další vylosovanou výherkyní soutěže z Bílinského zpravodaje č. 8 

se stala Mgr. Blažena Koucká z Bíliny. 
Za všechny poslané odpovědi děkujeme.
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Rezofonická kytara se rozezní při festivalu

V prostorách Kulturního domu 
Fontána v Bílině se 15. října usku-
teční 1. ročník mezinárodního fes-
tivalu věnovaný rezofonické kytaře 
neboli „dobra“. Tento jedinečný ná-
stroj se využívá v různých hudeb-
ních stylech od country, bluegrassu 
přes folk, blues a rock. V současné 
době neexistuje v Evropě žádný fes-
tival věnovaný rezofonické kytaře. 
Proto se muzikant Tomáš Bobrov-
niczký (Pure Music z.s.) rozhodl 
uspořádat první ročník festivalu, 
který bude nejen multižánrový, ale 
i mezinárodní. Cílem festivalu je 
dát prostor kapelám a interpretům 
hrajících na rezofonickou kytaru 
různé hudební žánry jako je na-

příklad jazz, folk, bluegrass, rock,  
a podobně.
Festival zahájí severočeská bluesová 
formace kytaristy Petra Karkošky, 
Blues No More Resophonic.
Po nich bude následovat první za-
hraniční host, kterým bude jedna 
z nejvýraznějších osobností blue-
sové scény v Maďarsku, kytarista 
a zpěvák Fekete Jenő. Jeho duo 
doplní hráč na foukací harmoniku 
Horváth Misi.
Dalším zahraničním vystupujícím 
a také i jednou z hvězd festivalu 
bude bezpochyby rakouský pís-
ničkář, zpěvák a bluesman Ripoff 
Raskolnikov, který v současné době 
patří k tomu nejlepšímu co rakous-
ká hudební scéna může nabídnout.
Hlavní hvězdou prvního ročníku 
ResoFestu bude britský kytarista, 
zpěvák, hráč na foukací harmoni-

ku a držitel ocěnění „British Blues 
Awards“ Eddie Martin. Kromě 
toho, že je uznávaným akustickým 
a elektrickým hráčem na různé ky-
tary, tak je též považován i za ino-
vátora foukací harmoniky. Spolu-
pracoval a nahrával s bluesovými a 
rockovými velikány jako jsou Dick 
Heckstall-Smith (Colosseum), 
Honeyboy Edwards, Guy Davis a 
Larry Johnson. „Eddie Martin je 
nejlepší bluesový kytarista, kterého 
Británie vyprodukovala od dob Eri-
ca Claptona“, citace z magazínu „Co 
se děje v Londýně“. Kapelu Eddie 
Martina bude tvořit mezinárodní 
rytmická sekce, Peter Oberländer 
na baskytaru a Tomáš Bobrovnicz-
ký na bicí nástroje.
Pořadatelé festivalu doufají, že se 
jim podaří uspořádat kvalitní hu-
dební festival a vytvořit tak no-

vou tradici, která přinese špičkové 
umělce z celého světa.
Na satelitním festivalu, který se 
uskuteční 12.10. 2016 v Altánku 
Zahradního domu v Teplicích vy-
stoupí rakouský hudebník Ripoff 
Raskolnikov a Petra Börnerová 
duo.
1. ResoFest – Resophonic Guitar 
festival pořádá Pure Music, z.s. ve 
spolupráci s KC Bílinou za finanční 
podpory města Bíliny, Ústeckého 
kraje a dalších partnerů. Satelitní 
koncert v Teplicích pořádá Pure 
Music, z.s. ve spolupráci se spol-
kem Malá Paříž za finanční podpo-
ry města Teplice. Vstup na satelit-
ní koncert je zdarma. Předprodej 
vstupenek na ResoFest je v Infocen-
tru na Mírovém náměstí v Bílině. 
Vstupné je 100 korun v předprodeji 
a 150 korun na místě. 

Tomáš Bobrovniczký

Čtyři stovky lidí si užily Revival Fest 2016 v letním amfiteátru na Kyselce. Oblíbený festival tentokrát přivítal skupiny Motorhead Czech Republic Revival, Pilsen 
Queen Tribute Band, Ozzy Osbourne Revival Praha či Wanastowi Vjecy Revival. Festival zakončil letní sezónu na Kyselce                                                                                          

SEZÓNU NA LETŇÁKU ZAKONČIL REVIVAL FEST

SOUTĚŽ NA ZÁŘÍ

Foto: Václav Weber
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Studenti pátrali po zmizelých lidech
V městské knihovně si lidé moh-
li během prázdnin prohlédnout  
zajímavou výstavu Zmizelí souse-
dé. Panely zachycují pátrání žáků  
a studentů mezi dvanácti a osm-
nácti lety po lidech označených 
norimberskými zákony jako Židé, 
kteří zmizeli v období 2. světové 
války. Studenti z výpovědí pamět-
níků poskládaly osudy těchto lidí. 
Výstava si klade za cíl připomínat 
současným mladým lidem hrůzy 
války, které by neměly být zapo-
menuty. Studenti se s pamětníky  
a svědky různých událostí setká-
vali, poslouchali jejich příběhy, 
viděli fotky. V současné době 
dožívá poslední generace lidí, 
kteří válku zažili. Dnešní stu-
denti tak mají jedinečnou pří-
ležitost se s nimi setkat a osudy 
jejich i těch zmizelých prožívat  
nezprostředkovaně. Výstava je sou-
částí projektu Židovského muzea  
v Praze.                                            (pn)

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA 
16. září 17.30 hodin

MECHANIK ZABIJÁK:VZKŘÍŠENÍ – 2D
 

16. září 20.00 hodin
PRÁZDNINY V PROVENCE – 2D

 16. září 22.00 hodin
NERVE: HRA O ŽIVOT – 2D

 17. září 17.30 hodin
THE BEATLES – EIGHT DAYS A WEEK – 2D

17. září 20.00 hodin
DÍTĚ BRIGIT JONESOVÉ – 2D

18. září 15.00 hodin
OBR DOBR – 2D

 
23. září 17.30 hodin

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ – 2D
 

23. září 20.00 hodin
PRÁZDNINY V PROVENCE – 2D

 
24. září 17.30 hodin

KRYCÍ JMÉNO HOLEC – 2D

24. září 20.00 hodin
DÍTĚ BRIGIT JONESOVÉ – 2D

30. září 17.30 hodin
VE JMÉNU KRVE – 2D

 
30. září 20.00 hodin

SEDM STATEČNÝCH – 2D

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA
21. září, 19. října

FARMÁŘSKÉ TRHY
 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
BÍLINA

15. září
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2016
Vyučuje taneční mistr Petr Dufek z Teplic, 

hudební doprovod skupina Mane.
 

23. září 19.00 hodin

KŘEST CD 
Koncert a křest nového CD bílinské kapely 

DOBRÝ POCITY,  následuje koncert zpěvačky 
Sabiny Křovákové.

 
25. září 15.00 hodin

DĚTSKÁ DISKOTÉKA S JIRKOU FAITEM
Dětský program plný soutěží a písniček uvede 

Jirka Fait a Martin Strejc.
 V rámci programu výtvarná dílnička pro děti 

sdružení ŠANCE ŽÍT.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

1. října 15.00 hodin
DEN SENIORŮ 2016

Hudební a taneční odpoledne ke Dni Seniorů, 
k poslechu a k tanci zahraje kapela 

Jitky Dolejšové REGIUS BAND.

15. října
RESOFEST

1. International Resophonic Guitar festival.

 20. října
I. TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ 2016

Hudební doprovod skupina MANE Košťany.
 

21. října
KONCERT - MAREK ZTRACENÝ

Koncert známého zpěváka Marka Ztraceného 
a jeho hostů v rámci podzimního turné. Po 

koncertě následuje taneční zábava s DJ Jirka 
Fait.

 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
20. září 19.00 hodin

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Hrají: Dana Homolová, Daniel Rous, Michaela 

Badinková, Martin Kraus.

9. října 15.00 hodin
HONZA NEBOJSA

Honzové bývají hloupí, chytří, někdy se málem 
stanou králem, jindy se toulají s Mařenkou po 
lese, nebo osvobozují princezny. Náš Honza 

se nebojí. 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
 

11. října 19.00 hodin
BLÁZINEC

Hrají: Miroslav Táborský.

 18. října 19.00 hodin
VEČER S URŠULOU KLUKOVOU A JIŘÍM 

KRAMPOLEM
Vyprávění nejen o životě herců Jiřího Krampo-

la a Uršuly Klukové, doplněné historkami 
s divadelních prken nejen divadla Semafor a 

divadla Š & G.
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA
21. září 17 hodin

„Čaj o páté“
S ČAJOVNOU POHODA
beseda pro veřejnost

do 21. října 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

pro děti na téma:
„MÍT TAK KOUZELNOU HŮLKU“

do 21. října
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

pro děti na téma:
„DOTEK ANDĚLŮ“

září - říjen
KAREL IV. 

výstava o životě a díle
1. patro centrální knihovny na Mírovém 

náměstí, vstup volný

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
BÍLINA

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

do 2. října 2016
HLAS PRO ŘÍMSKÉHO KRÁLE

Výstava kostýmů a předmětů z filmu o Karlu 
IV. tvůrců České televize k výročí 700 let 

narození panovníka.

6. října 17.00 hodin
BESEDA FOTOGRAFA ROBERTA VANA

Beseda v rámci výstavy fotografií známého 
světově uznávaného fotografa

Roberta Vana.

7. října - 30. října 2016 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOGRAFA 

ROBERTA VANA

Vážení divadelní přátelé, pro nad-
cházející podzimní sezónu jsme pro 
Vás připravili DIVADELNÍ PŘED-
PLATNÉ do Městského divadla  
v Bílině. Divadelní představení bu-
dou odehrána od září do listopadu 
2016. Věříme, že každý z Vás si  
v naší nabídce najde to své a po 
návštěvě bílinského divadla bude-
te mít pocit příjemně strávených 
chvil.
Toto vše Vám přeje a na pravidel-
ná setkávání s Vámi v bílinském 
Městském divadle se těší vedoucí 
organizační složky MÚ Bílina Mar-
tina Tuháčková a kolektiv Kulturní-
ho centra Bílina.

 

Místa v divadelním sále jsou roz-
dělena do dvou cenových pásem:

I. pásmo -  přízemí
II. pásmo - balkon

 
Předplatné:

I. pásmo  - 880,- Kč
II. pásmo - 680,- Kč

PRODEJ ABONMÁ 
A REZERVACE ABONENTEK

v Informačním centru Bílina
pondělí -pátek  8.00 - 17.00 hodin

sobota  10.00 – 14.00 hodin
tel: (+420) 417 810 985, 775 601 

264
info@icbilina.cz
www.kcbilina.cz

Program kulturních akcí PRODEJ ABONMÁ  
A REZERVACE 
ABONENTEK

Studenti poskládali osudy zmizelých lidí na několik panelů Foto: pavlína Nevrlá



11OBCE16. září 2016

V Mukově uctili památku padlých letců

Obce dostaly ocenění v soutěži Vesnice roku

Ve Světci se konaly oslavy obce s poutí

Vzpomínkové akce u příležitosti 72. 
výročí sestřelení amerických letů při 
náletech na teplický region v průbě-
hu druhé světové války se v Muko-
vě spolu se zástupci řady institucí 
zúčastnil také hejtman Ústeckého 
kraje a starosta města Bíliny Old-
řich Bubeníček a zástupce ředitele 
krajského úřadu Jaroslav Pikal, který 
zde rovněž reprezentoval Český svaz 
bojovníků za svobodu.
„Američané, kteří letěli do Evropy 
pomáhat, tady nechtěli zemřít. Je 
dobré připomínat si jejich hrdinství 
i dnes, kdy by se měly světové moc-
nosti spojit a zaútočit proti těm, kteří 
se snaží mír v Evropě narušit,“ řekl 
Oldřich Bubeníček. 
Zástupkyně amerického velvy-
slanectví v Praze Beth Fernald 
srovnávala historickou událost s 
aktuálním děním. Jak řekla, na-
vzdory hrůzám války byli lidé 
schopni pomáhat druhým, což 

Obec Měrunice získala diplom v 
rámci soutěže Vesnice roku 2016 
vyhlašovanou Ústeckým krajem. 
Není to přitom první ocenění, které 
obec v této soutěži dostala. “Přihlá-
sili jsme se celkem třikrát a pokaždé 
jsme diplom získali. Vážíme si těch-
to ocenění, je to známka toho, že se 
obec rozvíjí,” uvedla starostka Jitka 
Nová. 
Letošní diplom byl za obnovu návsí. 
Obec u dětského hřiště v Měruni-
cích vybudovala zastřešení poseze-
ní, osadila nové lavičky a prostory 
ozdobila květináči s letničkami či 
trvalkami a na hřišti přibyly nové 
herní prvky. Vyměněné jsou i od-

Prázdniny zpestřily ve Světci osla-
vy obce spojené s Jakubskou poutí. 
Program byl zahájen ve 14 hodin  
a během dne se na pódiu vystřídala 
kapela Úlet, dětská show se soutěže-
mi, taneční vystoupení a akrobacie 
na vertikální tyči, Michal Jackson 
revival, Miroslav Paleček, imitátor 
Petr Martinák, kapala Holki a Děti 
ráje a další. Od půl deváté k tanci  
a poslechu zahrála skupina Úlet. 
Po celou sobotu i neděli byly v pro-
vozu dětské atrakce. Sobotní pro-
gram byl zajímavý, na své si přišly 
všechny věkové kategorie, i proto 
přijelo do Světce mnoho návštěvní-
ků. Nejvíce si diváci chválili kapelu 
Holki a Děti ráje. Vzhledem k přízni 
počasí a sestavení programu se so-
botní den vydařil.
Oslavy Obce Světec se konaly ve 
spolupráci se skupinou ČEZ a spo-
lečností Severočeské doly a.s. Cho-
mutov.                                             (red)

padkové koše. Zastřešené posezení 
bylo vybudováno i u hřiště v Žicho-
vě. Tam obec upravila také okolí u 
centrálního ohniště, kontejnerové 
stání a zrevitalizovala zeleň.
V roce 2014 obec získala diplom za 
rozvoj cestovního ruchu a o rok dří-
ve za vzorné vedení obecní knihov-
ny. 
Ve stejné soutěži byla oceněna i obec 
Hrobčice. Starostka obce převzala 
čestné uznání za vybudování zahra-
dy skřítka Hrobčíka. Rozsáhlý pro-
jekt vnikl na nevyužívané zahradě 
mateřské školy a byl podpořen do-
tací z operačního programu Životní 
prostředí.                                         (pn)

bychom si měli všichni uvědomit  
i dnes.
Pietní akt, který ráno hejtman za-
hájil u pomníku sestřelených ame-
rických letců v Mukově, pokračo-
val vzpomínkovou akcí u pomníku 
americkým letcům Teplice – Písečný 
vrch.  
Organizátorem je Severočeský letec-
ký archiv Teplice, Jednota Českoslo-
venské obce legionářské v Teplicích, 
Český svaz bojovníků za svobodu  
a orgány a organizace regionu.
Při náletu 21. července 1944, který 
provádělo 143 amerických bom-
bardérů 15. letecké armády USA ze 
základen v jižní Itálii, byly nad Mos-
teckem a nejbližším okolí sestřeleny 
čtyři stroje. Jeden se zřítil u Křížatek, 
dva do ulic města Teplice a další ne-
daleko obce Mukov na Bílinsku. 
Při těchto haváriích nebo těsně po 
nich zahynulo tehdy dvaadvacet 
amerických letců.                                              (red)

Návštěvníci slavností si užili bohatý program. Hudební vystoupení přímo vybízela k tanci                          Foto: Obec Světec

Oldřich Bubeníček zavzpomínal na padlé letce v Mukově

Nové zastřešené posezení v Měrunicích

Foto: Ústecký kraj

Foto: Pavlína Nevrlá
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Foto: Radek Nedbálek

Sokolíci si užili vodácký tábor na Ohři
Sokol Bílina v posledním týdnu mě-
síce července pořádal zejména pro 
sokolské děti vodácký tábor na řece 
Ohři. Splouvání začalo v Kynšperku 
nad Ohří v kempu Dronte a nakonec 
po několika dnech skončilo v kempu 
Svatošky – dětský ráj nad Karlovými 
Vary. Tábora se účastnilo celkem 11 
sokolíků. Během tábora zažili vo-
dácký křest, kdy nakonec obdrželi 
vodácký křestní list a přívěšek pád-
la na památku. Postupně tyto malí 
námořníci propluli městy Sokolov, 
kolem hradu Loket a skončili u chrá-
něného přírodního výtvoru Svatoš-
ské skály. Zde si zaskotačili v nově 
vzniklém kempu Svatošky - dětský 
ráj na trampolíně, v dětském lano-
vém centru a dalších prolézačkách a 
navštívili minizoo. Tábor ovlivnila i 
nepřízeň počasí, a tak se nedostalo 
na všechny připravené výlety a ak-
tivity. I tak se všem pobyt moc líbil 
a každý si to dle svého užil. Všichni 
účastníci, zejména ti, co se aktivně 
podíleli na organizaci tábora, za-
slouží veliké poděkování.
Tuto akci finančně podpořilo město 
Bílina a TJ Sokol Bílina mu tímto za 
tuto podporu moc děkuje.

Radek Nedbálek Společný snímek před prvním vyplutím

NAŠE MĚSTO – VAŠE REALITKA !!!
Představujeme Vám realitní kancelář pro Bílinu a okolí, díky které již 

nemusíte vyhledávat služby spojené s prodejem a pronájmem nemovi-
tostí mimo naše město. Vše si vyřídíte přímo zde.  

Jedná se o výhradně českou rodinnou firmu, která se výborně orientuje 
v našem regionu a je schopna zajistit Vaše veškeré požadavky spojené 

s realitními službami.

Tuto naleznete přímo v centru Bíliny na  ulici Seifertova čp. 105/11,kde 
má svojí kancelář.      

Provoz byl zde zahájen již před sedmi lety, a do současné doby úspěš-
ně prodává a pronajímá Vaše nemovitosti a to včetně dalších realitních 

služeb a aktivit s tímto spojených. Pokud budete potřebovat prodat 
nebo pronajmout nemovitost, stačí se zastavit v této realitní kanceláři 
a spolehnout se na zkušenost a solidnost, kterou Vám zde nabídnou. 

Rádi Vám zde zajistí rychlý a pro Vás výhodný prodej či pronájem 
nemovitostí, dále Vám připraví výhodný úvěr, pojištění nemovitostí, 
vypracování kupních (darovacích) či dalších smluv, znalecký a tržní 

odhad hodnoty nemovitostí, případně zajistí další služby spojené  
s realitní problematikou.  

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO BÍLINU REALITY TP
www.realitytp.cz

Bílina, Seifertova čp. 105/11
realitytp@seznam.cz, tel. č. 734 633 466

V Měrunicích se konaly Hasičské slavnosti. Bohatý program pobavil 
děti i dospělé. Ti nejmenší se mohli povozit na mašince nebo dětském 
kolotoči, pro větší děti byly připraveny nafukovací balony, ve kterých 
mohly  do sebe bourat nebo se v nich kutálet. Společně se pak velcí  
i malí sešli při soutěžích, které připravili dobrovolní hasiči. Při nich 
soutěžící lovili jablka z misky s vodou, shazovali plechovky hasičskou 
hadicí, zkusili slalom s vajíčkem na lžíci nebo závodili v nafukovacích 
balonech. Za vše si vybrali sladkou odměnu. 
Dospělí si mohli obec i její okolí prohlédnout z výšky, vyzvednuti ha-
sičskou plošinou. Večer k poslechu i tanci zahrála skupina Tendr. (pn)

Hasiči připravili slavnosti 
pro děti i dospělé
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Jezero Bílina bude druhé největší v kraji 
Krajina pod Krušnými horami je 
dnes považována za suchou oblast 
ve srážkovém stínu, v minulosti však 
bývala protkána velkým množstvím 
potoků, které vytvářely v pánvi jeze-
ra, tůně, bažiny a mokřady. Důka-
zem je např. první zmínka v Kosmo-
vě kronice z 10. století o Mostě jako 
o podmáčeném místě, přes které po 
mostech vedla stezka kupců z Prahy 
do saského Freibergu. V důsledku 
rozvíjející se těžby uhlí se přiroze-
né vodní poměry v území změnily. 
S postupným plánovaným ukon-
čováním těžby v hnědouhelných 
povrchových lomech a následnou 
rekultivací zbytkových jam v Ústec-
kém kraji, v současné době i bližší 
budoucnosti, souvisí vznik nových 
vodních nádrží nebývalých rozměrů 
co do hloubky a plochy, ale také ob-
jemů vody, tolik potřebné pro kraji-
nu i obyvatelstvo.

Těžba uhlí a voda 

Těžba uhlí lomovým i hlubinným 
dobýváním má nejen pozitivní 
ekonomické přínosy, ale i negativní 
důsledky, které krajinu přetváří a 
znehodnocují jak její hygienické a 
estetické, tak sociální hodnoty.
Vlastnosti těžbou ovlivněných úze-
mí se v porovnání s běžnou krajinou 
vyznačují důkladným odvodněním 
a vysoušením. Bez umělého sni-
žování hladiny podzemní vody by 
nebyla lomová těžba realizovatelná. 

Voda na výsypkách během jejich 
stavby i po dokončení bývá zpravi-
dla destabilizujícím a destrukčním 
činitelem.
Těžební společnosti musí v souladu 
se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochra-
ně a využití nerostného bohatství 
(tzv. horní zákon) a dalšími zákon-
nými předpisy všechna těžbou po-
stižená území sanovat, rekultivovat a 
vytvářet na realizaci sanací a rekulti-
vací potřebné finanční rezervy.
Při volbě optimálního způsobu re-
kultivace jsou zpravidla zvažovány 
alternativy - zemědělská, lesnická, 
hydrologická či rekreační včetně 
řady ostatních způsobů využití úze-
mí. Finálním výsledkem rekultivač-
ního procesu nejsou jen pole, lesy a 
vody, ale zemědělské, lesní či vodní 
ekosystémy uspořádané v prostoru 
krajiny tak, aby jako celek zajišťovaly 
ekologickou i sociální udržitelnost 
motivovanou jak ve prospěch příro-
dy, tak i zájmů společenství obyvatel.

Rekultivace krajiny a voda

Při zpracování závěrečné sanace a 
rekultivace zbytkových jam bylo 
zvažováno několik variant, tj. suchá 
(bez zatopení), mokrá (zatopení 
zbytkové jámy) a mezistupeň mezi 
těmito dvěma základními varian-
tami (částečné zatopení zbytkové 
jámy). Dospělo se však k poměrně 
logickému závěru. Jakákoli řešení 
spočívající v zajištění zemin pro za-

sypání zbytkových jam lomů by si 
vyžádala opětovné odtěžení již re-
kultivovaných výsypek lomů, což by 
životnímu prostředí v regionu zcela 
jistě neprospělo. Hydrologická re-
kultivace je proto z tohoto pohledu 
prakticky jediným uskutečnitelným 
způsobem, jak zahladit důsledky lo-
mového dobývání.
Do roku 2050 lze předpokládat v 
oblasti Mostecké pánve tři rozsáhlé 
rekultivační akce, kdy plochy bu-
doucích jezer ve zbytkových jamách 
povrchových lomů přesáhnou nejen 
plochu Jezera Most, ale také největší 
rybníky v České republice, kterými 
jsou jihočeský Rožmberk s téměř 
650 ha a Bezdrev s více než 500 ha 
vodní plochy. Jedná se o jezera ČSA 
(666,1 ha), Libouš (939,8 ha) a Bílina 
(930,6 ha). Po roce 2050 přibude pak 
další jezero Vršany-Šverma (263,5 

ha). Vzniknou jezera o celkové ka-
pacitě 1,3 mld. m3 vody.

Lom Bílina

Po vyhodnocení možných vari-
antních řešení byla pro zatopení 
zbytkové jámy lomu Bílina vybrána 
jako optimální varianta průtočného 
jezera s kótou hladiny 200 m n. m. 
Pro zatápění byl zvolen gravitační 
způsob z řeky Bíliny štolou. Pro za-
tápění budou využity jako doplňko-
vé zdroje vody Radčického a Lom-
ského potoka, důlní stařinová voda 
a srážková voda z povodí jezera. Při 
odhadované roční dotaci vody ve 
výši cca 40 mil. m3 by se jezero na-
pouštělo asi 19 let.

zdroj: EkoZpravodaj pro Ústecký kraj
redakčně kráceno

název jezera vodní plocha 
(ha)

objem (106 
m3)

prům. hloubka 
(m)

max. hloubka 
(m)

napouštění od:

stávající:

Milada 252,2 35,6 14 25 2001

Most 309,4 70,5 23 75 2008

plánovaná:

ČSA 666,1 270,3 41 130 2026

Bílina 930,6 706,1 76 200 2038

Libouš 939,8 235,7 29 76 2038

Vršany 263,5 44,8 17 40 2050
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V Bílině vznikají ozdoby z dílny K-šperky

Přes dvacet let se stará o vlasy druhých

Novotou září obchůdek K-šperky 
v Zámecké ulici. Září a voní. Maji-
telka Kateřina Málišová tam totiž 
nabízí kromě vskutku originálních 
šperků i mýdla. Název obchodu 
nese podtitulek Hand made, a ten 
neznamená nic jiného, než že všech-
ny výrobky jsou ručně dělané. I ta 
nejmenší součástka šperku a každý 
lísteček bylinky v mýdle prošel ru-
kama Kateřiny.
Výroba šperků a mýdel je pro bí-
linskou rodačku koníčkem. “Vždy 
se mi líbily ručně dělané šperky. Já 
jsem začínala korálkovými ozdoba-
mi, postupně jsem přešla na práci s 
pryskyřicí a mou doménou - ozube-
nými kolečky. Mýdla vyrábím deko-
rační, bylinková, ovocná a mnoho 
dalších,” řekla Kateřina.
Právě ozubená kolečka, většinou ze 
starých originálních hodinkových 
strojků, najdou návštěvníci dílny a 
obchodu snad v každé vitríně. Spolu 
s barvami a křišťálovou pryskyřicí 
tvoří opravdu originální šperky, tak 
trochu retro. “Jsou to šperky ve sty-
lu, který je všeobecně známý jako 
steampunk,” doplnila majitelka.
Právě ozubená kolečka inspiru-
jí Kateřinu k další práci. Zatímco 
ve špercích, které nyní vyrábí, jsou 
naskládaná na obarveném lůžku 
a přelitá pryskyřicí, další edice oz-

Dvaadvacet let se stříhání a barvení 
vlasů věnuje Kateřina Pondělíčková. 
Kdybyste se jí ale před nástupem 
na střední školu zeptali, čím chce 
být, rozhodně by kadeřnici neřekla. 
“Tak to bývá, že mladý člověk neví, 
co chce. Já jsem nastoupila na střed-
ní průmyslovku a brzy jsem zjistila, 
že to není škola pro mě,” vyprávěla 
bílinská kadeřnice. 
Z průmyslové školy tedy Kateřina 
přešla na kadeřnickou do Teplic a 
její zájem o povolání kadeřnice byl 
chvíli nahoře, chvíli dole. “Na této 
škole se mi ze začátku také nelíbi-
lo, ale časem se to otočilo a chodila 
jsem tam moc ráda. Tím samozřej-
mě zájem o povolání rostl. Po škole 
jsem nastoupila do svého prvního 
zaměstnání a tam zase upadl,” vzpo-
míná s úsměvem Kateřina Pondělíč-
ková. Na práci totiž měla takzvané 
přípravné práce, tedy mytí hlav zá-
kaznic a ke střihu se nedostala. 
To se změnilo po přechodu do bílin-
ského kadeřnictví, které nyní sídlí v 
budově městského úřadu na Žiž-
kově náměstí. Tady začala pracovat 

dob by mohla mít již další rozměr. 
“Právě zkouším vyrábět šperky 
smontováním koleček a podobných 
malých součástek k sobě. Je to práce 
hodně náročná na trpělivost, šperk 
musí být pěkný a zároveň kvalitní. 
Jsem teprve v začátcích a tuto práci 
se učím, rozhodně v ní ale chci po-
kračovat a výrobky časem nabízet 
zákazníkům,” vysvětlila Kateřina 
Málišová.  
Šperky s ozubenými kolečky jsou 
sice dominantou ve výrobě, ale roz-
hodně nejsou to jediné, co uměl-
kyně nabízí. Dokáže totiž vyrobit 
šperk na míru. Zákazníci si mohou 
vybrat barvu, tvar, velikost, zkrátka 
si šperk vymyslet a Kateřina ho vy-
robí. “Jedná se o náušnice, náramky, 
přívěsky, ale i pánskou kolekci za-
palovačů, manžetových knoflíčků, 
kravatových sponek či krabiček na 
léky,” vyjmenovala.
Obchod je od září otevřen ve vše-
dní dny v odpoledních hodinách. 
Majitelka hodlá sortiment vlast-
ních šperků a mýdel časem rozšířit  
i o výrobky dalších místních uměl-
ců, například keramiku či jiné  
druhy dekoračních předmětů. Kro-
mě kamenného zázemí mohou 
lidé výrobky z dílny K-šperky najít  
i na různých městských akcích, 
naposledy třeba při Dni horníků,  
a také při různých akcích po celé 
republice.

jako kadeřnice se vším všudy a nyní 
má svou stálou klientelu, která se k 
ní neustále vrací. 
Díky své letité zkušenosti může Ka-
teřina Pondělíčková mluvit o mění-
cích se trendech. “Když jsem začí-
nala, byla v módě trvalá a takzvaný 
říman, to byly takové vlny z kratších 
vlasů. Nic jiného jsme snad nedě-
lali. Poté ale už začaly být moderní 
sestříhané účesy z rovných vlasů a 
i krátké sestřihy,” uvedla kadeřnice 
s tím, že změnami za ta léta prošly 
hlavně barvy na vlasy. Zatímco v 
minulosti byly k dostání základní 
barvy v paletě od jedné do desíti, 
nyní má každá barva několik odstí-
nů a barevná paleta je velmi pestrá. 
Práce kadeřnice je pro Kateřinu ta 
nejlepší, jakou může dělat. Nedoká-
že si představit, že by se měla živit 
něčím jiným. “Vůbec ne, mám svou 
práci moc ráda a chci ji dělat dál,” 
uzavřela. 
Kadeřnictví s praktickým názvem 
Kadeřník a holič sídlí stále v budově 
městského úřadu na Žižkově ná-
městí, změnil se však vstup. Ten je 
nově z ulice Marie Majerové, tedy ze 
zadní strany budovy.     

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá

Kateřina Málišová vyrábí šperky i voňavá mýdla

Kateřina Pondělíčková pracuje v kadeřnictví léta a nikdy by neměnila
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Léto v Domu dětí a mládeže Bílina bylo naplněné beze zbytku. V 
naší nabídce jsme nevynechali jeden jediný prázdninový den. Rodi-
če mohli pro své děti vybírat z rozmanité nabídky výletů na začátku 
a konci prázdnin a táborů, kterých jsme letos nabízeli 11. Nechyběly 
tradiční a vyhledávané příměstské tábory, které probíhaly především 
v DDM Bílina. 
Novinkou letošního léta byly dva příměstské tábory, které jsme ve 
spolupráci s MŠ v Hrobčicích uskutečnili v jejich prostorech. Samo-

zřejmostí naší letní nabídky byly pobytové tábory - letos jsme s dětmi 
vyjeli do Chřibské a Nové Vsi nad Nisou. Naší prázdninové nabídky 
se celkem zúčastnilo téměř 550 dětí, což nás velmi těší. S některými 
dětmi jsme se potkávali v průběhu celých prázdnin, nebyla zvláštností 
účast dítěte na výletech a zároveň několika táborech. Nyní již na léto 
vzpomínáme, hodnotíme a zároveň chystáme ještě pestřejší nabídku 
pro léto 2017. 

Bc. Irena Štrálová, Dům dětí a mládeže Bílina

Tábory v Bílině si užily stovky dětí

Foto: DDM Bílina
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Začíná nový školní rok v DDM Bílina
Každý školní 
rok připravuje 
tým zaměst-
nanců DDM 
Bílina přehled 
kroužků, klu-
bů a kurzů. 
Vždy se sna-
žíme vytvořit 
co nejpestřejší 
nabídku, která 
obsahuje nej-
novější trendy 

v oblasti zájmů. Zároveň chceme 
naší nabídkou oslovit co nejširší 
veřejnost – od miminek, přes před-
školáky, školáky, dospěláky až po 
aktivní seniory. Domeček – jak mu 
všichni říkáme – je otevřen pro pra-
videlnou činnost po všechny pra-
covní dny, popřípadě i v sobotu. 
Ráno začínáme programy pro ma-
teřské školy -  keramické kroužky, 
klubíčka s počítačem, hravá klubíč-
ka a další. V letošním školním roce 
je v dopolední nabídce i páteční ke-
ramika pro seniory.  Po obědě je ote-
vřen dětský klub, kam děti ze všech 
základních škol v Bílině po dohodě 
s rodiči odvedeme, takže se o ně ne-
musí bát. V jeho náplni jsou hry, vý-
tvarné činnosti a popřípadě i psaní 
domácích úkolů. Zároveň postupně 
zahajují svoji činnost jednotlivé 
kroužky, které se ve většině případů 
scházejí v budově DDM v Havířské 
ulici. V odpoledních hodinách jsou 
to kroužky pro děti, s postupujícím 
časem se přidávají kroužky pro do-
spělé. Některé z nich mohou navště-
vovat děti společně se svými rodiči, 
nebo prarodiči.
Dům dětí a mládeže nabízí 100 
kroužků, klubů a kurzů. Jejich na-
bídku ještě v průběhu září doplňu-
jeme. 

Přehled kroužků:

Aerobik

Soutěžní týmy Cipísek, Crazynky a 
Cvrček přivážejí medaile z celé řady 
soutěží. Nové členy přijímáme pou-
ze k těm nejmenším – k Cipískům.
 
Sportovní kroužky

Pro nejmenší děti od 3 let máme 
připraven sporťáček.  Pro ty starší 
sportovní gymnastiku a novinku le-
tošního školního roku – NERF ligu. 
Ta je rozdělena do dvou kroužků – 
podle věku. V obou se děti připravu-
jí na sportovní turnaje s airsoftový-
mi zbraněmi. Dále si můžete vybrat 
kroužky jumpingu, kruháčku i kru-
hového tréninku, sportovky, stolní 
tenis i volejbal.
 
Taneční kroužky

Jsou nejen pro děvčata, ale i pro klu-
ky. Od tří let mohou již chodit na ba-
let, od čtyř na taneční mixík a ještě 

později na taneční mix. Pro pětileté 
je balet, a dětské zumbování. Street 
dance je určen starším osmi let.
 
Keramika

Na keramické kroužky docházejí  
a dojíždějí v dopoledních hodinách 
děti z mateřských škol z Bíliny a 
okolí. Na odpoledne máme pro děti 
od 5 let připravenu Hliněnku a pro 
rodiče s předškoláky samostatný 
kroužek. Další jsou rozděleny podle 
úrovně dovedností – začátečníci, 
mírně pokročilí. Dětem s hendike-
pem nabízíme individuální činnost 
v keramické dílně. Večery jsou tři-
krát v týdnu věnovány tvořivým do-
spělým.
 
Média a fotografie

Fotografický kroužek je určen pro 
děti od 9 let, pro účastníky od 15 let 
je fotografický kurz. Oba se věnují 
digitální fotografii a jejímu zpraco-
vání. Filmový klub = práce před i za 
kamerou. Vytváření spotů, videokli-
pů i dokumentů.
 
Jazykové kroužky

Pro předškoláky nabízíme hravou 
angličtinu – Little Indians, další 
kroužky angličtiny jsou odstupňo-
vány věkem – pro první a pro druhý 
stupeň ZŠ. Kroužky německého ja-
zyka jsou pro děti a pro dospělé.
 
Modelářské kroužky

Automodeláři modely aut nejen vy-
tváří, ale zároveň s nimi úspěšně zá-
vodí na soutěžích po celé republice i 
za jejími hranicemi.  Elektronika je 
kroužek pro kluky, které baví práce 
v elektro dílně -  vytváření blika-
ček, houkaček. Nově máme pro děti 
LEGO KLUB.
 
Počítačové kroužky

Nejznámější z těchto kroužků jsou 
kroužky s Baltikem. S Baltikem se dá 
programovat i čarovat. Jsou určeny 
jak těm nejmenším začátečníkům 
od 1. třídy, tak pokročilým, kteří v 
našich barvách vyhrávají meziná-
rodní soutěže.  Dopolední nabídka 
počítačových aktivit je určena ma-
teřským školám, večerní internetu 
pro seniory.
 
Příroda

Z této oblasti nabízíme pouze jediný 
kroužek – rybářskou akademii, kde 
se děti seznamují se životem ryb a 
rybářskými technikami.
 
Z ostatních kroužků:

Cestovatelský klub Stonožka je určen 
všem dětem, které rády poznávají 
nová místa nejen v naší republice, ale 

i za jejími hranicemi. Figurka je klub 
deskových her. Děti se zde nejen po-
baví, ale zároveň procvičí i logické 
myšlení. Kuchtíci z pekelné kuchyně 
každý týden připravují dobrou baštu. 
Puberťačky s.r.o. jsou pro děvčata, kte-
rá už odrostla kroužku Rebelek. Jejich 
členky zajímá móda, tvoření, líčení.

Výtvarné kroužky

Kreslínek je pro děti od tří let, pas-
telka od pěti let a pro ty starší jsou 
tvořivé ruce. Pro děti, které baví 
malba, a kresba jsou určeny výtvar-
né kurzy. Ty jsou rozděleny na začá-
tečníky a pokročilé. Speciální zamě-
ření mají Tiffany – skleněná vitráž, 
kroužky tvoření z pěnové hmoty a 
paličkovaná krajka. Styl je kroužek 
pro děvčata, která ráda vytváří mód-
ní doplňky.
Každý kroužek má danou maxi-
mální kapacitu tak, aby se vedoucí 
mohli plně všem jeho členům vě-
novat. Proto neváhejte a co nejdříve 
si přijďte pro přihlášku. Úplatu za 
jednotlivé kroužky můžete zaplatit 
za celý rok najednou, nebo si vybrat 
jednu z variant našeho splátkového 
kalendáře. Podrobné podmínky na-
jdete na našich webových stránkách, 
nebo o ně požádejte v recepci DDM. 
Pro přihlášení do kroužku vám pro 
první období postačí stokoruna.
Zvláště u velmi malých dětí jsme 
připraveni na situace, že se jim 
kroužek, na který je přihlásili rodiče, 
nemusí z různých důvodů líbit. Ně-
kdy nevyhovují kamarádi, jindy se 
jim jen stýská. Během září a října je 
možné dítě odhlásit, nebo přehlásit 
do jiného kroužku bez manipulač-
ního poplatku. V případě odhlášení 
vracíme poměrnou část zaplacené 
úplaty.
Ukázkové hodiny  kroužků nabízí-
me v průběhu září a října.  Rodiče 
a děti si tak mohou přijít vyzkoušet, 
co je v daném kroužku čeká. Všech-
ny hodiny jsou za 10 Kč.

Ukázkové hodiny: 
8. 9.    16:00  – 17:00  → Lego, 
předškolák (pro děti od 5 let)
8. 9.    17:00 – 18:00  →  Zumbo-
vání, jumping, kruháček (pro děti 
od 5 let)
10. 9. 10:00 – 12:00  →  Keramická 
dílna (pro děti od 6 let)
12. 9.  16:00 – 17:30  →  Baltík 
( pro děti od 3. třídy)
13. 9.  16:00  - 17:30  → Baltie4 C# 
(Baltík ve 3D) (pro děti od 5. třídy)
13. 9.  16:00  - 17:30  → Desko-
hraní – Figurka (pro děti od 1. třídy)
13. 9.  16:00  - 17:30  → Paličková-
ní (pro děti od 8 let)
15. 9.  16:00  - 17:30  → Počítače 
pro nejmenší (pro děti od 1. třídy)
24. 9.  10:00 – 12:00  →  Keramic-
ká dílna (pro děti od 6 let)
Nabídku těchto dílen průběžně do-
plňujeme a zveřejňujeme na našich 
webových stránkách.

Akce v nadcházejícím období: 
23. – 24. 9. Víkend s aerobikem – 
pro děti od 6 do 15 let
24. 9. Sportovní dopoledne v Klo-
kánku – pro děti od 4 do 8 let
26. – 30. 9.  Velký bazar- Během 
pondělí a úterý oblečení, obuv, spor-
tovní potřeby, hračky a kočárky při-
jímáme. Od středy do pátku prodá-
váme. Všichni nakupující mají vstup 
zdarma.
28. 9. Poleťte s námi - Přidejte se k 
nám a leťte za novými zážitky a dob-
rodružstvími. Po celé sváteční odpo-
ledne jsou pro vás na zahradě DDM 
připraveny zábavné atrakce a ukázky 
z pestré činnosti zájmových krouž-
ků. Otevřeme vám prostory DDM a 
provedeme našimi klubovnami, díl-
nami a tělocvičnou a poradí s výbě-
rem kroužku.  Můžete si vyzkoušet 
unikátní rybářské trenažéry, na kte-
rých se připravovali i účastníci Mis-
trovství světa v rybolovné technice, 
které se konalo v červenci v Bílině. 
Připraveny jsou prodejní stánky  
a občerstvení. Pro naše členy (všich-
ni, kteří k tomuto datu budou mít 
zaplacenou přihlášku do kroužků  
a to včetně splátkových kalendá-
řů) je vstupné na všechny atrakce 
zdarma. Pro ostatní platí cena 50 
Kč. Odpolednem nás bude provázet 
moderátor Jiří Fait a vystoupí pěvec-
ký sbor Melodica. Současně s touto 
akcí je otevřen bazar.

8. 10. Keramická dílna 
(pro děti od 6 let)
8. 10. Paper Minecraft 
(pro děti od 8 let)
14. – 15. 10. Slot.it - mezinárodní 
závody na autodráze
15. 10. Zábavné dopoledne v Klo-
kánku (pro děti od 4 do 8 let)
15. 10. Oblastní přebor NERF ligy - 
Postupová soutěž tříčlenných druž-
stev využívající airsoftových zbraní 
systému „Nerf “. Soutěžící jsou roz-
děleni do dvou věkových kategorií 
– do 12 a od 13 let a starší. Do celo-
státního přeboru postupuje nejlepší 
tým z každé kategorie.
22. 10. Mistrovství ČR v deskových 
hrách - krajský přebor - Postupo-
vá soutěž jednotlivců v deskových 
hrách:  Rummikub, Quarto, Quori-
dor. Hráči soutěží v několika kolech 
v jimi vybraných hrách. Zúčastnit se 
mohou jedné, nebo všech tří. Věk 
není omezen – zúčastnit se mohou 
všichni, pouze jsou podle předem 
daných roků narození rozděleni do 
třech věkových kategorií. Do celo-
státního finále postupují dva nejlepší 
jednotlivci z každé hry a každé vě-
kové kategorie. Soutěž je podpořena 
krásnými cenami od firem Albi a Pi-
atnik, kteří jsou hlavními sponzory.

Do OBOU soutěží se lze přihlásit 
prostřednictvím krajského organi-
zátora – DDM Bílina
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Na školáky z Lidické čeká nabitý program

Akademie žáků z Lidické se všem moc líbila

Magic box umí učit hrou Nová hřiště baví děti ze Švabinky

Základní škola Lidická se dlouho-
době zapojuje do různých projektů 
a programů, které pomáhají rozvíjet 
klíčové dovednosti a kompetence 
žáků v různých oblastech a předmě-
tech. Nejinak tomu bude i v letoš-
ním roce. V období od září do pro-
since bude škola realizovat několik 
projektů, v nichž uspěla v žádostech 
v Ústeckém kraji nebo na MŠMT. 
Konkrétně se jedná o projekty Ces-
tou kolem světa - environmentální 
projekt, který budeme realizovat ve 
spolupráci s Ekocentrem Zoopark 
Chomutov; Stop závislostem - pre-
ventivní program ve spolupráci  
se Státním zdravotním ústavem  
v Ústí nad Labem; Pochopením  
k toleranci a respektu - projekt za-
měřený na multikulturní výcho-
vu, který je hrazen z velké části 
Ministerstvem školství a s finan-
cováním nám pomohlo i město 
Bílina. V jeho rámci žáci navští-
ví programy židovského muzea 
v Praze, navštíví pevnost Terezín  
a památník Lidice.
Počátkem listopadu nás také čeká 
dokončení projektu Mladý přírodo-

Závěr školního roku byl ve zname-
ní školní akademie žáků ZŠ Lidická, 
která se konala v prostorách Měst-
ského divadla v Bílině. Dopolední 
vystoupení bylo určeno žákům a již 
tradičně se při něm loučila třída 9.A 
se svými vyučujícími a třídní uči-
telkou a také třída 5.B si připravila 
emotivní rozloučení se svou třídní 
učitelkou. 
Odpolední akademie již pak pro-
běhla pro rodiče a přátele školy. Jako 
vždy jsme se potýkali s mimořád-
ným zájmem o vstupenky a děku-
jeme rodičům i bývalým žákům za 
pochopení, že nebylo možné všech-
ny zájemce uspokojit. Jednotlivé 

třídy se na akademii představily v 
krátkých, většinou tanečních, vy-
stoupeních, ale všechna byla něčím 
zajímavá a výjimečná. Pěveckým 

vystoupením se kromě pěveckého 
sboru Hvězdičky blýskly také napří-
klad děti z 1.A, žáci 5.B skvělým stí-
novým představením a z těch taneč-

Zajímavou novinku dostaly děti z 
Mateřské školy Antonína Sovy. Nyní 
si mohou promítat pohádky a učit se 

prostřednictvím nového datapro-
jektoru, takzvaného Magic boxu. 
“Je to přístroj, který je podobný 
interaktivní tabuli, ale promítá na 
koberec na zemi. Děti s námi pra-
cují za pomoci dotykových per,” 
vysvětlila ředitelka školy Ladislava 
Pěchová. 
Přístroj umí děti zaměstnat zadává-
ním různých úkolů, díky kterým se 
učí pozornosti, matematické před-
stavě, pravolevé orientaci a mno-
hým dalším věcem. Po splnění za-
daných úkolů si děti mohou pustit 
pohádky. “To je vhodné například 
při nepřízni počasí,” dodala ředitel-
ka.                                                   (pn) 

Děti z mateřské školy v ulici Maxe 
Švabinského si užívají nová hřiště. 
Ta byla vybudována za finanční 
podpory města Bíliny. Dětem se 
nabízejí nové možnosti hry. “Jedno 
hřiště je dopravní, druhé univerzál-
ní. Obě přináší pro děti další druh 
zábavy a učení hrou,” uvedla ředi-
telka školy Ladislava Pěchová. 
Dopravní hřiště je určené k učení 
dopravní výchovy. Děti si osvo-

ních vystoupení nelze opomenout 
vystoupení 9.A Black and white, 
Bagdance a nebo Thriller třídy 5.A. 
Mohli bychom jmenovat další třídy, 
protože opravdu všechna představe-
ní byla krásná a zaslouží si uznání. 
Jsme moc rádi, že se akademie všem 
zúčastněným a divákům líbila.
Chtěla bych tímto poděkovat všem 
účinkujícím za nádherný výkon, 
všem vyučujícím, kteří je připravo-
vali, za jejich skvělou práci a rodi-
čům za příjemnou atmosféru, kte-
rou nám svou přítomností vytvořili. 
Všem přeji krásné léto a odpočinko-
vé prázdniny.

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

jí správné chování na přechodu, 
ohleduplnost a bezpečnost při jíz-
dách na koloběžkách, tříkolkách  
a odrážedlech a učí se i orientaci  
v prostoru. Na hřišti jsou vyobra-
zena důležitá telefonní čísla, která 
si díky tomu děti lépe zapamatují.   
Herní prvky na druhém hřišti 
pomáhají dětem rozvíjet hrubou 
motoriku, obratnost, vytrvalost a 
předškoláci si mohou procvičovat i 
početní řadu čísel od 1 do 10 třeba 
při skákání panáka. “Zde hrajeme 
fotbal, vybíjenou, košíkovou a je 
tu dost prostoru i na další aktivi-
ty, jako skok přes švihadlo nebo 
přes gumu. Děti si ale samozřejmě 
vymýšlejí i své způsoby, jak hřiště 
využít,” doplnila ředitelka.         (pn)

vědec v lese, environmentální výjezd 
do školy v přírodě , který je z velké 
části dotován Ministerstvem život-
ního prostředí a který jsme museli 
ze zdravotních důvodů (norovirová 
infekce mezi žáky) v dubnu přerušit.
Od září se také zapojíme do dvoule-
tých projektů – Dětské kluby při zá-
kladních školách v Bílině, který má 

pomoci rodičům v oblasti zaměst-
nání – rozšiřujeme jimi v podstatě 
kapacitu školních družin, protože 
kluby s programem vyhoví i dětem 
ze 3. - 5.tříd a všem, kterým jsme 
nemohli dříve vyhovět. Dětské klu-
by umožní pobyt dětí ve škole až do 
18 hodin. Jedná se o projekt města 
Bíliny, který je financován z Operač-

ního programu Zaměstnanost Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a 
městem Bílina. Před schválením je i 
projekt Zvyšování kvality vzdělávání 
v Duhové škole, který nabízí žákům 
doučování v klíčových předmětech, 
čtenářské a matematické kluby  
a vzdělávání pedagogů v oblasti čte-
nářské a matematické gramotnosti  
a inkluze. Tento projekt je realizo-
ván z Operačního programu pro vý-
zkum a vzdělávání a Ministerstvem 
školství.
Na své fanoušky se připravuje i turi-
stický kroužek, který nabídne dětem 
na podzim například výlet do ZOO 
v Praze nebo IQ Landie v Liberci. 
Samozřejmostí jsou také podzimní 
exkurze do středních škol a někte-
rých firem a vánoční trhy a školní 
besídka. O realizaci jednotlivých 
programů vás budeme postupně in-
formovat.

Věříme, že všechny naše aktivity  
a projekty žáky zaujmou a pomůžou 
jim v získávání informací z různých 
oblastí našeho života.

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Nejúspěšnější absolventi kurzů s certifikáty Foto: ZŠ Lidická

Vystoupení skupiny Black and white bylo jedno z mnoha velmi povedených
Foto: ZŠ Lidická
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Ivan Bílý: Věřím, že se mi opět sejdou děti, 
které se dostanou do reprezentace

Od roku 2001 funguje v Bílině Klub 
rybolovné techniky. Děti se v něm 
učí zacházet s prutem a navijákem a 
přicházejí na chuť různým rybolov-
ným technikám. Vede je Ivan Bílý a 
Radek Bařtipán, kteří se se svým tý-
mem zasloužili o to, aby se v Bílině 
konalo Mistrovství světa juniorů v 
rybolovné technice. O organizování 
takto velké akce i o práci s dětmi v 
klubu vypráví Ivan Bílý v následují-
cím rozhovoru.
 
Proč vznikl Klub rybolovné techniky, 
když v té době již fungoval rybářský 
kroužek v domě dětí a mládeže?
 
Bylo zapotřebí rozšířit tuto práci  
s dětmi. V kroužku se učily o rybách 
a rybaření jako takovém. Byly ale 
děti, které chtěly víc. V té době jsem 
rybářský kroužek vedl a začal jsem 
přemýšlet o založení klubu, který 
budou navštěvovat děti z rybářského 
kroužku i mimo něj. Rybářský krou-
žek je o chytání ryb, klub rybolovné 
techniky je spíše o práci s prutem a 
navijákem. Děti, které baví chytat 
ryby a chtějí být rybáři, chodí do 
kroužku. Ti, kteří spíše berou práci 
s prutem jako sport, chodí do klubu. 
To je ten rozdíl mezi těmito dvěma 
útvary, ale samozřejmě se velmi úzce 
doplňují.
 
Kde klub působí a jak staré děti 
ho mohou navštěvovat?
 
Naše zázemí je na atletickém sta-
dionu v Bílině, ale scházíme se i v 
domě dětí a mládeže nebo přes zimu 
v tělocvičně v Kostomlatech. Cho-
dí k nám děti zhruba od sedmi let, 
ideální je se sportem začít zhruba v 
deseti letech.

 Říkáte, že k vám chodí děti z rybář-
ského kroužku, které chtějí víc. 
Co to znamená?

Když k nám přijdou děti z rybář-
ského kroužku, znají ryby, rybolov 
a umí již pracovat s rybářským pru-
tem. My je učíme házet na přesnost 
a různé techniky hodů. Někdy je těž-
ké dítě přesvědčit, že je potřeba, aby 
to umělo. Naše děti jsou připravené 
na celou škálu rybolovných technik. 
Umí muškařit, takže mohou chytat 
lososovité ryby, umí ale i nahazovat 
do  prostorů pod větve stromů nebo 
na vzdálený protilehlý břeh přesně 
na místo, kam potřebují. Paradoxem 
je, že drtivá většina našich dětí ryby 
nechytá. Rybolov berou jako sport, 
ke kterému nepotřebují ani ryby, ani 
vodu. Jde jim o sportovní výkon, a v 
něm  se chtějí  nadále zdokonalovat.   
Dá se ta přesnost naučit? Zvládne 
to kdokoli?
 Samozřejmě soustavným  trénin-
kem se lze naučit i hodům na přes-
nost. Někomu to jde hned a dobře, 
jinému to trvá déle. To je samozřej-
mé, každý je jiný. Pro nás je cennější 
dítě, kterému to zpočátku moc ne-
jde, ale je pilné, houževnaté a chce 
něco dokázat. Měli jsme děti, které 
jsme naučili základy a ony hned vše 
uměly. Prostě na to měly talent a šlo 
jim to. Nemusely ale vynakládat pří-
liš velké úsilí, a tak je to brzy přestalo 
bavit. U dětí, kterým se nejprve moc 
nevedlo, to bylo jiné. Poctivým tré-
nováním se zlepšovaly a chtěly pře-
konávat samy sebe i druhé.  
 
Účastníte se s dětmi soutěží?
 
Samozřejmě, je jich v roce hned 
několik a některé i sami pořádáme. 

Účastníme se ligy mládeže, 2. ligy, 
mistrovství republiky, halových zá-
vodů a pohárů mládeže. My pořádá-
me Severočeský pohár, letos se bude 
v Kostomlatech konat už patnáctý 
ročník, a Ústecký pohár, který je no-
minačním závodem na Mistrovství 
světa.

Na mistrovství světa Bílina zástupce 
neměla. Proč se to nepodařilo?
 
Když jsme s klubem začínali, měli 
jsme partu velice nadaných dětí. 
Trénovali jsme až pětkrát v týdnu 
a měli jsme několik mistrů světa. 
Základ všem úspěchům doma i ve 
světě dali Denisa a Dana Královi, 
Marek Bařtipán, Luděk a Martin 
Šeckovi, Antonín a Marek Vršatovi, 
těch dětí bylo samozřejmě daleko 
více, ale nechci na nikoho zapome-
nout. V té době jsem také usiloval  
o to, aby se mistrovství světa kona-
lo u nás. Štěstí se na nás usmálo až  

v loňském roce, kdy nám ICSF při-
dělilo pořádání MS juniorů  2016. 
Nyní nemáme mezi dětmi nikoho, 
kdo by byl v reprezentaci. Ne, že by 
ty děti nebyly šikovné, ale chybí jim 
ta cílevědomost. Musely by trénovat 
více, a to se jim nechce. Stále věřím, 
že se nám opět sejde parta dětí, kte-
rá bude žít rybolovnou technikou  
a stane se mistry světa v Bílině.
 
Jak náročná byla organizace 
mistrovství?
 
Nejsložitější na tom bylo sestavit 
spolehlivý tým lidí. Základem byl 
Radek Bařtipán, na kterém ležela 
kompletní tíha celého technického 
zázemí. Celý tým lidí, který se podí-
lel na pořádání, měl kolem 35 osob, 
které vedl Marek a Tereza Bařtipá-
novi.  Zásadní měrou nám pomo-
hl Dům dětí a mládeže Bílina resp. 
paní ředitelka Krista Sýkorová, měs-
to Bílina, Ústecký kraj, záštita pana 
hejtmana Oldřich Bubeníčka, Leh-
koatletický klub Bílina a ČRS MO 
Bílina. Těm, kterým patří velké po-
děkování je samozřejmě daleko více, 
ale určitě bych na někoho zapomněl, 
a to nechci, protože si vážím každé-
ho, kdo v této složité době chce dělat 
něco pro děti.     
 
Jak jste si pak mistrovství užil?

Samotné mistrovství jsem si moc 
neužíval, každou minutu jsem trnul, 
aby se nevyskytl nějaký problém. 
To, že vyhrála česká reprezentace  
a ještě padl světový rekord od čes-
kého účastníka, bylo něco navíc. 
Až dnes, s odstupem několika dní, 
mohu říci, že když dostáváme zprá-
vy od lidí, kteří nemají důvod nám 
nějakým způsobem pochlebovat, 
tak teprve nyní mám ten dobrý pocit 
z toho, že se nám to všem skutečně 
povedlo. Všem bych rád chtěl ještě 
jednou  prostřednictvím Bílinského 
zpravodaje moc poděkovat.  

Denisa Králová, jedna ze svěřenkyň Ivana Bílého

Ivan Bílý (uprostřed) při organizaci Mistrovství světa juniorů v rybolovné techice

Foto: KRT Bílina

Foto: Václav Weber
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Změna jízdních řádů krajských autobusů
Letní změna jízdních řádů autobu-
sů integrovaného systému Dopravy 
Ústeckého kraje (DÚK) se letos do-
tkne více linek. Od 28. srpna došlo 
k časovým posunům spojů zejména 
na Ústecku.  Aktualizované jízdní 
řády DÚK najdou cestující na webo-
vých stránkách www.dopravauk.cz, 
na zastávkách a v 19 informačních 

centrech dopravců DÚK po celém 
území Ústeckého kraje. V oblasti 
mezi Litvínovem a Bílinou bude na 
lince 505 zrušena zastávka Ledvice, 
váha. Linka bude v Chotějovicích 
zastavovat nově při cestě z Ledvic do 
Hostomic. Na lince 506 dochází k 
drobným časovým posunům u vět-
šiny spojů v úseku Bílina – Měrunice 

z důvodu zlepšení přestupu na linku 
501 do Litvínova. Linka 521 upravu-
je provoz cyklobusu v pracovní dny. 
Ranní spoj v pracovní dny s odjez-
dem v 8:03 z Litvínova je nově ve-
den přímo do Olbernhau, podobně 
pojede spoj v 8:48 hod. z Olbernhau 
přímo do Litvínova.Jízdní řády na 
Teplicku počítají s pokračující vý-

lukou v Lahošti na linkách 486, 491  
a 803 (do 31. 10.)  a s výlukou v Du-
bí-Běhánkách na lince 494. Vlivem 
stavebních prací na silnici č. I/13  
v úseku Přestanov – křižovatka u 
čerpací stanice Ono dochází u vět-
šiny spojů linky 488 ke zpoždění v 
obou směrech. Linka je vedena po 
objízdné trase přes Stradov.        (red)
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Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka

Poděkování
Chtěla bych tímto alespoň poděkovat mladému muži z Bíliny, který jako jediný zastavil u au-
tonehody mého manžela dne 22. 7. 2016 a zajistil veškerou pomoc.Dokonce zajel pro mne 
domů, abych mohla komunikovat s lékaři a ostatními službami záchranných systémů.Je škoda,  
že takových opravdových mužů jako je 
MAREK BENETT z Bíliny, je málo.

Moc děkuji za pomoc 
Š. Jedličková, Bílina

Dne 13. 8. jsme si vzpomněli nedoži-
tých 70 let paní

Ireny Kučerové.

S láskou vzpomíná syn Miloslav 
s manželkou Evou.

Dne 29.8. 2016 uplynulo druhé výročí, kdy nás 
opustila naše milovaná maminka, babička 

a prababička, paní 

Marie Procházková

Naše vzpomínka na maminku je ukryta v srdci a 
kdo jí poznal, též si vzpomene.

 Dcera Soňa a Krista, vnoučata s rodinami.

Dne 27. srpna 2016 to byl již rok, 
co odešla naše milovaná maminka 

Helena Solarová. 

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 14. 8. 2016 
oslavil 70. let pan 

Václav 
KLADIVA.

Vše nejlepší přeje Pavla, 
Lukáš a rodina.

Dne 2.10. 2016 
oslaví 80 let paní 

Vlasta
SVOBODOVÁ.
Hodně zdraví, pohody 
a lásky přejí do dalších 

šťastných let sourozenci 
a celá rodina.

Dne 9. 7. 2016 
oslavili 

manželé 
Irena a Ján 
ČULOVI 
zlatou svatbu.

Vše nejlepší přeje 
Vašek, Pavla a rodina

Vše nejlepší k svátku, 
hodně štěstí 

a zdraví 

paní 
Marii 

PAŘEZOVÉ.
Věnuje 

miláček Kája K.

Blahopřání

Schválila:
 Zřízení čtyř pracovních míst a 

jedné dohody o provedení práce 
v termínu od 01.09 do 31.12.2016 
z důvodu získání dotace „Asistent 
prevence kriminality“ z programu 
Prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR.

 Podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí 
na projekt „Modernizace sběrného 
dvora v Bílině“.

 Zapojení fondu investic ZŠ Li-
dická v celkové výši 140.637 Kč na 
pořízení datového projektoru a do-
tykové jednotky vč. příslušenství a 
montáže ve výši 61.121 Kč a poří-
zení kopírovacího stroje Zn. Canon 

vu dešťové kanalizace v ulici Důlní 
– dvůr bytového domu č. p. 399, 
Bílina a havarijního stavu kanali-
zace ve dvoře u prodejny Tesco, Za 
Chlumem 820, p. č. 14636/42 v k. 
ú. Bílina.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou zakázky 

malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „Smažící pánev“ 
pro Centrální školní jídelnu Bílina 
je nabídka firmy Gastro-Walter, s. 
r. o., Pod Vrchem 68, 405 05 Děčín.

 Nejvhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci: „Dokončení digi-
talizace MKDS Bílina“ je nabídka 

iRADV-C 3325i vč. montáže a do-
pravy ve výši 79.516 Kč.

 Nařízení odvodu z fondu investic 
ZŠ Za Chlumem ve výši 100.000 
Kč do rozpočtu zřizovatele na akci 
„Retoping umělého sportovního 
povrchu“ na hřišti u základní školy.

 Normativní ukazatele ostatních 
neinvestičních výdajů na žáka/dítě, 
podle kterých bude zpracován roz-
počet v MŠ a ZŠ zřizovaných měs-
tem na rok 2017, ve výši 2.684 Kč v 
MŠ a ve výši 1.980 Kč v ZŠ.

Souhlasila:
 S postupem odboru nemovitostí 

a investic při řešení havarijního sta-

uchazeče KASYJA Petr Janouch 
Dobrovíz. 

Jmenovala:
 Pana Ing. Oldřicha Lukeše do 

funkce „Vedoucí odboru staveb-
ního úřadu a životního prostředí“, 
v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) § 102 
odst. 2 písm. g), na návrh tajemníka 
MěÚ, s účinností od 01.09.2016.

Rada města na své 17. schůzi konané  9. srpna mimo jiné:

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu starosty 
města a dále i na webových strán-

kách města (www.bilina.cz)
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Zákon o prodejní době v maloobchodě 
a velkoobchodě omezuje prodejní dobu

Hledám domov

Dne 1.10.2016 nabývá účinnost zá-
kon č. 223/2016 Sb., o prodejní době 
v maloobchodě a velkoobchodě. Zá-
kon omezuje prodejní dobu v malo-
obchodě a velkoobchodě o státních 
a ostatních svátcích, a vedle toho vy-
mezuje případy, kdy se takové ome-
zení nepoužije.
Výše uvedené omezení prodejní 
doby se nepoužije na provozování 
prodejen, jejichž prodejní plocha 
nepřesahuje 200 m² a čerpacích sta-
nic s palivy a mazivy, lékáren, prode-
jen v místech zvýšené koncentrace 
cestujících na letištích, železničních 
stanicích a autobusových nádražích, 
prodejen ve zdravotnických zaříze-
ních, maloobchodu a velkoobchodu 

Julek 
(č. 4958 místo odchytu - Bílina)
Asi 1 rok starý pes, v kohoutku cca 
64 cm, váha při příjmu 23 kg.
O Julkově minulosti toho moc ne-
víme. Někdo ho uvázal na vlakové 
zastávce a odjel nebo odešel. 
Julek je velmi empatický pes, milu-
je lidskou přízeň, je vděčný a rád je 
venku v přírodě. Miluje procházky, 
rád se mazlí a je celkem poslušný. 
Hledá novou rodinku, která se mu 
bude věnovat, bude ho brát na výlety 
a navštěvovat cvičák. Je to mladý pes 
v dospívajícím věku, a tak je třeba 
výchovu nezanedbat - v budoucnos-
ti se to páníčkovi mnohonásobně 
vrátí.

Zjistili jsme, že ostatní psi mu neva-
dí, pokud nejsou stejně povahy jako 
on. S fenkami problém nemá. Po-
třebuje správné vedení a zkušeného 
pejskaře. Snášenlivost s vaším psem 
či fenou, pokud máte, by se musela 
vyzkoušet v útulku.

Max 
(č. 4968 místo odchytu - Bílina)
Nejspíše americký stafordšírský teri-
ér, pes 2 až 3 roky starý, v kohoutku 
cca 57 cm, váha při příjmu 26.5 kg, 
nyní 25 kg. Má první přeočkování 
DHPPi-L4.

Max byl nalezený uvázaný u super-
marketu. Na krku měl obojek s nápi-
sem MAX 03.2014, nic víc. Vypadá 
to, že byl na svého původního pána 
velmi fixován a změnu nese těžce. 
Potřebuje vyrovnaný a trvalý, doži-
votní domov. Útulkovský stres na 
něj má velmi negativní dopad. Trá-
pí se, chybí mu ona pověstná jiskra 
v oku a začal nám hubnout. Rádi 
bychom mu našli stabilní domov, 
žádné řešení situace formou doča-
sek nebo předávání do jiných azylů, 
změny mu nedělají dobře. 
Má rád řád a stabilitu. Ke známým 
lidem je přátelský. Na neznámé věci 
nebo lidi reaguje zdrženlivě. Před-
pokládáme, že i v novém domově se 
bude chvíli rozkoukávat. Není to ale 
nic, čeho by se měl budoucí osvojitel 
bát. Až si na svého páníčka zvykne, 
bude mu oddaným společníkem, 
kterého bude z celého srdce milovat. 
Je vhodný POUZE pro znalce a mi-
lovníka tohoto plemene. Nemá rád 
ostatní zvířata. Je vhodný i do bytu. 
Má tendence konat potřebu mimo 
kotec.

v době, kdy je vyhlášen stav nebez-
pečí, nouzový stav, stav ohrožení stá-
tu nebo válečný stav. 

Omezení prodejní doby ve výše uve-
dených dnech se vztahuje obdobně i 
na prodejní a výkupní dobu zastavá-

ren, provozoven určených k obcho-
dování s použitým zbožím, zařízení 
určených ke sběru a výkupu odpadů, 
a to bez ohledu na velikost prodejní 
nebo výkupní plochy. 
Za porušení ustanovení zákona č. 
223/2016 Sb., o prodejní době v ma-
loobchodě a velkoobchodě je možné 
podnikateli uložit pokutu do výše 
1 000 000 Kč. V případě opakování 
správního deliktu je možné uložit 
pokutu až do výše 5 000 000 Kč. 
Dozor nad dodržováním povinností 
stanovených tímto zákonem provádí 
Česká obchodní inspekce.

Ing. Eva Brodská
vedoucí obecního živnostenského úřadu

V maloobchodě a velkoobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích 
a ostatních svátcích:

1. leden,
Velikonoční pondělí,
8. květen,
28. září,
28. říjen,
25. prosinec,
26. prosinec.

Dále je v maloobchodě a velkoobchodě zakázán prodej v den:
24. prosinec od 12.00 do 24.00 hodin.

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

Redakce Bílinského zpravodaje sídlí v přízemí budovy Kulturního centra 
Bílina, v ulici Želivského číslo 54/7. Přijďte za námi s náměty, pozván-
kami, připomínkami nebo jinými materiály ohledně vydání Bílinského 
zpravodaje. K dispozici jsme každé pondělí od 9 do 15 hodin nebo po 
telefonické domluvě na čísle 774 564 894.                                                               (red)

Redakce Bílinského zpravodaje

INZERCE
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Gymnastka skvěle reprezentuje Bílinu

V Měrunicích pokračoval 
seriál hasičských soutěží

Prázdninovým soustředěním a ná-
slednými tréninky začala nová se-
zóna pro litvínovské gymnastky. 
Klubu sportovní gymnastiky si vede 
velmi dobře, letos si z mistrovství re-
publiky přivezl bronzovou medaili a 
mnoho nových zkušeností. Součástí 
klubu je desetiletá Barbora Nováko-
vá z Bíliny, která se na mistrovství 
kvalifikovala již podruhé, a repre-
zentuje nejen litvínovský klub, ale  
i své rodné město. 
Barbora Nováková gymnastikou 
žije, zřejmě se s těmito geny již na-
rodila. “Odmalička všude lezla, hou-
pala se, skákala. Vzpomínám si, že 
jsme místo kladiny měli doma na 
koberci nalepený pruh izolepy, aby 
na něm mohla cvičit sestavu,” řekla s 
úsměvem maminka Barbory Radka 
Nováková.
Nadšení dívku neopouštělo, a tak jí 
rodiče přihlásili do kroužku gym-
nastiky. Tam začínala se svou ka-
marádkou Valerií Šrotovou, která 
je také z Bíliny. Dívky trénují již pět 

Výsledky závodu Měrunice Podřip-
ské hasičské ligy:

Kategorie muži, Požární útok na 
vlastní stroj 3B TOP:

1. místo SDH Předonín B
2. místo SDH Štrbice B
3. místo SDH Zeměchy

Kategorie ženy, Požární útok na 
vlastní stroj 2B TOP:

1. místo SDH Štrbice
2. místo SDH Nové Dvory

3. místo SDH Dřemčice

Kategorie muži, Požární útok na 
vlastní stroj 2B ŘÍP:

1. místo SDH Předonín B
2. místo SDH Štrbice B
3. místo SDH Hrobce

Kategorie ženy, Požární útok na 
vlastní stroj 2B ŘÍP:

1. místo SDH Štrbice
2. místo SDH Dřemčice
3. místo SDH Nové Dvory

let pod vedením hlavního trenéra 
Sergeje Kargalceva.  
Postupem času se Bářino sportovní 
nadání začalo projevovat víc a víc. 
“Ona nepatří mezi dívky, které se 
nový prvek hned naučí. Musí vždy 
trénovat déle a více, aby se jej nauči-
la stejně dobře jako její kamarádky z 
klubu. O to víc ji to ale baví, je to bo-

jovnice a při tréninku je velmi pilná,” 
popsala Radka Nováková. Snaha  
a pečlivost se odráží ve výsledcích, 
Barbora je má velmi vyrovnané.    
Mladá gymnastka navštěvuje zá-
kladní školu v Lidické ulici. Skloubit 
učení a časté tréninky zatím není 
problém. Učení jí jde samo, tak-
že se může odpoledne věnovat své 

největší zálibě. “Není to však jen  
o gymnastice. Dcera si mezi děvčaty 
v klubu našla velmi dobré kamarád-
ky. Tráví spolu volný čas, slaví naro-
zeniny, jezdí na soustředění,” sdělila 
maminka. 
Barbora pochází ze sportovní ro-
diny, otec hraje fotbal, maminka se 
věnovala volejbalu. Její bratr Lukáš 
se po tátově vzoru věnuje fotbalu  
v Bílině. Aby se mohly děti sportu 
věnovat naplno, pomáhají i praro-
diče. “Bez jejich podpory, a vůbec 
podpory celé rodiny, bychom to jen 
stěží zvládali,” dodala. Navíc se Bar-
bora věnuje hře na klavír v bílinské 
umělecké škole. 
Sezóna gymnastek končí v červnu 
mistrovstvím republiky, pak mají 
měsíc volna. Na začátku července 
startuje další sezóna společným sou-
středěním. Letošní prázdniny byly 
také ve znamení krásného setkání. 
Za gymnastkami z litvínovského 
klubu totiž přijely gymnastky z Bel-
gie. Ty byly ubytovány v rodinách  
a poznávaly se svými kamarádkami 
krásy měst Ústeckého kraje. Něko-
lik cizinek bydlelo v rodinách právě  
v Bílině. 

Pavlína Nevrlá

Mužské družstvo Měrunic při závodu Foto: obec Měrunice

Barbora Nováková z Bíliny se zúčastnila mistrovství republiky  Foto: KSG Litvínov
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Reprezentace tenistek LTK Bílina byla
na domácích turnajích žáků 2016 úspěšná
V červenci uspořádal LTK Bílina 
oficiální turnaje jak mladších žáků, 
tak starších žáků (v r.2015 to byl 
pouze turnaj mladších žáků – pozn. 
Autora). 

V kategorii mladších žáků se na do-
mácích kurtech prezentovali V. Kubr 
a V. Birkner.  V mladších žákyních 
se prezentovalo pak hned 5 hráček, 
a to M. Černíková, M. Matějová. T. 
Procházková, J. Kastnerová a T. Leh-
ká.  Mimo  J. Kastnerové všechny 
hráčky prošly prvním kolem a ně-
které z postupujících svedl turnajo-
vý pavouk i proti sobě. Do čtvrtfiná-
le se svými výkony probojovaly jak 
nejvýše nasazená M. Černíková, tak 
i talentovaná T. Procházková. Semi-
finálovým bojem prošla vítězně jen 
M. Černíková, která ve finále proti 
E. Mrázkové (Slavoj Litoměřice) po-
volila soupeřce pouze 5 her a stala se 
celkovou vítězkou.
Do čtyřhry mladších žákyň na-
stoupily dvojice domácích hráček 
T. Lehká/M. Matějová a M. Černí-
ková/T. Procházková. Dále z obou 
dvojic dokráčela dvojice M. Černí-
ková/T. Procházková, a to až do finá-
le. V něm i přes vynikající a bojovný 
výkon podlehla dvojici Slavoje Lito-
měřice S. Knapíková/E. Mrázová.
Turnaj starších žáků v kategorii 
chlapců obsadil pouze J. Koudelka, 
avšak v kategorii žákyň měl domácí 

tým hned 4 hráčky: B. Fečková, K. 
Procházková, M. Černíková a prv-
ně v této kategorii nominovaná i T. 
Procházková. Prvním kolem prošly 
první tři hráčky, avšak dále pak po-
stupovala pouze jen K. Procházková. 
Ve finálovém souboji pak narazila 
na třetí nasazenou K. Hranáčovou, 
která již byla nad její síly a obsadila 
celkové druhé místo.
V deblu této kategorie se pak poprvé 
za domácí tým zapsaly do soutěže 
setry Karolína a Terezka Procházko-
vi. Ty v prvním kole svedl los proti 
dvojici B. Fečková (LTK Bílina) a K. 
Brožová (TO SK Mělník). Rozhod-
nutí padlo až v super tie-breaku a 
postup do finále vyzněl lépe pro vel-
mi dobře hrající sestry Procházkovi. 
Finálový souboj pak určil duo M. 
Černíková (LTK Bílina) a K. Hraná-
čová (Severočeská tenisová o.s). Ví-
tězství v tomto duelu slavila dvojice 
M. Černíková s K. Hračáčovou.
Celkově se na domácích turnajích 
ukázaly především bílinské hráčky. 
Nejúspěšnější byla jednoznačně M. 
Černíková, nicméně i K. Procházko-
vá dosáhla na medailová umístění. 
Největším překvapením však bylo 

poprvé hrající duo sester Procház-
kových, které při své premiéře do-
kráčelo až do finále.

Pavel Fečko , LTK Bílina

Bílina přivezla z Horního Jiřetína dva body

Sportovní střelci o prázdninách nezaháleli

Na první fotbalový zápas nové se-
zóny 2016 - 17 poslal los Bílinu do 
Horního Jiřetína. Tým Bíliny v létě 
posílil o tři mladé hráče, kteří před 
několika léty začínali v dorostu FK 
Teplice – Šoufka, Hurta a Hromád-
ka. Posledně jmenovaný nemohl 
nastoupit pro nemoc. Oba nováčci 
předvedli velmi dobrý výkon a bu-
dou určitě posilou mužstva. 
Zápas v Jiřetíně měl všechny znaky 
úvodu sezóny. Spousta nepřesností, 
neproměněné šance na obou stra-

Sportovní střelci klubu 0715 Bílina 
se i během letních prázdnin účast-
nili závodů v různých disciplínách.  
V sobotu 25.7. se sešli v Chomutově 
na PRO-DOMA CUPu v disciplí-
ně Libovolná pistole 60 ran. Kromě 
toho, že zde domácí odchovanec  
a člen reprezentace ČR Ing. Svět-
lík zvítězil a vytvořil nový rekord 
střelnice výborným nástřelem 549 
kruhů, vedlo se dobře i bílinským.  
Pavel Hubáček pěkným výkonem 
525 kruhů obsadil druhé místo 
a Milan Zábranský obsadil s 517 
kruhy místo třetí. Přes magickou 
hranici 500 bodů se další závodníci 
nedostali.

Hubáček tak navázal na předešlé 
dobré výkony z dalších disciplín. 
Na začátku prázdnin se totiž zú-
častnil Krajského přeboru v disciplí-
nách Sportovní pistole (SP) 30+30  
a Velkorážní pistole (VP) 30+30, 
který se konal na střelnici v Lene-
šicích. V obou obsadil bronzovou 
příčku. V SP 30+30 výkonem 559 
kruhů (na vítězství chyběly pouze 
dva body) a ve VP 30+30 výkonem 
525 kruhů.

Gratulujeme a přejeme další dobré 
výsledky.

Milan Zábranský, SSK 0715 Bílina

nách. Tempo zápasu se rozbíhalo 
pomalu a Bílina se dostala pod tlak 
domácích. Asi od poloviny poloča-
su se hra vyrovnala, šancí přibývalo. 
Asi největší měl bílinský kanonýr 
Tůma, který šel sám na brankáře po 
prostrčení Kotěšovského. Jeho střela 
těsně minula branku domácích. V 
druhém poločase měla Bílina další 
šance a byla mírně lepší než domácí. 
Obrana Bíliny pracovala po celý zá-
pas velmi dobře, a tak utkání dospě-
lo k penaltovému rozstřelu. 

Prvních šest střelců se na obou 
stranách nemýlilo, sedmou penaltu 
skvěle chytil u levé tyče Klaus Pohl. 
Vzápětí minul i bílinský Záhradský, 
ale v osmé sérii Klaus svůj zákrok 
zopakoval a potom sám potvrdil 
druhý bod pro Bílinu úspěšnou 
penaltou. „Podařilo se nám v létě 
udržet celý kádr, kterým jsme dis-
ponovali v jarní části a navíc přišli 
tři hráči,  kteří by nás měli posílit. V 
dnešní ostré premiéře nastoupili dva 
z nich a oba odehráli velice slušné 

utkání. Horní Jiřetín je doma velice 
nepříjemný a jsme rádi, že vezeme 
dva body,“ okomentoval utkání Petr 
Procházka.                                      (red)

Překvapením soutěže byl výkon sester  
Procházkových                    Foto: LTK Bílina

M. Černíková a T. Procházková se probojo-
valy do finále soutěže       Foto: LTK Bílina

Horní Jiřetín – Bílina 0:0 pk 7:8
Sestava Bíliny: Pohl – Katrenič, 
Karel, Šoufek, Mergl – Bečvařík, 
Hurt, Pavlíček, Baran - Kotěšov-
ský, Tůma
Střídali: Procházka, Záhradský

Vítězové soutěže PRO-DOMA CUP v Chomutově. Bílinští obsadili druhé a třetí místo

Foto: Milan Zábranský
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Vstupné: 230 korun do přízemí, 
180 korun na balkon

Předprodej vstupenek na 
www.kcbilina.cz 

a v Informačním centru Bílina.


