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Líbí se Vám nápad 
postavit v Bílině 
dům pro seniory?
 Miroslav Sládek, (70 let, Bílina)

Je to dobrá my-
šlenka, hodně 
starších lidí 
takovou snahu 
určitě ocení.  
V blízkosti po-
likliniky je to 
ideální, hlavně 
kvůli lékařské 
péči. 

 Eva Kučerová, (58 let, Bílina)
Jsem ve věku, 
kdy podobné 
zařízení budu 
možná potře-
bovat. Výstav-
bu domu pro 
seniory velmi 
vítám hlavně 
také z toho 
důvodu, že se 
nemusí ve stáří 

stěhovat do cizího města.

 Ivana Petrášová (50 let, Bílina)
Myslím, že je 
to dobrý ná-
pad, postavit 
dům pro seni-
ory v Bílině a v 
blízkosti zdra-
votního zaříze-
ní. Senioři tak 
nemusí složitě 
dojíždět a hlav-
ně jsou stále v 
rodném městě.

 Anna Paterová (71 let), Bílina
Nikdy nevíme, 
kdy takové za-
řízení budeme 
p o t ř e b o v a t 
a manžel je na 
vozíku, takže 
v tom vidím 
opravdu dobrý 
nápad. Velkou 
výhodou je to, 
že je to v Bíli-
ně.

 Miroslav Řehák (62 let), Bílina
Řekl bych, že je to výborný nápad. Blíz-

ko jsou doktoři  
a místní dopra-
vou se lehce do-
stanete do cen-
tra. Důležité je, 
aby se důchod-
cům finančně 
vyplatilo jít do 
takového domu 
bydlet. Jinak by 
to asi nemělo 
význam.  

Dům pro seniory plánuje město postavit za poliklinikou

Zcela nový dům určený seniorům 
by měl v budoucnu stát u Hornické 
nemocnice s poliklinikou (HNsP) 
na pozemcích, které patří městu. 
Místostarostka Zuzana Bařtipánová 
upozornila, že se zatím jedná pouze 
o záměr, ale přesto má projekt velkou 
šanci na realizaci. „V domě by mělo 
být zhruba 90 lůžek. Jednotlivé poko-
je budou pro jednu, maximálně dvě 
osoby.“ Vedení města také počítá s 
tím, že v nově postaveném domě pro 
seniory bude kuchyň a rehabilitace, 
které jsou v současné době situované  
v nevyhovujících prostorách suterénu 
hlavní budovy HNsP. 

Současné vedení města tak začíná 
oživovat myšlenku na výstavbu domu 
pro seniory po osmi letech. Tehdejší 
vedení města plánovalo stavět dům 

Město se vrací k plánu postavit 
u nemocnice dům pro seniory

pro seniory v roce 2010, ale k usku-
tečnění tohoto záměru nedošlo. 

Prostupné bydlení

Dům, který by v budoucnu vyu-
žívali bílinští senioři, není jediným 
záměrem města v této oblasti. Vedení 
města by rádo vybudovalo i Komu-
nitní dům pro seniory. „V současné 
době máme pouze vytipované někte-
ré objekty, kde by mohly vzniknout 
malometrážní byty. Ty budou urče-
ny pro osoby, které dovršily 60 let,  
ale stále mohou chodit do zaměstnání, 
být zdraví a plni síly. Cílem komunit-
ního bydlení je prodloužení soběstač-
nosti seniorů, ke kterému přispěje ko-
munita obyvatel komunitního domu 
využívající sdílené prostory pro in-
dividuální i společné aktivity,“ pro-
zradila Bařtipánová a doplnila, že se 
nejedná o stejný koncept jako je Dům 

s pečovatelskou službou, ale o jakýsi 
jeho předstupeň. „Rádi bychom pro 
obyvatele města v seniorském věku 
připravili takzvané prostupné bydlení 
od jednoduché formy Komunitního 
domu pro seniory, přes Dům s pe-
čovatelskou službou, kam by senioři 
přecházeli při příchodu zdravotních 
omezení, kde jsou jim již dnes posky-
továny sociální a pečovatelské služby 
a následně při dalším zhoršení zdraví 
a výraznější nutnosti péče a pomoci 
by senior přešel do Domu pro seniory 
v areálu HNsP,“ popsala místostarost-
ka a doplnila, že  naši obyvatelé by tak 
nemuseli odcházet z města a byli by 
pořád blízko svým rodinám, přáte-
lům i místům, které znají. 

Město plánuje na stavbu domu pro 
seniory i komunitní dům pro seniory 
získat dotace buď z národních, nebo 
evropských fondů.

Na výzvu městského úřadu, aby 
lidé nahlásili zničené, poškozené nebo 
nečitelné cedule s názvy ulic, se ozva-
lo několik občanů. „Někteří nahlásili 
špatné cedule, ale také se ptali na to, 
jestli si mají sami vyměnit nečitelné 
tabulky s popisnými čísly na domě 
nebo je vymění město,“ uvedla ve-
doucí odboru správního a vnitřních 
věcí MěÚ v Bílině Petra Krejčová. 

 Označení s názvy ulic a infosys-
témy provádí na své náklady Měst-
ský úřad v Bílině. „Nechají se vyrobit 
cedule nové a postupně se vymění, 
včetně  infosystémů podle jednotli-
vých předměstí,“ upřesnila Krejčo-
vá. 

Výměna cedulí se vztahuje i na 
čísla popisná

 Označení budov s čísly popis-
nými, evidenčními a orientačními  
si provádí na své náklady majitel bu-
dovy (nemovitosti). To má také svá 
pravidla, která vysvětlila Petra Krej-
čová. „Označení se nesmí záměrně 
poškozovat, odstraňovat nebo za-

krývat. Barvu a provedení určuje 
obecní úřad,“ upřesnila Krejčová. 

 Jak mají domovní tabulky vypa-
dat, je popsáno na webových strán-
kách města pod Zásadami označo-
vání budov na území města Bílina. 

Domovní tabulkou
se rozumí tabulka nesoucí buď číslo popisné, orientační 
nebo evidenční. 

Číslo popisné
vyjadřuje příslušnost budovy ke katastrálnímu území města 
Bílina.

Číslo orientační
vyjadřuje příslušnost budovy ulici nebo jinému veřejnému 
prostranství   města Bílina. 

Číslo evidenční
vyjadřuje příslušnost stavby určené k individuální rekreaci 
ke katastrálnímu území města Bílina. 



areálu bude opraveno. Veškeré práce 
by měly být podle plánu hotové do 
začátku letošní sezóny,” uvedla mís-
tostarostka města Veronika Horová. 

Zcela nové bude v areálu koupa-
liště dětské hřiště s moderními her-
ními prvky, stávající hřiště na nohej-
bal dostane nový povrch a sloupky  
k uchycení sítí. “Dále plánujeme 
hned několik oprav, například dře-
věných převlékáren, skokanské věže  
a schodiště na věž, tobogánu či ocho-
zů kolem bazénu,” upřesnila Olga 
Roučková, ředitelka Městských tech-
nických služeb Bílina, které budou 
práce zajišťovat. V celém areálu dále 
budou vyměněny stožáry veřejného 
osvětlení a světla. 

Návštěvníci kempu se letos budou 
moci zabydlet v nových chatkách. 
“Letos je nebudeme měnit komplet-
ně, ale některé je již třeba nahradit. 
Ve všech však bude lidem k dispozi-
ci nové vybavení interiéru,” doplnila 
Olga Roučková. Kolem kempu vybu-
dují technické služby nový plot, opra-
veny budou i toalety v kempu.

Pavlína Nevrlá
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Na stromy bude 
dohlížet kamera
V měsíci únoru došlo k vykácení 
stromů v malém parku na Žižko-
vě náměstí. Bez okrasných stromů 
ale park dlouho nezůstane. Stromy, 
které již nebyly bezpečné, nahradí 
nové. V minulosti se často stáva-
lo, že sazenice stromů nebo květin 
jsou velkým lákadlem. Případné 
zloděje by měla odradit kamera 
městské policie, která hlídá právě 
střed Žižkova náměstí.               (lal) 

KRÁTCE

Foto: Lada Laiblová

Foto: Lada LaiblováMěsto plánuje zakrýt kurt jedna a dva

Koupaliště na Kyselce prochází 
změnami, město zahájilo revitalizaci 

Mnohem lépe se budou o letošní 
sezónu cítit návštěvníci koupaliště  
a autokempu na Kyselce. Město Bílina 

Tenisový oddíl v Bílině i široká 
veřejnost budou mít možnost tréno-
vat na tenisových kurtech celoročně. 
Město v roce 2016 připraví projekt na 
halu, která přikryje část tenisových 
kurtů na Kyselce. „Jedná se o kurt 1 
a 2, kde by po instalaci nafukovací 
haly mohl probíhat celoroční pro-
voz,“ uvedla místostarostka Zuzana 
Bařtipánová. „Město finanční pro-
středky na realizaci záměru schválilo 
v rozpočtu na rok 2016, ale pokusíme 
se využít na financování výstavby do-
tační titul na výstavbu a rekonstrukci 
sportovních zařízení, který vyhlašuje 
MŠMT.“ 

Tenisté tuto možnost vítají. „Po-
kud by se toto stalo, tak by to byl pro 
tenis v Bílině výrazný posun a celko-
vě i pro všechny okolo velký úspěch 
spojený s další motivací,“ řekl Pavel 
Fečko z Lawen Tenis klubu Bílina. 

totiž nyní zahájilo celkovou revitali-
zaci, opravy potěší především veřej-
nost. “Změny budou patrné na první 
pohled, přibudou například nová hři-
ště, chatky v kempu a mnoho součástí 

Tenis se bude v Bílině hrát i v zimě

Novinky na úseku 
občanských průkazů 
a cestovních dokladů 
od 1. 1. 2016
Na základě změn zákonů  
č. 328/1999 Sb., o občanských prů-
kazech a 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech informujeme občany 
o novinkách při vydávání občan-
ských průkazů a cestovních dokladů.
Občanské průkazy:
-  občanům starším 70-ti let je vydá-
ván občanský průkaz s dobou plat-
nosti na 35 let
-  zaveden správní poplatek ve výši 
200 Kč za připsání titulu nebo za vy-
dání OP z osobního důvodu 
Cestovní pasy:
-  zrušení cestovních pasů bez bio-
metrických údajů, tzv. Blesk s plat-
ností na 6 měsíců
-  zavedeno vydání cestovního pasu 
E-PAS ve zkrácené lhůtě do 6-ti pra-
covních dnů za příplatek (dítě do 
15-let zaplatí 2000 Kč,  dospělý  4000 
Kč). V současné době jsou vydány 
2 cestovní pasy ve zkrácené lhůtě  
(1 dětský, 1 dospělý).

O občanské průkazy a cestovní pasy 
je možné požádat na kterémkoliv 
úřadě obce s rozšířenou působností 
nebo na magistrátu měst. 

Ing. Krejčová Petra
Za odbor SaVV
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Foto: Lada Laiblová

Starosta Bíliny Oldřich Bubeníček se ujal 
slavnostního přestřižení pásky

Vedoucí odboru dopravy na Městském úřadě 
v Bílině Oldřich Jedlička

Na bílinské poliklinice se slav-
nostně otevřela pobočka pracoviště 
screeningového mamografu, kterou 
otevřel starosta města Bíliny Oldřich 
Bubeníček, jednatel Hornické ne-
mocnice s poliklinikou Jaroslav Her-
zinger, ředitel Krajské nemocnice  
v Ústí nad Labem Jiří Madar a pri-
mář mamografického screeningo-
vého centra Petr Váša. „Tím, že se 
otevřelo mamografické centrum  
v Bílině, jsme ulehčili všem, kteří 
museli dojíždět až do Ústí nad La-
bem. Je to velká výhoda nejen pro 

Mamografické centrum se dočkalo prvních 
klientek a slavnostního otevření

Lada Laiblová

Lada Laiblová

obyvatele Bíliny, ale také přilehlých 
obcí a měst,“ řekl během slavnost-
ního otevření Oldřich Bubeníček. 

O mamograf je v Bílině zájem
Zahájení provozu mamografic-

kého centra v Hornické nemocnici  
s poliklinikou (HNsP) provázel vel-
ký zájem. Jak prozradila recepční 
Veronika Kavalierová, tak zájem 
žen o screeningové vyšetření je vel-
ký. „Všeobecně jsou lidé nadšení, 
protože mít takovou službu v místě 
bydliště je velkou výhodou.“ Systém 
objednávání na mamograf se navíc 
zlepšil v tom, že se klienti mohou 

nechat zapsat ve všední dny od 6 
do 18 hodin. „Mnohým ženám tak 
odpadá náročná cesta do Ústí nad 
Labem, kde strávily podstatnou část 
dne,“ doplnila Kavalierová. 

Mamografické centrum v Bílině 
ale zatím funguje bez specializova-
ného lékaře. V praxi to znamená, že 
klienti, kteří chtějí využít mamograf 
poprvé, se musí objednat v Ústí nad 
Labem. „V Bílině se provádí pouze 
screeningové vyšetření, u kterého 
nemusí být lékař a jedná se praktic-
ky o následnou kontrolu,“ upozor-
nila. 

Odborný a ochotný personál
Klientky si novou službu na bí-

linské poliklinice chválí. „Jsem 
spokojená, vše jde celkem rychle a 
obsluha mamografu je neuvěřitelně 
příjemná a profesionální,“ popsa-
la své dojmy jedna z prvních žen, 
které na screeningové vyšetření 
přišly. „Zaevidovala jsem se v okén-

ku RDG a během pěti minut jsem 
byla v ordinaci, kde mi udělali čtyři 
snímky. Trochu jsem se bála, ale nic 
katastrofálního to není, takže oba-
vy nejsou na místě,“ dodala s tím,  
že upřednostňuje prevenci. 

Další výhodou mamografic-
kého centra v Bílině je pohodlné 
parkování. „Pokud někdo přije-
de z okolí Bíliny, nemusí se obá-
vat, že nezaparkuje jako v Ústí 
nad Labem,“ podotkla Veronika 
Kavalierová. Čekárna pro klienty 
mamografu v HNsP je prostorná  
a moderní. 

Objednávky se přijímají kaž-
dý pracovní den od 6 do 18 hodin 
na tel. čísle 417 777 111 nebo 417 
777 232. Osobně se můžete objed-
nat přímo v mamodiagnostickém 
centru Hornické nemocnice s poli-
klinikou. Ženám nad 45 let je ma-
mografické vyšetření poskytováno 
zdarma.

Odbor dopravy Městského úřadu v 
Bílině má po zesnulém Miroslavu Jed-
ličkovi svého nástupce ve vedení. Z vý-
běrového řízení vyšel vítězně Oldřich 
Jedlička. Shoda jmen je sice zajímavá, 
ale pouze náhodná. Rada města jme-
novala nového vedoucího do funkce  
k 1. březnu 2016. 

Oldřich Jedlička opustil odbor 
stavební úřad, kde doposud působil.  
Jak na sebe prozradil, do výběrové-
ho řízení se přihlásil a vyšlo to. „Kdo 
mě zná, by mohl by potvrdit, že jsem  
(z) dravě ambiciózní člověk mající vy-
soké cíle. Proto, když jsem se dozvěděl, 
že bylo vypsané výběrové řízení na 
obsazení pozice vedoucího odboru do-
pravy, řekl jsem si, proč to nezkusit.“ Na 
svůj „rodný“ odbor, tedy na stavební 
úřad, nedá ale dopustit. „Těch sedm let, 
co jsem tam s kolegy strávil, bylo fajn 
a hodně mě to v pracovním, ale také  
v osobním životě posunulo a za to jim 
také děkuji,“ podotkl Jedlička. 

Pod odborem dopravy si větši-
na lidí asi představí vydávání řidič-
ských průkazů, evidenci motorových 
vozidel nebo přestupkové řízení  
v silniční dopravě. Podle Oldřicha 
Jedličky je to ale také o povolování 
dopravních staveb, povolování uza-
vírek, povolování výkopů a jejich 
následné uvedení do původního 
stavu. Především této agendě by se 
chtěl v budoucnu věnovat. „Ačkoli 
jsem na Vyšší odborné škole stavební  
v Děčíně měl jako jeden z předmětů 
dopravní stavby nikdy jsem si nepo-
hrával s myšlenkou, že bych chtěl pra-
covat jako referent odboru dopravy,  
a už vůbec, že bych mohl být v bu-
doucnu vedoucím tohoto odboru.“

S novým vedoucím zatím žádné 
zásadní změny nepřijdou. „Nějaké 
změny na odboru dopravy určitě pro-
běhnou, ale v tuto chvíli sám nevím 
které a kdy, nejdříve se budu muset se 
samotným chodem odboru seznámit 
a až teprve pak, pokud to bude nutné, 
mohu zavádět změny,“ dodal Jedlič-
ka.

Odbor dopravy přebírá Oldřich Jedlička



OBECNÍ POLICIE PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A PLNĚNÍ DALŠÍCH ÚKOLŮ  

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
se podílí v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění 

stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
se podílí na prevenci kriminality v obci

provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
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Jaké plní městská policie úkoly 
a co je v pravomoci strážníků 

Vykradená buňka 
i byt
Policisté pátrají po neznámém zlo-
ději, který se v Hostomicích vloupal 
do stavební buňky. Z té si pachatel 
odnesl bourací kladivo, úhlovou 
brusku, čerpadlo, pily a elektrické 
vybavení v celkové hodnotě přes 
sedmdesát tisíc korun. V Hostomi-
cích se kradlo i na jiném místě. Za-
tím neznámý zloděj se vloupal do 
bytu v činžovním domě, ze kterého 
odcizil dva mobily a herní konzoli. 
V tomto případě byla celková ško-
da vyčíslena na sedm tisíc korun.  
Oba případy policisté prověřují 
jako přečiny krádeže a budou se 
zabývat i verzí, že má oba skutky na 
svědomí stejný pachatel.

Vykradené auto
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině vykradl 
osobní auto. V průběhu noci se po 
rozbití okna vloupal do zaparkova-
ného vozidla, ze kterého odcizil au-
torádio v hodnotě zhruba dva tisíce 
korun. Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečin krádeže, 
za který hrozí pachateli v případě 
dopadení až dva roky vězení.

Vloupání do dílny
Až dvouleté vězení hrozí zatím 
neznámému pachateli, který se  
v katastru Hrobčic vloupal do díl-
ny u rodinného domu. Pachatel 
vnikl na pozemek a následně se po 
vypáčení mříží vloupal do dílny,  
ze které odcizil motorový křovino-
řez v hodnotě osm tisíc korun. 

Utekl s cigaretami
Policisté pátrají po neznámém lap-
kovi, který kradl v jedné z trafik  
v Bílině. Z prodejního pultu odci-
zil kartón cigaret v hodnotě téměř 
800 korun a dal se s ním na útěk.
Vzhledem k tomu, že ho prodavač-
ka měla blízko při sobě, byl případ 
kvalifikován jako přečin krádeže, 
za který trestní zákoník stanoví až 
dvouletý trest odnětí svobody.

Zmizel přívěsný 
vozík
Přívěsný vozík v hodnotě osm ti-
síc korun odcizil zatím neznámý 
pachatel v katastru Bíliny. Zloděj 
překonal zámek a vozík odpojil  
z tažného zařízení zaparkovaného 
osobního vozidla, policisté případ 
kvalifikovali jako přečin krádeže  
a po odcizeném vozíku vyhlásili 
pátrání. Pokud bude pachatel do-
paden, hrozí mu až dvouletý pobyt 
za mřížemi.

Zdroj PČR Teplice

KRIMI

Foto: Jan Vraný

Foto: Jan Vraný

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Na posledním 
zasedání zastu-
pitelstva města 
padla otázka od 
bílinského oby-
vatele na to, jaké 
jsou povinnosti 
a práva strážníků 
městské policie. 

Hlavním argumentem bylo to, že stá-
le si hodně lidí plete městskou policii 
se státní. „Povinnosti, které vyplývají 
ze zákona, si může kdokoli najít na 
webových stránkách Městské poli-
cie Bílina,“ uvedla mluvčí MP Bílina 
Radka Marková. Ředitel MP Bílina 
Petr Kollár doplnil, že v budoucnu 
bude také Městská policie Bílina více 
spolupracovat s Policií ČR. „Jedná se 
například o kontroly heren nebo re-
staurací, jestli není mladistvým oso-
bám podáván alkohol.“ 

Drogově závislé osoby na Teplicku 
přišly o své zdroje, a to alespoň na-
čas. Jak uvedl mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek, v měsíci únoru policisté 
z teplického TOXI týmu zrealizovali 
několik případů, které se týkaly pro-
deje drog. „Z neoprávněné výroby 
a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a s jedy ob-
vinili 24letého muže, který v letních 
měsících v místě svého trvalého by-
dliště prodával marihuanu, policisté 
zadokumentovali nejméně tři desítky 
jednotlivých prodejů.“ 

Prodejcům drog hrozí pět let vězení
Ze stejného trestného činu byl ob-

viněn také 40letý muž, který distribu-
oval drogy v Bílině. „Narkomanům 
prodával pervitin, a to minimálně ve 
stovce případů. Drogy se prodávaly 
také v Duchcově, kde osobám závis-
lým na návykových látkách prodával 
pervitin 22letý muž. I on už byl obvi-
něn a stejně jako dalším dvěma deale-
rům mu v případě uznání viny hrozí 
až pětileté vězení,“ doplnil mluvčí. 

(red)

Od 1. března 2016 si můžete uložit tísňovou linku městské policie 156 do svých mobil-
ních telefonů. V současné době ji mohou všichni využívat, kteří potřebují okamžitou po-
moc městské policie. „Necelé dva měsíce probíhal zkušební provoz této linky především 
z technických důvodů,“ vysvětlil ředitel Městské policie v Bílině Petr Kollár.  Linka 156 
sice již fungovala, ale volající se dovolali do Teplic, kde zprávu předávali zdejší operátoři 
bílinské městské policii. Od března se již bílinští obyvatelé v případě nouze dovolají přímo 
do Bíliny. 

(lal) 

TÍSŇOVÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE JE JIŽ
V PLNÉM PROVOZU
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INFORMACE

Nezapomeňte na 
poplatky

Do 31. března končí lhůta pro 
zaplacení poplatku za pronájem 
městských pozemků a také poplat-
ků za psy. Poplatky za svoz odpadu 
za I. pololetí se hradí nejpozději do 
30.června, za II. pololetí do 20.pro-
since.

Informační leták
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA, 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
A ZDRAVOTNICTVÍ

od 1. 1. 2012 na městském úřadu Bílina, 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pů-
sobí sociální pracovníci, kteří vám v rámci 
své činnosti jsou schopni nabídnout pomoc 
a bezplatné poradenství při řešení nepřízni-
vých životních situací.

Takovými situacemi jsou např.:

- ztráta bydlení,
- ztráta zaměstnání,
- zadluženost,
- vyřizování osobních dokladů,
- pomoc při vyřizování dávek pomoci  
   v hmotné nouzi / příspěvek na živobytí, 
    doplatek na bydlení, mimořádná okamži- 
   tá pomoc /,
- pomoc při vyřizování dávek státní sociální
   podpory /rodičovský příspěvek, přídavek 
   na dítě, příspěvek na bydlení, 
   pěstounské dávky/,
- pomoc při vyřizování dávek důchodové 
   pojištění / všechny typy důchodů/.

Pomoc je zaměřena např. na:

- rodiny s dětmi,
- jednotlivce,
- seniory,
- osoby žijící rizikovým způsobem života / 
   drogově závislí, alkoholici, gambleři, bez-
   domovci/,
- osoby závislé na péči jiné osoby,
- osoby ohrožené sociálním vyloučením,
- oběti trestné činnosti,
- oběti ohrožené trestnou činností,
- oběti domácího násilí,
- imigranty, a další
- pomoc při získávání kontaktů na organi- 
   zace, instituce a jiná zařízení.

Cílem práce sociálních pracovníků je snaha 
začlenit osoby, které se nacházejí v nepříz-
nivých životních situacích, do společnosti, 
aby tak měly možnost žít důstojným způ-
sobem. 
Najdete nás na Městském úřadě Bílina, od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví, který 
sídlí na Žižkově náměstí č.p. 58, kanc. č. 
dveří 205, 206. Je možné se na nás také 
obrátit prostřednictvím emailové adresy, 
kterou jsme za tímto účelem zřídili: 
socialni.pracovnik@bilina.cz, 
tel. kont.: 417810926, 
 417810929,
 417 810 917.

Sociální pracovníci

Oddělení životního prostředí  
v Bílině provádí průběžně kontrolu 
dřevin a zeleně na pozemcích města. 
Stejně tak bylo postupováno při revi-
talizaci zeleně v parčíku na Žižkově 
náměstí nebo zahrad mateřských škol 
v Bílině.

V parčíku na Žižkově náměstí 
byly zjištěny dřeviny napadené cho-
robami, škůdci a s výraznými defekty  
a na základě dendrologického posud-
ku a rozhodnutí o povolení k pokáce-
ní orgánem ochrany přírody bylo od-
straněno celkem 5 ks  dřevin, z toho 
3 ks smrku pichlavého (Picea pun-

gens), které se zde nacházely a byly 
napadené chorobami s výraznými 
defekty. Vzhledem k mělkému zako-
řenění hrozilo velké nebezpečí vývra-
tu. Sakura ozdobná (Prunus serrula-
ta) měla značné prosychání větších 
větví s výraznou hnilobou dřeva  
a u javoru mleč (Acer platanoides) 
byla objevena rozvíjející se dutina  
s oslabenou pevností kmene.

Kontroly odhalily nemocné stromy

V zahradách mateřských škol do-
jde k odstranění například několika 

Zeleň v Bílině prochází pravidelnou 
revitalizací

jedinců pyramidálních topolů (Popu-
lus pyramidalis) a borovice černé (Pi-
nus nigra),  které jsou pro daný pro-
stor nevhodné prostorově i růstově.  
U dřevin jsou patrné defekty, ze stro-
mů visí ulomené větve a na kmenech 
jsou trhliny. Dřeviny jsou navržené  
k odstranění, jelikož se nacházejí  
v blízkosti budov a hracích prvků  
s pohybem většího množství lidí, pře-
devším dětí.

Odstraněné dřeviny budou nahra-
zeny dle projektové dokumentace vý-
sadbou vhodnou pro dané prostory. 

Převážná část náhradních výsa-
deb je realizována Severočeskými 
doly a.s., respektive Doly Bílina na 
pozemcích vhodných pro náhradní 
výsadbu. Nutno podotknout, že rea-
lizace náhradní výsadby neznamená 
pouze nákup rostlinného materiálu, 
ale zahrnuje i zpracování projektové 
dokumentace zahradním architek-
tem. Tímto způsobem Odbor sta-
vební úřad a životní prostředí, od-
dělení životního prostředí postupně 
zajišťuje pro město Bílina náhradu  
za nemocné, staré a nebezpečné stro-
my, nebo realizaci zcela nových výsa-
deb ve vybraných lokalitách.

Jedná se o lokality: 
• parčík v Seifertově ulici
• parčík na Žižkově náměstí
• prostor u Penny marketu
• zahrady mateřských škol
• prostranství před plaveckou halou
• prostranství v ulici Fügnerova

Navrženy k výsadbě jsou napří-
klad platan javorolistý, lípa srdčitá, 
hrušeň Calleryova, magnolie, brsle-
nem, levandule, mochna, tavolník, 
vajgélie a další.

Ing. Helena Volfová
Vedoucí oddělení životního prostředí

Foto: H. VolfováVada na kmeni stromu na Žižkově náměstí

Blíží se zápisy do mateřských škol a jeslí
Zápis dětí do všech mateřských 
škol v Bílině proběhne dne: 12. 4. 
2016 od 08.00 hod do 12.00 hod.  
a od 12.30 hod. do 15.00 hod.

(Do MŠ Síbova je možno přijmout 
děti od dvou let věku, přičemž nejdéle 
do 31. 08. 2016 dovrší věku dvou let, 
ne děti mladší)

     Zápis dětí do Jeslí Žižkovo údo-
lí Bílina proběhne dne: 11.04.2016 od 
08.00 hod do 12.00 hod a od 12.30 hod 
do 15.00 hod.

Do jeslí jsou přijímány děti od 18 
měsíců věku dítěte.

Rodiče se dostaví do mateřské ško-
ly se svým dítětem a při zápisu předlo-
ží občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Mateřská škola i jesle mohou přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo sta-
noveným pravidelným očkováním  
a má doklad, že je proti nákaze imun-
ní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci. 

Podrobné informace na www.stránkách jednotlivých mateřských škol:                  

MŠ M.Švabinského 664 - ředitelství, tel.: 417 821 067, http://www.msbilina.cz
MŠ M.Švabinského 668 - odloučené pracoviště, tel.: 417 534 436 
MŠ Čapkova 869 - ředitelství, tel.: 417 823 580, http://www.mscapkovabilina.cz
MŠ Za Chlumem 818 - odloučené pracoviště, tel.: 417 823 681 
MŠ Síbova 332 - ředitelství, tel.: 417 823 860, http://sibova.ms-bilina.cz
MŠ Žižkovo údolí 275 - odloučené pracoviště, tel.: 417 823 883, http://zizkovo-udoli.ms-bilina.cz
MŠ Aléská 264  - odl. pr. (kancelář ředitelky), tel.: 417 829 128, http://www.ms-bilina.cz
Jesle Žižkovo údolí - tel.: 417 823 883, http://zizkovo-udoli-jesle.ms-bilina.cz
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Strategický plán: vytváříme budoucnost Bíliny

Foto: Lada Laiblová

Foto: Lada Laiblová

Vážení občané,

město Bílina se rozhodlo aktuali-
zovat Strategický plán rozvoje města, 
který byl vytvořen na období let 2006 
až 2020. K aktualizaci tohoto doku-
mentu město vede především snaha  
o novou rozvojovou formulaci vize 
města opřenou o průzkum názorů vás, 

občanů našeho města, která si po 10 le-
tech zaslouží své oživení o nová témata  
a nápady.

K čemu takový dokument je? 
Řekne, jaké by naše město mělo být 
v dalších letech. Co nejvíc pálí zdej-
ší obyvatele? Co je zapotřebí zlepšit?  
A o jaké silné stránky se můžeme opřít? 
Když se shodneme na společné vizi  

a spojíme síly, bude z Bíliny lepší 
město pro život.

Rozvoj města je nemyslitelný bez 
vaší účasti. Chceme znát váš názor, 
čerpat z Vašich zkušeností a třeba  
i pomoci vám uskutečnit vaše nápa-
dy. Máte řadu možností, jak se do 
přípravy strategického plánu zapojit.

- Vyplňte dotazník, který na-
jdete  vložený jako prostřední dvou-
list Bílinského zpravodaje. Dále bude 
k dispozici v Informačním centru 
Bílina (pod věží), na podatelně MÚ, 
v pobočce městské knihovny v sídli-
šti Za Chlumem, v recepci Hornické 
nemocnice s poliklinikou a v recepci 
Domu dětí a mládeže. Dotazník lze 
také vyplnit on-line na webu města.

- Přijďte s vlastním nápadem 
a předložte nám svůj projekt. Využij-
te formulář projektového záměru, 
který bude ke stažení na webu města.

- Příprava strategického plá-
nu je otevřená pro všechny. Přijďte 
říct svůj názor na veřejné projednání.

- Věnujte svůj čas a znalos-
ti městu a staňte se členem některé  
z pracovních skupin, které budou na-
vrhovat potřebné změny.

Veškeré informace ke strategic-
kému plánu naleznete vždy včas na 
webu města, sekce „Strategický plán“. 
Zde se budou objevovat zpracova-
né dokumenty, termíny akcí a další 
materiály. Najdete tu také dotazník 

a formulář projektového námětu. 
Aktuální zprávy si pochopitelně také 
přečtete v Bílinském zpravodaji či na 
facebookových stránkách města.

Strategický plán rozvoje města 
Bílina se bude zpracovávat do srp-
na 2016. Jednou z prvních aktivit je 
právě dotazníkové šetření. Velmi vás 
prosíme o vyplnění a odevzdání do-
tazníků na podatelně Městského úřa-
du v Bílině nebo také v Informačním 
centru Bílina (pod věží), v pobočce 
městské knihovny Za Chlumem,  
v recepci Hornické nemocnice s po-
liklinikou, či v recepci Domu dětí 
a mládeže nejpozději do úterý 29. 
března.

Chcete vědět víc? Sledujte web 
města: www.bilina.cz, sekce „Strate-
gický plán rozvoje města“.

Kontaktní osobou na straně měs-
ta je Ing. Renata Straková – vedoucí 
odbor dotací a projektů (starkova@
bilina.cz, 417 810 959), na straně 
zpracovatele Bc. Kateřina Černá, Dis. 
(cerna@rra.cz, 417 637 457).

Věříme, že vám budoucnost va-
šeho města leží na srdci. Nyní máte 
možnost, jak ji ovlivnit. Budeme vel-
mi rádi za vaši spolupráci – budouc-
nost Bíliny vytváříme společně.

Odbor dotací a projektů Měst-
ského úřadu Bílina připravuje po-
dání žádosti o dotaci na realizaci 
projektu Bezbariérová trasa od ná-
draží ČD k Zelenému domu – I. eta-
pa. Na tento projekt město žádalo  
o dotaci ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury v minulých letech 
již dvakrát, pokaždé však bezúspěš-
ně. V novém programovém období  
s novými operačními programy se 
naskytla příležitost žádat na tyto 
bezbariérové úpravy chodníků z In-
tegrovaného regionálního operač-
ního programu, který zprostředko-
vává finanční podporu z fondů EU. 
Projekt navazuje na investiční akci 
z roku 2013, kdy byl výstavbou vý-
tahu vyřešen bezbariérový přístup 
do budovy radnice z ulice Marie 
Majerové.

Trasa bez bariér 

První etapa bezbariérové trasy 
vede z Žižkova náměstí od úřadu 
práce, ulicí Želivského kolem Měst-
ské policie Bílina a ulicí Břežánská 
kolem budovy městského úřadu, 
dále pokračuje podél celého Mí-
rového náměstí a ulicí Seifertova  
a Tyršova k Zelenému domu. Tra-
sa je navržena tak, aby propoji-
la co možná nejvíce institucí ve-
řejného i soukromého sektoru,  
v tomto případě se jedná konkrétně  
o sídla finančního úřadu, úřadu práce  
a Městského úřadu Bílina odboru so-

ciálních věcí a zdravotnictví na Žižko-
vě náměstí, v ulici Želivského to jsou 
městská policie, dále sídlo České spoři-
telny a GE Money bank, v ulici Břežán-
ská hlavní budova městského úřadu, na 
Mírovém náměstí pobočky České poš-
ty a Komerční banky, budova knihovny 
a ZUŠ, kostel, v ulici Seifertova vedlejší 
budova městského úřadu, kde sídlí od-
bor dopravy a živnostenský úřad.

Úprava komunikací

Jako hlavní stavební práce jsou 
plánovány rekonstrukce chodníků, 
tj. zejména jejich rozšíření na mi-
nimálně 1,50 m, odstranění závad 
jako jsou chybějící vodící linie nebo 
varovné pásy v místech snížených 
obrubníků, dále je plánováno vybu-
dování osmi nových přechodů pro 

chodce, devíti míst pro přecházení 
a nasvícení přechodů pro chodce 
přechodovými svítidly s odlišným 
barevným spektrem, to vše v sou-
ladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických požadav-
cích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. 

Snadnější procházení

Cílem projektu je zejména zvý-
šení bezpečnosti dopravy ve městě 
a umožnění snadnějšího přístupu 
městského centra osobám s ome-
zenou schopností pohybu a ori-
entace. Z výše uvedené vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. vyplývá, že kromě 
držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P 
se do skupiny osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace řadí 
i děti ve věku do tří let, senioři nad 
60 let a dále osoby, o nichž nejsou 
vedeny žádné statistiky, a to těhot-
né ženy, osoby doprovázející dítě  
v kočárku, osoby doprovázející osoby  
s mentálním postižením aj.  Z ve-
řejně dostupných údajů Českého 
statistického úřadu a jiných insti-
tucí lze snadno spočítat, že celko-
vý počet uživatelů bezbariérového 
prostředí představuje více než tře-
tinu z celkového počtu obyvatel 
města Bílina.

Ing. Renata Straková 
Odbor dotací a projektů

Bezbariérová trasa propojí celé město a úřady
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KULTURNÍ SERVIS

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Neděle 20.březen/15.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DIVADLEM ULIČNÍK
Programové pásmo pro děti  plné známých 

tanečních, pohádkových a filmových písniček, 
spousta sladkostí, soutěží a dobré nálady.

Vstupné: 50,-Kč; děti do 3 let vstup zdarma

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

Středa 16.březen/8.30 hodin
19. ročník PĚVECKÁ SOUTĚŽ BOŘEŇSKÁ 

ČARODĚJNICE 2016
Soutěž MŠ, ZŠ, středních a uměleckých škol 

ve zpěvu. 
Vstup pouze pro přihlášené účastníky.

Čtvrtek 24.březen/19.00 hodin
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

Fanny agentura Dana Homolová Praha
Jiří Just napsal příběh manželského páru  
„v krizi“. Ona se věnuje naplno své mana-
žerské práci, manžel skládá hudbu a stará 
se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje 
to. Najmou si hospodyni, která jim převrátí 

razancí kulometu domácnost naruby a uvede 
je zpět do „štěstí manželského“. Manželku - 

manažerku hraje Michaela Dolinová, jejího bo-
hémského muže - muzikanta David Suchařípa. 
Vilemínu Gruntorádovou – z firmy Manželské 
štěstí  - Iva Hüttnerová, pro kterou je to po 
letech nová zajímavá role, která v mnohém 

připomíná Hrabalova strýce Pepina.
Vstupné: 200,-Kč; 160,-Kč, 120,-Kč, 80,-Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru 

Bílina, tel. 775 601 264, www.kcbilina.cz 

VÝSTAVNÍ  SÍŇ U KOSTELA 
Od 1.března/17.00 hodin

DŘEVOŘEZBY – TOMÁŠ ZÁBOREC
Výstava originálních dřevomaleb výtvarníka 

Tomáše Záborce ze Slaného. 
Vstupné: dospělí 20,-kč; studenti, senioři 10,-

Kč; skupiny 100,-Kč

PŘIPRAVUJEME 
NA DUBEN 2016 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
Neděle 17.duben/15.00 hodin

KRYSÁCI
Hraná pohádka pro děti, podle úspěšných 
večerníčků v podání DIVADLA D5 Praha.

Vstupné: 60,-Kč, děti do 3 let vstup zdarma

Středa 20.duben/19.00 hodin
ÚSMĚVY IVO ŠMOLDASE S PÍSNIČKAMI 

PEPY ŠTROSSE
Pořad plný povídání známého glosátora Ivo 

Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse.

Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Bílina, 775 601 264  www.kcbilina.cz  

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA 
(Městské divadlo) - TEL. 775 601 266

Pátek 11.březen/17.30 hodin
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE – 2D
USA/Sci-fi/Romantický/Dobrodružný/. Český da-
bing. Systém frakcí je kompletně rozvrácený, roz-
hoří se souboj mezi jednotlivými vůdci toužícími 
po moci, ale všichni ve skutečnosti touží po jedi-
ném – po pomstě. A svět za plotem obklopujícím 
celé město se zdá ještě nemilosrdnější. 
Vstupné: 110,-Kč/112 minut/P-12/

Pátek 11.březen/ 20.00 hodin
PADESÁTKA – 2D
ČR/Komedie/. České znění. Co se stane na horách, 
zůstane na horách, a dole ať si dělaj, co chtěj. 
Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé, 
kteří zde žijí, ať už je sezóna jakákoliv. 
Vstupné: 100,-Kč/97 minut/MP/

Pátek 11.březen/22.00 hodin
THE BOY – 2D
USA/Horor/. České titulky. Greta je mladá Ameri-
čanka, která začne po svém příjezdu do Anglie pra-
covat jako chůva v odlehlé vesnici. Po nástupu na 
místo zjistí, že osmiletý chlapec, o kterého se má 
starat, je porcelánová panenka v životní velikosti. 
Vstupné: 100,-Kč/97 minut/P-15/
  
Sobota 12.březen/17.30 hodin
UŽ JE TADY ZAS – 2D
Německo/Komedie/. České titulky. Co by se stalo, 
kdyby se Hitler v roce 1945 nezabil, ale záhadně se 
dostal do roku 2011? 
Vstupné: 110,-Kč/116 minut/P-12/

Sobota 12.březen/20.00 hodin
RUDÝ KAPITÁN – 2D
ČR/SR/Polsko/Krimi/Thriller/. České znění. Drsná 
detektivka jako ze Skandinávie se může odehrávat 
i u nás. Příběh na motivy skutečných událostí po-
dle bestselleru Dominika Dána, reálného policisty 
a knižního fenoménu s utajenou identitou, který 
prodal už 700 000 knih. 
Hrají: Maciej Stuhr, Oldřich Kaiser, Martin Finger, 
Michal Suchánek … 
Vstupné: 120,-Kč/97 minut/P-12/

Neděle 13.březen/15.00 hodin   
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK – 3D
Francie/Animovaný/Dobrodružný/. Český dabing.
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský 

papoušek Úterý ve společnosti svých zvířecích 
přátel. Úterý celý život sní, že bude objevovat svět. 
Po strašlivé bouři najde Úterý na pláži stvoření, 
které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson 
Crusoe. 
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 130,-Kč/90 minut/MP/ 

Pátek 18.březen/17.30 hodin
UŽ JE TADY ZAS – 2D
Německo/Komedie/. České titulky.
Co by se stalo, kdyby se Hitler v roce 1945 nezabil, 
ale záhadně se dostal do roku 2011? 
Vstupné: 110,-Kč/116 minut/P-12/

Pátek 18.březen/20.00 hodin
RUDÝ KAPITÁN – 2D
ČR/SR/Polsko/Krimi/Thriller/. České znění. 
Vstupné: 120,-Kč/97 minut/P-12/

Sobota 19.březen/15.00 hodin
KUNGFU PANDA 3 – 3D
USA/Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie 
/ Rodinný/. Český dabing.
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na 
světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než 
slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky 
urostlý panda Po. 
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 140,-Kč/děti 120,-Kč/95 minut/MP/

Sobota 19.březen/17.30 hodin 
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU – 2D
ČR/ Dokumentární / Road movie/. České znění.
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti 
Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější 
expedici - půlroční dobrodružnou výpravu po Ti-
chomoří. Devítičlenný tým vyrazil z australského 
Perthu a pokračoval přes Východní Timor, Indoné-
sii, Malajsii a Thajsko. Kromě unikátního cestova-
telského zážitku nový Přibáňův dokument ukazuje, 
že svět se dá projet netradičně v posádce dvou 
trabantů, polského Fiatu neboli malucha, Jawy a 
dokonce dvou invalidních vozíků, jejichž majitelé 
byli členy týmu.
Vstupné: 80,-Kč/112 minut//MP/

Sobota 19.březen/20.00 hodin
DVOJNÍCI – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Honza Rambousek je svým způsobem sympa-
tický podvodník, který je v podsvětí ceněný jako 
odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. 

Do cesty se mu připlete jeho dvojník, středoškol-
ský profesor Richard Prospal, pedant a slušňák k 
pohledání, a těm dvěma se zázračně změní život. 
Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma i 
ve škole, Richard je pronásledován mafiány, pro-
tože mu nevěří, že není Honza. 
Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneide-
rová, Petr Nárožný…
Vstupné: 130,-Kč/98 minut/ MP/

Pátek 25.březen/17.30 hodin
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOS-
TI – 3D
USA/ Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi/. Čes-
ké znění. 
Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis se  
z Clarka Kenta/Kal-Ela stal Superman (Henry Ca-
vill). Celá událost měla velký dopad na celé lidstvo. 
Najednou se nikdo necítí v bezpečí. Hrají: Ben 
Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisen-
berg, Diane Lane …
Vstupné: 130,-Kč/151 minut/MP/

Pátek 25.březen/20.00 hodin
DVOJNÍCI – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Vstupné: 130,-Kč/98 minut/MP/

Pátek 25.březen/22.00 hodin
ČARODĚJNICE – 2D
USA/Kanada/Horor/. České znění.
Rodina amerických kolonizátorů v 17. století za-
kládá svůj nový domov v pustině na okraji hlubo-
kého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývají 
čarodějnice. Brzy zjistí, že to nebyly jen povídačky.
Hrají: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, 
Julian Richings …
Vstupné: 110,-Kč/90 minut/P-15/

Sobota 26.březen/17.30 hodin
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE – 2D
USA/Sci-fi/Romantický/Dobrodružný/. 
Český dabing.
Hrají: Shailene Woodley, Theo James, Naomi 
Watts, Zoë Kravitz, Miles Teller …
Vstupné: 110,-Kč/112 minut/P-12/

Sobota 26.březen/20.00 hodin
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOS-
TI – 3D
USA/ Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi/. Čes-
ké znění. 
Vstupné: 130,-Kč/151 minut/MP/

Ve světě internetu a sociálních sítí 
sílí tlak na rodiče i děti zapomínat 
na staré klasické pohádky, kde dobro 
vždy zvítězí nad zlem. Městské diva-
dlo v Bílině nedávno uvedlo pohádku 
O princezně se zlatou hvězdou na čele 
v podání Divadelní společnosti Julie 
Jurištové. Pohádka se u dětí setkala 
s úspěchem. V pohádce vystupovaly 

známé postavy, o vtip nebyla nouze  
a celé představení doplnily melodické 
písničky. Na konci si děti mohly za-
tancovat se samotnými herci. „Vytvo-
řili jsme originální příběh od Boženy 
Němcové a zabalili ho do kabátu zná-
mé televizní pohádky,“ uvedl jeden 
z herců Radovan Snítil. „Divadelní 
společnost Julie Jurištové se nevěnu-
je jen pohádkám, ale také činohře, se 
kterou jezdíme po městech celé České 
republiky,“ prozradil herec, který si  

v pohádce O princezně se zlatou 
hvězdou zahrál pana rádce, zbrojnoše 
a nakonec i prince. 

Novinkou divadelní společnosti 
je komedie Blázinec v prvním po-
schodí a pohádka Šípková Růženka. 
„V komedii hraje hlavní roli paní 
Obermaierová a klasický titul pohád-
ky Šípková Růženka bude oživený 
medvědem. „Ten se nám při mnoha 
představeních velmi osvědčil a když 
je vhodně zasazený do příběhu, tak 
děti ho milují,“ sdělil Snítil. 

V měsíci dubnu uvede Městské 
divadlo v Bílině hranou pohádku 
Krysáci podle známého večerníčku. 
Děti ani rodiče se určitě nudit nebu-
dou. 

Hrané pohádky se dětem stále líbí

Lada Laiblová

Foto: Lada LaiblováDivadelní společnost Julie Jurištové

MÁTE ŠIKOVNÉ RUCE?

Kulturní centrum Bílina hledá ty, kteří si 
doma háčkují, pletou nebo vyrábí různé 

zajímavé výrobky. Nabízíme prodejní stánek 
během jarního jarmarku, kde si mohou

své výrobky prodat. 
Bílinský jarní jarmark se koná 7. 5. 2016 

v areálu Kyselka.
Martina Tuháčková, Vedoucí KC Bílina
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Městskou knihovnu v Bílině 
navštívila Lucie Tomášková - Bey-
erová, která by o sobě mohla ří-
kat, že je makrobiotička, kuchař-
ka, podnikatelka a matka. Jejím 
hlavním cílem je ale zdravě žít  
a hlavně se stravovat tak, aby naše tělo 
prospívalo a nestrádalo. Opravdu 
málokdo si prošel tím, čím si prošla 
tato výjimečná žena za svou cestou  
k dokonalému vaření. „Prošla jsem si 
tvrdou japonskou školu. V Kushi in-
stitutu vás naučí nejen vaření a nau-
ce o potravinách, ale také k pokoře  
a úctu k životu,“ sdělila Lucie To-
mášková, kterou do tajů vaření za-
světil například Adalbert Nellison. 
Jako kuchaře si ho vyhlédla popová 
hvězda Madonna. 

Lucie Tomášková vede v Teplicích 
populární restauraci Zelenou zahra-
du. Začalo se jí dařit, a tak s manže-
lem odkoupili prostory bývalé restau-
race Slavie. „Je to takový můj splněný 
sen a jsem ráda, že se nám podařilo 
právě tyto prostory získat a postup-
ně opravit,“ řekla Lucie, na kterou se 
sypala jedna otázka za druhou. Žád-
ná ji nevyvedla z míry a na každou 
měla okamžitou odpověď. Diskuse 
se také stočila na dnes hodně použí-
vaný palmový olej. „Je to absolutně 
nevhodná potravina, která navíc brá-
ní regeneraci buněk. Bohužel v sou-
časné době se používá téměř ve všem  
a nejen v potravinách.“ 

Lucie Tomášková přinesla na 
ukázku koláč z červené řepy bez 
použití vajec a cukru a teplý nápoj 
se skořicí. „Další přednáška s Lucií 
Tomáškovou bude pro velký zájem 

ještě letos v listopadu a bude to  
i s ukázkou vaření,“ prozradila ve-
doucí Městské knihovny v Bílině 
Zdena Jílková.

Zdravé vaření má řadu příznivců
Lada Laiblová

Foto: Lada Laiblová

Foto: Lada Laiblová

Mýdlařka Eva Janíková

Lucie Tomášková představila vlastní recepty 
a nápady na zdravé vaření

O tom, že se mýdla dají vyrábět 
ručně a s láskou, přesvědčila poměr-
ně nová Mýdlárna U Zámku Teplice, , 
konkrétně paní Eva Janíková, majitel-
ka firmy. Tu oslovila Městská knihov-
na Bílina a mýdlařka se ujala úplně 
poprvé role lektorky povídání o vo-
ňavém mýdlovém světě. „O mýdlech 
toho ví opravdu neskutečně moc. Ne-
jenže ukázku mýdel, různých forem  

a formiček, řezátek, šamponů a pro 
nás neznámých věcí přivezla na 
naši besedu, ale návštěvníkům také 
ochotně poradila, jaká mýdla na 
které kožní problémy nejlépe vyho-
vují,“ popsala Petra Zaťková z Měst-
ské knihovny Bílina. „Nechyběly ani 
celkem vtipné kousky mýdel pro děti 
v podobě hracích kostek lega nebo 
zvířátek. Všechno to krásně vonělo  

a bylo překrásně zabaleno,“ podotkla. 
Právě o vůni se stará především sestra 
paní Janíkové, která je spolutvůrkyní 
té barevné voňavé krásy. Zájemci si 
rádi mýdlové produkty zakoupili, ne-
boť i ceny jsou velmi přijatelné. 

„Lázeňští hosté si rádi namísto 
oplatek u nás zakoupí mýdla rozlič-
ných tvarů a vůní přímo z naší vý-
robny. Snažíme se o nejvyšší kvalitu 
výroby, protože jen tak máme jistotu, 
že zákazníky nezklameme a budou se  
k nám rádi vracet,“ sdělila Eva Ja-
níková s tím, že také reagují na po-
ptávku a vymýšlí nové řady pro-
duktů, když se snaží lidem vyhovět.  
„V nabídce máme mýdla s vůní skoři-
ce, kokosu, malin, vanilky, medu, šeří-
ku, jasmínu, mýdla s kozím mlékem, 
černým uhlím, pánská mýdla, mýdla 
jako obrázky, šampony a mnoho dal-
ších výrobků. Nezapomínáme ani na 
naše nejmenší děti,“ dodala Janíková. 

Bylo to příjemné odpoledne, kte-
ré ochotně v úvodu zpestřili jako 
obvykle žáci místní ZUŠ G. Waltera  
v Bílině. Co dodat na závěr? Přijďte se 
podívat na výstavu výrobků této mý-
dlárny, která již probíhá od 3. března 
2016 v prostorách teplického muzea. 
Pokud si budete chtít výrobky zakou-
pit, tak mýdlárna sídlí jen pár kroků 
od muzea.                                      (red)

Mýdla také voní nápadem i poezií

16. 3. / středa od 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
odpolední pohádkové čtení

JARNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 
DĚTI.

Rodiče, přiveďte své děti do knihovny. 
Odpoledního předčítání pohádkových kní-
žek se ujme tentokrát teta Míla. Budeme 
si nejen číst, ale také si povídat, soutěžit 

a kreslit. Akce potrvá cca hodinu. Vhodná 
pro děti od 4 let.

Dětské oddělení MěK

23. 3. / středa od 17 hodin
„Čaj o páté“ 

TAJEMSTVÍ
Beseda pro veřejnost v rámci akce „Bře-
zen- měsíc čtenářů“Beseda pro veřejnost 
s Jiřím Svobodou, autorem nové knihy  

o Českém středohoří. Kniha je výpravnou 
obrazovou publikací o přírodních krásách 

a historických zajímavostech Českého 
středohoří. Naleznete v ní popis naprosté 
většiny středohorských vodopádů, všech 
hradů a jejich pozůstatků, mineralogic-

kých nalezišť a mnoha dalších přírodních  
a historických zajímavostí. Na úvod 

vystoupí s krátkým programem žáci ZUŠ 
G. Waltera v Bílině. Klubovna MěK.

Vstupné: 30,- Kč

do 23. 3. 2016
TADEÁŠ KUBASTA

Výstava fotografií Tadeáše Kubasty, absol-
venta bílinského gymnázia, kterého zajímá 
letectví a jehož fotografie jsou zaměřeny 
na tuto tématiku. Tadeáš se zúčastňuje 
různých soutěží a získal v této oblasti  

i mezinárodní ocenění. Výstava v 1. patře 
centrální knihovny na Mírovém náměstí 

je zdarma.

od 24. 3. 2016 – 29. 4. 2016
NEVIDITELNÍ LIDÉ

 aneb jsou schizofrenici nebezpeční?
Výstava fotografií. Výstavu pořádá spolek 
Fokus Labe. Autorem fotografií je Karel 

Pešek.Výstava v 1. patře centrální knihov-
ny na Mírovém náměstí je zdarma.
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Hrobčice – Pro města běžná zále-
žitost, pro obce finanční zátěž a řeše-
ní na několik let. Řeč je o kanalizaci, 
kterou v obcích nad Bílinou mají jen 
Hrobčice a nově také v Mirošovicích. 

Zatímco v Hrobčicích využívají 
obyvatelé obce klasickou kanalizaci 
s čistírnou odpadních vod, v Miro-
šovicích se rozhodli pro v současné 
době dostupnější kořenovou čistírnu 
odpadních vod (KČOV). „V nejbliž-
ších dnech zahájíme zkušební provoz 
nové kořenové čistírny odpadních 
vod v obci Mirošovice,“ uvedla sta-
rostka Hrobčic Jana Syslová, která 
realizaci kořenové čistírny v obci na-
vrhla. Hlavním důvodem byl tíživý 
stav nakládání s odpadními vodami 
v obci. „V žádné z hrobčických míst-
ních částí není současný stav dobrý, 
ale v Mirošovicích je doslova katast-
rofální,“ řekla starostka. 

Informaci o tom, že česká poboč-
ka společnosti Shanghai Maling je  
v insolvenci, potvrdila starostka obce 
Hrobčice Jana Syslová. „V současné 
době pracuje v továrně na masové 
konzervy padesát lidí, takže se vyrábí 
v omezeném režimu.“ 

Jak dále starostka uvedla, vedení 
společnosti se snaží krizi překonat. 
„Podle vedení hrobčické pobočky 
stojí za problémy boj o ochrannou 
známku a vysoké dluhy.“ 

Výrobnu na masové konzervy 
otevřela společnost Shanghai Ma-
ling v roce 2008. Konzervárna dluží 
v současné době svým dodavatelům 
surovin, čínské bance, ale také České 
spořitelně. 

(lal)

Obyvatelé Mirošovic nebudou 
po dobu jednoho roku platit stočné. 
Rozhodnutí vydali zastupitelé Hrob-
čic na svém posledním zasedání.  
„V šuplíku mají Hrobčice projekty 
pro své obce za pět milionů korun, 
ale konkrétní zkušenosti s provo-
zem prakticky žádné,“ popsala jeden  

z problémů Syslová. „Proto i za cenu 
toho, že se sáhne na finanční rezervy 
obce, se zastupitelé rozhodli vyzkou-
šet konečně tuto zelenou technologii 
v praxi,“ podotkla s tím, že havarij-
ní stav septiku u obecních bytových 
domů v Mirošovicích každoročně ne-
horázně zatěžoval rozpočet obce. 

Malé obce nemají peníze na ná-
kladnou výstavbu kanalizace a s do-
tacemi je také problém. „Hrobčice 
nepatří mezi obce nad 2000 obyvatel, 
které mají na dotace nárok. Dalším 
důvodem, proč se nedaří získat v této 
oblasti dotace, je právě zvolená koře-
nová technologie, která je na pořízení 
dražší než běžné čistírny odpadních 
vod,“ upřesnila starostka a doplnila, 
že z tohoto důvodu nemohou získat 
potřebný počet bodů při posuzování 
žádosti. 

Obce nemají kanalizace, chybí peníze

Výrobna masových konzerv v Hrobčicích 
stojí na pokraji krachu

Lada Laiblová

Stavba KČOV 
a realizace části kanalizace 

v obci Mirošovice vyšla obec 
celkem na 9 883 033 Kč s DPH, 
včetně projektové dokumentace 

a inženýrské činnosti. 
Připojilo se celkem 15 domácností 
z 19 vybudovaných přípojek k hranici 

soukromých pozemků. 

Foto: Z. Traxler

Městský úřad Bílina, Odbor sta-
vební úřad a životní prostředí, Stát-
ní památková péče, oznamuje, že se 
podílí na administraci dotačního 
programu MK ČR „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“, který 
je zaměřen zejména na zachování a 
obnovu nemovitých kulturních pa-
mátek, jež se nalézají mimo památko-
vé rezervace a zóny a nejsou národ-

Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ními kulturními památkami. Hlavní 
cílovou skupinou podpory jsou tedy 
především drobnější kulturní památ-
ky nalézající se na venkovském pro-
storu.

Městu Bílina, jako obci s rozšíře-
nou působností, byla v roce 2016 pro 
spádovou oblast, přidělena Minis-
terstvem kultury ČR finanční kvóta 
v celkové výši 205.000 Kč. Bylo roz-
hodnuto o rozdělení celé této částky 

mezi jednotlivé žadatele ve druhém 
základním kole výše uvedeného pro-
gramu. 

Tímto vyzýváme všechny po-
tenciální zájemce o tuto dotaci  
k podání žádostí o finanční pod-
poru z výše uvedeného programu.                                                  
Příjem žádostí trvá do 31.03.2016, na 
kdy je stanovena uzávěrka. 

Upozorňujeme, že do termí-
nu uzávěrky je rovněž nutné zaslat 
všechny požadované povinné přílohy 
žádosti, jež naleznete na webových 
stránkách města Bílina (www.bilina.

cz /sekce „NOVINKY“ – Podpora 
obnovy KP prostřednictvím ORP). 

Nekompletní žádosti nebudou 
zváženy a nemají tudíž žádnou šanci 
na úspěch. 

Více informací včetně potřebných 
formulářů naleznete na www.bilina.
cz v sekci „NOVINKY“. 

Kontaktní osoba: Jedlička Oldřich, 
DiS., tel.: 417 810 882, 
e-mail: jedlickao@bilina.cz

Oznámení o příjmu žádostí o finanční podporu z programu „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
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Žáci Základní školy praktické  
    v Bílině se pilně připravovali na 
letošní návštěvu myslivny Myslivec-
kého sdružení Bořeň. Nejen, že v ob-
dobí od září do října nasbírali 130 Kg 
kaštanů a žaludů, ale zapojili se i do 
sběru suchého pečiva, které osobně 
předali myslivcům. Ani nepříznivé 
a velmi deštivé počasí žáky čtvrtých 
tříd od návštěvy neodradilo. Nasbíra-
né pečivo sice nemohli nasypat přímo 

Na Základní školu Lidickou se k zápisu do prvních tříd dostavilo celkem 47 
dětí. Z kapacitních důvodů se přijalo 36 dětí. Dalších 11 dětí bylo u zápisu do 
přípravné třídy.                                                                                                     (red)

zvěři, ale i tak se návštěva myslivny 
vydařila. Odměnou jim byla poutavá 
beseda, kdy se žáci dověděli spous-
tu zajímavostí ze života lesní zvěře.  
Prohlídka trofejí je natolik uchvátila, 
že si na závěr namalovali překrásné 
obrázky, které si vystavili ve škole. 
Tímto bychom chtěli poděkovat panu 
Edelmannovi, který se žáků ochotně 
ujal.    
                                Mgr. Hana Bendová

Návštěva myslivny Upřesnění počtu dětí 
u zápisu na ZŠ Lidická

Výstava výrobků z pěnovky v DDM Bílina
Foto: V. Weber

Foto: DDM Bílina

V pátek 12. února se sešly opět děti 
v Sokoláčku, který se tentokrát nesl 
v maškarním duchu. Všechny děti 
dorazily v nápaditých krásných mas-
kách. Poté nastal rej různých pohád-
kových, filmových či jiných bytostí za 
hudebního doprovodu pohádkových 
a filmových písniček. Děti předvedly 
neskutečné taneční kreace a hlavně 
si to všechni náležitě užily. Nakonec 
každé dítě obdrželo sladkou odměnu.              

Radek Nedbálek

Maškarní v Sokoláčku
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Dotazník pro přípravu 
Strategického plánu rozvoje města Bílina 

Vážení občané,

dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti  s připravovaným aktualizovaným 
Strategickým plánem rozvoje města Bílina.
Cílem Strategického plánu je zmapovat současné silné i slabé stránky města, vytyčit vizi, jaké by město mělo do budoucna být,  
a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit. Zlepšení by se mělo týkat všech součástí života ve městě.
Úspěšný budoucí rozvoj města Bílina je nemyslitelný bez Vaší účasti. Proto Vás prosíme o pravdivé a upřímné zodpovězení násle-
dujících otázek. Tak budeme moci při plánování budoucnosti města vždy přihlížet k Vašim přáním a názorům. 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 29. března 2016 na jedno z uvedených sběrných míst:  
Informační centrum Bílina, Břežánská 50/4
Městská knihovna pobočka za Chlumem, Sídliště za Chlumem 823 
Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 529/10, 418 01 Bílina
Podatelna MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o., Pražská 206/95
Dotazník je možné také vyplnit elektronicky na stránkách www.bilina.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci
Oldřich Bubeníček, starosta

Strategie rozvoje města Bílina
Dotazník

1. Jak jste spokojen/a s městem jako místem, kde žijete a pracujete?
   velmi spokojen/a 
   spíše spokojen/a
   spíše nespokojen/a
   velmi nespokojen/a

2. Co vnímáte jako největší přednosti města, čeho si nejvíce považujete, co se Vám nejvíce líbí? 
Vypište max. 3 přednosti

3. Co považujete za největší nedostatek města, co se Vám nelíbí? 
Vypište max. 3 nedostatky



Velmi 
spokojen/a

 Spíše 
spokojen/a

Spíše 
nespoko-

-jen/a

Velmi 
nespoko-

-jen/a
Nevím

ZŠ, Bílina, Aléská 270, p. o. 

ZŠ, Bílina, Lidická 31/18, p. o.

ZŠ, Bílina, Za Chlumem 824, p. o.

ZŠ praktická, Bílina, Kmochova 205, p. o.

MŠ, Bílina, Čapkova 869, p. o.

MŠ, Bílina, Maxe Švabinského 664, p. o.

MŠ, Bílina, Síbova 332, p. o.

Podkrušnohorské gymnázium, Most, pracoviště Bílina, Břežánská 9, p. o.

Základní umělecká škola Gustava Waltera, Mírové náměstí 21/16, Bílina 

Velmi 
spokojen/a

 Spíše 
spokojen/a

Spíše 
nespoko-

-jen/a

Velmi 
nespoko-

-jen/a
Nevím

… S CELKOVÝM VZHLEDEM MĚSTA (STAV A PÉČE O BUDOVY, 
    ZELEŇ A PAMÁTKY, ATD.)?

… S KVALITOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČISTOTA OVZDUŠÍ 
    A VOD, ATD.)?

… S ODPADOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM (ODVOZ, TŘÍDĚNÍ 
    A LIKVIDACE ODPADŮ, ATD.)?

… S BYDLENÍM (BYTOVÁ VÝSTAVBA, KVALITA BYDLENÍ, ATD.)? 

… S BEZPEČNOSTÍ VE MĚSTĚ (VANDALISMUS, KRIMINALITA, ATD.)?

… SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI (SOCIÁLNÍ PÉČE, DOMY 
    S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ATD.)?

… SE ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI?

… SE ŠKOLSTVÍM A MOŽNOSTMI VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLKA, ŠKOLA, 
    DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ATD.)?

… S OBCHODNÍ SÍTÍ, DOSTUPNOSTÍ A KVALITOU SLUŽEB 
    PRO OBČANY A DOMÁCNOSTI?

… S NABÍDKOU VOLNOČASOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT?

… S VYUŽITÍM POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU (UBYTOVACÍ 
    A STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ,   TURISTICKÉ AKTIVITY, ATD.)?

… S DOSTUPNOSTÍ A KVALITOU VEŘEJNÉ DOPRAVY 
    (POČET SPOJŮ, NÁVAZNOST, ATD.)?

… S DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU (KVALITA KOMUNIKACÍ, 
    PARKOVÁNÍ, BEZBARIÉROVOST MĚSTA, ATD.)?

                      

… S TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU (VODOVODY, KANALIZACE, 
    ROZVOD PLYNU  A ELEKTRICKÉ ENERGIE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ATD.)?

… S EKONOMICKÝM ROZVOJEM MĚSTA V POSLEDNÍCH LETECH
    (REALIZOVANÉ INVESTICE, ATD.)?

… S MOŽNOSTMI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ?

… SE SPOLUPRACÍ A KOMUNIKACÍ MĚSTA (INFORMOVANOST, ZPĚTNÁ VAZBA, ATD.)?

… SE SOUNÁLEŽITOSTÍ OBČANŮ S MĚSTEM A SE VZTAHY MEZI JEHO OBYVATELI 
    (ZÁJEM O VĚCI  VEŘEJNÉ, SOUSEDSKÉ VZTAHY, ATD.)?

… S ČINNOSTÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (NABÍDKOU, KVALITOU, ATD.)?

4. Jste spokojen/a …
Prosím označte křížkem příslušné pole oblasti na každé řádce

5. Jak jste spokojen/a se vzděláváním 
v následujících školských zařízeních?
Prosím označte křížkem příslušné pole u každého vzdělávacího 
zařízení na každé řádce



6. Jste spokojen/a s parkováním ve městě?
 ano ne, 
uveďte prosím kde a důvody:

7. Jste spokojen/a s dopravní obslužností ve městě?
 ano ne, 
uveďte prosím důvody:

8. Jste spokojen/a s kulturním vyžitím ve městě?
 ano ne, 
uveďte prosím důvody:

9. Jste spokojen/a se sportovním vyžitím ve městě?
 ano ne, 
prosím zdůvodněte:

10. Jste spokojen/a s ostatními možnostmi volnočasového vyžití ve městě (např. dětská hřiště, víceúčelová hřiště, DDM, ZUŠ, 
knihovna, apod.)?
 ano ne, 
prosím zdůvodněte:

11. Jste spokojen/a s rozvojem cestovního ruchu ve městě (např. ubytování a stravování, turistické informační systémy, apod.)?
 ano ne, 
prosím zdůvodněte:

12. Které z oblastí životního prostředí města podle Vás zaslouží zvýšenou pozornost? (zakřížkujte 1 i více odpovědí)
 čistota ovzduší prach  hluk
 čistota vod  skládky  odvoz a likvidace odpadů
Jiné:

13. Co by se mělo ve městě zlepšit v oblasti dopravy? Zakřížkujte 1 i více odpovědí
Parkovací možnosti   Veřejná doprava (spojení s ostatními městy)
Hromadná doprava po městě   Tranzitní doprava
Jiná možnost či upřesnění:

14. Co by se mělo ve městě zlepšit v oblasti bydlení? Zakřížkujte 1 i více odpovědí
Více nových bytů  Dostupnost ploch pro stavbu rodinných domů
Startovací byty pro mladé Bytové možnosti pro seniory
Jiná možnost či upřesnění:



15. Co by se mělo ve městě zlepšit pro zapojení veřejnosti? Zakřížkujte 1 i více odpovědí
Více veřejných projednání   Ankety a dotazníky mezi občany
Více informací na webu a facebooku  Participativní rozpočet
Jiná možnost či upřesnění:

16. Jakým způsobem zlepšit image Bíliny?

17. Jak navrhujete řešit tyto významné problémy:
I. Budoucnost místních lázní

II. Tranzitní a ostatní dopravu ve městě

III. Prázdný bytový fond (např. Teplické Předměstí)

18. Jak byste chtěli, aby město Bílina vypadalo v roce 2030? Zakřížkujte 1 i více odpovědí
Průmyslové město  Obchodní centrum
Zelené město   Město mládeže a sportu 
Kulturní centrum  Lázeňské a rekreační centrum
Město pro klidné bydlení Město škol a vzdělání
Jiná možnost či upřesnění: 

Prostor pro Vaše náměty.  Zapomněli jsme se na něco zeptat? Máte jiný názor? Napište jej zde:

Jaký je Váš věk?
do 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let 56 – 65 let nad 66 let

Jste muž nebo žena? muž  žena

Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?
Základní Střední bez maturity  Střední s maturitou  VOŠ  VŠ

Jak byste se charakterizoval/a?
Student/ka Podnikatel/ka  Zaměstnanec/zaměstnankyně
Nezaměstnaný/á  Důchodce/důchodkyně Na mateřské/rodič. dovolené, v domácnosti 
Jiná možnost či upřesnění: 

Ve které části Bíliny bydlíte?
Centrum města  Újezdské Předměstí  Pražské Předměstí I.
Za Chlumem  SUNN / u nádraží  Pražské Předměstí II.
Mostecké Předměstí Teplické Předměstí  Jiné: 

Vlastní hodnocení části Bíliny, ve které bydlíte:

Děkujeme za Váš čas spojený s vypracováním tohoto dotazníku.
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Děti si jarní prázdniny v DDM užily

Jarní prázdniny probíhaly tradič-
ně ve znamení celodenních akcí. Děti 
měly na každý den připravený tema-
tický program:  Technický den, Spor-
tovní den, Vesmírný den, Výtvarný 
den, Výlet do filmových ateliérů Ba-
rrandov a závěr týdne byl spojený 
s přespáním dětí v DDM s názvem 
Noční laboratoř. 

V začátku týdne děti pracovaly 
v dílnách, kde měly možnost vyzkou-
šet si zacházení s nářadím a samy si 
vyrobit bavlnkové obrazce a model 
letadla. Doprovodný program tohoto 
dne byla práce na počítačích, kde si 
děti zkoušely programovat v aplikaci 
Baltík. 

Úterý se neslo ve znamení sportu 
a pohybu. Děti šly podle fáborek Po-

Oblíbené akce s přespáním 
máme na nejbližší dobu přichystané 
hned tři: Noc s UFO – pro ty, které 
zajímají záhady vesmíru (11. - 12.3.). 
Dívčí noční jarní párty je akce Klubu 
Rebelek, ke kterým se děvčata mo-

totiskem a učily se pracovat s novin-
kou a velkým hitem 3D perem, kte-
rým si vytvářely 3D obrazy. V rámci 
tohoto dne byl také výlet do továrny 
na sny, filmového ateliéru Barrandov, 
kde se děti mohly blíže seznámit se 
zákulisím natáčení a podívat se do 
rozmanité kostymérny studia. 

Poslední akcí týdne byla Noční 
laboratoř zaměřená na vědu. Děti si 
zkoušely pokusy v laboratoři, moh-
ly probádat svět pod mikroskopem 
a vytvořily si krystalové obrazce. Ve-
čer a přes den byla součástí také dílnič-

Aby vám nechyběly dárky pro ko-
ledníky, přijďte si k nám nazdobit 
voňavé velikonoční perníčky kor-
noutkovou technikou. Váš vlastno-
ručně vyrobený velikonoční věnec 
v naší dílně dodá svátkům správný 
lesk. Obě akce jsou v den veliko-
nočních prázdnin – ve čtvrtek 24.3.  
I v Rodinném centru Klokánek se 
chystáme slavit. Vítání jara se zajíč-
kem je dopoledne plné her, soutěží, 
živých kuřátek a samozřejmě i zajíč-
ka (1. 4.). Sportovní nadšenci jistě 
přivítají Velikonoční hopsání pro 
mládež i dospělé na trampolínách 
(20. 3.)
S jarem začínají i soutěže v progra-
mování. DDM Bílina je pořadatelem 
některých školních i regionálních 
soutěží. Mladý programátor –  v této 
soutěži připravujeme školní kolo 
(19. 3.) a regionální kolo (6. 4.). Bal-
tie 2016 – pořádáme školní kolo (1. 
4.) a krajské kolo (14. 4.). Navrch 
ještě přidáme Baltíkování – akci 
pro všechny, kteří chtějí zjistit, co 
to vlastně Baltík je a co všechno se  
s ním dá naprogramovat (2. 4.).

Také automodeláři mají své závody. 
Třetí ze série závodů o Krušnohor-
ský pohár se jede na naší autodráze. 

hádkovým lesem a Cestou dějin, kde 
plnily různé úkoly. Některé děti byly 
na těchto místech poprvé a byly do-
slova okouzleny atmosférou pohád-
kových postav. 

V půli týdne byl na pořadu dne 
Vesmír. Děti se naučily základní zna-
losti o Vesmíru a samy si vyrobily 
naší Sluneční soustavu. Součástí dne 
byl výlet do Elektrárny Ledvice, kde 
se promítal 3D film o počátku Vesmí-
ru a elektřině. Následovala exkurze 
po elektrárně, kde se dozvěděly, jak 
elektrárna funguje, mohly se virtuál-
ně podívat do útrob továrny na elek-
třinu a také plnily zadané úkoly.

Čtvrtek byl určen pro děti se zá-
jmem o výtvarné činnosti. Tvořily 
postavy z pěnovky, zdobily si trika sí-

hou připojit (8. -9. 3.). Noc  
s technikou  - akce připra-
vená nejen pro kluky (15. 
– 16. 4.).
Pro ty, kteří rádi tvoří, 
máme na každou druhou 
sobotu přichystány So-
botní keramické dílny 
(19. 3., 2. 4.). Pro děv-
čata chystáme výrobu 
vlastního náramku ve 
stylu Pandory (20. 3. 
+ 7. 4.). Přírodní kos-
metika má dnes zele-
nou a po šumivých 
koulích do koupele 
a balzámu na rty 
připravujeme i vý-
robu peelingu (11. 
4.).

Velikonoce v do-
mečku začínáme 

výtvarnou dílnou Velikonoční 
slepička a kohoutek z pěnovky (18. 
3). Tradiční Velikonoční výtvarné 
dílny máme připraveny i pro mateř-
ské a základní školy z Bíliny a blíz-
kých obcí. Nabídka pro ZŠ je rozší-
řena o sportovní aktivity – jumping 
a kruhový trénink. Termín pro MŠ:  
pátek 18. 3., pro ZŠ od 21. do 23. 3. 

ka, kde si děti šily pouzdra na telefony 
a hlavy zvířat. 

Program prázdnin byl velmi bo-
hatý a z nabízených tematických dnů 
si vybralo určitě každé dítě to, co ho 
zajímá. Během prázdnin byl pro děti 
zajištěn pedagogický dozor, zábava 
a zaručenost plných bříšek. 

Na letní prázdniny jsou již připra-
vované příměstské tábory, které jsou 
také tematicky rozděleny a rodiče by 
neměli otálet s přihlášením dětí, mís-
ta se velice rychle plní.

Společně s našimi závodníky budou 
soutěžit i ostatní kluby z regionu  
(12. 3.).

Klub cestovatelů Stonožka připra-
vuje pro své členy zajímavé výlety po 
celé republice i za jejími hranicemi. 
Na březen je připravena návštěva 
největšího muzea lega na světě – 
Lego svět Praha (12. 3.). Tento výlet 
už je beznadějně obsazený, ale Sto-
nožka je čilá a už připravuje další 
akci. Tou je návštěva pohádkového 
muzikálu Ať žijí duchové (21. 5.).

Akce připravujeme pro děti, mlá-
dež i dospělé všeho věku. Začínají 
dopoledne, odpoledne i večer. Jsou 
plánovány od pondělí do neděle – 
tak abychom vyšli vstříc všem zá-
jemcům.

Na co se můžete těšit v bílinském domečku

Foto: DDM Bílina

Bližší informace
vhodný věk, 

čas začátku i konce, 
cenu – vám rádi sdělíme 

v recepci DDM.
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Cesta za pramenem Bílinské kyselky je 200 
metrů dlouhá

Bílinskou kyselku v současné době 
ve velkém odebírá Čína, Rusko a USA. 
O léčivých účincích bílinské minerální 
vody se tak mohli přesvědčit lidé po 
celém světě. Nově zrekonstruovaná 
bílinská stáčírna otevřela své brány ve-
řejnosti a uspořádala Den otevřených 
dveří. 

Před stáčírnou, která funguje pod 
hlavičkou soukromé firmy Bohemia 
Healing Mineral Waters Cz a.s. se se-
šlo kolem padesáti zájemců o prohlíd-
ku. První cesta vedla do vestibulu, kde 
si návštěvníci vyslechli historii bílin-
ských pramenů. „Bílinská kyselka se 
stala známou především svými léčivý-
mi účinky, kterou doplňuje Zaječická 

hořká,“ uvedl průvodce Karel Bašta, 
který ve stáčírně pracuje jako marke-
tingový manažer. Historie zaječické 
vody není až tak známá, jako Bílin-
ská kyselka, ale rozhodně je zajímavá. 
Tím, že její složení působí jako přírod-
ní projímadlo, používala ji kdysi hlav-
ně šlechta. „Podporuje také detoxikaci 
organismu, hubnutí a napomáhá léčit 
choroby žaludku,“ připomněl Bašta. 

Přírodní perlivá voda
Vnitřní prostory stáčírny jsou vy-

zdobené historickými fotografiemi, 
které připomínají dobu jejího založení 
až po současnost. Stáčírna dnes pou-
žívá plně automatickou linku na plně-
ní láhví. „Technologie spočívá v tom,  
že hned jak se voda vytěží z hloubky 

200 metrů, stáčí se do lahví a tím se k 
ní nedostane vzduch. Takže ke spotře-
biteli se dostane v naprosto přírodním 
stavu,“ vysvětlil průvodce. Jak podot-
kl, tak výhodou Bílinské kyselky je to, 
že je přírodně perlivá. „Je to díky vy-
sokému obsahu volného CO2, jinak 
řečeno, bez dodatečného sycení tech-
nickým plynem. 

Přírodní bylinné extrakty
Prohlídkový okruh pokračoval 

přímo ke zdroji Bílinské kyselky, 
kde mohli zájemci Bílinskou kysel-
ku ochutnat přímo v surovém sta-
vu. V balírně pokračoval výklad  
o distribuci a reklamně bílinské vody. 
„Bílinská kyselka se stala partnerem 
České Miss a také se dostala na nej-

Foto: Lada Laiblová

Foto: Lada Laiblová

Moderní provoz bílinské stáčírny minerálních vod

Ochutnávka přímo z prameneNa památku plná láhev dle vlastního výběru

Lada Laiblová větší světovou golfovou soutěž. Nově 
je partnerem České národní fotbalové 
reprezentace,“ prozradil Bašta. 

V balírně si každý mohl vybrat lá-
hev s kyselkou, jakou preferuje nebo, 
kterou chtěl ochutnat. Stáčírna nedis-
tribuuje jen Bílinskou kyselku nebo 
Zaječickou hořkou, ale také s různými 
přírodními příchutěmi. „Nejedná se  
o žádná umělá sladidla, ale o skutečný 
extrakt s plnými účinky, jako je Žen-
šen, Aloe Vera, Meduňka nebo Ostro-
pestřec.“

Prohlídka končila v místě nakládky 
bílinské vody, kde také proběhla vý-
razná rekonstrukce odbavovací haly  
a příjezdové komunikace. Bílinské 
léčivé vody se dají koupit za maloob-
chodní ceny v restauraci U Kádi. 
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Foto: HNsP

Simulace toho, jak by to vypa-
dalo, kdyby v Hornické nemocnici  
s poliklinikou Bílina (HNsP) vypukl 

Poliklinika zažila akční požární cvičení
požár, si nacvičili jak lékaři, sestry, 
tak pacienti. Požární cvičení probí-
halo za asistence odborně způsobi-
lých osob. „Cvičný požární poplach 
se prováděl k ověření připravenosti 
a znalostí personálu HNsP v oblasti 
požární ochrany,“ vysvětlila provoz-
ní manažerka HNsP Bílina Naděžda 
Mauerová. „Tématem cvičení bylo po 
vyhlášení cvičného požárního popla-
chu, záchrana a evakuace pacientů 
a personálu v součinnosti s útvary 
profesionálních hasičů HZS Severo-
českého kraje ÚO Bílina a HZS Seve-
ročeské doly a.s.“

Jak dále uvedla, tak do cvičení se 
zapojil personál stanice D a proběhla 
i cvičná evakuace imobilních i mobil-
ních pacientů do vyčleněného evaku-
ačního prostoru. „Cvičení prověřilo 
připravenost protipožárních systémů 
a spolupráci jednotek Integrovaného 
záchranného systému,“ dodala.    (lal)

Blahopřejeme
Dne 10. 2. 2016 oslavil své 85. narozeniny 

náš táta, děda a praděda a strýc 

pan Josef VIMR. 
Ačkoli není rodákem, 

spoustu lidí z Bíliny ho zná. 
Ze srdce mu přejeme spousty 

pevného a stálého zdraví 
do jeho dalšího rozhodně 

ne nudného života. 

Měj dál stále odvahu prozkoumávat 
novinky, které současný svět nabízí. 

Blahopřejeme k Tvému životnímu jubileu 

Tvé děti - Zdeňka s rodinou, Jana s rodinou 
a Pavel s rodinou.

Dne 21. února 2016 oslavila 97 let 

paní Margita Čonková.
Hodně zdraví do dalších let a spokojenosti jí popřála za 

město Bílina místostarostka Veronika Horová 
a za Městský úřad v Bílině Martina Tučková. 

Narozeniny oslavila s rodinou. 

Gratulujeme

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ - KUCHYNĚ - SCHODIŠTĚ - KANCELÁŘE 

V oboru truhlářství podnikáme přes 15 let. Naše služby zahrnují jak výrobu zakázkového nábytku, tak kompletní 
realizace úprav interiérů a exteriérů včetně stavebních prací. Veškerá výroba je realizována v Bílině, za použití 
moderních CNC technologií. V naší obchodní kanceláři naproti gymnáziu Vám tým zkušených odborníků rád poradí. 
Pro více informací navštivte naše webové stránky  nebo volejte 606 112 100. Navštivte nás s tímto www.trunn.cz
výtiskem do konce dubna 2016 a získáte slevu 10%. Slevu nelze sčítat s jinými akcemi.

www.TRUNN.cz606-112-100

S.R.O.

PROFESIONÁLNÍ  ZAKÁZKOVÉ  TRUHLÁŘSTVÍ

NOVINKY
v Informačním centru Bílina

Kromě turistických známek nebo vizitek je možné si 
v informačním centru pořídit reklamní předměty s logem města nebo stolní 
kalendář 2016. Pro zájemce o bílinskou přírodu jsou v informačním centru 

k dispozici všechny publikace Bílinské přírodovědné společnosti  
z autorské dílny Karla Macha, Zdeňka Dvořáka 

a dalších autorů. 
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Do hlubin duše bílinských fotografů 

Stejně jako malíři si hledají svůj 
styl a mají oblíbený žánr, tak fotograf 
vyhledává své objekty podle svého 
vnitřního cítění. Student Tadeáš Ku-
basta se věnuje focení čtyři roky a v 
hledáčku má především letadla. Jak 
na sebe prozradil, tak focení letadel 
vychází z jeho záliby o létání celkově. 
„Odmalička mě zajímalo vše, co se 
týkalo dopravních letadel. Jako malý 
jsem začínal kresbami a malbami 
letadel. Dnes je „kreslím“ fotoapará-
tem. První rady a tipy o focení jsem 

získal od svého otce, který byl velmi 
dobrým fotografem.“ 

Přestože Tadeáš Kubasta fotí, jak 
říká cokoli, co mu přijde zajímavé, 
vyhrává letecká tématika. Letadla se 
fotí nejlépe na letištích, kde se dají 
ulovit opravdu zajímavé modely. 
„Nejčastěji jezdím fotit na ruzyňské 
letiště do Prahy. Naše největší mezi-
národní letiště navštěvuji díky dobré 
dostupnosti a kvůli některým zajíma-
vým návštěvníkům (letadlům), kteří 
sem létají na pravidelných i nepravi-
delných linkách,“ prozradil fotograf  
s tím, že rád také fotí i na zahranič-
ních letištích, kde mám možnost 

pořizovat snímky letadel, která u nás 
nejsou běžně k vidění.

Úspěchy na mezinárodní úrovni

Není fotografie jako fotografie, 
a to, že Tadeáš opravdu umí, doklá-
dají jeho úspěchy v různých soutě-
žích. „Mým triumfem je 1. místo 
ve fotosoutěži pořádané leteckou 
společností Emirates. Dalším vel-
kým úspěchem je 2. místo ve foto-
soutěži, kterou vyhlásila firma The 
North Face,“ sdělil Kubasta a po-
dotkl, že dalším úspěchem je uve-
řejnění fotografie v mezinárodním 

leteckém kalendáři. „Také mě těší 
zájem několika leteckých stránek, 
které si vyžádaly zasílání mých 
fotografií. Dokonce mě oslovila  
i izraelská společnost El Al, zda by 
mohla mou fotografii uveřejnit na 
svých stránkách,“ podotkl skrom-
ně. 

Kromě focení se Tadeáš Kubas-
ta věnuje kultuře, poslechu kvalitní 
hudby, rád si zabrnkám na elektric-
kou kytaru, cestování.

Fotografie Tadeáše Kubasty si mů-
žete prohlédnout v bílinské městské 
knihovně.

                                                    (lal)

Foto: Tadeáš KubastaVýherní foto Emirates a izraelské letadlo, které 
si vyžádala společnost El Al 

Výjimečnou fotografkou, která 
vdechuje svým fotografiím život, 
cit a atmosféru okamžiku, je Lenka 
Seďová. Svůj koníček dokázala pře-
tvořit v profesi, ve které je jako ryba 
ve vodě. 

Který vítr vás zavál k focení a jak 
dlouho vlastně fotíte?

Fotografování jsem tak trochu 
podědila po otci, který byl vášni-
vým fotoamatérem. Já sama jsem se 
začala věnovat fotografování, když 
se narodila moje dcera. Když jí byly 
čtyři roky, tak jsem si pořídila první 
digitální zrcadlovku a ze dne na den 
jsem de-facto propadla fotografová-
ní. Myslím, že nebyl den, kdybych 
nevyfotila alespoň pár fotografií  
a nezaznamenala, jak moje dcera 
roste. Takže zhruba šest let.

Vaše fotografie vyjadřují, alespoň 
pro mne život, krásu a naději, jak 
je vnímáte vy?

Na fotografování miluji to, že je to 
určitá iluze o světě, jaký bych chtěla, 
aby byl. Možná skrze hledáček se tak 
trochu dívám přes růžové brýle a žiji 
si svůj svět, kde žijí víly a princezny  
a svět je o něco lepší než ve skutečnosti.

Podle čeho si vybíráte téma?
Pokud si fotím svoje vlastní pro-

jekty tak ráda popustím uzdu své 
fantazii a snažím se využít to, co je 
zrovna aktuální na daném místě. Na-
příklad kvetoucí pole máků, sluneč-
nic apod. 

Aby vaše představa o fotografii 
byla dokonalá, tak si údajně sama 
šijete a sama navrhujete interiér?

Ano, to je pravda, jsem velice 
vděčná, že můžu propojit s focením  
i mojí další zálibu, což je tvoření růz-
ných rekvizit. Nejvíce sama vytvářím 
oblečky na novorozená miminka, což 
jsou takové ty roztomilé fotky spinka-
jících miminek. Dále různé šatičky, 
čelenky, věnečky atd. i na starší zá-
kazníky.

Máte o fotografii představu hned 
nebo Vás vše napadne až při 
samotném focení?

Jak kdy, pokud se jedná o můj vlast-
ní projekt tak vše dopředu promyslím. 
Ale při běžném komerčním focení zá-
kazníků samozřejmě reaguji na jejich 
přání a snažím se vyjít vstříc jejich 
osobnosti, a tomu co z nich vyzařuje.

Fotila jste i snímky s dětmi z Klo-
kánku, bylo to pro vás jiné focení 
než na jaké jste zvyklá?

Jsem vděčná za tuto příležitost. 
Focení jako takové asi nebylo nijak 
rozdílné. Vždy se snažím podat ten 
nejlepší výkon, ať fotím kohokoliv.  
Ale přeci jen bylo obtížnější časově 
sladit a naplánovat focení s osob-
nostmi kteří se s dětmi fotily. Při-
znám se, že jsem pociťovala jistou 
míru nervozity, protože to byla moje 
první taková zkušenost. Děti byly 
úžasné a myslím, že nakonec vše do-
padlo dobře.

Je focení vaše profese? Pokud ne, 
čím se zabýváte v civilním životě? 

Jsem vděčná, že můj koníček 
fotografování se po pár letech stal 
mým hlavním pracovním úvazkem. 
Brzy jsem zjistila, že mi nestačí fo-
tit jen svojí dcerku, ale že mám na 
focení regulérní závislost, a když se 
tedy začali sami od sebe ozývat prv-
ní potenciální zákazníci, neodolá-
vala jsem dlouho, brzy jsem zjistila,  
že je to pro mě nejlepší práce na svě-
tě. Takže se již třetím rokem živím 
pouze fotografováním. Je báječné být 
paní svého času.                            (lal)

Lenka Seďová

Tadeáš Kubasta
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Ohlédnutí za Reprezentačním plesem 
města Bílina

Foto: Václav Weber
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Rada města na své 3. schůzi konané 9. února 2016 mimo jiné:

Uložila:
 připravit do dubnového zasedání ZM 

záměr prodeje objektu bývalého Kina 
Hvězda, pavilonu č. 5 v areálu bývalé ško-
ly na Teplickém Předměstí a objektu ul. 
Komenského 38.   

 vedoucímu odboru nemovitostí a in-
vestic zadáním zpracování projektové 
dokumentace na akci „Revitalizace Míro-
vého náměstí“. 

 vedoucímu odboru nemovitostí a in-
vestic zahájením přípravných prací, ve 
spolupráci s Městskými technickými služ-
bami Bílina, na akci revitalizace objektů  
v areálu koupaliště a autokempu Kyselka  
s tím, že plán přípravných prací bude 
předložen na zasedání RM, které se usku-
teční 08.03.2016. 

 vedoucí finančního odboru připrave-
ním nového návrhu pravidel k poskyto-
vání a použití účelových finančních pro-
středků z Fondu rozvoje bydlení na území 
města Bílina, na rok 2017, dle připomínek 
členů RM 

Schválila:
uzavření veřejnoprávních smluv o po-
skytnutí dotace:

 ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Pure Music, z. s., 
jako příjemcem, na 1. ročník mezinárod-
ního festivalu věnovaného rezofonické 
kytaře, který se bude konat na podzim 
roku 2016. 

 ve výši 20.000 Kč mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a Pure Music,  
z. s., jako příjemcem, na 12. ročník Root 
& Blues festivalu 2016, který se koná 
09.07.2016. 

 ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a MS Bořeň Bílina, 
z. s., jako příjemcem, na činnost v roce 
2016. 

 ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Svazem tělesně 
postižených v ČR, o. s., okresní organiza-
ce Teplice, jako příjemcem, na 31. ročník 
sportovního setkání vozíčkářů, zdravotně 
a mentálně postižených dětí a mládeže v 
Teplicích, které se koná 27.05.–29.05.2016 
v Teplicích. 

 ve výši 6.000 Kč mezi městem Bíli-

na jako poskytovatelem a ZŠ praktická 
Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková 
organizace, jako příjemcem, na dopravu  
a částečné vstupné na exkurzi s názvem 
„Za historií do Ledčic“. 

 ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Jindřichem Luňá-
kem, jako příjemcem, na pořádání akce 
Babí léto na Kyselce 2016, která se bude 
konat 17.09.2016. 

 ve výši 5.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Svazem Maďarů 
žijících v českých zemích, jako příjem-
cem, na činnost místní organizace v roce 
2016 a uspořádání kulturně gastronomic-
kého programu v květnu a v září roku 
2016 v Bílině. 

 výši 15.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Arkadií, o. p. s., jako 
příjemcem, na rehabilitační a ozdravný 
pobyt Harkány-Maďarsko, který se koná 
ve dnech 10.06.–19.06.2016. 

 ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Podkrušnohorský-
mi domovy sociálních služeb Dubí – Tep-
lice, příspěvková organizace, jako příjem-
cem, na kulturní a společenské akce pro 
seniory v roce 2016. 

 ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Arkadií, o. p. s., 
jako příjemcem, na pravidelnou dopravu 
osob se zdravotním postižením v roce 
2016. 

Uzavření veřejnoprávních smluv o po-
skytnutí dotací:

 ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a TJ zdravotně po-
stižených Nola, Teplice, jako příjemcem, 
na akci Mistrovství ČR v atletice pro han-
dicapované sportovce v roce 2016. 

 ve výši 10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a TJ zdravotně po-
stižených Nola, Teplice, jako příjemcem, 
na akci jarní závody v atletice pro handi-
capované sportovce v roce 2016. 

 ve výši 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., 
jako příjemcem, na přeregistrování hráčů 
HC Stadion Teplice do hokejového klubu 
Draci Bílina, o. s., v roce 2016. 

 ve výši 25.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., 
jako příjemcem, na dopravu, odměny 
rozhodčím a zdravotní službě na mistrov-
ská utkání v lednu 2016. 

 ve výši 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a LAWEN TENIS 
KLUBEM Bílina, jako příjemcem, na pro-
nájem tenisové haly (Černá hala v Bílině, 
Zelená hala v Bílině) v zimní sezóně le-
den–duben 2016. 

 ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Spor-
tovní kuželkářský klub Bílina, jako pří-
jemcem, na pořádání 14. ročníku turnaje 
„Memoriál E. Altmanna“ v kuželkách  
v roce 2016. 

 ve výši 50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací Spor-
tovní kuželkářský klub Bílina, jako pří-
jemcem, na částečnou úhradu energií  
v roce 2016 s tím, že bude doloženo vyúč-
tování energií. 

 ve výši 6.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Základní školou 
praktická Bílina, Kmochova 205/10, pří-
spěvková organizace, jako příjemcem, na 
projekt s názvem „Sport pro každého“,  
v rámci kterého se v roce 2016 uskuteční 
dvě oblastní soutěže. 

 ve výši 40.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a TJ Sokol Bílina, 
jako příjemcem, na akce pro žáky v roce 
2016. 

 Prominutí pronájmu v KD Fontána 
maturitní třídě Gymnázia v Bílině ve výši 
11.500 Kč v souvislosti s konáním matu-
ritního plesu dne 20.02.2016.

 Záměr rozdělení finančních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu města na lyžařské 
výcviky a školy v přírodě v roce 2016, dle 
návrhu předloženého odborem školství, 
kultury a sportu. Příspěvek na žáka na 
lyžařský výcvik činí 1.000 Kč a příspěvek 
na žáka ZŠ a MŠ na školu v přírodě činí 
600 Kč.

 Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o částku 
ve výši 20.150 Kč na úhradu 30% spoluú-
časti na projektu „Pochopením k toleran-
ci a respektu 2016“, v případě schválení 
projektu MŠMT. 

 Zachovat původní výši sazby 250 Kč/
m2/rok nájemného z prostor sloužících 
podnikání v majetku města pro rok 2016.

 Ukončení smlouvy o nájmu uzavřené 
mezi městem Bílina jako pronajímate-
lem a společností Mep Services, s. r. o., 
se sídlem Mírové náměstí 46, Bílina jako 
nájemcem, výpovědí ze strany nájemce, 
s výpovědní dobou dle § 2312 zákona  
č. 89/2012 Sb., OZ, k 30.04.2016. 

 Zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor na adrese Mírové náměstí 46, Bílina  
o celkové výměře 80,01 m2 pro účel vyu-
žití jako kanceláře, obchod.

 Ceník služeb Informačního centra Bíli-
na, s účinností od 01.02.2016.

 Žádost Sdružení českého autosportu  
o povolení konání slalomu historických 
vozidel na území města Bílina, které se 
koná 09.04.2016.

 Žádosti o průjezd nákladních automo-
bilů ulicí Pražská. Zároveň ukládá tajem-

níkovi městského úřadu pověřit vedoucí-
ho odboru dopravy stanovit pravidla pro 
udělování povolenek.

 Program prevence kriminality města 
Bíliny pro rok 2016, dle návrhu předlo-
ženého ředitelem Městské policie Bílina.

Jmenovala:
 Pana Oldřicha Jedličku, DiS., do funkce 

„vedoucí odboru dopravy“, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení) § 102 odst. 2 písm. g), na návrh 
tajemníka městského úřadu, s účinností 
od 01.03.2016.

 Mgr. Pavla Pátka členem redakční rady 
Bílinského zpravodaje.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou zakázky malé-

ho rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – pra-
vidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina 
na akce: „PD – Mostek v areálu lázní – 
par. č. 1939 – oprava památkově chráně-
ného objektu“, „PD – regenerace městské 
památkové zóny – obchodní dům Praha 
č. p. 46 – oprava fasády“, jsou nabídky 
společnosti STATUM, s. r. o., Teplice.

 Zadat zakázku na stavební práce „Static-
ké zajištění trhlin 2. NP LDN B (Budova 
F) HNsP Bílina“ dle směrnice č. 04/2007 , 
společnosti HAVI, s. r. o., Teplice.

Vzala na vědomí: 
 Zápisy z jednání komise pro školství, 

kulturu a sport z 11.01.2016 a 01.02.2016.
 Informaci vedoucí odboru školství, kul-

tury a sportu ohledně přípravy akce na 
ocenění pedagogických pracovníků škol-
ských zařízení města Bíliny při příležitosti 
Dne učitelů.

 Informace odboru stavebního úřadu  
a životního prostředí ke stavu objektu č. p. 
62, ul. Žižkovo nám., umístěného na poz. 
parc. č. 17, k. ú. Bílina.

 Informaci odboru SÚaŽP o nevyuži-
tých objektech v majetku města Bíliny.

 Výroční zprávu MěÚ Bílina o posky-
tování informací za rok 2015, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení 

se lze seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu starosty 

města a dále i na webových stránkách 
města (www.bilina.cz)

Schválilo:
 Rozpočet města, jeho zařízení a říze-

ných organizací na rok 2016 v této výši:

Celkové příjmy ve výši:           
273.704.000 Kč
Financování ve výši:                    
27.389.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:          
301.093.000 Kč

 Uzavření smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace ve výši 700.000 Kč mezi 
městem Bílina jako příjemcem a Ústec-
kým krajem jako poskytovatelem, na za-

ZM na svém 1. zasedání, které se uskutečnilo 28. ledna mimo jiné:
bezpečení lékařské pohotovostní služby 
ve spádové oblasti města Bílina, na obdo-
bí od  1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

 Činnost rady města v samostatné pů-
sobnosti za období od 8. 12. 2015 do  
12. 1. 2016.
Vzalo na vědomí:

 Informace o změně maximální mož-
né výše měsíční odměny za výkon funk-
ce uvolněného a neuvolněného člena 
zastupitelstva města, s účinností od  
1. 1. 2016 a zároveň rozhodlo ponechat 
výše měsíčních odměn neuvolněných 
členů Zastupitelstva města Bíliny a výši 
odměn předsedů a členů stálých komisí 

nebo výborů, kteří nejsou členy Zastu-
pitelstva města Bíliny, v současné výši.

 Zápis z jednání kontrolního výboru  
z 18. 1. a  zápis z jednání finančního vý-
boru z 25. 1. 2016.
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Vzpomínáme VzpomínámeVzpomínáme Vzpomínáme

Dne 22. března 2016 to bude rok, 
kdy nás opustila 

Zdenka Sládková. 

Stále vzpomínají 
manžel, děti a vnoučata. 

Dne 11. března 2016 
by oslavila nedožité narozeniny 

naše maminka, 

Helena Solarová
S láskou vzpomínají 

dcery s rodinami. 

Dne 19.3.2016 
vzpomeneme čtvrtého výročí od úmrtí,

naší drahé maminky, babičky, prababičky, 
sestry, tety a paní 

Běly Bennové
Nikdy nezapomeneme.
Dcera Hana s rodinou

 

 
Dne 12.3. 2016

uplynou tři roky od úmrtí paní 

Růženy Halmichové

Vzpomíná rodina a Václav Niš

Pro soutěživé tipy připravila redakční rada 
Bílinského zpravodaje kvíz, který prověří 

Vaše znalosti o městě. 

Víte, kde se v Bílině 
nachází reliéf na obrázku?

Vylosovaný výherce, který pošle správnou 
odpověď na e-mailovou adresu 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz, 

získá zajímavou cenu. 
Do předmětu napište heslo „soutěž“. 

Dne 2. 4. 2016 
v 15 hodin 

na Kyselce U Kádi!

Těší se na vás

Eva a Lída

KURZ MYSLIVOSTI
 V průběhu června 2016 bude zahájen, 

pod záštitou 
Okresního mysliveckého spolku Teplice, 
KURZ ADEPTŮ O PRVNÍ LOVECKÝ LÍSTEK. 

Těšíme se na nové zájemce. 
Více informací na tel.č.: 734 634 109

Chtěla bych poděkovat mís-
tostarostkám Veronice Horové, 
Zuzaně Bařtipánové a tajemníkovi 
MěÚ v Bílině Ladislavu Kvěchovi 
za velmi rychlé vyřízení mé žá-
dosti. Již v minulosti jsem žáda-
la o opravu rozbitého chodníku  
u bloku číslo 12 v sídlišti Za Chlu-
mem, ale marně.  Manžel je na vo-
zíku a kvůli velkým nerovnostem 
jsem s ním nemohla jít ven. Jsem 
velmi ráda za vstřícné jednání, kte-
rého se mi dostalo.

Anna Paterová, Bílina 

Chodník
je již opravený

sleva 10%

napro gymnáziu v Bílině

�la� na ve�kerý nezlevněný sor��ent do konce roku 2016

montérky - rukavice - kalhoty - boty - přilby - respirátory 
brýle - bundy - ponožky VOXX - motokukly - holinky
svařovací rukavice/kukly - pláštěnky - šusťákovky

PRACOVNÍ ODĚVY NOVÁK

Texlní výroba Novák
Břežánská 385/6
Bílina 418 01

www.pracovniodevynovak.cz
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Do Bíliny přijedou legendární vozy rallye  

Sportovcem roku se stal Štěpán Vachoušek, 
bodovali i sportovci z Bíliny

Fanoušci motoristického sportu  
a nejen oni si přijdou na své o víken-
du 8. – 10. dubna 2016. Na Teplicku 
se bude pohybovat okolo 150 posádek 
historických automobilů. Jak upřesnil 
organizátor akce a zároveň rallyový 
jezdec Eda Patera, tak akce se bude 
konat v běžném silničním provozu 
za dodržování dopravních předpisů. 
„Ovšem fandové mohou navštívit  
i slalom v úseku Bílina – Kaňkov či  
na polygonu  Most, kde posádky bu-
dou soutěžit proti časomíře,“ sdělil 
Patera.

Součástí celé akce bude autogra-
miáda v Bílině na Mírovém náměstí, 
kde bude probíhat časová kontrola a 
zájemci tak budou mít dostatek času 
si vozy prohlédnout. Časy průjezdů 
se zájemci dozví s předstihem v In-
formačním centru Bílina. 

Krušné hory umí prověřit jezdce
V sedmdesátých a osmdesátých 

letech minulého století patřila Rallye 
Teplice k nejnáročnějším soutěžím 
pořádaných u nás. Na náročných 

Mezinárodní závody na Teplicku
Následně do Teplic zavítá 6. roč-

ník mototuristické akce RPR Memo-
riál Dalibora Janka a Josefa Sitníka. 
Také ta slibuje zajímavou podívanou. 

Šestý ročník se totiž pyšní bo-
hatou mezinárodní účastí. Hlav-
ní hvězdou je Nor John Hau-
gland, Fin Jani Paasonen, Mistr 
Evropy 1975 v rally Maurizio Verini  
a francouzká spolujezdkyně, jezdící 
pod přezdívkou BICHÉ. Bývalé sou-

rychlostních zkouškách, často ještě 
jak to počasí v Krušných horách umí, 
okořeněné hustou mlhou, sváděly na-
pínavé boje o zlomky sekund tehdejší 
naše špičkové posádky. „O druhém 
dubnovém víkendu se pamětníkům 
naskytne příležitost zavzpomínat na 
staré časy automobilových závodů, 
těm mladším se naskytne příležitost 
spatřit legendy našeho motorsportu 
a historické závodní automobily,“ po-
znamenal Patera. 

peře ze socialistického tábora budou 
zastupovat Poláci Tomasz Ciecier-
zynski, Blažej Krupa, Rus Nikolaj Je-
lizarov a bývalý tovární jezdec Wart-
burgu Jurgen Hellman.

České legendy s mistrovskými tituly
Také seznam českých legend je 

opravdu dlouhý. Nebudou chybět 
bývalí tovární jezdci Škody V. Blah-
na, M. Zapadlo, V. Berger- Z. Petera,  
P. Janeba,  rallyoví reprezentanti 
ČSSR P. Šofr- P. Ryšánek, J. Rajchman 
a další. Asi by nikdo ani nespočítal, 
kolik celkem účastníci revivalu získali 
mistrovských titulů, budou mezi nimi 
třeba „král Fiatů“ J. Mach s nejrych-
lejším Fiatem 128 coupé své doby  
u nás.

 Také milovníci sportovních vete-
ránů si přijdou na své. V seznamu při-
hlášených jsou téměř všechny značky, 
které hrály prim na poli autosportu  
v sedmdesátých letech. Spatřit lze tedy 
všechny typy škodovek, BMW 2002, 
Porsche 911 až 944 a mnoho dalších 
skvostů.                                           (red)

Bílinský atlet Hakim Saleh Jana Ziegelheimová

Stalo se již tradicí, že na nový rok 
se vyhlašuje soutěž o nejlepšího spor-
tovce v okrese. Vyhlašování proběhlo 
v Malém sále Krušnohorského diva-
dla v Teplicích. Triumf si odnášeli 
tepličtí fotbalisté a nikoho asi nepře-
kvapilo, že hlavní cenu Nejúspěšnější 
sportovec Teplicka, si odnesl záložník 
FK Teplice Štěpán Vachoušek. Ten 
je mimochodem rodákem z Bíliny  
a dostal nejvíce hlasů od čtenářů Tep-
lického deníku. „Výborná akce, skvě-
lá atmosféra a myslím si, že Štěpán 
Vachoušek si cenu právem zasloužil 
a navíc získal i ocenění Sportovní 
hvězda Deníku,“ zhodnotila ocenění 
organizátorka akce Pavla Šiklová. 

Bílinská atletika se neztratila
Ocenění si z večera odnášeli  ale  

i sportovci z Bíliny. Bílinskou atletiku 
reprezentoval Hakim Saleh, kterému 
se v loňském roce velmi dařilo a su-
verénně vyhrál běh na 800 metrů bě-
hem Mistrovství ČR v hale i na dráze 
mezi juniory. Dokázal se zařadit do 
vrcholového centra mládeže, a to 
jen potvrdilo jeho úspěšnou sezónu. 
Svými výkony patří do české špič-
ky i mezi již dospělými atlety, kde je  
v současné době na 12. místě v prů-
běžných tabulkách. Trenéři Jan a Jo-
sef Mairichovi mohou být na svého 
svěřence právem pyšní. 

Jedna z nejlepších v kendó
Ocenění ze sportovce roku si 

také odnesla nominovaná Jana Zie-
gelheimová, která je trenérkou kenda  
v bílinském Domě dětí a mládeže. 

Lada Laiblová Nevěnuje se jen dětem, ale také sama 
závodí. Své úspěšné tažení zahájila 
hned prvním místem na MČR žen 
a zároveň třetím místem na MČR  
v kategorii open. „Jana Ziegelheimo-
vá již téměř dva roky nebyla poražená 
ženou v zápase, což je zcela unikátní 
i na evropské úrovni,“ připomněl re-
daktor Teplického deníku František 
Bílek a zkonstatoval, že v roce 2015 
se konalo v Japonsku MS, na kte-
ré z organizačních důvodů nejela,  
ale podařilo se jí vyhrát velice silně ob-
sazený turnaj v Budapešti – Hungary 
cup, kdy ve finále zdolala i úřadující 
vicemistryní Evropy z roku 2014. Da-
řilo se jí na domácích i zahraničních 
turnajích v ženské kategorii, open  
a dokonce mezi muži. Jana Ziegelhei-
mová je na průběžném prvním mís-
tě v aktuálním žebříčku Národního 
poháru ČR v kategoriích ženy a na 
čtvrtém místě v kategorii open, takže 
nominace na MČR pro letošní rok je 
pro ni jistá v obou kategoriích. 

Pro sportovního redaktora Fran-
tiška Bílka bylo umístění kenda pře-
kvapením. „Jedná se o malý sport  
a druhé místo je pro něj skvělou re-
klamou. Osobně jsem hlasoval Ště-
pána na první místo a jsem rád, že to 
tak viděli i čtenáři a ostatní subjekty, 
které se do hlasování zapojují,“ pro-
zradil svůj tip Bílek a dodal, že Ště-
pán Vachoušek je příkladným typem 
sportovce, který svůj sport miluje a 
dává mu vše. Po těžkém zranění se 
dostal do skvělé formy, a to je velký 
úspěch. 

Slavnostním galavečerem provázel 
moderátor Radek Šilhan, zazpívali 
Lešek Semelka a Andrea Mea.

Foto: Petr Málek 
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Začíná fotbalová sezóna s novým trenérem

Foto:  František Bílek

Jarní výkopu se dočkají skalní fa-
noušci bílinského fotbalu v sobotu 12. 
března 2016 ve 14.30 hodin. Na bílin-
ský trávník se proti sobě postaví FK 
Bílina a Neštěmice. Dorosty začínají 
svou soutěž o den později a také na 
domácí půdě. Žáky čeká start o týden 
a přípravky s B mužstvem zahájí sezó-
nu až začátkem dubna. Prezident FK 
Bílina Petr Procházka uvedl, že zimní 
příprava probíhá již od letošního led-
na. „Všechny týmy hrají svá příprav-

ná utkání a všichni se těší, až začnou 
soutěže. V lednu proběhlo soustředě-
ní A mužstva, letos byly na soustře-
dění i celky mladších a starších žáků. 
V únoru i dorosty.“ Fotbalisté každý 
rok pořádají zimní turnaj, takže areál 
je využívaný v průběhu celého roku. 
„ Zde bych chtěl poděkovat organi-
zátorům, kteří tráví víkendy na hřišti  
a svůj volný čas věnují fotbalu. V prů-
běhu zimy jsme byli aktivní i mimo 
trávníky. Uspořádali jsme charitativní 
fotbalový ples, který se velice vydařil 
a i zde bych rád poděkoval všem, kte-
ří se na jeho přípravě podíleli. Výtě-
žek z plesu bude předán zástupcům 

Klokánku v Teplicích a chlapečkovi, 
u kterého byl diagnostikován autis-
mus,“ popsal Procházka

Jak byste zhodnotil uplynulou 
sezónu?

 
Na podzim jsem byl trochu zkla-

mán z bodového zisku. Nezvládli 
jsme závěr a nebodovali jsme v ně-
kolika utkáních po sobě. Důvodem 
byly nevyrovnané výkony a slabá 
střelecká produktivita hráčů záložní 
řady. 15 branek kanonýra Tůmy je 
úctyhodný výkon, sekundoval mu 
však pouze Kotěšovský. Hra nebyla 
špatná, ale produktivita nás srážela 
do kolen. Osobní odpovědnost za vý-
sledky podzimní části vyvodil trenér 
mužstva Jarda Kovačka a odstoupil z 
funkce. Rád bych mu poděkoval za 
jeho práci v uplynulých letech a po-
přál mu do dalších angažmá úspěchy. 
Novým trenérem se stal Dušan Zá-
hradský, který prošel v Bílině všechny 
kategorie a nyní je tedy u A mužstva. 
Jsme rádi, že jsme se domluvili, pro-
tože naší filozofií je stavět klub na 
lidech, kteří mají v Bílině své srdce. 
Jsme si jistí, že má týmu co přinést. 

Co očekáváte v nadcházející 
sezóně?

Již jsem to naznačil v předcho-
zí odpovědi. Podzim nebyl ideál-
ní. Všichni však věříme, že kádr je 
kvalitní a měli bychom být výsled-

kově úspěšnější. Na druhé straně si 
však uvědomujeme, že jsme jenom 
malý kousek nad oblastí sestupu. 
Příprava je kvalitní, někteří hráči 
však zejména vzhledem k pracov-
ním povinnostem nemají možnost 
účastnit se tréninkových jednotek  
v plné šíři. Ostatní týmy však řeší 
podobné potíže. Uvidíme na tráv-
níku. Jako každý rok chceme hrát 
pěkný fotbal pro radost diváků i 
nás, kteří fotbalem žijeme. 

Budou nějaké změny v sestavě? 

Oproti podzimu skončil Watzka, 
netrénuje Schuchardt, z týmu vypa-
dl Denis Podaný, který se nevrátil 
po zranění. Novou tváří je Radek 
Král, který v přípravě vypadá veli-
ce dobře. Podařilo se udržet Lukáše 
Záhradského, o kterého byl v zimě 
zájem. Zůstává Klaus Pohl, který 
je pro Jardu Kovačku velkým vzo-
rem. Kádr je úzký, ale svou kvalitu 
určitě má. V případě potřeby bude-
me muset využít hráče z dorostu či  
B mužstva. 

 
Obávaný soupeř? 

Neřekl bych, že máme z někoho 
obavy. Těžká a emočně vyhrocená 
utkání se hrají obvykle v Horním 
Jiřetíně. Těšíme se na divácky atrak-
tivní derby s Proboštovem a Du-
chcovem, která jsou pro nás i diváky 
určitě nejzajímavější.     

Karel Schön

Bílina porazila Kolín pak ztratila o branku

V dohrávaném utkání II. hokejo-
vé ligy přijel do Bíliny vedoucí celek 
soutěže z Kolína. Utkání se na zim-
ním stadionu v Bílině odehrálo až 
na třetí pokus, ale domácí hráči i fa-
noušci na něj dlouho nezapomenou. 
Bílina předvedla výborný kolektivní 
výkon a leadra celé soutěže porazila 
4:0. Domácímu mužstvu se podařil 
vstup do utkání, když ve třetí minutě 
se prosadil před brankou hostí Ště-

pánek. Na další branku se čekalo do 
druhé třetiny a znovu to byli domácí. 
V 24. minutě zápasu se do rychlého 
brejku dostal Štěpka a Bílina ved-
la 2:0. Domácí i v dalších minutách 
pokračovali v kvalitní hře, důrazně 
svého soupeře napadali už při ro-
zehrávce a další branky se dostavily 
v závěrečné třetině. Ve 47. minutě 
se nejříve prosadil Čmolík a uběhlo 
několik vteřin ze hry a ještě ve 47. 
minutě se prosadil Kýhos. Bílina tak 
získala do tabulky důležité tři body za 
vítězství 4:0. 

S Nymburkem draci prohráli 
o branku

V předposledním kole základní 
části dokázali nymburští hokejisté 
zvítězit na ledě Bíliny. Domácí hoke-
jisté nastoupili do utkání povzbuzeni 
výhrou v dohrávce nad lídrem soutě-
že Kolínem a v 7. minutě se po krásné 
akci tři na jednoho radovali po střele 
Štěpky z vedoucího gólu. 

Vzápětí se stal ústřední postavou 
zápasu nymburský Kříž, který nej-
prve u vlastní branky zastoupil bran-
káře a zastavil puk na čáře, chvilku 
nato pak ani nadvakrát ve velké šanci 
nepřekonal domácího brankáře Sly-
sarčuka. O minutu později už domácí 
brankář kapituloval, když jej překonal 
Smejkal. Za další čtyři minuty se skó-
re měnilo znovu. Slysarčuk nejprve 
předvedl parádní zákrok proti Protiv-
nému, za pár vteřin už ale nestačil na 
pokus Bičištěho a hosté šli do vedení.

Ve druhé části se diváci na bílin-
ském stadionu dočkali jedné branky. 
V čase 37:40 předvedli hosté krásnou 
akci, když ujeli dva na jednoho. Ječný 
nejprve naznačil střelu, poté zabrzdil, 
přenechal puk Protivnému a ten bek-
hendovým blafákem překonal Slysar-
čuka potřetí.  Ve třetí třetině žádný 
z týmů dlouho nikam nepospíchal  
a hosté se snažili především dobře 

bránit. To jim vycházelo až do pade-
sáté první minuty. Pak se Petráš pro-
táhnul mezi dvěma obránci, a ačkoli 
byl faulován, dokázal bekhendem 
úspěšně zakončit a snížit na rozdíl 
jediné branky. Domácí vycítili šanci 
a drali se za vyrovnáním. Dvě ob-
rovské příležitosti zmařil Štěpánek, 
který nejprve v nájezdu mířil vedle  
a chvilku na to zastavila jeho střelecká 
pokus tyčka. V závěru zkusili domácí 
ještě power play, ale Nymburk už ví-
tězství uhájil.

Foto: Pavel Hospodář

Lada Laiblová
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Krasojízda bílinského oddílu pokračuje

Vypadá to, že v Bílině se rodí nové 
naděje krasobruslařského sportu. Po-
slední závody opět ovládly závodnice 
z oddílu HC Draci Bílina. Podle hlav-
ní trenérky Miroslavy Koberové se 
například pětiletá Márinka Belovod-
janinová nevrací ze žádného závodu 
své věkové kategorie bez medaile.  
„Je to neuvěřitelné, ale již si přivezla 
první místo z Chebu, druhé z Litví-
nova a Žebráku, třetí místo z Kralup 
a dokonce si vyzkoušela start s o tři 
roky staršími děvčaty, kde dvakrát 
skončila jedenáctá, a to je velký pří-
slib pro příští sezónu,“ sdělila trenér-
ka. 

Holky si vedou skvěle
Výborně si vede Marie Švarcová 

nebo Agáta Charvátová, která také 
startuje s o tři roky staršími závodnice-
mi. Miroslava Koberová předpokládá, 
že po úspěších v Chebu, kde skončila 
druhá, a v Kralupech, kde dosáhla na 
stupeň nejvyšší, je to největší želízko 
v ohni bílinského krasobruslařského 
oddílu. Dobře si vede nejmenší Ma-
rie Švarcová a také starší Dominika 
Málková, která ze závodů vozí pěkná 
umístění. „Velkým talentem je osmi-
letá Barbora Ambrožová, která začala 
bruslit teprve v loňském roce ve Škole 
bruslení a již vozí medaile, ačkoli ještě 
ne z pohárových soutěží,“ prozradi-
la Koberová a doplnila, že po třetím 
místě v Litvínově přidala i třetí místo  
v silně obsazeném závodě v Kralupech. 

O překvapení není nouze
Devítiletá Natálka Hubková 

měla trochu problémy s přechodem 
do starší kategorie, ale již se řadí  
v první polovině startovního pole.  
V silné kategorii 9 až 10 let si vyjela 
v Litvínově 15. místo, v Žebráku páté  
a v Kralupech jedenácté místo. „Vý-
borně si vede Vanesa Kostková, která 
vybojovala ve vyrovnaném závodě  
v Žebráku šesté místo, a dvakrát se jí 
podařilo získat bronzovou medaili.  
V Kralupech bodovala Eva Kozáková,“ 
řekla trenérka, která se slovy vrátila  
k úspěšné Marii Švarcové. Ta po dvou 
zlatých medailích v Rosenheimu  
a Lounech startovala v posledním 
měsíci ve čtyřech závodech, kde si vy-
lepšila svůj rekord o čtyři body. „Start 
této závodnice v nejvyšších soutěžích 

Lada Laiblová

je velkým úspěchem nejen jejím,  
ale i oddílovým, protože při dvou až 
třech hodinách tréninku v týdnu na-
stupovala na start proti závodnicím, 
které trénují 10 až 12 hodin týdně,“ 
připomněla jeden z problémů Miro-
slava Koberová a doplnila, že přesto 
dokázala konkurovat. Marie Švarco-
vá je navíc první závodnicí z Bíliny, 
která kdy startovala v nejvyšší kraso-
bruslařské soutěži. 

O bruslení je zájem
Na podzim loňského roku vybra-

la trenérka Miroslava Koberová pět 
předškolních děvčat. Z nich Alexan-
dra Ficajová a Tereza Procházková 
si již vyzkoušely atmosféru závodů 
v Litvínově a podle trenérky jejich 
rychlý výkonnostní vzestup je dalším 
příslibem do dalších let. „Tereza Pro-
cházková velmi mile překvapila na 
celostátních závodech v Kralupech, 
kde v konkurenci 20 závodnic obsa-
dila nádherné páté místo.“ 

Po uzavření zimního stadionu 
v Bílině bude oddíl krasobruslení 
dojíždět do Chomutova a trénovat 
s místním oddílem nebo oddílem 
z Mostu. „Chápu, že tohle řešení je 
pro rodiče hodně náročné, ale dneš-
ní krasobruslení je již celoroční sport  
a musíme stačit konkurenci. Mrzí mě, 
že od prosince Škola bruslení neexis-
tuje, rozpadla se. Protože nemáme 

pravidelné nedělní tréninky, většinou 
led vůbec nedostaneme,“ posteskla si 
Koberová. Kromě tréninků v Chomu-
tově na ledě bude bílinský oddíl do 
konce školního roku cvičit atletiku  
a gymnastiku. V červenci jsou prázd-
niny a od srpna se opět začíná brus-
lit. „Některé závodnice odjíždějí již 
koncem července na různá celostátní 
soustředění,“ dodala.Foto: Archiv KrasoKozáková Eva - 3. místo Kralupy

Agáta Charvátová - 1. místo Kralupy 

Kostková Vanesa - 3. místo Žebrák

LTK Bílina vstoupil 
úspěšně do sezóny 2016

Jak již bylo uvedeno v článku 
k ohlédnutí za uplynulou sezónou 
2015, tak hráči LTK Bílina již ab-
solvovali první vybrané turnaje  
v této sezóně. Po loňské, jinak velmi 
úspěšné sezóně, měli tedy na co na-
vázat a ukázat, že tenis v Bílině jde 
výkonnostně neustále nahoru.  

Po přechodu z kategorie baby 
tenis, se na svém prvním turnaji  
v kategorii mladších žáků v Teplicích 
prezentovala Terezka Procházková, 
která hned úspěšně prošla prvním 
kolem turnaje singlu. V paralelní 
části pavouka singlu stejného tur-
naje další bílinská hráčka, Michae-
la Černíková, postupně vyřazovala 
jednotlivé soupeřky a kráčela cíleně 
do finále. Ve finálovém duelu proti 
E. Mrázkové jednoznačně domi-
novala výsledkem 6:1 a 6:0 a stala  
se celkovou vítězkou tohoto turnaje. 

Z chlapců LTK Bílina se úspěšně 
v této sezóně prezentoval výborným 
výsledkem Martin Fiala na turnaji  
v Praze (TC ESO Praha), kde společ-
ně s D. Šlapákem (LTK Liberec) ve 
finále, kde rozhodl super-tiebreak po 
nerozhodném stavu 1:1 na sety tak 
porazili dvojici D. Isach/T. Sýkora 6:1, 
4:6, 1:0 a odnesli si vítězství v soutěži 
deblu. 

P. Fečko / www.ltkbilina.cz
M. Černíková, nejlepší  hráčka LTK  
Bílina za r. 2015

Foto: Archiv LTK Bílina
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Vážení sportovní přátelé,
Atletický klub Bílina si vás dovoluje pozvat na tradiční závod v přespolním běhu

2. místo – T. Hubatý, 1. místo – R. Kraus, 3. místo – L. Zítka - Do finále Mistrovství ČR 2016 postupuje 1 hráč 

Činovníci: 
Ředitel závodů: Josef Mairich

Hlavní rozhodčí: 
Václav Janouch

Přihlášky: 
Mailem na adresu milan.holcr@seznam.cz nebo na místě 
- nejpozději hodinu před startem kategorie.

Kancelář: 
Bude otevřena od 9.00 hodin v budově lázní.

Startovné: 
Žactvo 20 Kč, ostatní 50 Kč.

Šatny: 
V prostorách stadionu (500 m od místa startu). Sprchy budou
k dispozici v šatnách. Pořadatel za věci uložené v šatnách neručí.

Tratě: 
Kopcovité tratě vedou po lesních cestách lázeňského parku 
s hlinitým povrchem. Na startu a v cíli je asfalt.

Odměny: 
Závodníci na prvních třech místech obdrží věcné ceny 
a diplomy dlemožností pořadatele. V hlavním závodě 
mužů kategorie A bude odměněno prvních pět závodníků.

Vítězové 2015: 
muži: Filip Žižka 93 AK Bílina 22:24
ženy: Renata Vajrychová 92 AK Bílina 08:59

Traťové rekordy: 
muži: Filip Žižka 93 AK Bílina 22:23
ženy: Květa Pecková 85 AK ŠKODA Plzeň 08:07

Informace: 
Josef Mairich
tel.-721 662 971, mail: josefmairich@seznam.cz

Občerstvení: 
Teplý čaj, sušenka, Bílinská kyselka.

BĚH KYSELKOU

Únorový turnaj v souboji kuželká-
řů žáků a dorostu se konal v Bílině. 
Turnaje se zúčastnily čtyři oddíly,  
a to SKK Bílina, Glavebel Teplice, SKK 
Bohušovice a Sokol Ústí nad Labem. 
Podle předsedy SKK Bílina Miroslava 
Tomiše se nejvíce dařilo v mladších 
žácích teplickému Horňákovi. „Po-
dařilo se mu shodit 216 kuželek, tím 
si zvýšil vedení a těžko bude ze svého 
vedení sesazen.“ Další dva Tepličáci 
Filip s Říhou se přetahovali o druhé 
a třetí místo. „Domáci Fejtek využil 
neúčasti duchcovského Ransdorfa  
a Konečného spolu s ústeckým Kun-
cem a připsal si další body,“ zhodnotil 
výkon svého svěřence Tomiš. 

Nejlépe byla obsazená dorostenec-
ká kategorie, kde bodoval bohušovic-
ký Kraus se shozenými 432 kuželka-
mi. „Pozadu nezůstal bílinský Tomáš 
Hubatý, který srazil 415 kuželek  
a další hráči se ke čtyřstovce nedosta-
li,“ uzavřel Tomiš.                           (lal)

Osmý turnaj přinesl kuželkářům několik bodů

V SOBOTU 19. 3. 2016 V 09:00 HODIN - LÁZEŇSKÝ PARK V BÍLINĚ – KYSELCE
Časový pořad a kategorie

10.00 mladší žákyně roč. 03-04 1.298m
10.10 mladší žáci roč. 03-04 1.298m
10.20  starší žákyně roč. 01-02 2.290m
10.35  starší žáci roč. 01-02 2.290m
10.50  dorostenky roč. 99-00 2.290m
 juniorky roč. 97-98 2.290m
 ženy roč. 96-80 2.290m
 ženy veteránky roč. 79 a starší 2.290m
11.15  muži „A“ roč. 96-77 6.870m
 muži „B“ roč. 76-67 6.870m
 muži „C“ roč. 66-57 6.870m
 muži „D“ roč. 56-47 6.870m
 muži „E“ roč. 46 a starší 6 870m
12.00  mini žačky roč. 11 a mladší 100m
12.10  mini žáci roč. 11a mladší 100m
12.20  přípravka žačky roč. 09-10 100m
12.30  přípravka žáci roč. 09-10 100m
12.40  elévky „B“ roč. 07-08 526m
12.50  elévové „B“ roč. 07-08 526m
13.00  elévky „A“ roč. 05-06 526m
13.10  elévové „A“ roč. 05-06 526m

Pořadatel si vyhrazuje možnost úpravy časového 
pořadu dle počtů přihlášených závodníků.
Webové stránky AK Bílina: 
http://www.akbilina.net/news.php

Další partneři a sponzoři:
Restaurace U Kádi občerstvení
Pavel Zlatohlávek občerstvení
Kamil Karban Ekořeznické výrobky
Bílinská Kyselka výrobky a návrhy diplomů
Vyber pohár Miroslav Sichrovský
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