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Máte rádi květiny a zdobíte si jimi své balkony, předza-
hrádky nebo vstupy do domů? Pochlubte se a můžete 
získat finanční odměnu. Město Bílina vyhlašuje soutěž  
o nejhezčí květinovou výzdobu. Seznamte se s podmínka-
mi soutěže a vyplňte přihlášku na straně 10. Držíme pal-
ce!



ping, tedy takzvané tejpování.  
Fyzioterapeutka nalepí pružné pás-
ky na bolavou část těla, především 
svaly, šlachy či klouby. Speciální 
proužky umožňují trvalý průtok 
krve a tím dochází k úlevě od boles-
ti a rychlejšímu hojení. “Kineziota-
ping mohou využít pacienti v rámci 
své léčby u nás, ale i lidé, kteří ne-
jsou našimi pacienty a jen potřebují 
pásky nalepit. V obou případech 
si tuto službu hradí sami,” uvedla 
vedoucí. Mezi další služby, které si 
lidé mohou uhradit, patří masáže či 
vířivá koupel končetin.
Oddělení rehabilitace se zabývá 
například onemocněním pohybo-
vého aparátu, různými bolestivými 
stavy, skoliózami, blokádami páteře 
a kloubů či funkční sterilitou žen 
a dalšími. “K rehabilitaci používá-
me různé techniky, od masáží přes 
klasickou tělesnou výchovu až po 
speciální druhy cvičení,” doplnila 
Barbora Palusková. 
Nejčastější potíže, které na odděle-
ní rehabilitace pacienty přivedou, 
jsou bolesti zad. “V mnoha přípa-
dech je rehabilitace velmi účinná,  
ale za předpokladu, že pacient spolu-
pracuje a dodržuje nastavený režim  
i v domácím prostředí,” upozornila 
vedoucí. Mezi pacienty se najdou  
i malé děti. Ty nejčastěji trápí vadné 
držení těla nebo ploché nohy. 
Lidé mohou služeb oddělení využít 
v pondělí a ve středu mezi 7. a 14. 
hodinou, v úterý a ve čtvrtek mezi 
7. a 16. hodinou a v pátek mezi 7.  
a 12. hodinou. 
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Foto: M. SýkoraNa další turnaj v kuželkách se již všichni těší

Foto: Pavlína NevrláNový přístroj určený k elektroléčbě

Pavlína Nevrlá

Fyzioterapeuti napravují svaly i klouby, 
nově budou bolestivá místa tejpovat

Klienti léčebny měli turnaj v kuželkách

Nové přístroje i služby nabízí od-
dělení rehabilitace v Hornické 
nemocnici s poliklinikou svým 
pacientům. “Oddělení se může po-
chlubit moderními přístroji a chys-
tá pro pacienty i rozšíření služeb, 

V průběhu měsíce května se kli-
enti LDN z Hornické nemocnice s 
poliklinikou v Bílině sešli při pří-
ležitosti dalšího sportovního klání, 
kterým tentokrát byl turnaj v kužel-

které jsou v současné době žádané,” 
uvedl jednatel nemocnice Jaroslav 
Herzinger.
Do konce prázdnin budou na od-
dělení dokončené práce na rekon-
strukci tělocvičny. Ta byla jen málo 
využívaná a to chce vedení změ-
nit. “Tělocvična má nový povrch 

kách. Všichni soutěžící podali vý-
borné výkony, pořadí však nebylo 
až tak podstatné. Vyhráli všichni, 
kteří si chtěli vyzkoušet svou soutě-
živost a především dobrou náladu. 

podlah, budou opravené drobné 
nedostatky a hlavně dostane nové 
cvičební pomůcky, jako jsou míče, 
lana na cvičení a další věci,” popsala 
vedoucí oddělení Barbora Palusko-
vá.
Od začátku července nabízí oddě-
lení zcela novou službu - kineziota- 

To, že se akce zdařila, lze soudit z 
reakcí soutěžících, kteří se jistě mo-
hou těšit na pokračování. Celou 
soutěž uspořádala dobrovolnická 
organizace Čtyřlístek a do praxe 

uvedla dvojice dobrovolníků Lucka 
Šilingová a Kuba Vokurka, kterým 
patří velké poděkování.

Mgr. Martin Sýkora
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KRÁTCE

Organizujete na území města Bíliny 
nebo ve spádových obcích zajímavou 
akci? Chcete, aby se o ní dozvědělo více 
lidí? Pokud budete mít zájem, napište 
nám na info@icbilina.cz a my ji uveřejní-
me na Facebooku a webových stránkách 
Informačního centra Bílina.            (red)

Městští zastupitelé do konce roku za-
sednou třikrát. Zasedání zastupitelstva 
se bude konat 8. září, 3. listopadu  
a 15. prosince. Každé zasedání je veřej-
ně přístupné. Úplné znění usnesení si 
mohu lidé přečíst na webových strán-
kách města.                                     (red)

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

Budování východního obchvatu města 
se v nejbližších letech konat nebude. Vy-
plynulo to z jednání mezi vedením města 
a společností Ředitelství silnic a dálnic. 
Obchvat, jehož vybudování by mělo stát 
přijít na 3,5 miliardy korun, je podle vý-
sledků analýz ekonomicky nevýhodný. 
Nyní se tedy bude posuzovat varianta 
tunelu, která však vychází zhruba na 7 
miliard korun.                                  (pn)

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Výzva 
pro organizátory 
kulturních akcí

Zajímejte se 
o dění ve městě

Redakce 
Bílinského 
zpravodaje

Obchvat města 
je v nedohlednu

Archeologové našli důkazy 
chodníků i velkého požáru

Části dlažby, kuchyňského nádobí 
i spáleniště našli archeologové při 
výkopových pracích na Mírovém 
náměstí. Vše pochází ze středově-
ku. “Výkopy pro výměnu kanali-
zace prováděli pracovníci přesně v 
místech, kde se kopalo v době, kdy 
tam kanalizaci pokládali. U vodo-

vodního potrubí to ale bylo jinak. 
Při nich v jednom místě pracovníci 
museli trochu odbočit a tím pádem 
se dostali do původního nenaru-
šeného terénu,” vysvětlila Lucie 
Kursová, vedoucí archeologického 
oddělení Regionálního muzea v 
Teplicích. 
Právě v místě nenarušeného terénu 
našli archeologové části dlažby. “Ta 
pochází zhruba z 11. století, tedy 

z doby, kdy se na místě současné-
ho města rozprostíraly mokřady, a 
dokazuje i s nalezenou keramikou 
nejstarší osídlení místa. Lidé tehdy 
pomocí říčních oblázků budovali 
zpevněné plochy a cesty,” uvedla 
Lucie Kursová.
Další zajímavostí je nález požárové 
vrstvy zhruba ze 16. století. Podle 
předpokladů archeologů v té době 
došlo k velkému požáru ve městě. 
“Nalezené úlomky naznačují, že 
tehdejší domy byly dřevohliněné. 
Vrstva spáleniště je výrazná, požár 
tedy musel být velký a zřejmě zničil 
mnoho domů,” doplnila archeolož-
ka. 
Výkopy dále odhalily kusy kera-
miky ze středověkého kuchyňské-
ho nádobí, jako byly zásobnice na 
potraviny, hrnce či misky. Archeo-
logové našli také kus dřeva, jehož 
vzorek poslali na expertízu, aby od-
halila jeho stáří. 
Veškeré nálezy nyní archeologové 
očistí, kompatibilní úlomky slepí, 
vše zaevidují a zanesou do zprávy. 
Jejich práce budou s dalšími výkopy 
pokračovat. 

Výkopy pokračují se skluzem, 
termín dokončení se ale nemění

Do předposlední etapy pokročily 
výkopové práce na Mírovém ná-
městí. Nyní dělníci se stroji zabrali 
část silnice před poštou, dopravu ale 
výrazně neomezují. “Kvůli nepříz-
nivému počasí je v harmonogramu 
malý skluz. Jakmile vydatněji prše-
lo, výkopy se naplnily vodou a ta se 
musela nejprve odčerpat než začaly 

další práce. Za zdržení mohly také 
jiné komplikace, například úseky, 
které nešly vykopat pomocí strojů, 
ale musely se kopat ručně,” vysvětlil 
vedoucí odboru dopravy Oldřich 
Jedlička.
Přibližně začátkem srpna se práce 
přesunou na roh ulic u infocentra 
a uzavřou ulici Želivského a část 
Břežánské ulice od náměstí ke kru-

hovému objezdu na hlavní silnici. 
Zastávku autobusu na náměstí dále 
nebudou spoje obsluhovat. 
Veškeré omezení by mělo trvat do 
konce srpna. “Podle současného 
plánu budou do konce prázdnin 
výkopové práce ukončeny, komuni-
kace budou mít nový povrch a do-
pravní značení se vrátí do původní 
podoby,” doplnil vedoucí. 

Foto: Václav WeberVýkopy se od pošty přesunou k infocentru

Foto: Lucie KursováArcheologové při práci v Bílině
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Svodky MP

Osoba v pátrání
V nočních hodinách prováděli 
strážníci MP kontrolu heren, kde 
jim při této činnosti bylo sděleno, 
že před malou chvílí se v herně 
nacházel muž, který se prý vyhýbá 
nástupu trestu do vězení. Strážníci 
zjistili popis osoby a prostřednic-
tvím kamerového systému tohoto 
muže spatřili nedaleko centra měs-
ta, kde jej následně zadrželi. Po 
prověření totožnosti a lustrací oso-
by v evidencích se opravdu potvr-
dilo, že muž je v pátrání PČR. Proto 
jim byl bezprostředně předán. (mp)

Nábytek u kontejnerů
Strážníci přistihli občana, který se 
stěhoval do jiného bydliště, jak ke 
kontejnerům vynáší nepotřebný 
nábytek. Proto jej vyzvali, aby ná-
bytek odvezl do sběrného dvora, 
neboť je přestupkem ukládat odpad 
mimo vyhrazená místa. Ten tak 
učinil, což strážníci při pochůzce 
zkontrolovali.                           (mp)

Alkohol na veřejnosti 
Asistenti prevence kriminality po-
žádali hlídku MP o součinnost při 
řešení porušení vyhlášky č. 3/2014 
(popíjení alkoholu na veřejnosti na 
místech zakázaných). Na místě se 
nalézal silně podnapilý muž, s lahví 
alkoholu v ruce, který nebyl scho-
pen komunikace a neustále vrávo-
ral a padal. Následně nešla provést 
ani dechová zkouška. Vzhledem 
k silné intoxikaci alkoholem, byla 
na místo přivolána RZS a muž byl 
následně převezen na detoxikační 
oddělení Masarykovy nemocnice v 
Ústí nad Labem.                      (mp)

Močůvka v Syčivce
Městská policie přijala oznámení, 
že v Syčivce teče zapáchající te-
kutina a vytváří se pěna. Vzniklo 
podezření na únik fekálií do vodní-
ho toku. Zdroj znečištění strážníci 
nalezli výše po proudu pravděpo-
dobně z živočišného chovu. Stráž-
níci zajistili vzorky a pořídili foto-
dokumentaci. Věc byla předána na 
OO PČR Bílina, bylo vyrozuměno 
Povodí Ohře a na místo se dostavil 
pracovník Odboru životního pro-
středí při MěÚ Bílina. Viník znečiš-
tění bude projednáván ve správním 
řízení.                                      (mp)

Ženu zřejmě přepadla parta, 
ve které byli mladiství pachatelé

Na veřejnosti trojice pila alkohol

Krádeži auta zabránila botička

Roj včel se na místo opět vrátil

Na vyhlášku zakazující požívání 
alkoholu na veřejném prostranství 
v určených oblastech města zřejmě 
zapomněla trojice postávající u ve-
čerky poblíž lávky v SUNNu. 
Nejenže si dva muži a žena neod-
pustili popíjení, navíc se chovali ne-
vhodně. “Kolemjdoucí žena nás na 
místo zavolala s tím, že trojice pije 

Včely potrápily strávníky u centrál-
ní školní jídelny. V blízkosti vchodu 
se usídlil celý roj. Na místě zasaho-
vali městští policisté. Nejprve přijel 
včelař a roj si odvezl. Na místě ale 
musel ponechat královnu, která 
byla schovaná hluboko v nedostup-
némezeře. Roj byl za pár dní zpět. 
Zasáhnout tedy museli i hasiči.  
Ti nakonec celý roj odsáli.           (red)

alkohol a jeden z mužů na místě 
močí. Takové chování se jí nelíbilo 
i proto, že bylo odpoledne a poblíž 
se pohybovalo několik dětí,” uvedl 
ředitel městské policie Petr Kollár. 
Hlídka po příjezdu na místo viděla 
vše na vlastní oči, popíjení alkoholu 
i močení. Trojice se tak nevyhnula 
pokutě.                                           (pn)

Velmi chytře vyzrál na zloděje ma-
jitel vozu rozvážejícího občerstvení. 
Díky jeho pohotovému chování ne-
přišel o svůj majetek.
Vše začalo v restauraci, kde se ma-
jiteli ztratily klíče od auta. Ten ne-
váhal a poprosil městské strážníky, 
aby mu na vůz dali takzvanou bo-
tičku do doby, než klíče najde nebo 
si nechá předělat zámky. “S tímto 
jsme mu vyhověli a pak jsme čekali, 
až zavolá, že klíče našel. Místo něj 
nám ale volali policisté, že se máme 
dostavit na místo,” uvedl ředitel 

Pětice mladých pachatelů měla pře-
padnout ženu ve středním věku u 
plavecké haly. K incidentu došlo v 
odpoledních hodinách. Skupinka, 
ve které byly i mladistvé osoby, se 
měla pokusit okrást ženu o kabelku 
a pak z místa utéct. Žena ihned za-
volala policii.
Skupinka byla již dříve kontro-
lovaná hlídkou městské policie  
a strážníci po oznámení zjistili,  
že by se mohlo jednat o podezřelé 
osoby. “Spojili jsme se s policisty  
a potvrdilo se, že popis pachatelů 
od přepadené ženy souhlasí s popi-
sem lustrovaných mladých lidí od 
našich strážníků. Policistům jsme 
tedy mohli předat konkrétní jména 
a bydliště všech členů party,” popsal 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár.
Skupina skončila v rukou policistů, 
kteří nyní případ vyšetřují.        (red)

bílinských strážníků Petr Kollár.
Pachatel se totiž s ukradenými klíči 
po nějaké době vrátil k restauraci a 
chystal se s autem odjet. Jaké bylo 
jeho překvapení, když zjistil, že 
má botičku. Auto alespoň otevřel 
a chtěl ukrást věci zevnitř. “Majitel 
vozu ho ale přistihl a zavolal poli-
cisty. Ti zloděje na místě zadrželi,” 
doplnil ředitel. 
Klíče se tedy vrátili zpět majiteli, 
strážníci mohli z auta sundat botič-
ku a pachatel si nyní odnese náleži-
tý trest.                                          (pn)
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Děti v mateřince navštívili strážníci.
Ukázali jim práci služebního psa Boba

Služebního psa Boba v akci moh-
ly vidět děti z mateřské školky  
v Hrobčicích. Strážníci Městské 
policie Bílina je totiž navštívili,  
aby se děti seznámily s jejich prací 
i s technikou. “O setkání se strážní-
ky je mezi dětmi vždy velký zájem. 
Ukazujeme jim naší práci a děti  

si s námi mohou popovídat, zeptat 
se na to, co je zajímá. Když nás pak 
potkají na ulici a potřebují pomoc, 
nebojí se nás o ní požádat,” uvedl 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár. Děti se nejprve dozvěděly, 
co všechno musí služební pes umět. 
Záhy to uviděly na vlastní oči. Bob 
dokázal, že zvládá všechny pove-
ly svého pána a umí i velmi rychle 

dopadnout pachatele. Když se za-
kousl do cvičného obleku figuranta, 
napětí mezi dětmi rostlo, až se ne-
ubránily povzbuzování. Jen co byl 
pachatel zadržen, Bob si s radostí 
šel k dětem pro pochvalu. “Děti 
poznaly, že správně vycvičený pes 
není agresivní. Velmi dobře ví, kdy 
je zapotřebí síly při chytání pacha-
tele a kdy se může v klidu nechat od 

dětí hladit,” vysvětlila preventistka 
městské policie Radka Marková.
Po ukázce práce služebního psa  
si děti prohlédly služební auto 
strážníků. Ti jim také ukázali, jak 
funguje vysílačka, maják či hou-
kačka. “Děti si mohly vyzkoušet 
neprůstřelnou vestu a prohlédnout  
si světelný terč nebo obušek,” dopl-
nila Radka Marková. 

Pavlína Nevrlá

Podílejte se na budoucnosti Bíliny 
při plánování rozvoje

Veřejné projednání strategické-
ho plánu rozvoje města 15. srpna 
2016 v 15 hodin
 
Jak jsme vás již v minulých vydá-
ních Bílinského zpravodaje infor-
movali, město Bílina aktualizuje 
svůj strategický plán rozvoje. Ten-
to dokument určí, kterým smě-
rem se v příštích letech má ubírat 
rozvoj našeho města. V průběhu 
přecházejících měsíců jste měli 
možnost sledovat a někteří z vás 

se i zúčastnit strategického pláno-
vání. Za vaši aktivitu a podporu 
vám velmi děkujeme. Strategický 
plán je dokument, který slouží 
k systematickému řízení rozvoje 
města. Strategie představuje uce-
lenou sadu standardních, praktic-
ky ověřených kroků a nástrojů k 
řízení změn a tím usměrňuje další 
rozvoj města.
Jedná se o koncepční dokument, 
který identifikuje hlavní směry 
rozvoje města zejména ve střed-

nědobé perspektivě a to konkrét-
ně pro  období 2016 - 2023. Na 
veřejném jednání vám bude před-
staven dokument, který stanovuje 
cíle a priority při řešení klíčových 
otázek rozvoje města. Cílem ve-
řejného projednání není pouze 
seznámení veřejnosti se závěry 
pracovních a řídících skupin, ale 
také umožnění širší veřejnosti za-
sáhnout do dokumentu ještě před 
jeho oficiálním schválením.
V rámci strategického plánová-

ní byla stanovena rozvojová vize 
města, která bude prostřednic-
tvím navržených cílů a opatření 
postupně naplňována a spolu s 
konkrétními projekty a aktivitami 
umožní další rozvoj města Bílina
Srdečně vás tímto zveme na druhé 
veřejné projednání strategického 
plánu, které se uskuteční dne 15. 
srpna. 2016 od 15 hodin ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Bílina 
(vstup z ulice Marie Majerové).
Těšíme se na setkání s vámi. 

Foto: Pavlína NevrláSlužební pes Bob s psovodem ukazují jak důležitý je výcvik
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Letošní absolventi základních škol budou 
nejčastěji mechanici, učitelé a kuchaři

V Bílině funguje nová chráněná dílna, 
již zaměstnává pět lidí s handicapem

chvíli většinou nevědí,” uvedl kari-
érový poradce pro vycházející žáky 
Základní školy Aléská Jan Švach. To 
potvrzuje i ředitelka Základní školy 
Za Chlumem Eva Flenderová. “Pře-
važuje zájem o střední vzdělání. Na 
vysokou školu pak chtějí děti jít v 
případě, že budou na střední škole 
úspěšní. Samozřejmostí je vysoko-
školské vzdělání pro děti, které se 
chystají na gymnázium,” řekla ře-
ditelka. 
Obory, které si žáci vybírají, jsou 
velmi rozmanité. Nejoblíbenější je 
obor kuchař - číšník, informační 
technologie, předškolní pedagogi-
ka, strojní mechanik či ekonomika 
podnikání. V těchto případech jde 

Mechanici, učitelé a kuchaři. To 
jsou nejčastější profese, které by 
chtěli jednou vykonávat letošní ab-
solventi bílinských základních škol. 
Celkem letos opustí základní školy 
v Bílině téměř 150 žáků.
Deváťáci nejčastěji volili střední 
školy v Mostě a v Teplicích, výjimku 
tvoří pouze pár dětí, které si vybra-
ly školy v Praze, Děčíně, Roudnici 
nad Labem či v Mladé Boleslavi. 
“Dnešní žáci berou jako samozřej-
most, že půjdou studovat dál na 
střední školu. Zda se po maturi-
tě přihlásí i vysokou školu, v tuto 

Nová chráněná dílna začala fungo-
vat v Bílině. Zaměstnává pět zdra-
votně handicapovaných lidí z Bíliny 
a okolních vesnic. Ti se věnují po-
skytování služeb i výrobě. “Zaměst-
náváme šičku, švadlenu, slečnu na 
žehlení prádla a dva muže, kteří 
se věnují tisku a polygrafii,” uvedla 
Lada Novotná, předsedkyně spolku 
Šance žít, který dílnu provozuje. Na 
poloviční úvazek v dílně působí i 
grafička. 
Služby pracovníků může využívat 
široká veřejnost. “Zajistíme úpra-
vy i opravy oděvů, šití na zakázku, 
žehlení prádla, ale i tisk například 
svatebních oznámení, vizitek nebo 
různých brožur,” upřesnila Lada 
Novotná. 
Zaměstnanci chráněné dílny mají 
různý zdravotní handicap. “Praco-
vala jsem v několika chráněných 
dílnách, ale nelíbily se mi pod-
mínky, ve kterých jsme tam jako 
zaměstnanci pracovali. Chtěla jsem 
vytvořit dílnu, kde budeme jako 
rodina a práce zde bude příjemná. 
Jelikož jsem z Bíliny, bylo pro mě 
samozřejmé vybudovat tuto dílnu 
zde,” doplnila předsedkyně. 
Kromě poskytování služeb mohou 
lidé využít i nákupu výrobků, které 
v dílně vznikají. Jedná se například 
o trička s ručně malovaným potis-
kem, kabelky, módní nebo bytové 
doplňky.
Chráněnou dílnu U Lady najdou 
lidé na rohu ulic 5. května a Ople-
talova. Otevřeno má každý všední 
den od 8 do 16 hodin. 

většinou o maturitní obory. Z výuč-
ních oborů vede truhlář, elektrikář, 
zedník, obráběč kovů, automecha-
nik, kadeřnice či aranžérka.  
Výběr střední školy ovlivňuje něko-
lik faktorů. Žákům velmi pomáhají 
exkurze do středních škol, kdy po-
znají prostředí školy, vybavení a na 
názor se mohou zeptat i studentů 
dané školy. “Volba oborů na střed-
ních školách je nejčastěji ovlivněna 
žákem a jeho zájmem nebo dopo-
ručením rodičů. Žáci ale někdy dají 
i na naše doporučení oboru, který 
je žádán na trhu práce,” sdělil Jan 
Švach. 
Mezi dětmi se letos najdou i ta-
kové, které přesně vědí, co chtějí  

v životě dělat a jdou si za tím.  
“Poprvé po pěti letech máme žákyni, 
která bude studovat agropodnikání  
v Roudnici nad Labem. Po několika 
letech půjdou dvě naše žačky stu-
dovat zdravotnickou školu. Jedna 
dívka se zase rozhodla pro studium 
veterinářství v Děčíně,” upřesnila 
Eva Flenderová. Ze Základní školy 
Aléská si zajímavý a úzce zaměřený 
obory vybral hoch, který půjde stu-
dovat na mechanika opraváře mo-
torových vozidel pro mladobole-
slavskou automobilku. “Zajímavý je 
i obor jezdec a chovatel koní, který 
si vybrala jedna z dívek na pražské 
střední škole,” doplnil Jan Švach.

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína NevrláŠvadlena se zaučuje na novém stroji
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Drogově závislí nesmí ohrožovat ostatní,
práce sociálních pracovníků je potřebná

Parky zdobí město, práce už skončily

společnost, vysvětlila v rozhovoru 
Lenka Acs Holakovská, vedoucí Te-
rénního protidrogového programu 
pro okres Most, Teplice a Louny. 

Proč je tato služba na území města 
potřebná?
I přesto, že ve společnosti panuje 
jednotný negativní názor na osoby, 
které drogy užívají, je třeba nějakým 
způsobem i tyto osoby vyhledávat a 
pomáhat jim řešit jejich často špat-
nou a složitou životní situaci. Ne 
každý začne užívat drogy jen tak z 
nudy. Mnohdy závislosti na drogách 
předchází špatné sociální zázemí, 
prostředí, ve kterém člověk vyrůstá 
a žije, nefunkční rodina, prožitá ro-
dinná tragédie a podobně.

Jaká je tedy náplň práce terénních 
pracovníků?
Terénní pracovníci se pohybují po 
celém území města a aktivně vy-
hledávají osoby závislé na drogách. 
Poskytují jim takové služby, kte-
ré vedou ke zmírnění sociálních a 
zdravotních důsledků spojených s 
užíváním drog . Mezi tyto služby pa-
tří například poskytování informací 
v oblasti bezpečného braní drog a 
provozování sexu. Prevence slou-
ží především k tomu, aby si člověk, 
který už drogy užívá, nepoškodil 
nenávratně své zdraví nebo svým 
rizikovým chováním neohrožoval 
další osoby. Mezi další poskytované 
služby patří například pomoc kli-
entovi v případě, že se rozhodne se 
svou závislostí skončit nebo podpo-
ra a pomoc blízkým osobám uživa-
tele drog.

vykácené stromy, místo nich pro-
stor zdobí mladé stromky a přiby-
ly trvalky. Náměstí osvětlují nové 
lampy, které mají historický vzhled. 
Poslední úpravou bude osazení 

Dva terénní sociální pracovníci 
několikrát v týdnu vyrážejí do ulic 
města, aby pracovali s drogově zá-
vislými lidmi a monitorovali stav 
drogové scény. V Bílině pracují 
zhruba se sto třiceti drogově závis-
lými osobami. Nabízí jim pomoc, 
vyměňují použité stříkačky za nové 
a mohou pomáhat či radit i rodinám 
závislých. Terénní protidrogový pro-
gram funguje v Bílině od roku 2003, 
realizuje ho Zapsaný spolek Most k 
naději. Jak důležitá je práce s dro-
gově závislými pro ně samotné i pro 

Rekonstrukce dvou parčíků v těch-
to dnech skončily. Krásně upra-
vené jsou nyní prostory na Žiž-
kově náměstí i u Penny marketu .  
Na Žižkově náměstí nejprve byly 

Čím může ohrozit ostatní osoby? 
Nebezpečí je především v tom, že se 
od něj může někdo nakazit infekč-
ním onemocněním, například žlou-
tenkou typu C, HIV nebo syfilisem, 
ať už při provozování sexu nebo 
kontaktem s použitou injekční stří-
kačkou. V oblasti sexu pracovníci 
poskytují drogově závislým co nejví-
ce informací. Co se týče injekčních 
stříkaček, funguje takzvaný výměn-
ný program. Jedná se o službu, kdy 
pracovník poskytne klientovi ste-
rilní náčiní k aplikaci drogy. Pokud 
však klient neposkytne pracovníko-
vi použité náčiní, sterilní nedostane. 
Zamezuje se tak tomu, aby se uži-
vatelé drog nevhodným způsobem 
zbavovali použitého náčiní, přede-
vším jednorázových stříkaček. Po-
kud je dají terénnímu pracovníkovi, 
je potom zajištěna jejich bezpečná 
likvidace a nemohou tak ohrozit 
zdraví další osoby. 

Pokud pracovníci vybírají od klien-
tů použité stříkačky, jak je možné, 
že se v Bílině stále nachází?
Důvodem je především fakt, že si 
uživatel drog má možnost obstarat 
stříkačky i jiným způsobem, než 
od terénních pracovníků, třeba si je 
koupí v lékárně. V tom okamžiku 
terénní pracovníci nemohou zajistit 
ani ovlivnit to, jakým způsobem se 
uživatel drog použité stříkačky zba-
ví. 

Víte o všech drogově závislých oso-
bách na území města?
I přesto, že terénní pracovníci půso-
bí ve městě již více než deset let, je 

novými lavičkami. Zcela nový je 
parčík u Penny marketu. Tam dří-
ve byla pouze tráva a uprostřed ká-
men. “Ten jsme na místě ponechali 
jako dominantu celého prostoru a 

více než pravděpodobné, že nemají 
nakontaktované všechny uživatele 
drog vyskytující se na území města. 
Lidí, kteří začnou užívat drogy, je 
každým rokem několik a uživatelé 
drog se vyznačují především nedů-
věrou a uzavřenou komunitou.

Jak drogově závislí nabídku pomoci 
přijímají?
Je velmi těžké je vyhledat a vytvo-
řit si u nich důvěru. To trvá velmi 
dlouho a je třeba k tomu mít velké 
množství zkušeností a odborných 
znalostí. Pokud tedy člověk už drogy 
užívá a jejich užívání ho vede do slo-
žité a těžko řešitelné životní situace, 
kterou chce řešit, ale sám to nezvlád-
ne, pak by měl mít možnost obrátit 
se na někoho, kdo mu pomůže. 

Varujete v rámci své práce před uží-
váním drog?
Ano, samozřejmě. Poskytujeme 
osvětovou a preventivní činnost  
v oblasti užívání drog a dalších sou-
visejících sociálně patologických 
jevů. Jedná se především o pořádání 
besed pro žáky a studenty, ale i pro 
širokou veřejnost.

záhony kolem jsme ladili do tvaru 
paprsků slunce. S tím ladí i žlutá 
barva,” uvedla vedoucí oddělení 
životního prostředí Helena Volfo-
vá.                                                   (pn)

Pavlína Nevrlá

Lenka Acs Holakovská, vedoucí 
Terénního protidrogového programu pro 
okres Most, Teplice a Louny

Foto: archiv

Foto: Helena Volfová Foto: Václav WeberPark u vjezdu do centra města ve směru od Teplic Park na Žižkově náměstí

Pokud máte otázky 
týkající se výše popsané sociální 

služby, 
kontaktujte vedoucí služby 

Ing. Lenku Acs Holakovskou, DiS. 
na telefonním čísle 

725 457 260, nebo navštivte 
internetovou stránku 
www.mostknadeji.eu
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Významný sochař Ottomar Laube vytvořil 
v Bílině domovní znamení vydavatelství

mení nebylo. Pro vydavatelství ho 
vytvořil v letech 1937 až 1939 Otto-
mar Laube. 
Akademický sochař, který shodou 
okolností vychodil v Bílině pět tříd 
obecné školy. Vystudoval duchcov-
ské gymnázium a odbornou kera-
mickou školu v Teplicích. Díky své-
mu uměleckému nadání vystudoval 
Uměleckou akademii ve Vídni a od 
roku 1937 měl již svůj sochařský 
ateliér v Berlíně.
Z archivních materiálů se také do-
zvíme, že plastika v Komenského 
ulici nebyla jediným dílem, které 
pro Bílinu vytvořil. Je také autorem 
bronzového reliéfu hlavy J. W. Goe-
tha, který byl v roce 1932 umístěný 
na úpatí Bořně. Ten se bohužel do 
dnešní doby na původním místě 
nezachoval.                                           (lal)

Střípky z historie

Hádanka v minulém čísle Bílin-
ského zpravodaje byla pro mnohé 
snadná. Keramický reliéf vynálezce 
knihtisku J. Gutenberga se nachází 
v Komenského ulici na domě s čís-
lem popisným 25/3. Právě v tom-
to domě začala roku 1874 historie 
knihtiskařství v Bílině. Následně od 
roku 1878 si v domě našlo sídlo vy-
davatelství regionálních novin Biela 
Zeitung. Jednalo se o čistě němec-
ké noviny, které se věnovaly pouze 
německým akcím. Činnost českých 
spolků nebo společenské akce ne-
jsou v novinách vůbec zmiňované. 
Výjimku tvoří pouze strohé zprávy 
z českých úřadů.
V té době ještě na domě žádné zna-

 14:00 - 14:05 Zahájení slavností

 14:05 - 14:45  Vystoupení kapely Úlet

 14:45 - 15:30  Dětská show se soutěžemi

 15:30 - 15:45  Michael Jackson revival

 15:45 - 16:00  Taneční vystoupení

 16:00 - 16:15  Akrobacie na vertikální tyči 

 16:15 - 17:00  Miroslav Paleček  
 17:00 - 17:15  Petr Martinák – imitace

 17:15 - 18:00  Vystoupení kapely Úlet

 18:00 - 18:15  Michael Jackson revival

 18:15 - 19:00   HOLKI
 19:00 - 19:15   Petr Martinák – imitace

 19:15 - 19:30   Michael Jackson revival

 19:30 - 20:30   Děti ráje
 20:30 - 24:00   Vystoupení kapely Úlet

Oslavy obce Světec
spojené s Jakubskou poutí
Oslavy obce Světec
spojené s Jakubskou poutí

30. 7. 2016 zámecký park Světec

Program oslav:

PARTNER AKCE:

Ostatní sponzoři: 
AGC Automotive Czech a.s.

Celým dnem provází moderátor Petr Martinák.

Jakubská pouť 30. – 31.7.2016
je připraveno mnoho atrakcí

31.7. od 10.30 hod. proběhne mše v kostele Sv. Jakuba Většího

Malířský plenér nechá 
nahlédnout pod ruku 

umělcům
Sledovat malíře v přímo při tvorbě jejich díla 
budou moci lidé při osmém ročníku Malířského 
plenéru. Dvě desítky malířů bude na různých mís-
tech města malovat obrazy 26. až 28. července. 
Lidé tak uvidí, jak umělci zachycují dominanty 
města nebo přírodu. Všechny obrazy budou poté 
od 3. srpna k vidění ve výstavní síni U kostela.
                                                                       (pn)

Zdroj: Bílinský zpravodaj, webové muzeum města Bílina, archiv Z. Liprta

SOUTĚŽ NA ČERVENEC
Kde najdeme erb na fotografii 

a komu patří? 
Odpověď posílejte do 20. srpna na adresu 

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Výherce odměníme poukázkou na koupi zboží ve 
vinotéce Bez kocoura v hodnotě 300 korun.
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LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA 
BÍLINA

9. července  17.00 hodin
12. International Roots & Blues festival

Besenyei Csaba & Petra Börnerová trio (CZ/
SK/HU), Lady I trio (CZ), Michael Fridrik trio 
(AT) ,Gwyn Asthon (AUS), Martin Ketner & 

Trouble Heroes (CZ)

15. července 17.00 hodin
KONCERT  PRO KAMERUNSKÉ KOZY 

hlavní host večera kapela JELEN, koncert 
kapel COLD AS FIRE, DOBRÝ POCITY, KOLA 

DOKOLA

19. srpna 18.00 hodin
REVIVAL FEST 2016

ALTÁN – AREÁL BÝVALÝCH 
LÁZNÍ KYSELKA BÍLINA

19. července 16.00 hodin
INDIÁNKA JANKA

Veselá hraná pohádka pro děti, účinkují herci z 
divadla  KRABICE Teplice

11. srpna 16.00 hodin
O NEJASNÉ PRINCEZNĚ

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
BÍLINA 

do 24. července 2016 
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výstava dětských prací

Otevírací doba: čt – ne – 13.00 – 17.00 hodin 

4. srpna – 28. srpna 2016
MALÍŘSKÝ PLENÉR BÍLINA 2016

výstava obrazů výtvarníků ČR

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
BÍLINA – PROLUKA

28. července 15.00 hodin
DUO HVOZDOVI

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO 
KYSELKA 

1. července 22.00 hodin
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE – 2D

Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a 
jeho oddaný sluha Jacquouille jsou chyceni v 
labyrintu času, který je nakonec vyplivne do 

vzrušující doby epochálních dějinných změn a 
převratů. Do doby Velké francouzské revoluce. 

Kromě nepochopitelných pořádků musí oba

2. července 22.00 hodin
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK – 3D
Potom, co Den nezávislosti redefinoval 

velkofilmy, přinese další kapitola globální 
katastrofu nepředstavitelných rozměrů. Za 
využití posbírané mimozemské technologie 

spolupracují

7. července 22.00 hodin
MIKE A DAVE SHÁNĚJ HOLKU – 2D

Milovníci večírků bratři Mike a Dave podají na 
internetu inzerát s cílem najít perfektní dívčí 

doprovod, který by vzali s sebou na havajskou 
svatbu své sestry. 

8. července 22.00 hodin
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY – 2D

Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii 
moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní 
cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou 
rázovitou maminku v podání Jany Švandové.

14. července 22.00 hodin
OČISTA :VOLEBNÍ ROK – 2D

Hororový thriller Očista: Volební rok otevírá 
další děsivou kapitolu o dvanácti hodinách 

anarchie, této době, která probíhá vždy jednou 
v roce v jedné brutální noci se říká Očista.

16. července 22.00 hodin
LEGENDA O TARZANOVI – 3D

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan 
zaměnil život v africké džungli za život bohaté-
ho Johna Claytona III, Lorda Greystoka. Nyní 
je vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar 

parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli 
pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře.

21. července 22.00 hodin
HRA PENĚZ– 2D

V napínavém thrilleru Hra peněz, jehož děj 
se odvíjí v reálném čase, se herecké hvězdy 

George Clooney a Julia Roberts objevují v ro-
lích moderátora finančního televizního pořadu.

22. července 22.00 hodin
ZHASNI A ZEMŘEŠ -2D

Když Rebecca odešla z domova, myslela si, 
že za sebou nechala i své strachy z dětství. 

Když v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy 
úplně jistá, co je skutečné a co není. Nyní její 
bratříček Martin prožívá stejně nevysvětlitelné 

a děsivé události.

23. července 22.00 hodin
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ – 2D 

Ledová událost roku! Scratova epická honba 
za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do 

vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických 
událostí, které transformují a ohrozí ledový 

svět.

28. července 22.00 hodin
LÉTO ALL EXCLUSIVE – 2D

Francouzská letní bláznivá komedie určená 
zejména teenagerům a mladým lidem. 

Snímek navazuje na aktuálně úspěšnou tradici 
teenagerovských potrhlostí. Film si zatím po 

Evropě vede velmi dobře.

29. července 22.00 hodin
KROTITELÉ DUCHŮ – 3D

Třicet let poté, co diváky uchvátil původní 
film, se Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela 

nové podobě představili současné divácké 
generaci.

30. července 22.00 hodin
SEZNAMKA – 2D

Česká komedie Seznamka si bere na paškál, 
jak název napovídá, v současné době velmi 
rozšířený trend seznamování přes internet. 
Tvůrci, s komediální nadsázkou, inscenují 
situace, které při těchto setkáních vznikají. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
červenec - srpen 

ZMIZELÍ SOUSEDÉ II. 
dokumentární výstava v 1. patře centrální 

knihovny

do 21. října 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

na téma 
„MÍT TAK KOUZELNOU HŮLKU“ 

do 21. října
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

na téma: „DOTEK ANDĚLŮ“

Program kulturních a volnočasových akcí

V hlavní roli tajný deník, sex a ztracené zuby

Co prožívají mladí lidé na pra-
hu dospívání a co si vlastně myslí  
o svých rodičích? To bychom se asi 
všichni divili. Zajímavou sondu do 
duše čtrnáctiletého dospívajícího 
muže nastudovali herci Bílinské-
ho divadelního minima (BDM) 
pod režisérskou taktovkou Jiřího 
Schambergera. Divadelní hra Můj 
tajný deník se odehrává v Anglii v 
80. letech minulého století a popi-
suje život průměrné rodiny, která 
řeší manželské vztahy, výchovu 
dítěte a jeho dospívání. Jak režisér 
prozradil, tak nejtěžší na celé hře 
byla znalost textů. „Zkoušeli jsme 
zhruba rok a bohužel nám během 
té doby odešli dva herci, takže jsem 
musel škrtat role, přepisovat texty  
a ty nejsou opravdu jednoduché.“
Hlavní roli, mladého Adriana si za-
hrál s Bílinským divadelním mini-
mem Ondra Kvěch, který je již zná-
mým recitátorem a své zkušenosti 

i svoje světlé stránky, když se bere 
s humorem sobě vlastním. Bílinské 
divadlo, ačkoli je amatérské a všich-
ni herci chodí do práce nebo do 
školy, opět dokázalo, že má dobrý 
nos na výběr hry a herců. Konečně 
závěrečný aplaus, kterým odměnili 
jejich výkon diváci, to plně dokazo-
val. Můj tajný deník bude BDM hrát 
následně v Lounech a Teplicích.

Obsazení:
Adrian Mole: Ondřej Kvěch, Pau-
line Moleová: Lenka Schamber-
gerová, George Mole: Luděk Šíp, 
Paní Lucasová: Lucie Karlíková, 
Pan Lucas: Karel Jakoubě, Pandora: 
Eliška Kolajová, Babička: Markéta 
Teršípová, Queenie: Eva Mráčko-
vá, Bert Baxter: Josef Ježek, Doreen 
Slaterová: Lucie Karlíková, zaměst-
nanec elektrárny: Jan Veselý, Scru-
ton: Pavel Krása, Matrona: Tereza 
Tučková. 
Režie: Jiří Schamberger, hudba: Lu-
děk Šíp, scéna: Karel Jakoubě, kos-
týmy: BDM, světla: Martin Kačírek

na divadelních prknech dobře vy-
užil. Komedie plná zvratů, manžel-
ských eskapád, úvah mladého muže 
o životě doplněná vtipnými glosami 

okořeněná hudbou diváky bavila. 
Vtipnost hry dotvořil k dokonalosti 
známý matador BDM Pepa Ježek, 
který ve své roli ukázal, že stáří má 

Lada Laiblová
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Soutěž o nejhezčí 
květinovou výzdobu 

 

Přihláška 
 

Kategorie:                    bytový dům                       rodinný dům 

 

Přihlašovaný: 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………… 

adresa: ……………………………………………………………………………………………………………........................ 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pokud přihlašujete někoho jiného než sebe, vyplňte rovněž Vaše kontaktní údaje: 

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 

Adresa a popis výzdoby (ulice a číslo domu, u bytových domů poschodí, druh a barva 
vysázených květin nebo pnoucích dřevin, orientace k ulicím nebo významným orientačním 
bodům v okolí): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................
............................ 

 

Datum: ……………………………………. 

Podpis: …………………………………….  

Soutěž o nejhezčí 
květinovou výzdobu 

 

Přihláška 
 

Kategorie:                    bytový dům                       rodinný dům 

 

Přihlašovaný: 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………… 

adresa: ……………………………………………………………………………………………………………........................ 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pokud přihlašujete někoho jiného než sebe, vyplňte rovněž Vaše kontaktní údaje: 

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 

Adresa a popis výzdoby (ulice a číslo domu, u bytových domů poschodí, druh a barva 
vysázených květin nebo pnoucích dřevin, orientace k ulicím nebo významným orientačním 
bodům v okolí): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................
............................ 

 

Datum: ……………………………………. 

Podpis: …………………………………….  

Soutěž o nejhezčí 
květinovou výzdobu 

 

Přihláška 
 

Kategorie:                    bytový dům                       rodinný dům 

 

Přihlašovaný: 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………… 

adresa: ……………………………………………………………………………………………………………........................ 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pokud přihlašujete někoho jiného než sebe, vyplňte rovněž Vaše kontaktní údaje: 

jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………….......................... 

 

Adresa a popis výzdoby (ulice a číslo domu, u bytových domů poschodí, druh a barva 
vysázených květin nebo pnoucích dřevin, orientace k ulicím nebo významným orientačním 
bodům v okolí): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................
............................ 

 

Datum: ……………………………………. 

Podpis: …………………………………….  

Podmínky soutěže o nejhezčí výzdobu 
4. Přihlásit se mohou občané města 
Bíliny s výjimkou zahrádkářských 
kolonií a chatových oblastí. 
5. Přihláška musí být doručena na 
formuláři elektronicky na e-mail: 
volfova@bilina.cz, v písemné po-
době prostřednictvím pošty nebo 
osobně podáním do podatelny  
vyhlašovatele na adrese MěÚ Bílina, 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
6. Přihláška je zveřejněna na webo-
vých stránkách města www.bilina.

cz, v Bílinském zpravodaji a dále  
je k vyzvednutí na oddělení životní-
ho prostředí. 
7. Přílohou přihlášky může být ba-
revná fotografie výzdoby opatřená 
na rubové straně jménem a příjme-
ním soutěžícího a datem pořízení 
fotografie. 
8. Soutěže se nesmí zúčastnit pra-
covníci Městského úřadu v Bílině a 
osoby, jejichž profesní činnost je za-
měřena na pěstování a prodej květin. 

9. Termín odevzdání přihlášek je 
do 31. 8. 2016 
10. Oznámení výherců proběhne 
písemně dopisem a zveřejněním na 
webu města do konce září 2016. 
11. Ceny (v každé kategorii): 1. mís-
to: 2.000 Kč, 2. místo: 1.000 Kč, 3. 
místo: 500 Kč, 4. - 5. místo: věcné 
dary 

Přihlášeným držíme palce

1. Předmětem soutěže je květinová 
výzdoba oken, balkónů, lodžií nebo 
teras bytů či předzahrádek rodin-
ných domů viditelných z veřejných 
ploch města (obce). 
2. Květinová výzdoba se hodnotí 
ve dvou kategoriích: bytové domy  
a rodinné domy. 
3. Hodnotící kritéria: celkový 
vzhled (estetický dojem), originali- 
ta řešení, kvetení rostlin, barevná 
kombinace, přínos pro okolí. 
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Měrunice chtějí vyčistit rybník a opravit 
zbrojnici, požádají o dotace ministerstva 

kud se nebudou muset kaly ze dna 
odvážet na skládku.
To v současné době není rozhod-
nuté, bude to záviset na výsledcích 
rozborů rybničních sedimentů ” 
vysvětlila starostka Měrunic Jitka 
Nová. Obec by uhradila deset pro-
cent z nákladů.
Pokud obec získá dotaci, nechá  
v rybníku vyčistit dno, opravit 
přívody a výpusť i opevnit břehy. 
U rybníka bude dále vybudován 

Obec Měrunice chce zlepšovat pro-
středí obce i za pomocí dotací. Nyní 
dokončila projektovou dokumenta-
ci k revitalizaci rybníka. Začátkem 
příštího roku tedy podá žádost  
o dotaci z ministerstva zeměděl-
ství. “Náklady na vyčištění a ostatní 
práce se mohou vyšplhat až na šest 
milionů korun, ještě to však není 
konečná částka. Může se snížit, po-

příjezd pro vozy hasičů, aby mohli 
v případě požáru čerpat vodu. Po 
skončení prací by z rybníku mohlo 
vzniknout místo pro letní koupání, 
to v okolí chybí. “V současné době 
nedokážeme přesně odhadnout, jak 
je rybník hluboký a jak svažité jsou 
břehy. Vše je pod nánosem bahna.  
I pokud by se ale lidé v rybníce 
koupali, bylo by to na vlastní ne-
bezpečí,” upozornila starostka. 
Díky dotaci by se mohli dočkat ha-

siči opravené zbrojnice. Obec nyní 
zpracovává novou projektovou do-
kumentaci. O dotaci chce zažádat 
příští rok. “Chtěli bychom zvětšit 
prostor garáže a propojit ji se stá-
vajícím zázemím hasičů a vytvořit 
tak vyhovující podmínky pro čin-
nost výjezdní jednotky SDH Mě-
runice,” uvedla Jitka Nová. Dotaci 
na opravu hasičské zbrojnice bude 
chtít získat od ministerstva vnitra  
a z Ústeckého kraje. 

Pavlína Nevrlá

JEDNOTA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ TEPLICE - SEVEROČESKÝ ARCHIV TEPLICE
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE - IDEAL STANDARD, S.R.O. TEPLICE - OBEC HROBČICE A ZO ČSBS BÍLINA

VZPOMÍNKOVOU AKCI K 72. VÝROČÍ DNE AMERICKÝCH LETCŮ 
23. ČERVENCE 2016

si Vás dovolují pozvat na

Program:

8.30 příjezd na OÚ Hrobčice
9.00 přejezd do Mukova

9.15 pomník amerických letců Mukov
9.20 průlet letadel, zahájení akce
  9.45 přejezd do Teplic
10.30 setkání s veterány a hosty

11.30 pomník amerických letců Píseč      
          ný vrch Teplice
11.35 průlet letadel, zahájení akce
12.15 setkání na Letišti Teplice

HOSTOMIČTÍ VYJELI 
NA CYKLOVÝLET
Obyvatelé Hostomic se zúčastnili prvního cyklový-
letu, který uspořádala obec. Cíl výletu byl Dubický 
kostelík. Nad očekávání se akce zúčastnilo 11 cyk-
listů, kterým přálo i počasí. Slunce krásně svítilo na 
cestu, a tak mohli v 9 hodin vyrazit směr Dubičky. 
Vzdálenost zhruba 20 kilometrů zvládli bez větších 
problémů, a tak již při zpáteční cestě se vymýšle-
la trasa pro příští výlet. Celá akce se velmi vydařila  
a očekáváme příště ještě vice účastníků.
  

Holata Ivan

V MĚRUNICÍCH BOJOVALI HASIČI O POHÁR 
Výsledky závodu O pohár starostky obce Měrunice a Memoriálu Františka Doksanského:

SDH veteráni 
1. Modlany 
2. AGC Řetenice 
3. Sobědruhy 
4. Měrunice 

SDH MH Přípravka
1. Modlany 
2. Měrunice 
3. Osek  

SDH MH MLADŠÍ
1. Modlany
2. Hostomice A 
3. Háj u Duchcova C
4. Háj u Duchcova B
5. Osek A 
6. Duchcov 
7. Háj u Duchcova A 
8. Měrunice 
9. Hostomice B 

SDH MH STARŠÍ
1. Osek B 
2. Měrunice 
3. Duchcov 
4. Osek A
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Taneční tečka za školním rokem v ZUŠ

Koupaliště přivítalo první návštěvníky
Otevřeno je každý den od 9.30 do 
19.00 hodin. Vstupné zůstává stej-
né jako v loňském roce. Dospělí 
tedy zaplatí 60 korun, děti, studen-
ti a starobní důchodci zaplatí 40 

Červnové vystoupení tanečního 
oboru v bílinském divadle již sa-
mým názvem „Roztančené léto“ 
avizovalo blížící se čas letních 
prázdnin. V choreografiích se před-
stavili žáci od přípravky až po dru-
hý stupeň studia. Netančilo se jen 
na pouštěné hudební podklady, ale 
při tanečku přípravky živě zazpíva-
la lidové písně i Komořinka, tedy 
dívčí pěvecký soubor uč. Veroniky 
Duchoslavové. Program měl i další 
hosty. Jednak ty pravidelné - děti 
z hudební přípravky pod vedením 
uč. Elišky Šimkové a pak i netra-
diční - žáky teplické Taneční školy 
D.U.P., kteří představili irské tance. 
Jejich učitelkou, stejně jako učitel-
kou našich žáků tanečního oboru, 
je Marie Dobiášová.
Samozřejmě, že celý měsíc červen 
byl proložen řadou koncertů pro 

korun a zdravotně handicapovaní  
s průkazkou ZTP či ZTP-P a jejich 
doprovod zaplatí 30 korun. 

(pn)

rodiče. Ty si připravují jednotliví 
učitelé a svým způsobem jde o tříd-
ní schůzky spojené s koncerty. Je-
jich účelem je ukázat pokroky žáků, 
rodičům poskytnout možnost po-
rovnání výkonů jednotlivých účin-
kujících a samozřejmě je prostor na 
pohovoření s učitelem.
Po červnových zápisech můžeme 
pro nový školní rok 2016/2017 
nabídnout volnou kapacitu ve vý-
tvarném, tanečním a literárně-dra-
matickém oboru. Hudební obor 
disponuje volnými místy ve studij-
ním zaměření sborový zpěv. A vždy 
rádi uvítáme zájemce o hru na de-
chové nástroje.
Všem čtenářům Bílinského zpravo-
daje přeje krásné bezstarostné léto.

Jiří Kopa
ředitel ZUŠ Gustava Waltera.

Zchladit se v horkých letních dnech 
už můžete na bílinském koupališti. 
V provozu jsou nejen bazény, ale 
také nové dětské hřiště, plážový bar 
nebo ruské kuželky. 

NAVŠTÍVILI KOLEGY 
V NĚMECKU

Bili Band učitele Zbyňka Prokopa 
při vystoupení v rámci 

městských oslav 
v partnerském městě 

Dippoldiswalde. 
Foto: ZUŠ

Foto: Václav Weber a Pavlína NevrláPři letošním otevření koupaliště si děti užily zábavy při soutěžích, dospělí vyzkoušeli nový plážový bar
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Břežánky a Jeníšův Újezd opět ožily. 
Tentokrát ve vzpomínkách svých obyvatel

Krizové poradenství: Když nevíte kudy kam, 
stačí zavolat Linku duševní tísně

lidí. Někdo šel rád, jiný nechtěl svůj 
domov opustit. 
Každý rok na okamžik obě obce 
opět ožívají. V břežánské trafice na 
rohu ulice se svítí, na poštu opodál 
chodí první zákazníci, holič brousí 
nůžky i žiletky a v masně už se tvo-
ří fronta. “Právě v masně pracovala 
moje maminka. Tohle je náš dům a 
tady snad stojí mé první auto,” uka-

fonu, skypu (ldt.most), mailu (ldt.
most@mostknadeji.cz) či později 
v osobním kontaktu v krizové po-
radně, nemusí mít strach se svěřit 
s jakýmkoliv trápením. 
Nesoudíme, nasloucháme, podpo-
rujeme v řešení. Už jen samotné 
sdílení a vyslovení problému, obav, 
emocí, nebo jen utřídění myšlenek 
často uleví, tím spíše, když se ote-
vírají prostřednictvím rozhovoru i 
další možné cesty k řešení problé-
mu samotného. 
Pokud máte pocit, že potřebuje-
te jinou odbornou pomoc, nebo 
je vám taková nabízena, vždy ji 
doprovází i kontakt a informace 
o službě. U neodkladných přípa-
dů nabízíme i služby naší krizové 
poradny, tedy poradenství tváří  
v tvář, jejíž největší výhodou kro-
mě odborně vzdělaných pracovní-
ků je i minimální čekací doba.
V poslední době zaznamenáváme 
nárůst hovorů z tísňové linky 112, 
tedy v situaci, kdy skutečně lidé 
neví kudy kam a uvažují o tom, 
že si ublíží, nebo dokonce vezmou 
život. Věříme, že v takové situaci 
člověku prolétne hlavou mnoho ší-
lených myšlenek a považujeme za 
malý zázrak a důkaz vůle žít, když 
si v takové situaci člověk vybaví 

zuje na černobílou fotografii Milo-
slav Sládek. Dnes už je seniorem, 
když se ale objímá se svými kama-
rády, jako by se vrátil do dětství. 
“Vždyť jsme spolu v Břežánkách 
tolikrát čutali do míče,” dodává  
a zdraví se s kluky, jak říká ostatním 
seniorům, poplácáním po zádech  
a vřelým obětím. 
Stovky lidí se každý rok scházejí  
v kulturním domě Fontána a jejich 
rozhovory se točí jen a jen kolem 
dětství nebo dospívání v zanik-
lých obcích. “Dokáži vyjmenovat, 
kde kdo bydlel snad v celé obci, to 
mi z paměti nejde vymazat,” tvr-
dí Miloslav Sládek a jako důkaz 
jmenuje obyvatele několika ulic.  
Že se neplete, je více než jasné. Lidi, 
kteří opustili své domovy mnohdy  
v nízkém věku, si pamatují nejmen-
ší detaily. 
Po Břežánkách i Jeníšově Újezdu 
se původním obyvatelům stýská, 
na stěhování ale nevzpomínají jako 
na nepříjemnou věc. “Co se dalo 
dělat. O zrušení obce se mluvilo už 

aspoň číslo, které mu v tu chvíli 
může zachránit život. Možná právě 
proto, že vám doporučí přepojení 
hovoru právě k nám. Neváhejte,  
a pokud nemáte možnost řešit svá 

několik let. Já byl po vojně, čerstvě 
ženatý a do nového bytu jsem se 
těšil. Náš dům v Břežánkách jsme 
sami rozebrali a postavili jsme si z 
něj chatu,” vypráví Miloslav Sládek. 
Do tehdy moderního bytu se těšil i 
Milan Pecháček, ten se později stal 
v Bílině místostarostou. “Narodil 
jsem se v Jeníšově Újezdu, vyrostl 
jsem tam. O tom, že se obec bude 
bourat, se mluvilo léta předtím  
a lidé to tak brali. Hlavně ta mladší 
generace, ta se stěhovala ráda a do 
města se těšila. Horší to bylo u těch 
starších, ti se samozřejmě stěhovat 
nechtěli,” popsal tehdejší situaci. 
Setkání obyvatel zaniklých obcí  
se stalo již tradicí. “Každý rok sem 
ale přijde někdo nový, kdo tu ještě 
nebyl, což je zajímavé. Někteří se 
stýkají i během roku, ale většina  
se vídá jen na tomto srazu, takže si 
má každý s každým co říct. Něko-
lik lidí nebydlí v Čechách a na sraz 
vždy dorazí,” uzavřela organizátor-
ka Alžběta Fialová.  

trápení s kýmkoliv, kdo vám může 
naslouchat, nebo být ve vaší situ-
aci oporou, sáhněte po telefonu  
a opřete se o nás.

Tým Linky duševní tísně    

Jeníšův Újezd a Břežánky. To jsou 
dvě obce, které zmizely z mapy 
zhruba před čtyřiceti lety. Kvůli 
plánované těžbě uhlí bylo tehdy 
zbouráno přes tři sta domů, odstě-
hovat se musely téměř tři tisícovky 

Není nikdo, komu by se vyhnu-
ly životní krize a náročné život-
ní situace. Jsou takové, které lze 
předpokládat a můžeme se na ně 
připravit, ale také takové, které do 
našeho života vstupují neočekáva-
ně a mohou mít devastační efekt. 
Každý z nás však nemá možnost 
se v takové náročné životní situa-
ci o někoho opřít. Důvody mohou 
být různé a často to bývá proto, že 
nechceme naše nejbližší nebo zná-
mé zatěžovat vlastními starostmi, 
nebo se jen stydíme za to, že to, co 
právě prožíváme, jsme dopustili.
Co dělat v takové chvíli? Skutečně 
je nutné zůstat v náročné životní 
situaci sám? Vždy máme mož-
nost volby, proč ji tedy nevyužít 
tak, abychom si pomohli? V tom 
nejtěžším momentu, kdy máme 
pocit, že už není kudy kam a není 
východiska, stačí jen zdánlivě malý 
krok v podobě vytočení čísla Linky 
duševní tísně - 476 701 444 - s po-
citem, že právě tady, na druhé stra-
ně sedí anonymní hlas odborníka, 
který je nastavený teď a tady být s 
tím, kdo jej aktuálně potřebuje. 
Ti, kdo už v životě tuto možnost 
využili, se často ostýchali a pro-
střednictvím hovoru si potvrdili, 
že v anonymním kontaktu po tele-

Pavlína Nevrlá

telefonní číslo: 476 701 444
skype: ldt.most

e-mail ldt.most@mostknadeji.cz

Kdo může na Linku duševní tísně zavolat:
Každý, kdo řeší jakýkoli problém.

Každý, kdo chce pomoci někomu dalšímu 
s jeho trápením.

Cena hovoru:
Cena hovoru na pevnou linku je stejná 
jako u běžného hovoru, záleží tedy na 

tom, odkud voláte. 
Skype hovor je bezplatný.

Foto: Pavlína NevrláLidé ze zaniklých obcí se scházejí každý rok
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Podnikatelé najdou bezplatnou pomoc 
na jednotném kontaktním místě

Vítejte na světě!

skytování služeb. Za službu je pova-
žováno podnikání, a to nejen podle 
živnostenského zákona. Konzultace 
a další odbornou pomoc zde ale zís-
kají všichni podnikatelé.
Jednotný vnitřní trh Evropské unie 
nabízí podnikatelům větší pro pro-
stor poskytování svých služeb než 
jen uvnitř hranic svého státu.  Pod-
nikatelé mohou v rámci Evropské 
unie dočasně (přeshraničně) po-
skytovat služby, což v praxi zna-
mená, že těžiště jejich zájmu musí 
zůstat v ČR a poskytovat danou 
službu v jiné zemi v rámci přeshra-
ničního poskytování služeb můžou 
pouze jednorázově a nepravidelně. 
Dočasné poskytování služeb je 

Na památku tohoto významného 
dne si rodiče převzali pamětní lis-
tinu, dárky a podepsali se do naší 
pamětní knihy.  
Milí spoluobčané, dovoluji si vás 
touto cestou pozvat na nové vítání 
občánků, které se uskuteční vždy v 
úterý od 14:30 hodin, popřípadě od 
15:30 hodin, jednou za čtvrt roku v 
obřadní síni Městského úřadu Bíli-
na, a to:  20.9.2016 a 13.12.2016.
  
Rodiče, kteří budou mít zájem, mo-
hou přijít na matriku č. dveří 214, 
I. poschodí, kde předloží rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz -  nej-
později týden před konáním slav-
nostní akce.

Bc. Martina Tučková
Odbor správní a vnitřních věcí – matrika

třeba přísně odlišit od usazení, při 
kterém osoba trvale podniká v ci-
zím státě podle zákonů daného stá-
tu. Spousta podnikatelů neví, co je 
pro podnikání v ostatních zemích 
Evropské unie potřeba. Proto této 
možnosti nevyužívají. Přitom se 
stačí obrátit na JKM, které zjistí 
informace ohledně podmínek pod-
nikání v jiných členských státech 
Unie a pomohou Vám zodpovědět 
širokou škálu praktických otázek.                                     

Na území Ústeckého kraje bylo jed-
notné kontaktní místo zřízeno na 
živnostenském odboru Magistrátu 
města Ústí nad Labem. Potřebné 
formuláře a další informace též 
naleznete na oficiálním webovém 
portále pro podnikání a export  
www.businessinfo.cz. Služby jed-
notného kontaktního místa jsou 
podle stávající legislativy bezplatné.

Bc. Radka Markowiczová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Chcete rozšířit své podnikání do 
jiné země EU? Pak je tu pro vás 
takzvané jednotné kontaktní místo. 
Jednotné kontaktní místo (JKM) 
bylo zřízeno na základě zákona č. 
222/2009 Sb., o volném pohybu 
služeb jako informační místo pro 
podnikatele na vnitřním trhu Ev-
ropské unie.  
Hlavním cílem JKM je usnadnit 
začínajícím podnikatelům vstup 
do podnikání, případně zmírnění 
překážek pro stávající podnikatele, 
kteří mají zájem o rozšíření svých 
podnikatelských aktivit nejen na 
území ČR, ale i v jiných členských 
státech EU. JKM jsou zacílena na 
pomoc podnikatelům v oblasti po-

Již po druhé v tomto roce jsme 
přivítali do života naše nejmenší.  
Pro vyšší účast dětí proběhlo vítá-
ní ve dvou vlnách a to od 14:30 h. 
a 15:30 h. Naše nejmenší spoluob-
čánky přivítala paní místostarost-
ka Zuzana Bařtipánová a popřála 
našim nejmenším do života hodně 
štěstí a zdraví. 
Ráda bych touto cestou poděkova-
la všem zúčastněným i těm, kteří  
se na této slavností akci podíle-
li. Jsou to děti z mateřské školky  
Síbova ulice za přednes básniček  
a předání květin našim maminkám, 
studentu gymnázia za hudební  
doprovod. Všem výše jmenovaným 
patří velký dík. Vítání občánků  
proběhlo ve velmi příjemné atmo-
sféře.

Kontakt na JKM v Ústí nad Labem:
Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Telefon: + 420 475 271 246, E-mail: jkm@mag-ul.cz

Na světě jsme přivítali:  

Alexandru Maršálkovou,

Lucinku Dobošovou,

Terezku Hufnagelovou,

Pavlínku Ondrušovou,

Gábinku Proškovou,

Elišku Kohlschütterovou,

Aničku Křížovou,

Adélku Kokyovou,

Anežku Šolínovou.

 

Ondráška Štěrbu,Filípka Slivoně,Pavlíka Měšťáka,Tomáška Kuchaře,Danielka Žoltáka,Radečka Haase.

Foto: Václav WeberNově přivítaná miminka s maminkami
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Spolužáci se sešli po více než padesáti letech

Na školu v poválečné době rádi vzpomínáme

vybavit si jména. Ale uplynulý čas 
smazal ostych před autoritou a za 
chvíli nikdo nepoznal, kdo je učitel 
a kdo žák. 
Jak už to bývá, na to, co jsme pova-
žovali za nespravedlivé a proti nám, 
jsme najednou vzpomínali s humo-
rem a trochou nostalgie.
Je prima, že my, kteří jsme tehdy 
neměli ponětí, co je mobil a po-
čítač, jsme se díky této technice  
a aktivním spolužákům mohli se-
tkat. Není totiž důležité, jak staré 
jsou vzpomínky, ale jestli máte ně-
koho, s kým si rádi zavzpomínáte.

Jaroslava Dlouhá

Už je nám letos 77 a po 13. jsme 
se sešli v příjemném prostředí re-
staurace Corbetta. Bylo nás 35. Od 
prvního dne ve škole 1. 9. 1945 
uplynulo hodně vody - 71 let.  
A přece jako by to bylo nedáv-
no. Bylo po válce - bomby spadly  
i v okolí Bíliny - na Adéle, v pís-
kovně za Chlumem, bombardová-
ní Drážďan - rudé nebe bylo vidět 
i u nás, potom průjezd Rudé armá-
dy ze směru od Teplic na Prahu, 
poslední výstřel v Bílině - na ko-
lonu Rudé armády v Pražské ulici, 
Revoluční gardy, Němci s bílou 
páskou, vylidněné město.
Ve škole nebyly české učebnice, 
psali jsme křídou na malé břidlico-
vé tabulky. Teprve ten, který zvládl 
základy psaní, dostal tužku a papír. 
Chodili jsme i na povinné školní 
brigády - sběr mandelinky bram-
borové, chroustů, námelu v obilí 

a žili jsme docela obyčejný život. 
Vzpomínalo se na učení, učite-
le, školní režim. Co učitel řekl, 
bylo zákonem doma potvrzeným.  
Volné chvilky jsme trávili venku, 
ať už v teple na koupališti nebo  
v zimě bruslením na rybníku.  
Na největší pohodu jsme čekali na 
nedělní pohádku z rádia a večerní 
četbu knih. Někteří z nás používa-
li i baterku ke čtení pod peřinou. 
Četli jsme všechno. Však také kni-
ha byla nejkrásnějším vánočním 
dárkem. 
I když to byla doba poválečná,  
v obchodech chyběla spousta zbo-
ží, přesto na ni rádi vzpomínáme 
- bylo to naše dětství. Lidské hod-
noty a vztahy byly rozhodně lep-
ší - děti i dospělí měli k sobě blíž  
a dokázali si pomáhat. 

Dorotka Kohoutová (Gobstová)

Škola - slovo, při kterém se každé-
mu vybaví něco jiného. Poznám-
ky, taháky, kamarádi, vzpomínky.  
Ovšem jsou-li ty vzpomínky 56 let 
staré a přesto tu jsou, je to bezva. 
To jsme si mohli vyzkoušet my,  
bývalí žáci 8.A základní školy na 
gymnáziu, kteří jsme ukončili po-
vinnou školní docházku v roce 
1960. 
Sešli jsme se 28. května a nebylo to 
setkání ledajaké. Vždyť letos všich-
ni oslavili nebo oslaví sedmdesátku. 
Jistě, každý se za ta léta trochu změ-
nil a náš tehdejší třídní učitel pan 
Sekera měl pochopitelně problém Bývalí žáci 8.A základní školy na gymnázi

Po třinácté se sešli spolužáci, kteří spolu nastoupili do školy v září 1945

SENIOŘI SE ROZLOUČILI 
PŘI KUŽELKÁCH

Senioři z Klubu důchodců 1 na Pražském Předměstí se přes prázdniny 
nebudou stýkat pravidelně každý týden, a tak bylo zapotřebí se společně 
rozloučit. Vyrazili tedy na oblíbené kuželky. Hra byla jednou z posledních 

akcí, kterou v tomto školním roce uspořádali. O prázdninách se však 
někteří sejdou znovu. Vyrazí totiž na společnou dovolenou do Beskyd. 

Pravidelné setkávání v klubu začne opět v září.

Foto: Václav Weber

Foto: D. Kohoutová

Foto: archiv klubu

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ
S MATEŘINKOU

V obřadní síni Městského úřadu Bílina se konalo slavnostní vyřazení 
předškoláků z MŠ Čapkova ze třídy Motýlci a Včelky, a ze třídy Sluníč-
ka odloučeného pracoviště MŠ Za Chlumem. Slavnostní akt byl zahá-
jen úvodním projevem ředitelky mateřské školy Lenky Zlatohlávkové. 
Již tradičně svým vystoupením přispěl i starosta města Bíliny Oldřich 
Bubeníček. Budoucí žáci základních škol převzali šerpu, pamětní list  
a knihu. Starosta města, ředitelka MŠ a třídní učitelky Kamila Nováčko-
vá, Alena Štolbová a Hana Gojdičová jednotlivým předškolákům popřáli 

mnoho úspěchů v dalším životě. V zá-
věru předškoláci společně zazpívali 

za hudebního doprovodu klavíru, 
na který zahrál učitel ZUŠ Bílina.

Slavnostnímu aktu byl příto-
men hojný počet rodičů 

dětí  a dalších rodinných 
                   příslušníků.

MŠ Čapkova, 
Bílina
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Děti prožily africké dobrodružství

Z Bořně si Sokolové prohlédli město i okolí 
pový tábor. Zde obdrželi dospělí 
účastníci chleba s domácím škvar-
kovým sádlem posypaný cibulkou. 
Děti soutěžily v pojídání domácí-
ho koláče, kdy se museli prokousat 
do středu, kde byla zapečená pěti-
koruna. Potom účastníci pokračo-
vali po zelené až k restauraci 
U Kádi, kde jim byly předány slad-
ké odměny. Takto zdolali účastní-
ci celkem asi 6 km, avšak děti tak  
10 km. Ty totiž při výstupu běhaly 
nahoru a dolu.

Radek Nedbálek

Pravidelná činnost DDM Bílina,  
v tomto školním roce, pomalu 
končí. Přípravy na léto jsou v pl-
ném proudu, stále můžete Vaše 

Oslava Dne dětí je tradiční akcí, 
kterou DDM Bílina pro děti po-
řádá. Letošní Hrátky se zvířátky, 
jak už název napovídá, jsme pojali 
trochu netradičně. Návštěvníkům 
jsme nabídli pořad Africké dob-
rodružství, nafukovací atrakci, 
ukázku domácích zvířátek, kdy 
se děti mohly seznámit například  
s kravičkou, prasátkem, pejskem  
a kočičkou, ovečkou s jehňátkem, 
kozami či koníkem, dále jsme na-
bízeli facepainting a několik tvo-
řivých dílniček, kde se vyráběla 
housenka z bambulek, přáníčko  
s tučňákem, motýlkový náramek  
a šnečí farmu. 
Při vstupu na zahradu obdrželo 
každé dítko dáreček, kterým akci 
podpořila VZP Teplice, tímto jí 
děkujeme. V parku u DDM Bíli-
na probíhaly soutěžní disciplíny, 
kdy si za jejich splnění mohly děti 
vybrat z velkého množství dárků, 
připravených v našem stánku. Ce-
lou akci moderoval Jirka Fait. Akce 
se zdařila, o čemž svědčí i vyšší ná-
vštěvnost v porovnání s loňským 
rokem a kladné reakce dětí i rodičů.  

Bílinští Sokolové a jejich rodinní 
příslušníci se sešli u autobusové 
zastávky v ulici Jižní na Pražském 
předměstí a vydali se na vrchol 
Bořně. Výstupu se účastnilo i ně-
kolik malých Sokolíků. Po zelené 
turistické značce účastníci dopu-
tovali na vrchol ve výšce 539 met-
rů. Zde se pokochali pohledem na 
České Středohoří a Krušné hory. 
Krásně bylo vidět i město Bíli-
na a přilehlé obce. Při sestupu po 
zelené značce směrem na Kyselku 
se účastníci zastavili u Bořeňské 
chaty, kde pořadatelé rozbili sestu-

Při pořadu Africké dobrodružství se děti ocitly téměř v džungli

Sokolové se kochali výhledem  Bořně. Foto: Radek Nedbálek

Sokolíci prožili vodácký den na Barboře
TJ Sokol Bílina uspořádal vodác-
ký den na vodní nádrži Barbora 
v Oldřichově. Během této akce, 
určené dětem i dospělým, absolvo-
vali účastníci několik projížděk na 
nafukovacím raftu a kánoi. 
Tentokrát přálo počasí, a tak se na 
Barboře sešlo spoustu dětí i dospě-
lých. Všichni dorazivší se při akci 
bavili, což bylo cílem pořadatelů. 
Každý dětský účastník si odnesl 
sladkou odměnu. Loučili jsme se s 
tím, že příště pojedeme už na te-
koucí vodě, a to v červnu na řece 
Bílině. 
Poděkování patří všem zúčastně-
ným za tak hojnou účast. Velké po-
děkování patří také městu Bílina za 
finanční podporu této akce.

Radek Nedbálek

Foto: DDM

Foto: Radek Nedbálek

děti přihlašovat na příměstské tá-
bory nebo výlety, které na začátku 
a konci prázdnin máme v nabídce. 
Na začátek nového školního roku 

pro Vás připravujeme velkou za-
hajovací akci, sledujte proto naše 
webové či facebookové stránky.
                                                  (ddm)
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Děti z jeslí si užily oslavu i výlet za pohádkou

ZŠ Lidická vyhrála knihy pro svou knihovnu

Předškoláci dostali šerpy v obřadní síni

Devátá základka roku je z Bíliny

Děti z MŠ Žižkovo údolí si závěr 
školního roku opravdu užívaly. 
Paní učitelky připravily oslavu 
Mezinárodního dne dětí plnou 
soutěží, ale zároveň jej děti od rána 
prožívaly v karnevalovém reji.
Výlet za pohádkou na zámek Plo-
skovice byl také jedinečným zážit-
kem.Ve spolupráci s paní učitelkou 
se ZUŠ proběhla hodinka tance  
a na závěr předškoláci ukončili 
kurz plavání.
Teď se již všichni těšíme na prázd-
niny a v září už se těšíme na další 
společné prožitky v naší školičce. 

Učitelky MŠ

škol byla v letošním jubilejním roč-
níku i naše škola.
Knihy ve škole předala zástupkyně 
nakladatelství pro Ústecký region 
a spoluzakladatelka projektu Mgr. 
Lenka Böehmová za přítomnosti 
žáků zúčastněných v projektu, ře-
ditelky školy Mgr.Ivany Svobodové 
a spoluautorky úspěšné projektové 
žádosti Bc. Radky Krzákové.
Získané knihy škola využije nejen 
pro práci se žáky v hodinách anglic-
kého jazyka, ale také v mimoškolní 
zájmové činnosti žáků. 
Děkuji touto cestou paní učitelce 
Radce Krzákové za skvělou práci, 
kterou na projektu odvedla, žákům 
7. ročníku za spolupráci a nakla-
datelství MacMillan za věcný dar  
a podporu čtenářského a jazykové-
ho vzdělávání žáků.

Mgr. Marie Sechovcová

Po posazení dětí řekl několik slov 
starosta i ředitelka. Pak se přešlo 
k samotnému šerpování. “Vždy se 
přečetlo jméno, dítě přišlo k paní 
učitelce a ta každému předala šerpu 
a malý dárek. 
Od pana starosty dostaly pamětní 
list,” doplnila ředitelka. Když bylo 
vše předané, děti si společně zazpí-
valy a řekly básničku. 

(red)

výborném 9. místě z celkem pade-
sáti škol Ústeckého kraje. V anketě 
hlasovali současní žáci i absolventi. 
“Naše škola se umístila jako jediná 
škola v Bílině na předním místě v 
této anketě. Letos jsme byli devátí, 

loni dokonce sedmí,” uvedla ředi-
telka školy Eva Flenderová. 
Hlasování se konalo prostřednic-
tvím sociální sítě, do ankety se za-
pojilo několik stovek základních šk
ol.                                                   (pn)  

V červnu převzala ZŠ Lidická v Bí-
lině z nakladatelství MacMillan 96 
knih a šek v hodnotě 1000 korun 
pro vybudování anglické knihovny 
ve škole. Základní škola se v lednu 
zapojila do soutěžního projektu 
Grab the Reader jehož vyhlašova-
telem je nadační fond Prague Post 
a nakladatelství MacMillan Educa-
tion. Tento projekt, který probíhá 
již 5. rokem, se zaměřuje na pod-
poru rozvoje čtenářských a jazyko-
vých dovedností ve školách po celé 
České republice formou zakládání 
anglických knihoven. Školy, které 
se zapojily do soutěže, vypracovaly 
kromě projektové žádosti, metodo-
logii využití literatury v hodinách 
a práci s ní. Odborná porota pak 
mezi žádostmi vybírala ty nejlep-
ší, které odměnila právě anglickou 
literaturou. Mezi oceněnou pěticí 

Sedmnáct dětí ze třídy Delfínků při 
mateřské škole ve Švabinského ulici 
se zúčastnilo slavnostního šerpová-
ní na městském úřadě. 
“Chtěli jsme uspořádat trochu jiné 
rozloučení s budoucími prvňáčky, 
než v minulých letech, kdy jsme 
děti šerpovali sami ve školce,” uved-
la ředitelka Ladislava Pěchová. 
Děti šly za doprovodu hudby  
v obřadní síni seřazené za starostou 
města a ředitelkou školky až na svá 
místa do první řady. 

V Základní škole Za Chlumem se 
výborně studuje. Vyplývá to z an-
kety Základka roku, která měla za 
cíl ohodnotit výuku ve školách z 
pohledu žáků a absolventů. Základ-
ní škola Za Chlumem skončila na 

Anglickou literaturu využijí žáci v hodinách anglického jazyka i při zájmových 
činnostech

Foto: Václav Weber
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mem a z mateřinky v Čapkově ulici. Jakmile 
děti vše zvládly, užily si diskotéku nebo sko-
tačení v nafukovacím hradě. Při organizaci 
pomáhali deváťáci ze Základní školy Aléská.
Olympiádu slavnostně zahájila místostarost-
ka města Veronika Horová. Přítomni byli 
také radní města Jiří Konárek, vedoucí odbo-
ru školství, kultury a sportu Eva Böhmová a 
ředitel městské policie Petr Kollár.            (pn)

Výsledky:
1. místo – MŠ Aléská - Kamarádi
2. místo – ZŠ Chlum přípravný ročník - 

Chlumáček
3. místo – MŠ Čapkova - Motýlci
4. místo – MŠ Ohníč - Ohníček
5. místo – MŠ Hrobčice - Sluníčka
6. místo – MŠ Čapkova – Včelky
7. místo – MŠ Chlum – Sluníčka
8. místo – ZŠ Lidická – přípravný ročník
9. místo - MŠ Hrobčice - Berušky

Zábavné sportovní disciplíny připravil Dům 
dětí a mládeže pro předškoláky při Olympi-
ádě mateřských škol. Té se zúčastnilo devět 
družstev ze čtyř mateřských školek a dvou 
přípravných tříd základních škol. Na malé 
sportovce čekal běh, štafeta, hod pěnovým 
oštěpem a kostkou, skok do dálky a překáž-
ková dráha. Nejlépe se vedlo dětem z mate-
řinky v Aléské ulici, z přípravky ZŠ Za Chlu-

Foto: Pavlína Nevrlá a DDM
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Schválila:
 Uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace ve výši:
*15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Svazem tě-
lesně postižených v ČR, z. s., místní 
organizace Bílina, jako příjemcem 
na poznávací výlety v roce 2016. 

  10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Spor-
tovní klub KRASO Bílina, z. s., jako 
příjemcem na úhradu startovného  
a částečně i cestovních výloh na 
soutěže Český pohár, Pohár ČKS a 
Projekt BRUSLIČKA. 

  50.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací 
Klub rybolovné techniky Bílina jako 
příjemcem na pořádání MS juniorů  
v rybolovné technice, konané v ob-
dobí od 21.07. do 24.07.2016. 

  25.000 Kč mezi městem Bílina 

Schválila:
 Přijetí finančního daru od Ústec-

kého kraje za umístění v krajském 
kole soutěže ZLATÝ ERB 2016 v 
kategorii „Nejlepší elektronická 
služba“, v celkové výši 20.000 Kč.

 Uzavření dohody o ukonče-
ní smlouvy o výpůjčce uzavřené 
06.05.2009 mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a Historickým 
spolkem města Bíliny jako vypůj-
čitelem, kdy předmětem smlouvy 
o výpůjčce je prostor v areálu býva-
lého zámeckého pivovaru v Bílině, 
o výměře 82,16 m2. Smlouva o vý-
půjčce se touto dohodou ukončuje 
k 30.06.2016. 

 Uhrazení členského příspěvku 
Sdružení lázeňských míst ČR za 
rok 2016. 

 Zapojení fondu investic MŠ Čap-
kova v celkové výši 88.050 Kč na 
vybourání betonových chodníků, 
zatravnění plochy na školní zahra-
dě a opravu přístupových „boč-
ních“ chodníků, vše na školní za-

parku Kyselka (za předpokladu vy-
užití finanční podpory z Operační-
ho programu Životní prostředí) a 
zahájení projektové přípravy akce.

 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
o dílo č. 008/2016 z 04.04.2016 uza-
vřené mezi městem Bílina jako ob-
jednatelem a společností Profistav 
JH, s. r. o. Předmětem dodatku je 
navýšení ceny díla o bourací prá-
ce pří výstavbě nových chatiček v 
autokempu – tři chatičky dvoulůž-
kové, tři chatičky čtyřlůžkové. Pod-
pisem dodatku pověřuje starostu 
města.

 Uzavření dohody o provedení 
technického zhodnocení mezi měs-
tem Bílina a HNsP, s. r. o., Bílina, 
jejímž předmětem je souhlas vlast-
níka nemovitosti –města Bíliny s 
provedením rekonstrukce ordinace 
urologie na náklady uživatele ne-
movitosti.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídka pro veřej-

nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadání veřejných zaká-
zek malého rozsahu městem Bílina 
na akci „Dodávka a montáž sezónní 
přetlakové tenisové haly v Bílině“ je 

nou Kittlovou jako likvidátorem. 
Předmětem dodatku je prodlou-
žení funkčního období likvidátora 
společnosti, a to od 01.07.2016 do 
31.12.2016. . 

Zřídila:
 Pracovní skupinu pro přípravu 

podkladů a stanovení podmínek 
prodeje areálu bývalých vojenských 
kasáren v Bílině, ve složení: Ven-
dula Vodičková (HNHRM), Ing. 
Michal Vyhnálek (ANO 2011), Jo-
sef Horáček (Nezávislí), Jiří Koná-
rek (KSČM), Ing. Petr Rosenkranz 
(TOP 09), Ing. Olga Roučková 
(ředitelka Městských technických 
služeb Bílina), Ing. Helena Volfová 
(vedoucí oddělení životního pro-
středí), Ing. Vladimíra Kebrtová 
(tajemnice pracovní skupiny).

Souhlasila:
 Se stanovením podmínek pro 

udělení souhlasu s umísťováním 
předmětů sloužících k odpočinku, 

jako poskytovatelem a panem Ja-
kubem Jaklem jako příjemcem na 
akci Setkání přátel vozů Citroen 
– 4. ročník, která se uskuteční od 
15.07.2016 do 17.07.2016. 

  10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací 
Foosball Severní Čechy, z. s., jako 
příjemcem na náklady spojené s re-
alizací a propagací krajských turna-
jů ve foosbalu v roce 2016. 

 Ukončení smlouvy o nájmu č. 587 
prostor sloužících podnikání na ad-
rese Fišerova 395, Bílina, uzavřené 
mezi městem Bílina jako pronají-
matelem a panem MVDr. Zdeňkem  
Řiháčkem, bytem Rohová 181, 
Teplice 415 01, jako nájemcem, 
dohodou k 30.06.2016, dle žádosti 
nájemce.

 Zveřejnění záměru pronájmu 
prostor na adrese Fišerova 395, 
Bílina, o celkové výměře 42,69 m2 
pro účel využití jako veterinární or-
dinace, provozovna.

 Podání žádosti o nadační pří-
spěvek z grantu NADACE ČEZ s 
názvem Oranžové hřiště na pro-
jekt VOLNOČASOVÁ PLOCHA 
- KYSELKA, Kyselská ulice p. p. č. 
1896/1.

 Záměr revitalizace lázeňského 

hradě MŠ Čapkova. 
 Zapojení fondu investic Centrální 

školní jídelny Bílina na pořízení 2 
ks elektrických smažících pánví do 
kuchyně. 

 Prodejní ceny zboží pro Infor-
mační centrum Bílina – záložka 5 
Kč, leporelo 39 Kč a hrnek Bíliny 
129 Kč včetně krabičky. Uvedené 
ceny jsou včetně DPH. 

 Navýšení kapacity ZŠ Lidická 
v Bílině o 15 žáků, tj. na celkovou 
kapacitu 360 žáků, s účinností od 
01.09.2017. 

 Účetní závěrku k 31.12.2015 MŠ, 
ZŠ a ostatním školským zařízením 
zřizovaných Městem Bílina včetně 
rozdělení hospodářského výsled-
ku do fondů dle návrhů ředitelek a 
ředitele těchto příspěvkových orga-
nizací. 

 Uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o výkonu funkce likvidátora z 
04.12.2015 uzavřené mezi společ-
ností Rekreační a sportovní za-
řízení Bílina, s. r. o., a Ing. Růže-

nabídka společnosti Techtex, s. r. o., 
Praha. 

Vzala na vědomí:
 Zápis z jednání komise pro škol-

ství, kulturu a sport z 16.05.2016.
 Informaci odboru nemovitostí  

a investic o havarijním stavu ležaté 
kanalizace HNsP LDN A, B a souhla-
sí s postupem odboru nemovitostí  
a investic.

 Přehled čerpání finančních pro-
středků jednotlivých odborů Měst-
ského úřadu Bílina, za období leden 
až duben 2016.

 Informace jednatele společnosti 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., ohledně postupu prací 
na LDN B, zahájení činnosti domu 
pro seniory na LDN D a zhodnocení 
situace v suterénu HNsP – kuchyně  
a rehabilitace.

 Žádost společnosti Helix medical, 
s. r. o., Teplice, zastoupené MUDr. 
Petrem Najmanem a MUDr. Abdo 
Al-Qufaishem, o pacht části závodu 
– ordinace otorhinolaryngologie, se 
sídlem v HNsP, s. r. o., Bílina, a zá-
roveň pověřila jednatele společnos-
ti přípravou podkladů na jednání 
valné hromady.

rekreaci a stravování, dle návrhu 
předloženého právním zástupcem 
města, ředitelem MP Bílina a členů 
RM

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou zakázky 

malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 – pravidla pro přípravu a 
zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu městem Bílina na akci 
„ZŠ Aléská – oprava dlažby na 
chodbách 1. NP – u učeben první-
ho stupně“ je nabídka společnosti 
HAVI, s. r. o., Teplice. 

Vzala na vědomí:
 Zápis ze sociálně zdravotní komi-

se konané 18.05.2016.
 Informaci Ing. Růženy Kittlové, 

likvidátorky společnosti Rekreač-
ní a sportovní zařízení Bílina, s. r. 
o., v likvidaci, o průběhu likvidace 
společnosti. 

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

Rada města na své 13. schůzi konané 
31. května 2016 mimo jiné:

Rada města na své 14. schůzi konané 
14. června 20016 mimo jiné:
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PŘENECHÁM TRAFIKU
s terminálem Sazka

Na sídlišti Za Chlumem.

Tel. 777 550 828Roman CHARVÁT

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV, MALOVÁNÍ
REKONSTRUKCE KOUPELEN
HODINOVÝ MANŽEL
Bílina, Tylova 152/3
Tel.: 606 492 146

Vzpomínka
Stále vzpomínáme na našeho milovaného 

manžela, tatínka a dědečka 

Jana Pokorného,
který tragicky zahynul dne 20. června 2014

v Bílině Důlní ulici na stavbě haly
pro stavební společnost se sídlem v Bílině 

Na Větráku. 
Tiše vzpomínají manželka Jaroslava, 

dcery Dana a Pavla s rodinami. 

Vzpomínka
Dne 20. července uplyne 20 let, kdy nás 

navždy opustila 

Jiřina Vydrová.
Stále vzpomínaná manžel 
a dcery Martina a Helena 

s rodinami. 

Vzpomínka
Dne 4. 7. 2016 uplynulo 8 let 

co nám náhle odešel náš syn a bratr 

PETR TRUNEČEK.
S láskou vzpomínají 

rodiče a bratr s rodinou. 

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 2. 6. 2016 jsme si připomněli již 14. 
výročí úmrtí našeho tatínka, manžela, 

pana 

JOSEFA SEIDLA 
z Bíliny.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Blahopřání
Milá paní

OLGA SVOBODOVÁ
slaví své životní jubileum 90 let 
(nar. 28. 7. 1926)
Přejeme zdraví, štěstí, lásku a hodně 
„Božího požehnání“

Přejí Eliška a kluci, rodina Neumanova 
a děti, neteř Lída s rodinou.

Rozloučení s prvním stupněm
se dát do soutěžení. Nejvíce děti 
ocenily, že konečně mohou „lítat“ 
po chodbě a neuslyší naše obvyklé: 
„Kam zase letíš, nehoň se!“
Otázky na téma „Česká pohádka“ 
daly dětem řádně zabrat, ale po-
těšily mne, přehled opravdu mají. 
Večer se nachýlil, spacáky připrave-
ny, filmy také, hlavní náplň filmové 
noci mohla začít. Některé „sovičky“ 
byly vzhůru téměř do rána, ale ten-
tokrát to opravdu nevadilo. Spo-
lečná snídaně nás všechny řádně 
probrala, bohužel vše uteklo velmi 
rychle a tím teď nemyslím jen spo-
lečnou filmovou noc ve škole. Bude 
se mi stýskat.

Lucka Hellingerová, třídní učitelka

Na základní škole Lidická se konalo 
rozloučení 5.B s prvním stupněm. 
Tak jak jsme v první třídě začínali, 
tak jsme společným nocováním na 
konci páté třídy končili. Čaroděj-
nickou noc vystřídala noc filmová, 
no jo, jsme už o pár let starší.
Sraz v pátek odpoledne, tentokrát 
se do školy opravdu těšili všichni. 
Zásoby přinesly děti veliké, skoro 
to vypadalo, že budeme ve škole 
nocovat nejméně týden. Rodiče se 
o všechny dobroty opravdu skvěle 
postarali a já jim ještě jednou velice 
děkuji. Švédské stoly se prohýbaly 
pod úžasnými dobrotami a my ne-
věděli co sníst dříve. Společný pří-
pitek, pizza, posezení a mohli jsme 

Poděkování
Obyvatelé Domů s pečovatel-
skou službou v Bílině děkují za 
příkladnou starostlivost a péči 
paní vedoucí Bc. M. Kalivo-
dové a ostatním pracovnicím.  
Velmi mile s námi hovoří, zajiš-
ťují potřebné, jezdí s námi na vý-
lety, zkrátka jsme rádi, že jsou tu  
s námi. Ještě jednou za vše děku-
jeme.

Obyvatelé Domů 
s pečovatelskou službou

Poděkování
Děkuji ženám, které mi 25. 5. 2016 
na Žižkově náměstí poskytly po-
moc při zdravotní indispozici.

Dagmar Várošová

Dobré slovo, pochopení, vstřícnost 
a znalosti, to jsou hlavní předpokla-
dy, které hledají čtenáři v knihovně. 
Nejde jen o půjčování knih, ale také 
setkání s přáteli podobných zájmů a 
hovorů o knižních novinkách nebo 
doporučení jednotlivých knih.
V centru takového dění stojí kni-
hovnice, která musí umět knihu na-
bídnout, odhadnou povahu čtenáře  
a umět s nimi mluvit. Za takovým 
člověkem budou čtenáři rádi přichá-
zet, ať se jedná o mladší nebo starší 
generaci. Jsme rádi, že v knihovně 
Za Chlumem máme skvělou kni-

hovnici Aničku Baumgártnerovou, 
které bychom chtěli všichni podě-
kovat za nejen vstřícné 
jednání, ale i odborné 
znalosti. Jsme velmi 
rádi, že ji 
tady máme.

Vděční čtenáři z Chlumu

Setkání s milým člověkem pohladí duši
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Vít Máliš

Jiří Nechvátal

Jiří Nechvátal

Bílinské kendo slavilo úspěch na závodech 
Kojika Cup v belgickém Gentu

Na krajských přeborech zacinkalo

Atletická sezóna je v plném proudu

bylo 2. místo Víta Máliše (SDM Bí-
lina) v zápase věkové kategorie 13 
až 15 let. Ten vyhrál v semifinále 
nad francouzem Doshem a ve finá-

získal bronz ve vrhu koulí a v hodu 
diskem. S přehledem pak získal 
titul přeborníka v hodu oštěpem. 
Titul přeborníka získali také Tonda 
Janetka v běhu na 400 metrů, stří-
brnou medaili vybojovala věkem 
teprve žákyně v novém oddílovém 
rekordu Kamča Frontzová v běhu 
na 100 metrů. Pro stříbro si zaběh-
ly také juniorky Káťa Sentenská 
v běhu na 400 metrů a v běhu na 
800 metrů Áďa Civínová. Ve sko-

nek a Aleš Slouka, všichni obsadili  
ve svých kategoriích v silné konku-
renci druhé místo.
Z kraje jara udělal všem fanouš-
kům radost bílinský vrhač Libor 
Bařtipán, který se účastnil Mist-
rovství Evropy veteránů v italské 
Anconě. Opora ligového mužstva 
získala hodem k hranici 58 metrů 
zlatou medaili a titul Mistra Evropy  
v oštěpu.
Rozběhly se také soutěže družstev 
mládeže. Žactvo má těžkou pozi-
ci, neboť členskou základnu tvoří 
především mladší ročníky. Plánem 
tedy je získat v letošním roce zku-
šenosti, prosadit se individuálně na 
krajských přeborech a uspět příští 
rok. Nicméně i tak mají starší žá-
kyně šanci bojovat o třetí příčku  
v krajském přeboru, kdy sázejí mís-
to na kvantitu na kvalitu. V září se 
utkají junioři a juniorky Mistrov-

le podlehl angličanovi Konradaso-
vi. V této věkové kategorii soutěžilo 
celkem 32 závodníků a mezi nimi 
také ukazovali pěkné kendo naši 

ku o tyči si stříbro vyskákal Honza 
Lepeška. Bronzovou medaili si za-
sloužili Pavel Prchal ve skoku vy-
sokém a Káťa Bartošová ve skoku  
o tyči. Závěr patřil štafetám. Zatím-
co kluci ve složení Honza Lepeš-
ka, Tonda Janetka, Martin Bartoš  
a Honza Smrž získali stříbro, děvčata 
ve složení Kristýna Mrzenová, Ven-
dy Žitná, Vendy Menclová a Kam-
ča Frontzová vybojovala v novém 
oddílovém rekordu titul přebornic.  

ství Čech, kdy oddíl získal některé 
posily na hostování z jiných oddílů 
a družstvo bude doplněné o žactvo. 
Je reálná šance uspět a všichni se na 
Mistrovství zodpovědně připravují.
Prvoligový tým mužů prochází ge-
nerační obměnou, kdy začínají pro-
mlouvat junioři a dorostenci, kteří 
se umísťují na předních příčkách 
republikových tabulek a přináší le-
tos týmu body. Pomalu nahrazují 
opory, které v týmu skončili buď ze 
zdravotních nebo z výkonnostních 
důvodů, kdy např. dlouholetá opo-
ra Pavel Benda startuje letos v ex-
tralize. V prvním kole obsadil tým 
sedmou příčku o pouhé dva body  
a dá se předpokládat, že mu bude 
po loňském vítězství patřit umís-
tění v půlce tabulky. Vzhledem  
k tomu, že startuje řada mladých, 
dají se očekávat velmi dobré příští 
sezóny a oddíl jde správným smě-

další bílinští kendisté Martin Dun-
ka a Petr Bureš. Petr Bureš dokonce 
skončil na pěkném 4. místě, když 
ho ve čtvrtfinále ve velmi drama-
tickém utkání až po prodloužení 
vyřadil již výše zmiňovaný vítěz 
Konradas.
V soutěži týmů se nám také celkem 
dařilo, ale od bronzové medaile nás 
dělil jeden vyhraný zápas.
Bílinský tým ve složení Martin 
Dunka, Vít Máliš, Petr Bureš a Jan 
Neumann doplněný o kamaráda 
z Litvy vyhrál nejprve nad němci 
z Katany Frankfurt, a potom nad 
kendisty z hradeckého oddílu No-
zomi dojo Earth. Ve čtvrtfinále klu-
ci podlehli velmi kvalitnímu fran-
couzskému týmu Budo.
Všem našim klukům děkuji za 
vzornou reprezentaci a za vzorné 
chování na závodech a po celou 
dobu zájezdu. Výjezd bíliského 
kenda se uskutečnil za finanční 
účasti města Bílina.

V kategorii mladšího žactva a elévů 
panuje nebývalá konkurence. I tak 
se ale podařilo získat pár cenných 
medailí. Titul přeborníka vybojo-
vala Káťa Reiserová (míček). Střbro 
získali Péťa Skramušská (60m  
a dálka) a Emča Sebránková 
(600m), bronz pak Míša Kruťová 
(dálka).Nyní jsou na programu 
národní mistrovství dospělých, do-
rostenců a juniorů. Krajské přebory 
vyhlíží dorostenci a starší žáci.

rem, když dává důvěru mladým at-
letům. Ženské družstvo se rozpadlo  
a to z důvodu, že řada atletek letos 
startuje ve výších soutěžích, buď  
v extralize za AK Škoda Plzeň nebo 
v první lize za AK Most. Oddíl  
e rozhodl nebránit jim ve výkon-
nostním růstu.
Mistrovství republiky tradičně 
otevřeli vícebojaři, kteří se utkali  
na stadionu ASK Slavia Praha. Bílin-
ský oddíl byl zastoupen novými na-
dějemi Kamilou Frontzovou, která  
v žákyních obsadila díky vylepšené-
mu oddílovému rekordu v součtu  
4 107 bodů celkové 13. místo a Jan 
Lepeška, který v dorostencích obsa-
dil v desetiboji výkonem 4296 bodů 
celkové 15. místo. Oba startovali  
v neskutečně velké konkurenci,  
kdy se bojovalo o limity na Mist-
rovství Evropy a jedná se o silnou 
generaci vícebojařů.

Letos poprvé se bílinští mladí ken-
disté účastnili mezinárodních zá-
vodů pro děti a juniory Kojika cup, 
který se každoročně koná v belgic-
kém Gentu. Vypravili jsme se tam 
autobusem, společně s oddílem 
hradeckých a pražských dětí. Bylo 
pro nás až překvapením, jak dobře 
se naši chlapci na závodech prezen-
tovali, neboť tento turnaj je velmi 
prestižní a pravidelně se ho účastní 
ti nejlepší děti a junioři z celé Ev-
ropy.
V zápase ve věkové kategorii 10 
až 12 let zazářil mladičký Jan Ne-
umann (SDM Bílina), kterému se 
povedlo z celkového počtu 38 zá-
vodníků obsadit krásné 3. místo. Až 
v semifinále ho přemohl belgičan 
Van Heughten, který nakonec celé 
závody vyhrál, když ve finále vyhrál 
nad japoncem žijícím v Německu 
Ishikurou. Dalším našim úspěchem 

Ve středu 25. května a v sobotu  
4. června se uskutečnily krajské 
přebory jednotlivců. Nejprve v ka-
tegorii dospělých, poté v kategorii 
mladšího žactva a elévů. V katego-
rii dospělých byla nejpilnější sběra-
telkou juniorka Vendy Žitná, která 
získala tituly ve vrhu koulí a v hodu 
diskem, stříbro si pak vyházela  
v hodu oštěpem. Libor Bařtipán 

Začíná léto a bílinští atleti mají za 
sebou již několik důležitých závo-
dů. Ty potvrdily, že bílinský oddíl 
patří mezi nejvýznamnější v kraji. 
Je třeba zmínit několik důležitých 
akcí, které se udály.
Sezóna začala Bílinskými víceboji. 
Protože AK Bílina patří mezi jed-
nu z bašt českého víceboje, kdy se 
bílinští atleti pravidelně účastní již 
několik let Mistrovství ČR mláde-
že, je nasnadě, že nejvýznamnější 
podnik mládežnických vícebojů se 
udál právě v Bílině. Neuvěřitelných 
300 elévů a mladšího žactva pomě-
řilo své síly za perfektní organizace 
a hezkého počasí, které daly vznik-
nout velkým výkonům a všichni se 
těší na další ročník. Z domácího 
oddílu se prosadili Anička Portová, 
Ema Sebránková, Prokop Sebrá-

Bílinští účastníci mezinárodních závodů pro děti a juniory Kojika cup. 
Foto: SDM Bílina
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Bílina již tradičně hostila finálové utkání

Memoriál Františka Veselého ovládli 
malí fotbalisté týmu Baník Most 1909

Kovačka vychytal dva body v Žatci

Příjemný areál FK Bílina byl již 
tradičním hostitelem finálového 
utkání Poháru hejtmana Ústecké-
ho kraje v kategorii starší a mladší 
žáci. Vyřazovací utkání se hrála v 
průběhu celého roku a strukturou 
soutěže prošly až do finále v obou 
kategoriích celky FK Teplice a FK 
Baník Most 1909. Obě utkání při-
nesla atraktivní podívanou. 
Oba celky potvrdily své postavení 
v regionálním měřítku a bylo vidět,  
že práce s mládeží v obou klubech 
je na vysoké úrovni. V obou katego-

Ve čtvrtek 16. června ovládli sta-
dion FK Bílina fotbalisté přípravek 
ročníku narození 2007 a mladší. 
Probíhal zde 7. ročník Memoriálu 
Františka Veselého, legendy praž-
ské Slavie reprezentačního týmu 
Československa. Letos se opět tur-
naje účastnilo 9 týmů, stejně jako 
v minulém roce. Obhájcem trofeje 
byli malí fotbalisté SK Slavia Praha, 
kteří chtěli putovní pohár odvézt 
zpět do Prahy. Novinkou letošního 
ročníku byla účast týmu z Německa 
- FSV Dippoldiswalde. Systém tur-
naje pořadatelé stanovili stejně jako 
v posledním ročníku. Hrál každý s 
každým. Již v úvodních kolech bylo 
zřejmé, kdo bude favoritem. Svá 
utkání s přehledem zvládali hráči 
FK Baníku Most 1909, SK Slavia 
Praha a FK Ústí nad Labem. Mezi 
těmito třemi týmy se také rozhodlo 
o tom, jaké bude pořadí na medai-
lových pozicích. Nakonec rozhodo-
vala minitabulka a o konečném po-
řadí rozhodl jeden gól ve prospěch 

Poté Bílina zcela vyrovnala hru a 
měla i šance na vyrovnání. Opět se 
však, po laciné ztrátě ve středu pole, 
mezi stopery uvolnil žatecký Zelin-
ka a zvýšil na 2:0.Těsně před kon-
cem poločasu přišla chvíle bílinské-
ho Tůmy. Nejprve vybojoval aut u 
žatecké branky, míč se po vhození 
k němu vrátil a on z otočky snížil.
I druhý poločas zahájila Bílina lax-
ně. V 48. minutě zůstal po rohu zce-
la volný Vávra a zvýšil hlavou na 3:1. 
Potom však přišly silné okamžiky 
bílinské ofenzívy. Nejprve Pavlíček 

riích si vítězství odnesli hráči Tep-
lic. V kategorii U15 bylo k vidění 
drama. Vedení dlouho drželi hráči 
Mostu, v posledních minutách se 
však trenérovi Teplic podařilo stří-
dání a Lukáš dvěma střeleckými zá-
sahy dokázal stav finálového střet-
nutí zvrátit. Obě trofeje tak putují 
do Teplic. „Do závěrečných kol se 
dostávají hráči těch velkých klubů, 
ale právě to, že si s těmito kluky 
mohou zahrát i fotbalisté z těch 
menších přispívá k jejich růstu“, 
hodnotil soutěž hejtman Ústecké-
ho kraje, který je zároveň starostou 
města Bílina, Oldřich Bubeníček. 
„Ústecký krajský fotbalový svaz 
nás již tradičně oslovil s nabídkou 

Mostu, který získal trofej před Sla-
vií a Ústím. „František Veselý ode-
hrál na našem hřišti poslední utká-
ní ve svém životě. Zemřel dva dny 
poté, kdy ještě rozdával fotbalovou 
radost vděčným divákům. Proto ve 
spolupráci s komisí mládeže Fot-
balové asociace České republiky již 
tradiční Memoriál pořádáme právě 
v Bílině. Letošní ročník je umoc-
něn výročním 40ti let od triumfu 
týmu Československa v Bělehradě. 

uvolnil na křídle Kotěšovského, ten 
unikl a přesně našel před prázdnou 
brankou Tůmu – 2:3. O tři minuty 
později po ose Mergl , Kotěšovský, 
skóroval volný Záhradský. V závěru 
zápasu se Žatec pokoušel o tlak na 
hosty, ale bílinští hráči nepřipustili 
domácí k vyloženým šancím, takže 
zápas dospěl k spravedlivé remíze. 
V rozstřelu chytil Kovačka tři pe-
nalty domácích a v šesté sérii roz-
hodl o zisku dvou bodů pro Bílinu 
bombou pod břevno Baran. Utkání 
velmi dobře řídil Trojan.

na pořadatelství obou finálových 
utkání. Jsme samozřejmě rádi, že se 
podobné akce v našem areálu ko-
nají, děláme všechno proto, aby se  
u nás všichni cítili jako doma“, uve-
dl za pořadatelský FK Bílina sekre-
tář klubu Václav Mojžíš.
V kategorii mladších žáků měl na 
vítězství FK Teplice velký podíl 
Kryštof Šebor, který do loňského 
roku působil pod vedením trenéra 
Martina Köhlera v dresu bílinské-
ho FK. „Náš tým mladších žáků ze 
soutěže vypadl ve čtvrtfinále až po 
penaltovém rozstřelu s Ústím nad 
Labem. Mohli jsme tu třeba dnes 
hrát my“, komentoval utkání bílin-
ský patriot.

Franta Veselý měl na titulu mistrů 
Evropy velký podíl“, řekl nám Petr 
Procházka z pořadatelského klubu. 
„Jsem rád, že tento turnaj zde v Bí-
lině probíhá, je to skvělá vzpomín-
ka na mého otce, který fotbal tolik 
miloval. Díky vám všem, kteří se 
na organizaci podílíte a díky vám 
všem, kteří se jej účastníte“, ohod-
notil sedmý ročník František Vese-
lý, který přijal pozvání organizátorů 
a osobně na průběh dohlížel. „Vě-

Zajímavý fotbal okořeněný šesti 
brankami a napínavým penaltovým 
rozstřelem se hrál v Žatci. Bílina už 
nemá starosti s udržením a hraje 
tedy bezstarostný útočný fotbal. Ža-
tec, v tabulce KP třetí, zahájil utká-
ní náporem, ale Bílina jeho snahu 
brzy eliminovala. Bohužel přišla 
nedůslednost v obraně, kterou v 19. 
minutě potrestal zblízka Hankoczy. 

řím, že jste si turnaj u nás v Bílině 
všichni užili, děkuji vám všem za 
skvělé výkony a za to, že jste utkání 
odehráli v duchu fair play. Gratuluji 
všem a samozřejmě hráčům Baníku 
Most k zisku krásného poháru. Vě-
řím, že se vám všem v Bílině líbilo 
a potkáme se u nás opět někdy v 
budoucnu“, pozdravila všechny Zu-
zana Bařtipánová, 2. místostarostka 
města Bílina.

Konečné pořadí:
1.       FK Baník Most 1909
2.       SK Slavia Praha
3.       FK Ústí nad Labem
4.       1.FK Příbram
5.       Fotbalová akademie 
          Petra Voříška Děčín
6.       SK Vyžlovka
7.       SK Junior Teplice
8.       FK Bílina
9.       FSV Dippoldiswalde

Nejlepší střelec: Jan Hruša – SK Sla-
via Praha
Nejlepší brankář: Samuel Karas – 1. 
FK Příbram
Nejlepší hráč: Luboš Studený – FK 
Baník Most 1909

Žatec - Bílina 3:4p. (1:2)

Branky> Bíliny:Tůma 2, 
Záhradský

Sestava Bíliny: Kovačka - 
Katrenič, Karel, Mergl, Baran 
- Král, Záhradský, Pavlíček, 
Levý - Kotěšovský, Tůma

Střídal: Žemba
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Krajský pohár Ústeckého svazu karate JKA

Bílinský volejbal letos oslavil 60. výročí

ŠŤASTNÁ „13“ PRO BÍLINU

Na tomto závodu nás reprezentova-
lo od mini žáků až po dospělé cel-
kem 14 svěřenců.
Samotná soutěž proběhla velice 
hladce a co hlavně bylo důležité bez 
zranění jednotlivých závodníků, 

protože mezi námi jsou ni repre-
zentanti České republiky, kteří nás 
budou zastupovat na Mistrovství 
Evropy JKA. Tento pohár je pro náš 
oddíl takovou prestižní záležitostí, 
je tomu již devět let co se držíme 

na stupních vítězů klubů Ústeckého 
kraje. Jak jsme si vedli v roce 2016?
Šťastná Aneta 1. místo kata a ku-
mite, Engler Daniel 1. místo kata 
a kumite, Plass Daniel 1. místo ku-
mute a 2. místo kata, Slouka Tomáš  
5. místo kata a kumite, Charvát Da-
vid 4. místo kata, Minh Tran Quoc 
3. místo kata a 4. místo kumite, 
Vovčičková Andrea 1. místo kata 
a kumite, Švarcová Anička 2. mís-
to kata a kumite, Novotný Karel 1. 
místo kata a 2. místo kumite, Smo-
lák David 3. místo kata a 7. místo 
kumite, Pěch Adam 4. místo kata a 
1. místo kumite, Rebel Petr 6. místo 
kata a 4. místo kumite, Kovařík Jan 
2. místo kata, Bureš Filip 5. místo 
kumite, kata team dvakrát 1. místo.
Celkem si náš oddíl odvezl 11 zla-
tých, 5 stříbrných, 2 bronzové me-
daile a skončil na druhém místě  
v pořadí úspěšnosti klubů Ústecké-
ho svazu karate JKA.

Roman Masopust, 
hlavní trenér SKM Bílina

On byl po celých 60 let duší bí-
linského volejbalu, hrál, trénoval 
spolu s manželkou Světlou několik 
generací volejbalistů a volejbalistek, 
dlouhá léta stál v čele volejbalového 
oddílu.
Pozdravit společnost přišly i mís-
tostarostky Bíliny Veronika Ho-
rová a Zuzana Bařtipánová. Při 
družné zábavě a vzpomínání čas 
rychle utekl, a když se pozdě večer 
účastníci rozcházeli, konstatovali,  
že se oslavy velice vydařily a všichni 
už se těší na další setkání v krásném 
prostředí Tyršovy zahrady v Bíli-
ně. Zvláštní poděkování patří paní 
Pavle Šiklové, která má největší 
podíl na organizaci a městu Bílině  
za podporu.

Krajský pohár Ústeckého svazu 
karate se konal v Kadani. Přebor 
kraje je zároveň postupová soutěž 
na mistrovství republiky, takže naši 
svěřenci museli zabojovat a vystou-
pit až na nejvyšší stupeň a získat ti-
tul krajského přeborníka.
Musím říci, že jsme se na to velice 
důsledně připravovali a trénink byl 
veden tak, abychom nic nepodceni-
li a hlavně zapracovali na cílevědo-
mosti jednotlivých závodníků.
I když někteří na tomto poháru 
startovali poprvé, zhostili se úkolu 
velice dobře. Samotné zápasy jak  
v kata tak i kumite byly strhující 
a donutily rodiče k fandění nejen 
svých dětí, ale i ostatních členů klu-
bu. Pro mě to byl moc dobrý pocit, 
že v našem týmu SKM Bílina to tak-
to funguje a doufám, že to tak bude 
i nadále.
Jelikož jsem neměl možnost vidět 
jak si děti vedou, protože jsem dělal 
rozhodčího, tak mě velice překvapil 
konečný součet získaných cenných 
kovů.

13. ročník střelecké soutěže 
Lounská libovolka, který se 
uskutečnil na střelnici v Neči-
chách poprvé, vyhrál bílinský 
střelec klubu 0715 Milan Zá-
branský, slušným výkonem 
519 bodů. Těsně pod stupni 
vítězů skončil Jiří Filipovský 
ml. s nástřelem 505 bodů.

Milan Zábranský, 
SSK 0715 Bilina

Letošní rok byl pro bílinské karatisty úspěšný Foto: SKM Bílina

Foto: Václav Weber

LIBOVOLKÁŘŮM SE DAŘÍ

V sobotu 4. června se sešli v Tyr-
šově zahradě volejbalisté, přátelé 
volejbalu a pamětníci volejbalové 
historie v Bílině. Více než 70 lidí 
zavzpomínalo na krásné okamžiky 
prožité mezi kamarádkami a kama-
rády, kteří mají rádi tuto krásnou 
hru.Setkání se zúčastnila například  
i Marie Nevau, která dorazila až  
z daleké Kanady, přijeli i zakládající 
členové oddílu volejbalu manželé 
Záveští z východního Slovenska. 
Všichni velmi postrádali Jaromíra 
Jiráska, který se nemohl oslavy zú-
častnit ze zdravotních důvodů. 

Dobře rozjetou sezónu mají střelci 
SSK Bílina v královské disciplíně 
Libovolná pistole 60 ran na vzdále-
nost 50 metrů. V sobotu 4.6. se na 
Velké ceně města Louny, konané na 
střelnici v Lenešicích, umístil Milan 
Zábranský na třetím místě pěkným 
nástřelem 524 bodů. Hubáček a Fi-
lipovský ml. obsadili 6. a 7. místo.
V neděli 12.6. na střelnici v Boleti-
cích získal Jiří Filipovský ml. stří-
brnou příčku nástřelem 521 bodů, 
Hubáček a Zábranský skončili na  
4. a 5. místě. 

M. Zábranský, SSK Bílina

Sedm desítek současných i bývalých volejbalistů se sešlo při oslavě výročí
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