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Ergoterapeutka Simona Chynoraiová 
v léčebně šíří pozitivní energii a pomáhá

S bolavými klouby pomůže nový ortoped

O pacienty následné péče v Hornic-
ké nemocnici s poliklinikou se nově 
stará ergoterapeutka. Doplňuje tak 
péči lékařů, sester, fyzioterapeutů 
a dalších zaměstnanců nemocnice. 
Ergoterapeutka s dlouholetou praxí 
Simona Chynoraiová kolem sebe 
šíří pozitivní energii, srší zajímavý-
mi nápady a u pacientů si získává 
stále větší oblibu. “Doslova nás na-
bíjí,” okomentovala přístup ergote-
rapeutky jedna z pacientek.
Simona Chynoraiová pomáhá léčit 
pacienty s nejrůznějšími nemoce-
mi. “Trénujeme paměť, řeč, jemnou 
motoriku a mnoho dalších věcí. 
Všechno se snažím dělat tak, aby to 
pacienty bavilo,” popsala svou prá-
ci. S pacienty pracuje individuálně 
i skupinově. Vždy záleží na potře-
bách pacientů. Ergoterapii musí pa-
cientovi předepsat ošetřující lékař. 
“Když je tu pacient nový a má er-
goterapii předepsanou, promluvím 
s ním o jeho plánech, tedy co by 
se chtěl znovu naučit, co potřebuje 
zvládat. Většinou je prvním cílem 
naší práce znovu naučit pacienta 
samoobslužnosti. Vše ale musí být 
přizpůsobeno diagnóze,” vysvětlila 
ergoterapeutka.

SLUNCE I MOŘE
Téma skupinové terapie je pokaždé 
jiné a jinak zajímavé. Skupina se na-
příklad ocitne u moře. Díky novým 
ergoterapeutickým pomůckám  
a přístrojům lidé cítí slanou vůni, 
užívají si svitu umělého slunce  
a pracují třeba s kameny nebo pís-

kem. Díky tomu procvičují prsty, 
ruce. Jindy jsou zase na rybách. Po-
slouchají zpěv ptáků a poryvy vět-
ru a na pruty s magnety či očky se 
snaží zachytit dřevěného kapříka. 
“Jako bychom si hráli, tato cvičení 
jsou však pro pacienty velmi důle-
žitá. Díky tomu, že je baví, snaží se 
a na každou další terapii přichází 
rádi. Někdy dokonce zapomenou 
na berle či chodítka a přijdou do 
společenské místnosti bez těchto 
pomůcek. Pak jsou překvapeni, jak 

V Hornické nemocnici s poliklini-
kou začal ordinovat nový ortoped. 
Lidé se s Radkem Bartošem mohli 
setkat třeba v ústecké nemocnici 
nebo poliklinice, kde pracuje již 
dvaadvacet let. V Bílině bude ordi-
novat v pondělí a ve čtvrtek. 
Za lékařem mohou přijít lidé nejlé-
pe s doporučením od praktického 
lékaře. Není to však podmínkou. 
“Nejčastěji pacienty trápí problé-
my s koleny, kyčlemi či rameny. V 
mnoha případech také trpí artró-
zou,” uvedl ortoped Radek Bartoš.
Ordinace však není určená pro mi-
minka na kontrolu kyčlí. Větší děti 
lékař bez problémů vyšetří. Orto-
pedii v nově zrekonstruovaných 
prostorech najdou lidé v 1. patře 
budovy bílinské polikliniky, vpravo 
od schodiště.V nových prostorech 
bude zanedlouho ordinovat i uro-

log Petr Ondráček. Nyní se pra-
cuje na cystoskopickém sálku pro 
endoskopické vyšetření močového 

měchýře. To je vhodné jako preven-
ce karcinomu močového měchýře. 
Díky cystoskopu bude moci lékař 

pacientům také odstraňovat případ-
né menší karcinomy. Provoz urolo-
gie není nijak omezen.                  (pn)

to zvládli,” dodala s úsměvem Si-
mona Chynoraiová. 
K nejoblíbenějším činnostem pa-
tří výroba různých dekoračních 
předmětů. “Minule jsme vytvářeli 
obrázky s kopírákem, pak jsme ma-
lým panáčkům připravili čepičky. 
Dnes budeme vyrábět z papírových 
ruliček samotné panáčky a z papíru 
vyrobíme oblečení,” těšila se paci-
entka léčebny na další terapii, při 
které si přítomní rozvíjejí motoric-
ké dovednosti.

Individuální terapie je šitá na míru 
pacientovi. Trénuje se třeba oteví-
rání dveří, zamykání, ovládání tele-
fonu, ale i mytí a jiná péče o sebe 
samotného.
Nadšení pacienty ani ergoterapeut-
ku neopouští, a tak se v budoucnu 
možná mohou návštěvníci poli-
kliniky těšit na malou výstavu vy-
robených předmětů. V plánu jsou  
i další společné akce, při kterých 
lidé přestanou myslet na svá trápení 
a odreagují se.

Pavlína Nevrlá

Pacientky následné péče při práci s ergoterapeutkou

Radek Bartoš ordinuje v Bílině v pondělí a ve čtvrtek

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá
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KRÁTCE
Strategický plán je 
schválený
Městští zastupitelé schválili Strate-
gický plán rozvoje města Bílina. Je 
to dokument, který nastavuje hlavní 
směry rozvoje pro období let 2016 
až 2023 a je pro město velmi dů-
ležitý. 
Při čerpání dotací bude mít velkou 
váhu. Některé dotace totiž bude 
moci město získat jen za předpo-
kladu, že projektový záměr bude 
součástí tohoto strategického do-
kumentu. Navíc tento dlouhodobý 
plán udává směr cílení investic ve 
střednědobém horizontu zhruba 
sedmi až deseti let.
K naplnění plánů je potřeba zajistit 
finanční zdroje. Počítá se s více-
zdrojovým financováním, jehož 
základem je rozpočet města. Dále 
se předpokládá spolufinancování z 
evropských, národních a krajských 
programů či nadačních fondů.   (pn)

Mobilní služebna 
je stále k prodeji

Zájemce o vůz již nevyužívané mo-
bilní služebny městské policie od-
stoupil od koupě. Město nabízelo 
automobil k prodeji za 220 tisíc ko-
run z důvodu zastarání a vysokých 
nákladů na opravy. Zájemce se však 
nejprve snažil cenu snížit a poté od 
koupě zcela ustoupil. Mobilní slu-
žebnu tedy město nabízí k prodeji 
dál. 
Služebna byla v provozu od září 
roku 2009. Důvodem bylo zajiš-
tění kontaktního místa veřejnosti 
se strážníky na veřejných akcích 
v rámci města a také zázemí pro 
strážníky, kteří působili dlouhodo-
bě na problematických místech, 
hlavně na Teplickém Předměstí. 
Tam však byla v průběhu dalších let 
vybudována služebna kamenná a ta 
mobilní se využívala čím dál méně.
Nyní ji již strážníci nevyužívají.    (pn)  

Upozornění
V pátek 30. prosince bude uzavřen 
Městský úřad Bílina. Upozorňujeme 
obyvatele, aby počítali s tím, že si 
tento den nebudou moci na úřadě 
vyřizovat své záležitosti. Uzavřené 
bude také Informační centrum Bíli-
na. Děkujeme za pochopení.    (red)

Přijďte se poradit s advokátem

Město chce zklidnit dopravu
v Důlní ulici a v jejím okolí

Dotace mohou pomoci k rozvoji 
města, žádosti jsou podané

V říjnu budou lidé moci využít slu-
žeb bezplatné právní poradny ve 
středu 19. října od 15 do 17 hodin  
v kanceláři číslo 207 v budově 
městského úřadu v Seifertově ulici. 
Jedná se o krátké informativní po-
rady v délce zhruba patnácti minut, 
jejichž účelem je poskytnutí základ-
ních informací ohledně jednotli-

vých případů tak, aby daná osoba 
získala přehled o svých právech, 
povinnostech a možnostech další-
ho postupu. Bezplatné právní pora-
dy nemohou v žádném případě na-
hradit poskytnutí právních služeb 
jednotlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřeše-
ní konkrétního právního případu,  

ale seznámení žadatele s jeho situ-
ací a případnými možnostmi, které 
mu právo nabízí k řešení jeho po-
stavení. Bezplatné právní porady 
tedy nemohou zahrnovat podrobné 
studování spisů, zpracování po-
drobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, 
smluv a podobně.                        (red)

Město hledá možnosti, jak zklidnit 
dopravu v Důlní ulici. Tamní oby-
vatele trápí hlavně hluk a prašnost 
z nákladních automobilů. Těch tam 
projede průměrně sto padesát za 
den. “Máme vypracovanou studii, 
která monitoruje současný stav a 
navrhuje možnosti řešení. Situa-
ce je však velmi obtížná. Nákladní 

Rekonstrukce v základní umělecké 
škole, pořízení nového informační-
ho systému služeb městského úřadu 
i modernizaci sběrného dvora plá-
nuje město s pomocí dotací. Zastu-
pitelé města schválili v září podání 
žádostí o dotaci na projekt Sníže-
ní energetické náročnosti objektu 
ZUŠ a Konsolidace IT města Bílina 
II. V srpnu schválila rada města 
podání žádosti o dotaci na pro-
jekt Modernizace sběrného dvora 

vozy by zřejmě musely projíždět 
přes hlavní silnici 1/13 a ta je v sou-
časné době i tak velmi zatížená au-
tomobily,” vysvětlil vedoucí odboru 
dopravy Oldřich Jedlička.
Součástí řešení situace s dopravou v 
Důlní ulici, ale i v Břežánské, Lidic-
ké a Mostecké mohou být i kontroly 
městské i státní policie. “Kontroly 
by se týkaly přetěžování automobi-
lů nebo jejich špatného technické-

v Bílině. “Žádost o dotaci týkající 
se rekonstrukcí v umělecké škole a 
modernizace sběrného dvora by se 
měla podávat ještě v letošním roce. 
Příští rok se budeme snažit uspět s 
žádostí o dotaci na nový informač-
ní systém,” uvedla vedoucí odboru 
dotací a projektů Renata Straková. 
Díky dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí by měla 
budova základní umělecké školy a 
knihovny dostat nová okna. Jedná 
se o repliky oken v původním členě-
ní a velikosti z důvodu památkové 

ho stavu,” podotkla místostarostka 
města Veronika Horová.
„Ve středu 21. září proběhla pracov-
ní schůzka představitelů města se 
zástupci jednotlivých odborů Měst-
ského úřadu Bílina. Na této schůzce 
byl dohodnut další postup ve věci 
kritického stavu ve výše uvedených 
ulicích“, podotkl vedoucí odboru 
dopravy. O výsledku bude veřejnost 
informována.

ochrany. Dále bude zateplen strop 
pod nevytápěnou půdou a v někte-
rých částech instalováno vzducho-
technické zařízení. Předpokládá se, 
že se celkové náklady vyšplhají na 
částku 10 milionu korun. Tři milio-
ny by měla pokrýt dotace. 
Nový informační systém pořízený 
díky dotaci z Integrovaného regi-
onálního operačního programu 
bude sloužit zaměstnancům měst-
ského úřadu, ale z velké části i ve-
řejnosti. Úředníků se bude týkat 
hlavně personální a docházkový 
systém a systém správy nemovi-
tostí. Veřejnost bude moci využí-
vat SMS služby, platební terminály, 
elektronickou úřední desku, ob-
jednávkový systém a další služby. 
“Díky tomu se vylepší stávající a 
zavedou nové služby úřadu vůči 
obyvatelům a podnikatelům. Dojde 
také k vylepšení vnitřních systémů 
pro efektivní chod městského úřa-
du nebo jeho příspěvkových orga-
nizací,” vysvětlila vedoucí.
Dotace z Operačního programu 
Životní prostředí by měla podpořit 
modernizaci sběrného dvora. Tam 
chce město pořídit nové nájezdové 
váhy či pět nových velkokapacit-
ních kontejnerů. Obsluha vah by 
měla dostat nové zázemí. Areál by 
měl být nově oplocený. “U tohoto 
projektu se celkové náklady po-
hybují kolem 2,4 milionu korun, z 
toho dotace by mohla být až 2 mili-
ony,” uzavřela Renata Straková. 

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Budova ZUŠ a knihovny by měla být méně energeticky náročná díky novým oknům  
a zateplení.

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá
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Pila alkohol a řídila

Značně opilá žena neváhala sed-
nout za volant. U zimního stadionu 
si jí však všiml muž, který přivolal 
strážníky. Hlídka ji zastavila, když 
zajížděla do garáže u domu. Řidič-
ka souhlasila s dechovou zkouškou. 
Ta pro ni nedopadla zrovna nejlé-
pe, strážníci jí totiž naměřili přes tři 
promile alkoholu v dechu. Případ si 
převzala policie.
 
Strážníci zachránili život

Muži se zástavou srdce pomohli bí-
linští strážníci pomocí defibrilátoru. 
Šestapadesátiletého muže náhlá sr-
deční nevolnost zastihla v ledvické 
elektrárně, kam se ihned strážníci 
vydali asistovat záchranářům. Ještě 
před příjezdem záchranky se stráž-
níkům podařilo muže oživit. Zá-
chranáři jej poté stabilizovali a od-
vezli do ústecké nemocnice.

Krádež si vymyslel

Bílinští policisté přijali trestní ozná-
mení majitele dodávky, který jim 
uvedl, že mu neznámý pachatel od-
cizil vozidlo v hodnotě 45 tisíc ko-
run. 
Ve věci byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro přečin krádeže a po 
autě bylo ihned vyhlášeno pátrá-
ní. Ještě týž den policisté dodávku 
kontrolovali v Bílině a osádka byla 
velice překvapená, když slyšela,  
že sedí v kradeném vozidle. Muži  
v autě shodně vypověděli, že jim ho 
majitel půjčil, takže byl oznamova-
tel znovu předvolán a vyšlo najevo,  
že k žádné krádeži nedošlo. Dodáv-
ku zájemci skutečně půjčil, ale když 

 Vyloučili týrání psa

S podezřením na týrání psa se na 
strážníky obrátili obyvatelé domu na 
Teplickém Předměstí. Podle jejich 
informací měl být pes zavřený v bytě, 
kde často štěkal a nikdo k němu ne-
docházel krmit ho a dávat mu vodu. 
Strážníci v bytě nikoho nezastihli, 
ale zvíře slyšeli štěkat. Prostřednic-
tvím odboru životního prostředí byl 
kontaktován veterinář a domluven 
další postup ve věci. Strážníci šetře-
ním v domě zjistili, že za psem prav-
děpodobně někdo dochází. Aby se 
tato skutečnost potvrdila, dveře bytu 
zajistili páskou s tím, že druhý den 
přijdou zkontrolovat, zda je přetr-
žená a někdo tedy do bytu vstoupil. 
Páska další den opravdu přetržená 
byla. Další den na místě zjistili, že 
pes již v bytě není. Sousedi potvrdi-
li, že ho z bytu odvedla nějaká žena.  
K týrání tedy nedocházelo.

mu auto ve stanoveném termínu 
nevrátil a nemohl se mu ani dovo-
lat, rozhodl se, že si vymyslí krádež. 
Vzhledem k tomu, že ke spáchání 
trestného činu vůbec nedošlo, bude 
případ odložen.                               (dv)
  
Z kanceláře zmizel notebook

Notebook v hodnotě 22 tisíc korun 
zmizel v uplynulých dnech z kance-
láře firmy v Bílině. Podle trestního 
oznámení zřejmě neznámý pachatel 
využil toho, že místnost byla volně 
přístupná a počítač odcizil. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního říze-
ní pro přečin krádeže, za který hrozí 
nenechavci v případě dopadení až 
dva roky za mřížemi.                     (dv)

Strážníci pátrali po ukradených mobilech

Hned první zářijový den přišla  
o mobil dívka u restaurace na Mí-
rovém náměstí. Okradl ji mladík  

s kolem. Než strážníci přijeli na mís-
to, dívka tam již nebyla. “Svědkové 
uvedli, že dívka pachatele znala  
a věděla, že bydlí na Teplickém 
Předměstí. Prý jí nabídl pomoc 
místní taxikář a za pachatelem ji od-
vezl. Hlídka se tedy vydala za nimi,” 

uvedl ředitel Městské policie Bíli-
na Petr Kollár. V ulici Švabinského 
se nacházel taxikář, dívka i mladík, 
o kterém vyšlo najevo, že není zlo-
dějem. Strážníci zjistili totožnost 
nezletilého mladíka. Ten jim uvedl, 
že prý kolo za padesát korun půjčil 
svému šestnáctiletému kamarádovi. 
Sdělil i jeho jméno. Strážníci veškeré 
poznatky předali policistům k další-
mu šetření.
Třiadvacetiletý muž přišel o mobil 
před prodejnou Albert. Tam hlídka, 
chvíli před touto událostí, pokára-
la mladíka, který seděl na odlože-
ných nákupních vozících. Na místě  
byl s dalšími dvěma kamarády. 
Mladík z vozíku slezl a hlídka po-
kračovala v kontrolní činnosti dále. 
U Penny marketu se na ně o deset 
minut později obrátil jeden z mladí-
ků s tím, že mu jeho kamarád ukra-

dl telefon. Měl mu ho vytrhnout  
z ruky a se svým kumpánem uté-
ct. “Okradený muž sice pachatele 
znal, ale nepamatoval si jeho jméno.  
To však strážníci díky místní zna-
losti věděli. Okradeného převezli na 
policii a vydali se pátrat po pachateli 
do SUNNu, kam měl utéct,” popsal 
Petr Kollár. Dvacetiletého pacha-
tele i s jeho kumpánem se podaři-
lo zastihnout v ulici Švabinského  
u prodejny potravin. Zlodějíček držel  
v ruce ukradený mobil a ukazoval 
ho druhému. Hlídka ihned vyzvala 
podezřelého, aby šel k nim i s mobi-
lem. Ten se však dal na útěk. Neutí-
kal ale dlouho, o pár desítek metrů 
dále ho strážníci dostihli. I s ukra-
deným telefonem ho hlídka převezla 
na policii k dalším úkonům. Mobil 
se vrátil majiteli.

Ze svodek Městské policie Bílina

Ze svodek Policie ČR

Pavlína Nevrlá

Krádež cigaret objasněna

Z přečinu krádeže se bude zodpoví-
dat v minulosti čtyřikrát odsouzený 
recidivista, který kradl na benzínce 
v Bílině. Nechal si na prodejní pult 
vyskládat tabákové výrobky, které 
mu prodavačka dala do tašky, pak ji 

požádal ještě o jedno balení tabáku, 
a když se žena otočila k regálu, tašku 
s cigaretami v hodnotě téměř 1 200 
korun vzal a z provozovny utekl. 
Policisté během několika dní zjistili 
jeho totožnost a lapkovi sdělili pode-
zření z přečinu, za který mu hrozí až 
tříleté vězení.                                   (dv)
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Bílinští strážníci skončili druzí v soutěži

OSPOD připravil preventivní pobyty dětí

Před samotným začátkem nového 
školního roku, ve dnech 24. až 30. 
srpna, pořádal odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu 
v Bílině v rámci prevence týdenní 
táborový pobyt v rekreačním zaří-
zení Netopýr v Jiřetíně pod Jedlo-
vou. Následně ve dnech 2. až 4. září 
realizoval další víkendový pobyt  
v rekreačním zařízení Máj v Plasích 
u Plzně. Obě zařízení jsou situová-
na na okraji obcí, obklopena lesy  
a loukami, jsou uzpůsobena a nabí-
zejí vyhovující podmínky pro reali-
zaci těchto pobytů.
Z Bíliny a okolí absolvovalo preven-
tivní pobyty celkem 37 dětí ve věku 6 

až 15 let. Dozorující personál tvořily 
tři pracovnice zmíněného odboru 
včetně zdravotnice. Obou pobytů se 
k velkému překvapení dětí účastnil  
i služební pes Městské policie Bílina 
se svým psovodem a další strážník, 
který s dětmi každoročně na tyto 
akce vyjíždí.
Pobyty byly zaměřeny zejména na 
prohlubování a upevňování vše-
obecných znalostí a dovedností, 
správné využití volného času a roz-
vržení režimu dne. Značná pozor-
nost byla kromě jiného věnována 
sportovním i vědomostním aktivi-
tám, komunikaci a vztahům mezi 
dětmi. Nově součást pobytů tvořily 

i ukázky výcviku služebního psa 
městské policie. Děti se dozvěděly 
nejen teoretické informace o nej-
věrnějším příteli člověka, ale také 
se mohly seznámit s výsledky jeho 
pravidelného výcviku. Před koncem 
obou pobytů měly děti možnost 
projít si toužebně očekávanou stez-
ku odvahy, před odjezdem si najít 
podle zašifrované mapy ukrytý po-
klad a vyrobit si pamětní trička. Ne-
dílnou součástí celého pobytu byla 
také relaxační složka. V rámci tábo-
rového pobytu bylo kromě jiného 
časově umožněno vykoupat se s dět-
mi na nedalekém koupališti, zahrát 
si hru Člověče, nezlob se v životní 

velikosti a Bonboniář (obdoba hry 
Milionář), navštívit zříceninu stře-
dověkého hradu Tolštejn a zařádit si 
na maškarním bále. Na závěr pobytů 
byly dětem předány diplomy a ceny 
za jejich úsilí.
Oba pobyty proběhly bez mimo-
řádných událostí, bez úrazů, a tak 
všechny děti odjížděly domů spoko-
jené, plné zážitků a radosti.

Za OSPOD: 
I. Zábojníková, J. Prücknerová, H. Obra-
caníková
Za MP Bílina: J. Rozšafný, M. Obracaník 
a služební pes Bob

Putovní pohár ředitele Městské 
policie Bílina získali střelci z SSK 
Radovesice. Dvanáctý ročník sou-
těže tříčlenných družstev ve střelbě 
pořádala bílinská městská policie 
na střelnici v Žalanech. “Soutěž se 
znovu konala po kratší přestávce. 
Zúčastnilo se jí celkem sedm velmi 

kvalitních družstev. Vše proběhlo  
v přátelském duchu a setkali jsme 
se s kladnými ohlasy, takže bychom 
chtěli akci příští rok zopakovat,” 
uvedl ředitel Městské policie Bílina 
Petr Kollár.
Dráha policejního parkuru měla 
pět stanovišť, na kterých soutěžící 
stříleli na poppery vestoje, vkleče  
a vleže, a na terč s pachatelem dr-
žícím rukojmí. Nejprve soutěžila 

tříčlenná družstva, poté jednotlivci. 
Hodnotil se výsledný čas a přičíta-
la desetisekundová penalizace za 
každou nezasaženou figuru nebo 
terč. Soutěž byla určená pro policis-
ty, strážníky městských a obecních  
policií, členy bezpečnostních agen-
tur, bankovních dohledů a členy 
sportovních střeleckých klubů.
Nejlépe si vedlo družstvo SSK Rado-
vesice 1, které jediné zvládlo celou 

trať pod 10 minut. Na druhém místě 
skončilo družstvo MP Bílina 1 a třetí 
družstvo MP Litvínov. 
V jednotlivcích celou soutěž ovládl 
Tomáš Horký z SSK Radovesice 1  
s celkovým časem 2:47, o pouhou 
vteřinu za ním skončil Radim Bar-
toš z MP Bílina 1 a o 16 vteřin byl 
pomalejší Pavel Takáč z SSK Rado-
vesice 2.

Pavlína Nevrlá

Děti při táborovém pobytu v Jiřetíně pod Jedlovou a při víkendovém pobytu v Plasích Foto: OSPOD

Soutěžící v akci při střeleckých závodech Foto: Pavlína Nevrlá
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Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí má nového vedoucího

Děti půjdou na úřad rády, mohou si tam hrát

Od 1. září je ve funkci nový vedoucí 
odboru stavebního úřadu a život-
ního prostředí Ing. Oldřich Lukeš. 
Přestože je vedoucím krátkou dobu, 
stěžejní vize má jasné - striktně do-
držovat stavební zákon a případné 
problémy a náměty obyvatel kon-
struktivně řešit. Představil se nám  
v krátkém rozhovoru.

Odkud pocházíte?

Jsem původem ze severní Moravy. 

Přijďte si potřebné věci na bílinský 
úřad vyřídit i s dětmi. Díky novému 
dětskému koutku je konec znudě-
ným pohledům vašich ratolestí při 
čekání. Možná ještě budou chtít, 
abyste na úřad chodili častěji. 
Nový dětský koutek se nachází v pří-
zemí, v prostoru za podatelnou. Pro 
děti je zde připraven stoleček s žid-
ličkami, kde si mohou kreslit. Papíry 
i pastelky tam snadno najdou také. 
Pomalovat mohou děti i tabuli na 
zdi křídami. V dalších dnech přiby-
dou i různé hračky a na zem veselý 

linském úřadě. Chci dál pokračovat 
v tom, co jsem dělal a co mě baví.

Jaké jsou vaše plány ve funkci ve-
doucího odboru? 

Mé vize jsou nyní v plenkách. Mu-
sím se sžít s prostředím, které tu je, 
a s lidmi. Chci, aby odbor fungoval, 
jak má. Aby občan, když sem přijde, 
odcházel s pocitem, že nebyl odmít-
nut. Průběžně bych chtěl nastavovat, 
aby zaměstnanci odboru měli osob-
ní odpovědnost za práci v konkrét-
ním území, v počátku zejména na 
území města Bílina. 

Běh života mě zavál až na západ 
Čech, kde jsem působil v Karlových 
Varech. Nyní bydlím v Teplicích. 

Působil jste v minulosti v oblasti 
stavebního zákona? 

Ano, v současné době jsem ukončil 
osmý rok působení ve státní správě 
na úseku stavebního zákona. 

Z jakého důvodu jste se ucházel  
o zaměstnání v Bílině?

Oslovila mě možnost ucházet se  
o místo vedoucího a pracovat na bí-

koberec. K dispozici je také věšák 
na bundy. “Koutek mohou využívat 
děti klientů, kteří si přišli vyřídit 
různé záležitosti na úřad. Je samo-
zřejmě zdarma a v provozu je stejně 
jako městský úřad,” uvedla vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí 
Petra Krejčová. 
I dospělí se mohou při vyčkávání na 
volnou přepážku zabavit. V přízemí 
úřadu bude totiž nainstalována stálá 
expozice obrazů s fotografiemi staré 
Bíliny a současné podoby města. 

(pn)

Co vše máte nyní na svých bedrech?

Mám pod sebou jedenáct lidí. Část je 
stavební úřad, část je majetkoprávní 
a jedna z pracovnic stavebního úřa-
du je zároveň novou pracovnicí pa-
mátkové péče. Součástí odboru je  
i oddělení životního prostředí. 

Jak na vás bílinský úřad působí?

Myslím, že lidé jsou zde na svém 
místě, že své práci rozumí. Jsou věci, 
které by se změnit daly a měly, a na 
těch hodlám pracovat. Nejsou tu 
lidé, kteří by svou práci nezvládali. 

Koutek v přízemí městského úřadu je připraven pro děti Foto: Pavlína Nevrlá

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

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

 

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

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

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

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

Od poplatku na rok 2016 jsou osvobozené děti narozené v roce 2016

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

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

a 12.30 – 18.00 hod.
a 12.00 – 14.00 hod.
a 12.30 – 18.00 hod.
 a 12.00 – 14.00 hod.

Pavlína Nevrlá
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Elektromobily lze nově dobít u elektrárny 

Lidé vloni vytřídili stovky tun odpadu

Další veřejná rychlodobíjecí stanice 
přibyla v Ústeckém kraji. Vozy na 
elektrický pohon mohou nyní řidiči 
rychleji doplňovat i na parkovišti u 
Elektrárny Ledvice. Stejným moder-
nějším typem byla zároveň nahraze-
na rychlodobíjecí stanice u Teplárny 
Trmice. 
Elektromobilita ČEZ, provozovatel 
nejhustší tuzemské sítě veřejných 
dobíjecích stanic, umožňuje již té-

měř 4 roky rychlé doplnění ener-
gie všem nejrozšířenějším typům 
a značkám elektromobilů. V Ús-
teckém kraji přitom pokrývá širo-
ké pásmo od Prunéřova až po Ústí 
nad Labem. V červenci zde přibyly 
rychlodobíjecí stanice u Elektráren 
Prunéřov u silnice I/13 a v areálu 
Vysočan u dálnice D7. Nyní byla 
nově nainstalována další rychlodo-
bíjecí stanice u Elektrárny Ledvice, 

tedy rovněž v sousedství silnice I/13. 
U Teplárny Trmice pak zároveň byla 
stávající rychlodobíjecí stanice vy-
měněna za novější modernější typ.
„Výstavbu dobíjecí infrastruktury  
u hlavních silničních tahů považuje-
me za jeden ze základů rozvoje elek-
tromobility v České republice. Naše 
aktivity v severočeském regionu 
samozřejmě nekončí, aktuálně zde 
máme v přípravě další kroky, které 

výrazně přispějí k expanzi elekt-
romobility,“ říká Tomáš Chmelík, 
manažer útvaru čisté technologie 
ČEZ. Jak ještě dodal, rychlé cesto-
vání mezi městy si žádá výstavbu 
zejména rychlodobíjecích stanic 
schopných promptně obsloužit elek-
tromobily všech značek a nejrozšíře-
nějších standardů dobíjení. 
V severočeském regionu Elektro-
mobilita Skupiny ČEZ nabízí řidi-
čům elektromobilů 10 veřejných 
dobíjecích stanic, z nichž je rovná 
polovina rychlodobíjecích, v osmi 
lokalitách. Konkrétně se jedná o par-
koviště před Elektrárnou Prunéřov II,  
u Restaurace Sv. Václava ve Vysoča-
nech, u MěÚ Chomutov ve Zborov-
ské ulici, před Elektrárnou Ledvice 
a Teplárnou Trmice, OC Galerie  
v Teplicích a OC Forum v Ústí nad 
Labem.  Aktuální mapa stanic a po-
drobnější informace jsou k dispozici 
na www.elektromobilita.cz.
V celé České republice v současnosti 
jezdí více než tisícovka elektromobi-
lů. Elektromobily tak v ČR přestávají 
být atrakcí z kategorie technických 
zajímavostí a stávají se běžnou sou-
částí zejména městského provozu. 
To se promítá do všech oblastí tý-
kajících se prodeje a servisu elektro-
mobilů.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 
pro severní a střední Čechy 

(red. kráceno)

Společnost EKO-KOM, a.s. zaslala i 
letos informace o množství odpadu, 
který naši obyvatelé vytřídili v roce 
2015 a naše město je předalo k vy-
užití. 
Za loňský rok jsme předali uvedené 
společnosti celkem 611,632 tun tří-
děného odpadu, což představovalo 
příjem ve výši 777 534,50 korun. 
Jak jistě víte, tříděný odpad z pří-
slušných kontejnerů svážejí Městské 
technické služby Bílina (MTSB), 
které k tomu používají klasický svo-
zový vůz. V určený den v týdnu svá-
žejí papír, v jiný den plasty a jindy 
sklo. Tříděný odpad je dopraven do 
zařízení společnosti Marius Peder-
sen a.s. v Teplicích, kde poté probí-

há dotřiďování a zbavení tříděného 
odpadu případných příměsí jiného 
odpadu. Pokud by odpad obsaho-
val větší množství těchto nežádou-
cích příměsí, byl by odpad MTSB 
vrácen a poté by musel být odvezen 
na skládku, kde za uložení odpadu 
platíme poplatek. Naopak v případě, 
že je vytříděný odpad v zařízení Ma-
rius Pedersen a.s. přijat, náleží nám 
za jeho odevzdání finanční odměna. 
Proto je v našem zájmu, aby byl od-
pad vždy řádně vytříděn a umístěn 
do příslušných kontejnerů. Všem, 
kdo se na úspěšném hospodaření  
s odpady podílejí, patří velký dík.

Dana Novotná
oddělení životního prostředí

U Elektrárny Ledvice je nová dobíjecí stanice Foto: Skupina ČEZ

INZERCE

Pizzeria Inferno

BŘEŽÁNSKÁ 390/7,

HLEDÁ PIZZAŘE / PIZZAŘKU.
PRACOVNÍ DOBA: KRÁTKÝ / DLOUHÝ TÝDEN.

ZAŠKOLENÍ, PŘÍJEMNÝ KOLEKTIV, MOŽNÁ I BRIGÁDA.

Tel. 606 503 741
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O chátrající budovy se musí starat vlastníci

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Říjnové trhy budou letos poslední

Na území města je celkem čtr-
náct nevyužívaných staveb. Lidé je 
označují za ruiny, které kazí vzhled 
svému okolí a které mohou být i ne-
bezpečné. Tyto stavby ale nejsou v 
majetku města. Mají svého majitele, 
který je ze zákona povinen se o svůj 
majetek starat. 
Mezi nevyužívané stavby patří na-
příklad rohová vila na Žižkově ná-
městí, London a další budovy. “Do 
naší evidence nevyužívaných staveb 
se objekty dostanou po předchozím 
vytipování našimi pracovníky. Sou-
částí jejich práce jsou právě kontro-
ly v terénu. Následuje komunikace 
s vlastníkem nemovitosti,” uvedl 
vedoucí odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí Oldřich Lukeš. 
Jednání s vlastníky není vždy jed-
noduché. Na zásilku ze stavebního 
úřadu vyzývající k nápravě nebo za-
bezpečení nemovitosti v některých 
případech vůbec nereagují. Staveb-
ní úřad postup opakuje a následně 
může udělit pokutu. “Opět se někdy 
stává, že vlastník nereaguje ani na 
pokutu a neuhradí ji, pak volíme 
exekuční postup vymáhání pohle-
dávky a vlastník může o svůj ma-
jetek přijít,” popsal Oldřich Lukeš. 
Jsou však i tací, kteří pokuty platí, 
ale o nemovitost se dále nestarají. 
“Takovým se snažíme vysvětlit, že 
by své peníze za pokuty měli raději 

Dnem 1.12.2016 nabývá účinnosti 
zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebi-
telském úvěru a zákon č. 258/2016 
Sb., kterým se mění některé záko-
ny v souvislosti s přijetím zákona 
o spotřebitelském úvěru. Zákon o 
spotřebitelském úvěru nově upra-
vuje činnost některých osob opráv-
něných poskytovat a zprostředko-
vávat spotřebitelský úvěr, včetně 
činnosti těchto osob v zahraničí, 
dále práva a povinnosti při posky-
tování a zprostředkování spotře-
bitelského úvěru a také působnost 
správních orgánů v oblasti poskyto-

Nenechte si ujít poslední letošní farmářské trhy. Ty se budou konat 19. října 
od 8 hodin ráno na Mírovém náměstí. K dostání bude podzimní ovoce a 

zelenina, čerstvé sýry či uzenina a mnoho jiných kvalitních českých produktů 
od regionálních výrobců. (pn) 

vání a zprostředkovávání spotřebi-
telského úvěru. 
Oprávnění k činnosti poskytová-
ní spotřebitelského úvěru uděluje 
Česká národní banka. Oprávnění 
zprostředkovávat spotřebitelský 
úvěr jako podnikatel je oprávněn 
za podmínek stanovených tímto 
zákonem pouze samostatný zpro-
středkovatel, vázaný zástupce, 
zprostředkovatel vázaného spotře-
bitelského úvěru a zahraniční zpro-
středkovatel na základě zápisu do 
Registru vedeného Českou národní 
bankou.

Poskytování a zprostředkování spo-
třebitelského úvěru není od 1. 12. 
2016 živností. Jedná se o činnost, 
která je provozována podle zákona 
o spotřebitelském úvěru. Živnost 
vázaná s předmětem podnikání 
„Poskytování nebo zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru“ se 
zrušuje. Ten, kdo byl přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona 
oprávněn poskytovat spotřebitel-
ský úvěr na základě živnostenského 
oprávnění, může provozovat tuto 
činnost na základě živnostenského 
oprávnění do doby, než Česká ná-

investovali do údržby objektu,” do-
dal vedoucí. 
Chátrající budovy se časem stávají 
nebezpečnými. Může z nich opadá-
vat omítka či okapy, může hrozit i 
zřícení části stavby. 
Pokud nemovitost ohrožuje zdraví 
kolemjdoucích či lidí v sousedství, 
může nápravu sjednat sama radni-
ce. Té to nařídí stavební úřad. “To je 
však krajní možnost, která nastane 
opravdu jen v případě, kdy je ohro-
ženo zdraví obyvatel. Město totiž 
jakékoli zabezpečovací práce musí 
uhradit ze svého rozpočtu a násled-
ně náklady vymáhat po vlastníkovi. 
Často jsou však tyto pohledávky 
nevymahatelné a do rozpočtu měs-
ta se již nikdy nevrátí,” vysvětlil ve-
doucí odboru. 
Na nebezpečnou nemovitost mo-
hou upozornit i sami obyvatelé. 
Pokud mají ve svém okolí stavbu, 
která může ohrozit zdraví či maje-
tek jiných lidí, mohou se obrátit na 
stavební úřad e-mailovou cestou v 
akutních případech či písemnou 
formou oznámení. 
“V případě, kdy se na nás lidé obrátí 
e-mailem, musí do pěti dnů zaslat 
ještě písemné oznámení. E-mail 
slouží jako informační systém, díky 
kterému my můžeme začít situa-
ci řešit. Potřebujeme však mít vše 
podložené i písemně, což je v sou-
ladu s ustanovením správního řádu, 
který stanoví, jak a jakou formou 
má být podání správnímu úřadu 
učiněno,” upozornil Oldřich Lukeš.

rodní banka rozhodne o žádosti o 
udělení oprávnění k činnosti, nej-
déle však do 18 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, 
pokud tuto žádost podal do 3 měsí-
ců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Marným uplynutím této 
lhůty jeho oprávnění k poskytování 
spotřebitelského úvěru zaniká. Tato 
změna se dotkne 114 podnikatelů 
podnikajících v tomto oboru a jsou 
v evidenci živnostenského úřadu  
v Bílině.

Ing. Eva Brodská
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Pavlína Nevrlá

Neudržovaná rohová vila na Žižkově náměstí Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Václav Weber
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Křístek: Nejhorší povolání je blbý herec

Babí léto překonalo nepřízeň počasí

ResoFest rozezvučí Fontánu

V pátek před Dnem horníků se ote-
vřela výstavní síň U Kostela, která 
tentokráte nabídla výstavu kostýmů 
a předmětů z filmu o Karlu IV., Hlas 
pro římského krále. Vernisáž sym-
bolicky zahájil režisér filmu Václav 
Křístek, který má k našemu městu 
velmi blízko. „Mám v Bílině přátele, 
takže sem jezdím od svého mládí,“ 
prozradil režisér.
Jak to tak bývá, tak historek z natá-
čení je mnoho a nejinak tomu bylo 
i u tohoto filmu. Režisér jich měl  
v zásobě několik a vernisáž tak zís-
kala na bezprostřední atmosféře.
Klapka, jedem zazní několikrát 
za sebou, než se podaří natočit 
část filmového scénáře. Když se k 
tomu přidají rozmary počasí, mají 
herci co dělat, aby náročnou scé-
nu zvládli. Tak vypadala jedna ze 
scén během natáčení českého fil-
mu Hlas pro římského krále. „Bylo 
příšerné horko a Kryštof Hádek, 
který vytvořil roli Karla IV. zamla-

Již poosmnácté rozezněl koupaliště 
folk-country-bluegrassový festival 
Babí léto na Kyselce. Letos byl ve 
znamení proměnlivého počasí, tak-

že se lidé chvílemi museli schovat 
před studenými kapkami deště. To 
je však neodradilo, aby si poslech-
li příjemnou muziku v podání ně-

kolika kapel. Návštěvníky potěšila 
svými skladbami skupina Křáp, 
Bob a Bobci, Žalman a spol. COP 
a mnoho dalších. Tradiční bílinský 

festival, na který se sjíždějí i lidé  
z okolí, se jako každý rok velmi po-
vedl.                                               (pn)

V prostorech Kulturního domu Fontána v Bílině se 15. října uskuteční 1. ročník meziná-
rodního festivalu věnovaný rezofonické kytaře neboli „dobra.” Tento jedinečný nástroj 
se využívá v různých hudebních stylech od country, bluegrassu přes folk, blues a rock. 
V současné době neexistuje v Evropě žádný festival věnovaný rezofonické kytaře. Pro-
to se muzikant Tomáš Bobrovniczký (Pure Music z.s.) rozhodl uspořádat první ročník 
festivalu, který bude nejen multižánrový, ale i mezinárodní. Cílem festivalu je dát pro-
stor kapelám a interpretům hrajícím na rezofonickou kytaru různé hudební žánry, jako 
je například jazz, folk, bluegrass, rock, a podobně.
Vstupné je 100 korun v předprodeji a 150 korun na místě.                                              (red)

da, měl na sobě těžké a neprodyšné 
oblečení, rytíři zbroj, takže natáče-
ní některých scén bylo náročné,“ 
prozradil na vernisáži věnované 
právě tomuto filmu režisér Václav 
Křístek. „Zřejmě se všichni snažili, 
aby scény v horku skončily, protože 
vše jsme natočili poměrně rychle  
a vypadalo to dobře,“ doplnil reži-
sér.
Václav Křístek se kromě režie věnu-
je také psaní historických románů, 
převážně z 16. století. „Tato doba 
mě osobně velmi přitahuje, proto-
že byla plná zvratů, změn, a nikdo 
nevěděl, co bude. Podle mě to byl 
přelom v našich dějinách.“ Na svém 
kontě má také několik natočených 
pohádek a dokumentů. V součas-
né době se připravuje na nový film 
a píše další knihu věnovanou opět 
české historii.
O hudební doprovod na vernisáži 
se postaral Václav Plavec, který se 
učí hře na kytaru na Základní umě-
lecké škole v Bílině. Výstava byla 
uspořádaná ve spolupráci s Českou 
televizí.

Lada Laiblová

Václav Křístek zahájil výstavu Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber Foto: Václav Weber
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Manželský čtyřúhelník, jak má být

Senioři chystají výstavu Grafickou cestou

Podzimní divadelní sezónu v Bílině 
zahájila divadelní hra z režisérského 
křesla Jakuba Zindulky Manželský 
čtyřúhelník. V hlavních rolích se 
představili známí herci, Michaela 
Badínková, Dana Homolová, Daniel 
Rous a Martin Kraus.
Divadelní představení mělo na divá-
ky opravdu dominový efekt v podo-
bě hlasitého smíchu, který přecházel 
až v slzy. Manželské roztržky, které 
se až nápadně podobaly příběhům 
ze života dnešních rodin, navíc oko-
řeněné vtipnými glosami, neměly 
chybu. Neobvyklá výměna manželů, 

Že senioři zdaleka nemusí být po 
dosažení důchodového věku pouze 
pasivní, posedávat na lavičkách v 
parku či koukat z okna, jak se obec-
ně traduje, nám předvedou právě 
sami senioři, studenti kurzu Grafic-
kou cestou pro pokročilé Univerzity 
třetího věku (U3V) na Univerzitě J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Výstava se uskuteční od 1. do 30. lis-
topadu 2016 ve Výstavní síni U Kos-
tela na Mírovém náměstí v Bílině.
Studenti senioři, pod vedením lekto-
ra Mgr. Aloise Kračmara, se v rámci 
Univerzity třetího věku schází každý 
čtvrtek po dobu 10 týdnů v semestru 

a věnují se studiu toho, nač neměli 
při zaměstnání dostatek času. Tepr-
ve v důchodovém věku se rozhodli 
využít možnosti dalšího vzdělává-
ní a naplno se věnují rozvoji svého 
talentu a nadání. Aktivně studují 
různé techniky grafické tvorby, zdo-
konalují se a hledají nové možnosti, 
které dnešní doba umožňuje.
Významnou pomocí v jejich tvor-
bě samozřejmě představuje zázemí, 
které univerzita J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem seniorům poskytuje.
Studenti této skupiny nejsou ve vy-
stavování žádní nováčci. Expozice 
jejich děl jsou pravidelně k vidění 

například v prostorách Informační-
ho střediska města Ústí nad Labem, 
vystavovali v Obchodním Domě 
Labe v Ústí nad Labem, v Galerii Na 
Gruntu v Lukově u Úštěka nebo v 
Centru Masivního nábytku Teplice.
V Bílině byla zatím k vidění někte-
rá autorská díla na výstavě, která se 
uskutečnila od 1. do 31. srpna v klu-
bovně Minigolfu Bílina za podpory 
provozovatele Minigolfu, Města Bí-
liny a Hotelu U Lva Bílina. Potěšilo 
nás, že výstava byla velice úspěšná a 
několik originálních děl si zde našlo 
i nového majitele.

Helena Baumgartnerová

kdy ženy a muži hospodaří zvlášť a 
přitom nemohou jeden bez druhého 
být, vyústila v zajímavou pointu.
Takže ti, co dali přednost návště-
vě Městského divadla v Bílině před 
„růžovou zahradou,“ si odnesli 
skvělý divadelní zážitek.
Vtipné vyprávění Uršuly Klukové a 
trefné glosy Jiřího Krampola připra-
vilo KC Bílina na 18. 10. od 19 ho-
din a pro milovníky smíchu a dobré 
nálady je tu poslední divadelní před-
stavení v tomto roce Rošáda. V hlav-
ních rolích Martin Trnavský, Bára 
Munzarová, Radim Novák a Marika 
Procházková. Uvede Městské diva-
dlo Bílina 24. 11. 2016 od 19 hodin.
Vstupenky zakoupíte v Informač-
ním centru Bílina.

Aktivní senioři studují různé techniky grafické tvorby                                                                                                   Foto: Helena Baumgartnerová

Lada Laiblová

SOUTĚŽ
NA ŘÍJEN
Na které budově 
v Bílině najdeme 

sochu na fotografii? 

Odpovědi posílejte na e-mail 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz 

do 20. listopadu 2016.

Ukázka z divadelního představení Foto: Václav Weber

Výherní poukázku v hodnotě 300 
korun do Vinotéky Bez kocoura 
získal za správnou odpověď ze 
soutěže v Bílinském zpravodaji 

č. 8 pan František Koucký. 
Gratulujeme.

Správná odpověď: Korunu 
najdeme vyobrazenou přímo na 
restauraci Koruna vedle bývalé-

ho podniku SEBA. 
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V BÍLINĚ ZAZPÍVÁ LEDECKÝ, ZTRACENÝ I POLÁKOVÁ 

1. International Resophonic Guitarfestival 15. 10. 2016, 18 hodin, Kulturní dům Fontána
Bužma (CZ)/Fekete Jenő & Horváth Misi (HU)/Ripoff Raskolnikov (AT) Eddie Martin band (GB/CZ/SK). Festival pořáda Pure Music, z.s. ve spolupráci s KC Bílina 
za finanční podpory města Bíliny, Ústeckého kraje a dalších partnerů. Vstupné: v předprodeji 100 korun, na místě 150 korun

Koncert - Marek Ztracený 21. 10. 2016, 20.00 hodin, Kulturní dům Fontána
Koncert známého zpěváka Marka Ztraceného a jeho hostů v rámci podzimního turné Harmonika tour 2016. Po koncertě následuje taneční zábava s DJ Jirkou 
Faitem. Vstupné: v předprodeji 150 korun, na místě 200 korun

Barbora Poláková - Kdo je tady víc než ty Tour  2016  4. 11. 2016, 20.00 hodin, Kulturní dům Fontána. 
Koncert zpěvačky, herečky Barbory Polákové v rámci podzimní tour. Držitelka dvou cen Anděl za rok 2015 vystoupí živě se svou kapelou v rámci jejího prvního 
turné. Užijete si večer plný energie, radosti, neradosti i rafinované nafrněnosti. Po koncertě následuje zábava s DJ Jirkou Faitem. Vstupné: v předprodeji 250 
korun, na místě 300 korun

Janek Ledecký - Vánoční Tour 2016 13. 12. 2016, 19.00 hodin, městské divadlo. 
Koncert zpěváka Janka Ledeckého a Nostizova kvarteta. Na tento koncert lze uplatnit slevu na senior pas KC Bílina.Vstupné: přízemí 320 korun, balkon 300 korun

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA
19. října 8.00 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
15. října 18 hodin 

RESOFEST  - 1. International Resophonic 
Guitar festival

20. října
I. TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ 2016

21. října
MAREK ZTRACENÝ  - HARMONIKA TOUR 

2016
Koncert známého zpěváka Marka Ztraceného a 
jeho hostů v rámci podzimního turné HARMO-

NIKA TOUR 2016 . 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA 
18. října 19.00 hodin

VEČER S URŠULOU KLUKOVOU A JIŘÍM 
KRAMPOLEM 

Vyprávění nejen o životě herců Jiřího Krampo-
la a Uršuly Klukové, doplněné historkami  

s divadelních prken nejen divadla Semafor a 
divadla Š & G. 

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
14. října 17.30 hodin

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC – 2D

14. října 20.00 hodin
ANTHROPOID  - 2D

14. října 22.00 hodin
ZILIONÁŘI – 2D

15. října 17.30 hodin
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU – 2D

15. října 20.00 hodin
INFERNO – 2D

16. října 15.00 hodin
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ – 2D

21. října 17.30 hodin
JACK REACHER: NEVRACEJ SE – 2D

21. října 20.00 hodin
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU – 2D

22. října 17.30 hodin
DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE – 2D

22. října 20.00 hodin
ANTHROPOID  - 2D

23. říjen 15.00 hodin
LICHOŽROUTI – 2D

MIMOŘÁDNÉ PROJEKCE 
V RÁMCI HALLOWEEN:

27. října 15.00 hodin
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 

PRO PODIVUHODNÉ 
DĚTI 2D

27. října 17.30 hodin
INFERNO – 2D

27. října 20.00 hodin
SMRT VE TMĚ – 2D

27. října 22.00 hodin  
ZHASNI A ZEMŘEŠ -2D

29. října 17.30 hodin
OSTRAVAK OSTRAVSKI – 2D

29. října 20.00 hodin
ZÚČTOVÁNÍ – 2D

30. října 15.00 hodin 
KUBO A KOUZELNÝ MEČ – 2D

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
3. listopadu 

GRAFICKOU CESTOU 
do 30. listopadu ROBERT VANO

Výtvarné práce klientů Univerzity 3. věku.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
24. listopadu 19.00 hodin 

ROŠÁDA  

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 

4. listopadu 20.00 hodin 
BARBORA POLÁKOVÁ – KDO JE TADY VÍC 

NEŽ TY tour 2016

10. listopadu 
II. TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ 2016

13. listopadu 15.00 hodin
PICHLOVANKA

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA 
26. listopadu 15.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
2016

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
15. října 10.00 hodin

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU

21. - 22. října 18.00 hodin
NOC S YOUTUBERY - DÍVČÍ PÁRTY

22. října 10.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

22. října 8.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČR 

V DESKOVÝCH HRÁCH
Krajský přebor ve hrách Rummikub, Quarto, 

Quoridor

24. října 6.30 hodin
MINECRAFTÍ DEN

25. října 6.30 hodin
PODZIMNÍ ŘÁDĚNÍ

26. října 9.00 hodin
TVOŘÍME Z PĚNOVKY - ELFKA

26. října 16.00 hodin
HALLOWEEN PRO NEJMENŠÍ

26. - 28. října
PODZIMKY VE MLÝNĚ

27. října 16 hodin
HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA PRO ŠKOLÁKY

27. - 28. října
HALLOWEENSKÉ PŘESPÁNÍ 

S KOUZELNÍKEM

30. října 18 hodin
HALLOWEENSKÉ HOPSÁNÍ

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

5. listopadu 9.40 hodin
BALTÍKOVÁNÍ

5. listopadu 10.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

5. listopadu 10.00 a 13.00 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA S TAVNOU PISTOLÍ

5. listopadu
KRUŠNOHORSKÝ POHÁR

závody na autodráze

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA
Do 21. října
prázdninová 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
pro děti na téma:

„MÍT TAK KOUZELNOU HŮLKU“

Do 21. října
prázdninová VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro děti 

na téma: „DOTEK ANDĚLŮ“

Do konce října
KAREL IV. 

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

náměstí

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

2. listopadu
3x dopolední beseda

AUTOSTOPEM PO RUSKÉM SEVERU
beseda pro žáky 2. stupně ZŠ

2. listopadu 17.00 hodin
„Čaj o páté“

AUTOSTOPEM PO RUSKÉM SEVERU
beseda pro veřejnost

listopad - prosinec
VÝSTAVA PRACÍ Z LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ 

SOUTĚŽE
práce všech zúčastněných dětí

1. patro centrální knihovny.

Program kulturních a společenských akcí

Kulturní centrum Bílina připravilo na podzimní sezónu výběr koncertů nejen pro bílinské publikum.
Navštivte Kulturním dům Fontána a Městské divadlo v Bílině během podzimu a určitě si vyberete z naší nabídky. V říjnu se uskuteční  

1. International Resophonic Guitar festival, dále koncert zpěváka Marka Ztraceného a hostů v rámci  HARMONIKA TOUR 2016, v listopadu v rámci 
podzimní tour 2016 KDO JE TADY VÍC NEŽ JÁ koncert BARBORY POLÁKOVÉ. U obou koncertů nebude chybět taneční zábava s DJ Jirkou Faitem.  

Nakonec v prostorech městského divadla v prosinci  vystoupí JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ TOUR 2016 s Nosticovým kvartetem. 
Neváhejte a přijďte roztančit sál kulturáku a vychutnat si v adventním čase pohodovou muziku. 
Vstupenky již teď na www.kcbilina.cz a k prodeji v Informačním centru Bílina, tel.: 775 601 264.
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Město horníků oslavilo havířské povolání

Stovky lidí se přišly bavit na Míro-
vé náměstí při Dni horníku. Hlavní 
program zahájil průvod Historické-
ho spolku Bílina a spolku Baráčníků 
z Pivovarského náměstí na Mírové 
náměstí, kde se úvodní řeči ujali zá-
stupci města i Severočeských dolů. 
„Bílina je hornickým městem a její 
spolupráce s doly byla, je a bude, 
čehož je důkazem také dnešní den,“ 
řekl na úvod starosta Bíliny Oldřich 
Bubeníček. Jak dodal, horníci i oby-
vatelé města a okolí si poděkování 
formou oslavy zaslouží. Předseda 
představenstva Severočeských dolů 
Ivo Pěgřímek se mimo jiné zmínil o 
prolomení těžebních limitů na dole 
Bílina s tím, že také vládní činite-
lé pochopili důležitost těžby uhlí. 
Akce se konala právě za podpory 
Severočeských dolů. Slavnosti Dne 
horníků organizovalo vedení města 
Bílina stejně jako v minulých letech-
tematicky a historicky s využitím 
spolupráce s místními organizace-
mi, církví i firmami azaměstnavateli 
nejen v hornictví. „Už v minulých 

letech jsme se přesvědčili, že vzdát 
hold horníkům touto formou je 
správná cesta. Lidé se mají setkávat 
a bavit,“ řeklamístostarostka města 
Bílina Veronika Horová.

Ocenění osobností

Vedení města po zahajovacích pro-
slovech ocenilo pět osobností za 
dlouholetou a významnou práci pro 
město. Pro slova díků i upomínko-
vé předměty si přišel bílinský pat-
riot, fotbalový hráč i kronikář Jiří 
Charvát a dlouholetý člen obce ba-
ráčníků Vladislav Heřmánek. Oce-
nění v nepřítomnosti pak dostala 
bývalá dlouholetá ředitelka městské 
knihovny Marcela Šímová, lékař, 
bývalý radní a zastupitel Jaroslav 
Čermák a dlouholetý předseda ku-
želkářského klubu Miroslav Tomiš.  

Podpora malých výtvarníků

Důležitým bodem v programu 
byla dražba panenek ušitých po-
dle obrázků dětí z bílinských škol  

a školek. Ta se u veřejnosti setkala  
s kladným ohlasem a o přihazování 
nebyla nouze. Dvě panenky se nako-
nec prodaly za tisíc korun, ostatní 
za sedm set, šest set a tři sta korun. 
Vydražených 3 600 korun se vrátí 
zpět do škol. “Jelikož obrázky, po-
dle kterých byly poté panenky ušité, 
pocházely z výtvarné části soutě-
že Bořeňská čarodějnice, rozhodli 
jsme se peníze vrátit zpět malým 
výtvarníkům. Jsou určené výhrad-
ně na pořízení výtvarných potřeb,” 
uvedla Martina Tuháčková, vedoucí 
Kulturního centra Bílina, které akci 
organizovalo. 

Lákaly koncerty i překvapení

Náměstí bylo zaplněno od samého 
začátku Dne horníků. Po skončení 
dražby sklidili velký potlesk členové 
rockového sboru Melodica a kape-
ly Open. Pro seniory pak zazpíval 
Josef Zíma. “Na jeho vystoupení se 
sešlo opravdu velké publikum, sa-
mozřejmě z řad seniorů. Částečně se 
pak obměnilo při koncertu skupiny 
Brutus, která hraje zcela jiný žánr,” 
popsala ředitelka kulturního centra. 
Další vystoupení bylo v režii skupin 
O5 a Radeček, Skety a Elis. Pokud se 
někdo přes odpoledne chtěl schovat 

před palčivým sluncem, navečer se 
na náměstí opět vrátil. V progra-
mu zmiňované překvapení totiž 
skrývalo velmi zajímavé vystou-
pení akrobatů ze skupin V.O.S.A. 
Theatre a Amanitas. “Společně pro 
nás připravili ohňovou show a vy-
stoupení s obřím kolem. Z ohlasů 
zhruba tří stovek lidí, které byly na 
náměstí, mohu říci, že se překvapení 
dne opravdu vydařilo a splnilo svůj 
účel,” doplnila Martina Tuháčková.  
Své výrobky na náměstí nabízeli ši-
kovní lidé z Bíliny.
Zajímavý program se konal i na 
dalších místech kromě náměstí. Di-
vadlo odpoledne odehrálo pohádku 
pro děti v podání Divadla Pohádka 
Praha, v kině se lidé byli podívat na 
filmu Buchty a klobásy. Výstavní síň 
U kostela nabídla výstavu o filmu 
České televize o Karlu IV. s názvem 
Hlas pro římského krále. Kostel ro-
zezvučel koncert Musica Dolce Vita. 
Svůj stánek se zábavnou činností 
pro děti měl i Dům dětí a mládeže 
Bílina. Městská knihovna měla po 
celý den připravené výtvarné dílny 
pro děti a před budovou uspořáda-
lo informační centrum minivýstavu 
fotografií Bílina v čase. Lidé si tak 
mohli porovnat, jak vypadala různá 
místa ve městě před desítkami let  
a v současnosti.

Pavlína Nevrlá

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Den horníků bavil stovky lidí

Foto: Václav Weber, Pavlína Nevrlá
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Dobrý pocity pokřtily své první CD
Své první CD pokřtila bílinská kapela Dob-
rý pocity. Podle frontmana kapely Petra 
Vondráčka je album nabité dobrou mu-
zikou. Obsahuje jedenáct skladeb - něko-
lik předělaných starších a mnoho nových.  
Album nese název Pojď dál. “Měli jsme  
s kapelou trable a rozpadli jsme se. Nyní tedy 
máme nové složení, vše jsme dali do kupy, 
a když jsme přemýšleli o tom, jak se bude 
CD jmenovat, tak nějak vyplynulo Pojď dál,” 
vysvětlil Petr Vondráček. Nově tedy jsou čle-
ny kapely kromě zpěváka a kytaristy Petra 
Vondráčka i kytarista Lukáš Pavlica, na bicí 
hraje Lukáš Rupprich a na basovou kytaru 
Miroslav Schlenz.
Vydáním prvního CD rozhodně práce ka-
pely nekončí, již nyní plánuje další. “Možná 
bude už příští rok,” nalákal frontman.
Křtu CD se zúčastnila i zpěvačka Sabina 
Křováková, která přítomným zahrála na ky-
taru a zazpívala.                                                     (pn)

Foto: Václav Weber
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Hrobčice schválily strategický dokument
Od programového dokumentu si 
hrobčičtí zastupitelé slibují zejména 
snazší dosažitelnost dotačních pro-
středků pro zvolené priority.
Princip strategického plánování roz-
voje přijímají za svůj i malé obce, 
proto vypracovávají, tak jako obec 
Hrobčice na Bílinsku, rozvojové do-
kumenty. Jde o to, aby byly určeny 
prioritní oblasti v dohledném časo-
vém horizontu. Také díky tomuto 
vytvořenému strategickému doku-
mentu obec lépe dosáhne na dotač-
ní možnosti na vytčené cíle a využije 
jich. Má pak také možnost i zpětně 
vyhodnotit, zda naplnění vize bylo 
úspěšné. Dokument je však také 
možné chápat jako sladění představ 
obyvatel o tom, co od života v obci 
očekávají.
Obec Hrobčice má necelý tisíc oby-
vatel a na zasedání zastupitelstva 8. 
září 2016 všichni přítomní zastupi-
telé obce Hrobčice schválili program 
rozvoje obce do roku 2023. Obec 

obhospodařující velký katastr míst-
ních částí i zaniklých obcí se v mno-
hém vymyká krajským průměrům. 
Příznivější je zde nezaměstnanost i 
demografická skladba obyvatel. Plán 
ale také ukázal, že je zapotřebí více 
se věnovat budoucímu přibývání 
seniorů. Obec, která je v mnohém 
závislá na blízké Bílině, by do bu-
doucna chtěla zajistit mnohé služby 
přímo na svém území a věnovat se 
více péči o kulturu a spolkový život. 
Obyvatelé žijící ve všech místních 
částích oceňují zejména klid, bez-
pečí, krásnou krajinu a nové inves-
tice do veřejných prostranství. Tyto 
a další aspekty života občanů byly v 
dokumentu zpracovány. „Program 
rozvoje nám všem pomohl zorien-
tovat se v potřebách obce a zejména 
našich občanů a také v dalších do-
tačních možnostech, které bychom 
určitě chtěli využít pro rozvoj našich 
obcí,“ sdělila Jana Syslová, starostka 
Hrobčic.                                                   (red)

Unipetrol RPA investuje do rozšíření 
výroby a hledá posily na pozici:

Požadujeme:
• Min. SOU - chemické, elektrotechnické, zaměřené
 na životní prostředí, strojní a další technické obory 
• Základní znalosti MS Word, MS Excel
• Odpovědný přístup                                         
• Rozhodnost, samostatnost
• Schopnost práce ve výškách
• Není nutná praxe z výroby

Náplň práce:
• Obsluha určeného provozního zařízení
• Kontrola výrobního a strojního zařízení
• Spolupráce s navazujícími provozy 
       a údržbou

Nabízíme:
• Zázemí stabilní společnosti
• Hlavní pracovní poměr
• Zaškolení v Tréninkovém centru
• Odpovídající mzdu včetně odměn a možnost profesního růstu
• Poukázky Flexi Pass v hodnotě 4 000 Kč/rok
• Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění
• Dovolenou nad rámec zákoníku práce
• Dotované stravování
• Práci ve směnném provozu – po zaškolení

Místo výkonu práce: Litvínov - Záluží 

Termín nástupu: leden 2017

Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný životopis 
na e-mail: ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz, 
a to nejpozději do 25. 11. 2016.

OPERÁTOR V ZÁCVIKU
PRO CHEMICKÝ PROVOZ

Uchazeče, kteří splňují uvedené požadavky, budeme 
kontaktovat s termínem konání výběrového řízení. 

HASIČŮM PŘI PRÁCI POMŮŽE 
NOVÁ STŘÍKAČKA

Dobrovolní hasiči z Měrunic 
mohou při výjezdech k požá-
rům využívat novou motorovou 
stříkačku. Zařízení je vhodné 
do špatně přístupných prosto-
rů, kam se velká stříkačka ne-
dostane. “Ústecký kraj předal 
formou daru vybavení hasičům  
z celkem třinácti obcí. My jsme měli 
o motorovou stříkačku zažádáno,  
ve vybavení našich hasičů do-
sud chyběla,” uvedla starost-
ka obce Měrunice Jitka Nová.  
Hasiči by se v dalších letech 
mohli dočkat opravené zbrojni-
ce. Obec nyní zpracovává no-
vou projektovou dokumentaci,  
o dotaci chce zažádat příští rok.
“Chtěli bychom zvětšit prostor 
garáže a propojit ji se stávajícím 
zázemím hasičů a vytvořit tak 
vyhovující podmínky pro činnost 
výjezdní jednotky SDH Měruni-
ce,” doplnila starostka. 
Dotaci na opravu hasičské zbroj-
nice bude chtít získat od minister-
stva vnitra a z Ústeckého kraje.
                                               (pn)

Lidem v obcích posvítí nové lampy
V Měrunicích a Žichově přibude veřejné osvětlení. Obce ještě letos na podzim rozšíří počty lamp v místech, kde je to zapotřebí. V Měrunicích čtyři 
nové lampy osvítí prostor v uličce za tamním penzionem, Žichov potřebuje lampy na konci obce. Vše bude hradit obec Měrunice ze svého rozpoč-

tu. Náklady na nové osvětlení činí přes 230 tisíc korun.  (pn)
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Kvalitní krmiva i potřebnou radu najdou
chovatelé v prodejně pro mazlíčky Fit-Pet

Zvířata se stala součástí našich do-
movů a lidé je někdy vnímají jako 
nepostradatelné společníky. Po-
dle toho se k nim i chovají. Chtějí 
jim dopřát hlavně zdravé krmení,  
ale i pohodlí. Zvířata se stala ne-
oddělitelnou součástí života i pro 
Miloše Strouhala, majitele obchodu 
Fit-Pet v Břežánské ulici. “Moji ro-
diče se mnoho let zabývají prode-
jem chovatelských potřeb a já jsem 
v tomto prostředí vyrůstal. Nejprve 
jsem v jejich obchodě pomáhal, pak 
jsem se vydal jinou cestou a praco-
val jsem v jiných oblastech,” vyprávěl 
majitel obchodu. Cosi ho však stej-
ně táhlo zpět ke zvířatům. “Otevřel 
jsem pobočku obchodu s chovatel-
skými potřebami v Bílině. Ta fungu-
je druhým rokem a lidé si sem zvykli 
chodit,” dodal.

Přírodní i antialergenní

Lidé totiž v prodejně najdou nejen 
kvalitní krmivo pro své mazlíčky 
nebo jiné chovatelské potřeby, ale i 
dobrou radu. Zatímco dříve majitelé 
zvířat volili krmivo podle masivních 
reklam, dnes dají na doporučení  
a upřednostňují kvalitu. “Zajímají se 
o složení krmiva, ať už se jedná o psí 
nebo kočičí. Žádají větší podíl ma-

Naše nejmenší přivítala paní místostarostka Veronika Horová, která jim do života popřála hodně štěstí a zdraví.
Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří se na této slavnostní akci podíleli. Jsou to děti z mateřské školky Čapkova ulice za přednes básniček 
a předání květin našim maminkám, studentu gymnázia za hudební doprovod. Všem výše jmenovaným patří velký dík. 
Na památku tohoto významného dne si rodiče převzali pamětní listinu, dárky a podepsali se do naší pamětní knihy.

sové a živočišné složky. Samozřejmě 
také chtějí, aby krmivo psovi nebo 
kočce chutnalo. Vyslechnu si jejich 
požadavky a poradím s tím, jaký 
druh mají volit. Rozhodující bývá i 
cena. Někdo má doma více zvířat a 
není pro něj schůdné kupovat nej-
dražší krmiva. Ale to není problém, i 
těmto zákazníkům umím doporučit 
kvalitní variantu,” popsal každoden-
ní praxi v obchodě Miloš Strouhal.      
V současné době vzrůstá poptávka 
po přírodních produktech. I takové 
se najdou mezi chovatelskými potře-
bami. Blechy mohou psům či koč-
kám odpuzovat bylinkové obojky, 

určitá krmiva zase mohou být bez 
konzervantů. Vyrábí se i krmiva pro 
alergická zvířata, kastrovaná, ve vyš-
ším věku, štěněcí a mnoho a mnoho 
dalších. 
Psi a kočky jsou nejčastějším dru-
hem zvířat, který lidé chovají doma. 
Obchod ale samozřejmě nabízí veš-
keré chovatelské potřeby i pro ostat-
ní druhy - od rybiček či želv až po 
hlodavce.

Sedni a zůstaň

Hlavně majitelé psů rychle zjistí, 
jak důležitá je u jejich mazlíčka po-

slušnost. Je velmi příjemné, když se 
páníček může se svým psem v klidu 
procházet, aniž by pes tahal nebo na 
ostatní štěkal. Dobrý majitel také ví, 
že mazlík musí reagovat na přivolání 
i odvolání.  “Nejde jen o to, aby se 
pes na ulici při procházce správně 
choval, ale také aby třeba nic ne-
ničil, když majitelé nejsou doma. 
Pokud si spolu pán a pes rozumí  
a navzájem se respektují, tvoří skvělý 
pár. Oboustrannému respektu se ale 
mnozí musí naučit,” upozornil Miloš 
Strouhal. 
Jelikož úskalí ve výchově nemusí 
být málo, pomáhá majitel obcho-
du organizovat lekce zaměřené na 
výcvik psů pro veřejnost. “Nyní je 
vše ve fázi příprav. Bude se jednat  
o klasický základní výcvik, na který 
se nikdo nemusí bát nebo stydět při-
jít. Chceme tím pomoci obyčejným 
majitelům psů, aby se naučili, jak 
své mazlíčky zvládnout. Zároveň by  
si lidé měli třeba po tréninku sed-
nout a popovídat o svých zkušenos-
tech. Zkrátka prožít hezké a příjem-
né odpoledne,” dodal. 
Obchod Fit-Pet lidé najdou na kraji 
Břežánské ulice po pravé straně ve 
směru z náměstí. Otevřeno má ka-
ždý všední den od 9.30 do 17 hodin. 
Každou první sobotu v měsíci je za-
vřeno, ostatní soboty je otevřeno od 
9 do 11.30 hodin. 

Pavlína Nevrlá

NOVÍ OBČÁNCI JSOU PŘIVÍTÁNI
Tak tu máme podzim a s ním i další vítání nejmenších občánků našeho města. Za hojné účasti příbuzných byly do života přivítány tyto děti:

Milí spoluobčané,
dovoluji si vás touto cestou pozvat na nové vítání 
občánků, které se uskuteční v úterý 13. 12.2016 
od 14.30 hodin, popřípadě od 15.30 hodin,  
v obřadní síni Městského úřadu Bílina. Rodiče, 
kteří budou mít zájem, mohou přijít přihlásit své 
dětičky na matriku, č. dveří 214, I. poschodí, 
kde předloží rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz - nejpozději týden před konáním slav-
nostní akce.

Za odbor správní a vnitřních věcí, 
Bc. Martina Tučková

Veronika Kubátová, Viktorie Jana Smítková,

Eliška Baldrychová, Viktorie Veselá,

Lucie Lagnerová, Magdalena Koutová

Jakub Štěrba, Martin Kozák,Štěpán Matušek, Adam Myslík, Tadeáš Michal,Šimon a Matouš Stodolovi,
Filip Hollomotz

Miloš Strouhal u výlohy svého obchodu                                                    Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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V dětském domově pomáhají ovečky 

Rozloučení s létem 
vonělo ohýnkem 

Senioři se bavili 
na kuželkách 

Tři ovečky rozšířily minifarmu  
v areálu Dětského domova a školní 
jídelny Tuchlov. Nový druh zvířat 
pomůže s údržbou trávníku i s pří-
padnými psychickými problémy 
dětí. “Ovce je kontaktní zvíře, zvyk-
ne si na děti a nechá se krmit nebo 
na sebe sáhnout. To je velmi dobré 
zejména pro děti, které byly v dětství 
odmítané od svých rodičů. Zvíře je 
neodmítá a z dětí tímto kontaktem 
opadává určitá tenze a psychické 
problémy,” uvedl ředitel domova Jan 
Blažek. 
Ovečky jsou sice novým, ale rozhod-
ně ne jediným druhem zvířat na za-
hradě domova. Bezpečí dětí i jejich 
majetku hlídají dva psi, na pohlazení 
čekají morčata i králíci a zadní část 

Pro klienty a pacienty stanice lůžek 
následné péče uspořádali zaměst-
nanci Hornické nemocnice s poli-
klinikou rozloučení s létem. 
Přes dvě desítky klientů a pacientů 
si na čerstvém vzduchu areálu po-
likliniky zahrály vědomostní hry, 
skládaly puzzle nebo vyráběly oz-
doby. Jedna ze zdravotních sestřiček 
jim k tomu hrála na kytaru a leckdo 
si notoricky známé písně zanotoval 

Na kuželkách zahájili letošní sezónu 
senioři z Klubu důchodců 1 na Praž-
ském Předměstí. 
Tradiční akce se zúčastnilo několik 
desítek členů klubu, kteří se do po-
rážení kuželek pořádně opřeli. Po 
prázdninách se členové klubu znovu 

začali scházet. Letos na ně čeká opět 
pestrý program. Důležité a zajímavé 
informace se dozví z různých před-
nášek a besed, setkají se s přáteli z 
jiných měst a klubů a nouze nebude 
ani o výlety. 

(pn)

s ní. Připraveno bylo i pohoštění,  
a komu dieta dovolila, dal si opeče-
ného buřta. 
Podobné akce jsou u klientů velmi 
oblíbené a s nadcházejícím pod-
zimem rozhodně neskončí, jen se  
z venkovních prostorů přesunou do 
nitra léčebny. Tam na ně čeká zábav-
ný Jablíčkový den nebo velmi oblí-
bené turnaje v kuželkách či šipkách. 

(pn)

areálu patří slepicím, kachnám a hu-
sám. “Děti jsou u nás rozdělené do 
malých skupinek, takzvaných rodi-
nek, a každá z nich se stará o jeden 
druh zvířat. Děti jim musí zajišťo-
vat vodu, krmení, čistit psům kotce  
a vyčesávat je, slepicím čistit kurníky 
a sbírat vajíčka. Zkrátka se o každé 
zvíře starají podle jeho potřeb,” po-
psal ředitel. Minifarmu zanedlouho 
doplní i nová kočička.  
Aby u dětského domova mohly najít 
ovečky domov, bylo zapotřebí posta-
vit jim ohradu. “Tu jsme vybudovali 
za podpory bílinských zastupitelů - 
Pavla Bárty, Aleše Tallowitze a Jiřího 
Konárka,” doplnil ředitel. 
Ovečky má dětský domov zapůj-
čené od soukromého vlastníka.  
V Tuchlově pobudou celý podzim, 
přezimovat ale musí ve svém chlévě. 
Zjara budou opět těšit děti. 

Nejúspěšnější absolventi kurzů s certifikáty Foto: ZŠ Lidická

Pavlína Nevrlá

Tři ovečky si zvykají na svůj přechodný domov velmi rychle          Foto: Pavlína Nevrlá

Klienti stanice lůžek následné péče strávili slunečné odpoledne venku             Foto: HNsP

Podzimky ve mlýně
V termínu podzimních prázdnin, tj. od 26. – 28. 10. 2016, jsme pro děti 
připravili třídenní pobytový výjezd do penzionu Druhý mlýn v Bezručově 
údolí nedaleko Chomutova. Děti stráví dny hrami, zábavou a vycházkami  
v nejkrásnějším údolí Krušných hor. 
V ceně pobytu je zahrnuta doprava, ubytování, stravování 5x denně a peda-
gogický dozor. Počet míst  je omezen, proto s přihláškami příliš neváhejte.  
V případě dotazů kontaktujte hlavní vedoucí pobytu Bc. Moniku Štrálovou 
na telefonním čísle 601 560 858 nebo 417 821 115.                                (ddm)
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Gymnazisté poznávali krásy Polska

Žáci s učiteli besedovali o hudebních nástrojích

Naše škola byla městem Bílina oslo-
vena, zda by se naši studenti Gym-
názia Bílina nezúčastnili v srpnu 
mezinárodního setkání studentů  
v polském družebním městě Bíliny 
v Jaraczewu, které v rámci projek-
tu skvěle zorganizovala paní Edda 
Schaaf, projektová manažerka sdru-
žení AEL Sperggau – Zöschen z Ně-
mecka.
Tohoto týdenního pobytu se zúčast-
nili kromě nás také studenti z Pol-
ska, Holandska a z Německa. Dále se 
studenty z Holandska přijela i skupi-
na starších žen a pánů, kterým ne-
chyběl humor ani nadšení pro věc.
První tři dny jsme strávili v taměj-
ším gymnáziu. Po dlouhé cestě jsme 
byli mile přivítáni a pohoštěni. Stu-
denti místního gymnázia pro nás 
připravili koláče a dortíky vlastní 
výroby. Další chvíle jsme strávili 
odpočinkem v prostorách, kde jsme 
byli ubytovaní. Po nějaké době do-
razili i další účastníci a my se moh-
li pustit do společné večeře přímo  
v prostorách školy.
Po dobu ubytování  v Jaraczewu jsme 
prožili poznáváním okolí a místního 
života. Večery nás provázely připra-
vené prezentace, které si vytvořil ka-
ždý stát, aby ostatním přiblížil život 
ve své rodné zemi. Jeden den přišel 
i náš večer a sklidil velký úspěch. 

Akce pro žáky bílinských základních 
škol připravili ve dnech 21. a 22. září 
učitelé dechového a pěveckého od-
dělení ZUŠ Gustava Waltera, kteří je 
pozvali na malý koncert a povídání  
o nástrojích. Jak se hraje na flétnu, kla-
rinet předvedli společně žáci decho-
vého oboru i učitelé. Ale besedovalo 
se také o dalších nástrojích. A když  
z publika zaznělo slovo dudy, nastala 
správná chvíle pro pana učitele Jose-
fa Černého, který se zabývá stavbou 
nástrojů, aby vlastnoručně vyrobe-
ný nástroj nejen dětem předvedl,  
ale aby jim na něj zahrál. Odhaduji, 
že ve většině případů to musela být 
pro malé posluchače životní premi-
éra.
Pěvecká třída učitelky Veroniky 
Duchoslavové zpříjemnila setkání 
hudebními vstupy sólovými i ko-
morními, při kterých zazněly pís-

ničky lidové i populární. A prostor  
k aktivnímu zapojení dostalo také 
publikum. Děti si zazpívaly společně 
s účinkujícími, mohly si zkusit sólo-
vý zpěv u mikrofonu, čas byl i pro 

protáhnutí těla při známé pohybov-
ce „Hlava, ramena,…“
Cílem těchto setkání je nejen při-
blížit dětem hudební nástroje, se 
kterými se třeba pravidelně nesetká-

vají, ale celkově jim poskytnout na-
hlédnutí do světa hudby. A ZUŠka 
si naopak od takových akcí slibuje, 
že osloví talentované děti, které jsou 
připraveny přinést vlastní vklad - 
úsilí, píli a ovládnou hru na nástroje 
tak, aby byly pro Bílinu chloubou při 
koncertech i soutěžích. Zvláště hrá-
čů na dechové nástroje není nikdy 
dost a bez nich vybudovat orchestr 
nejde.Věřím, že všem zúčastněným 
zůstaly na společné setkání příjemné 
vzpomínky. Rád bych poděkoval vy-
učujícím, které zajišťovaly pedago-
gický doprovod žáků a samozřejmě 
poděkování patří také paním ředi-
telkám ze ZŠ Za Chlumem, Aléská 
a Lidická za to, že školy pravidelně 
přijímají naše pozvání. 

Bc. Jiří Kopa
ředitel školy

Všem se naše prezentace o Bílině  
a České republice moc líbila a přáli 
by si naše město navštívit. Po třech 
dnech jsme  opustili Jaraczewo a vy-
dali se na další dlouhou cestu. Náš 
cíl byl mezi dvěma velkými městy a 
to mezi Krakowem a Osvětimí. Pře-
sunuli jsme se do velmi luxusního 

hotelu jménem Karpik. Ubytování 
bylo nad naše očekávání. Byli jsme s 
ním nadmíru spokojeni.
Další dny jsme poznali hrůzy tá-
borů v Osvětimi a Březince. Byl to 
pro nás všechny moc silný zážitek, 
na který se nezapomíná. Nejvíce 
nás dojal barák, který byl věnován 

pouze Čechům a slovenským oby-
vatelům. Byly zde uvedeny osudy 
jednotlivých lidí a spousty obrázků 
z té hrozné doby. Až tam jsme si zase 
připomněli, jak by se lidé měli poučit 
z minulosti a spíš držet pohromadě, 
než být proti sobě. Po tomto zážitku 
jsme se vydali zpět do hotelu. Nave-
čeřeli jsme se a uložili ke spánku.
 Další den jsme se pustili do dalšího 
objevování. Nejdřív jsme vyrazili do 
Schindlerovy továrny, kde na nás če-
kalo výborně zpracované interaktiv-
ní muzeum. Navštívili jsme i krásné 
město Poznaň. Následující den se 
konal výlet do Krakowa. Nic nepře-
koná krásy tohoto města. Škoda jen, 
že jsme tu neměli delší možnost roz-
chodu a nestihli si více prohlédnout 
památky města. Poslední večer jsme 
se všichni sešli a rozdali si dárky.
Jsme moc vděční holandské výpra-
vě, která pro každého účastníka to-
hoto setkání připravila balíčky s věc-
mi typickými pro jejich zemi. Bylo 
to pro nás velké překvapení.
Chtěli bychom poděkovat vedení 
města Bíliny za umožněnou mož-
nost se zúčastnit tohoto mezinárod-
ního setkání studentů. Budeme se 
těšit na další shledání všech účastní-
ků, snad už příští rok u nás v Bílině.
       Natálie Březinová, Alena Hubáčková, 

Ondřej Kvěch a Jakub Vokurka

Organizace školního roku 2016/2017

Gymnazisté při setkání v Polsku                                                              Foto: Gymnázium Bílina

Malý koncert a povídání o nástrojích s dětmi                                                                     Foto: ZUŠ

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách  
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 
2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí  
v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 13. 2. - 19. 2. 2017
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 
1. září 2017. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.
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Schválilo:
 Strategický plán rozvoje města Bí-

lina na roky 2016-2023.
 Uzavření darovací smlouvy mezi 

městem Bílina jako obdarovaným a 
společností Severočeské doly, a. s., 
jako dárcem. Předmětem smlouvy 
je poskytnutí finančního daru v cel-
kové výši 1.750.000 Kč. 

 Uzavření darovacích smluv mezi 
městem Bílina jako dárcem a těmi-
to sportovními organizacemi jako 
obdarovanými, jejichž předmětem 
je poskytnutí peněžitého daru, pro: 
a) Fotbalový klub Bílina ve 
výši 60.000 Kč na pořízení materi-
álního vybavení pro děti a mládež v 
roce 2016, 
b) SK Bílina, z. s., ve výši 
25.000 Kč na podporu přípravy a 
realizaci sportovních projektů v 
roce 2016, 
c) LAWEN TENIS KLUB 
Bílina ve výši 30.000 Kč na podpo-
ru přípravy a realizaci sportovních 
projektů v roce 2016. 
Bude hrazeno z finančního daru od 
Severočeských dolů, a. s. 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace:
*  ve výši 400.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a orga-
nizací Fotbalový klub Bílina jako 
příjemcem na zajištění nákladů 
spojených s účastí týmu „A muž-
stva dospělých“ v soutěži krajského 
přeboru v roce 2016. 
* ve výši 400.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a orga-
nizací „SK HC Draci Bílina“ jako 
příjemcem na náklady spojené s 
účastí v II. národní hokejové lize 
ČR v roce 2016. 

 Přijetí neinvestiční dotace ze stát-

Alfa, s. r. o., Krupka; p. č. 415/4 /
ostatní plocha – jiná plocha/ o vý-
měře 392 m2; p. č. 424 /zastavěná 
plocha a nádvoří/ o výměře 99 m2; 
p. č. 76/37 /ostatní plocha – mani-
pulační plocha/ o výměře 11 333 
m2 za cenu obvyklou 822.420 Kč 
stanovenou znaleckým posudkem 
č. 1253-009/2016 navýšenou o ná-
klady spojené s prodejem nemovi-
tostí, které činí 10.000 Kč. 

 Podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí 
na projekt „Snížení energetické ná-
ročnosti ZUŠ Bílina“.

 Podání žádosti o dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu na projekt „Konsolidace 
IT města Bílina II“.

 Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 14.06.2016 
do 09.08.2016.

Zamítla:
 Žádost společnosti TREI Real Es-

tate Czech Republic, s. r. o., o pro-
dej pronajatých pozemků části p. č. 
12/4, p. č. 12/5 a části p. č. 12/12 k. 
ú. Bílina u prodejny Penny Market.

 Žádost Vlastimila a Kláry 
Aubrechtových o prodej části po-
zemku p. č. 2372/8 a části p. č. 
2432/20 o celkové výměře cca 350 
m2 k. ú. Bílina.

Vzala na vědomí:
 Informaci odboru nemovitostí a 

investic o průběhu plnění usnesení 
zastupitelstva města č. 33 k inves-
tiční akci „RD pod Bořněm“ – výše 
zmařených nákladů bude prověřena 
právním zástupcem města a záro-
veň bude předložen záměr prodeje 
investiční akce „RD pod Bořněm“. 

ního rozpočtu ČR z Programu pre-
vence kriminality na rok 2016 ve 
výši 105.000 Kč na zajištění víken-
dových pobytů a tábora OSPOD.

 Přijetí dotace z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost na projekt 
„Dětské kluby při základních ško-
lách v Bílině“ ve výši 2.109.549,02 
Kč.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
příspěvku mezi městem Bílina, jako 
příjemcem dotace a Euroregionem 
Krušnohoří, jako poskytovatelem 
na projekt „Partnerství bez bariér 
věku i národnosti“ ve výši 7.216,55 
EUR. 

 Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace ve výši 390.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem 
a Klubem rybolovné techniky jako 
příjemcem na realizaci projektu 
„Oprava těles hrází Dřínecké a Ra-
dovesické nádrže v Bezovce“. 

 Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílinou jako prodávajícím 
a společností AGC Automotive 
Czech, a. s., jako kupující, kdy před-
mětem smlouvy je prodej pozemků 
v k. ú. Chotějovice, a to p. č. 188/50 
/ostatní plocha – ostatní komuni-
kace/ o výměře 1116 m2 oddělené 
z p. č. 188/47 na základě geome-
trického plánu č. 439-7033/2016 
zpracovaného společností Geodé-
zie Alfa, s. r. o., Krupka; p. č. 415/1 
/ostatní plocha – jiná plocha/ o vý-
měře 137 m2; p. č. 415/15 /ostatní 
plocha - jiná plocha/ o výměře 451 
m2 oddělené z p. č. 415/2 a p. č. 
415/16 /ostatní plocha – jiná plo-
cha/ o výměře 1 702 m2 oddělené 
z p. č. 415/3 na základě geometric-
kého plánu č. 441-7033/2016 zpra-
covaného společností Geodézie 

Součástí materiálu bude i předpo-
kládaná výše nákladů na dokončení 
této akce. Odbor nemovitostí a in-
vestic předloží informace o plnění 
usnesení č. 33 na dalším zasedání 
ZM, které se koná 03.11.2016.

 Informaci o hospodaření města 
Bíliny za I. pololetí roku 2016.

 Informaci odboru dotací a pro-
jektů o možnosti čerpání dotace na 
odkup objektu ul. Sídliště Za Chlu-
mem čp. 815 – Teplárny Za Chlu-
mem – od společnosti ČEZ Teplá-
renská, a. s. 

 Zápisy z jednání finančního a 
kontrolního výbrou z 05.09.2016 a 
zároveň schvaluje doplnění plánu 
činnosti KV o kontrolu postupu 
odvolání vedoucí městské knihov-
ny a o kontrolu rekonstrukce bytů 
v domech se soustředěnou pečova-
telskou službou, včetně chodníků.

 Nabídku manželů Tunkových na 
převod pozemku p. č. 2085/1 k. ú. 
Bílina včetně vybudované komu-
nikace a veřejného osvětlení s tím, 
že ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit 
dva aktuální znalecké posudky na 
stanovení ceny obvyklé nemovitých 
věcí.

 Žádost společnosti SORTING So-
lutions, s. r. o., o prodej pozemku p. 
č. 1683/98 o výměře 348 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 555 /občan-
ská vybavenost/, Teplické Předměs-
tí, k. ú. Bílina, a ukládá tajemníkovi 
MěÚ zajistit druhý znalecký posu-
dek na zjištění ceny obvyklé. Zá-
roveň ukládá vedení města vyvolat 
jednání se zástupci společnosti o 
revitalizaci areálu bývalé ZŠ Tep-
lická.

Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání , které se uskutečnilo 8. září 2016 mimo jiné: 

vrh tajemníka  MěÚ, s účinností od 
01.12.2016.

Vzala na vědomí:
 Žádost pana Karla Strýčka o 

rozšíření lokality vztahující se k 
vyhlášce č. 8/2015, o zabezpečení, 
místních záležitostí veřejného po-
řádku a zlepšení vzhledu města, a 
to o lokalitu Pražské Předměstí 1.

 Ústní informaci Mgr. Aleše Ta-
llowitze, předsedy komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality, 
z jednání komise, které se konalo 
14.09.2016.

 Informace odboru nemovitostí a 
investic k objektu Seifertova 105, 
Bílina.

Rada města na své 20. schůzi konané 20. září mimo jiné:
Schválila:

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a :
- SK HC Draci Bílina, na rekon-
strukci kabiny na zimním stadionu 
v Bílině ve výši  10.000 Kč 

 Předání herních sestav v celko-
vé hodnotě 278.905 Kč, chatek v 
celkové hodnotě 1.035.118,70 Kč, 
vybavení chatek v celkové hodnotě 
293.165 Kč a vybavení koupaliště 
v celkové hodnotě 245.779 Kč do 
správy MTS Bílina.

 Přesun finančních prostředků ve 
výši 400.000 Kč z rezervního fon-
du do fondu investic MTS Bílina a  
zároveň souhlasí s použitím fondu 
investic v celkové výši 3.900.000 Kč 

skytnutí dotace na vytvoření mo-
bilní aplikace Audiostezka Bílinou.
Rozhodla:

 Vypovědět smlouvu o užívání 
části pozemků za účelem umístění 
laviček uzavřenou mezi městem Bí-
lina, jako poskytovatelem a společ-
ností AD-Net, spol. s r. o., jako uži-
vatelem, k 30.09.2016 s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet 
od prvního dne kalendářního měsí-
ce, tj. 01.10.2016.

Jmenovala:
 Paní Ing. Michaelu Zavázalovou 

do funkce „Vedoucí finančního 
odboru“, v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) § 102 odst. 2 písm. g), na ná-

na úhradu dodávky el. rolby pro 
zimní stadion MTS Bílina.
Zamítla:
Návrh na zvýšení sazby měsíčního 
nájemného v bytech ve vlastnic-
tví města Bíliny. Sazba zůstává ve 
stejné, tj. výši 35 Kč za 1 m2 pod-
lahové plochy bytu, s účinností od 
01.01.2017.

 Žádost pana Jiřího Faita o poskyt-
nutí dotace ve výši 49.000 Kč na 
akci „Strašidla v Lázeňském domě 
na Kyselce“.

 Žádost PhDr. Ing. Petra Montaga, 
Ph.D., o umístění sídla 6. základní 
organizace českého zahrádkářské-
ho svazu Bílina na adrese: Městský 
úřad Bílina, Břežánská 50/4.

 Žádost Spolku Bílina 2006 o po-

Schválila:
 Uzavření darovacích smluv mezi 

městem Bílina jako dárcem a těmi-
to sportovními organizacemi jako 
obdarovanými: 
a) Fotbalový klub Bílina, ve výši 

10.000 Kč, 
e) Klub rybolovné techniky Bílina, 
ve výši 15.000 Kč, 
f) ČSS, z. s. – sportovně střelecký 
klub Bílina, ve výši 10.000 Kč, 
g) Sportovní kuželkářský klub Bíli-

10.000 Kč, 
b) TJ Sokol Bílina, ve výši 15.000 
Kč, 
c) Atletický klub Bílina, ve výši 
10.000 Kč, 
d) SanDoMon Bílina, z. s., ve výši 

na, ve výši 10.000 Kč 
h) Shotokan karate-do Masopust 
Bílina, z. s., ve výši 10.000 Kč, 

RM na své 19. schůzi konané v mimořádném termínu 8. září 2016 mimo jiné:

Pokračování na str. 20
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Vzpomínka Vzpomínka

Poděkování
Tři roky jsem byla léčena u nás v nemocnici v Duchcově s nohou a byla jsem 
čtyři měsíce hospitalizována. Potom jsem byla v Teplicích v nemocnici též 
hospitalizovaná a noha stále nezahojená. Chodila jsem s bolestí. Šla jsem  
k naší obvodní lékařce Peckové, která mě doporučila k vám do Hornické 
nemocnice s poliklinikou. Tam mě přijímal MuDr O. Myronchuk a primářka  
A. Jelínková na oddělení LDN. Do 2 měsíců byla noha krásně zahojená. Tímto 
bych chtěla Vám všem velice moc poděkovat - primářce, lékaři, sestrám, ošet-
řovatelkám za dobré ošetření. 

Františka Amikaseiová

Dne 30. září 2016 
tomu bude 11 let, co nás opustil náš 

milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a kamarád

pan Lubomír Čenták.

S láskou stále vzpomínají 
manželka, syn Petr s manželkou  

a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kteří 

si vzpomenou.

Já ještě chvíli,
chtěl jsem s Vámi být

však osud chtěl,
a já musel odejít.

Stále vzpomínáme na našeho 
milovaného manžela, tatínka 

a dědečka, pana 

Jaroslava Hrušku.

22. 9. 2016 si připomeneme 
1. výročí úmrtí. 

Tiše vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami, vnuci, 

příbuzní a kamarádi. 

                                         dne 9. 10. 2016 oslavila své 70. narozeniny paní 

                    Jana Weberová. 

Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.
Manžel Václav, dcera Jana s rodinou, dcera Kateřina 

s rodinou a Jarmila Forstová.
Vše nejlepší přeje Vašek, Pavla a rodina

Blahopřání

Rada města na své 18. schůzi konané 30. srpna mimo jiné:
Uložila:

 Tajemníkovi městského úřadu, 
v souvislosti s novým zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, který by měl vstou-
pit v platnost od 01.10.2016, ne-
chat zpracovat právním zástupcem 
města novou směrnici na zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina s tím, že do směrni-
ce budou zapracovány náměty jed-
notlivých politických stran a hnutí. 
Schválila:

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 

se uskuteční koncert Sabiny Křová-
kové s kapelou SABINA. Akce se 
uskuteční 23.09.2016 v Bílině. 

 Stanoviska bytové komise dle zá-
pisu z 22.08.2016.

 Ukončení smlouvy o nájmu uza-
vřené mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a společností Váš 
pekař, s. r. o., se sídlem Klimentská 
1746/2, Praha, PSČ 110 00, jako ná-
jemcem výpovědí ze strany nájem-
ce, s výpovědní dobou k 30.11.2016. 
Předmětem smlouvy o nájmu je 
pronájem prostoru sloužícího pod-

neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a ústa-
vem EDA cz, z. ú., jako příjemcem, 
na projekt „Raná péče pro rodiny 
dětí s těžkým zrakovým nebo kom-
binovaným postižením s bydlištěm 
v obci Bílina“, ve výši 25.000 Kč. 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 
Kč mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a paní Hanou Ježkovou, 
manažerkou kapely DOBRÝ POCI-
TY, jako příjemcem, na křest CD s 
názvem „Pojď dál”, v rámci kterého 

nikání na adrese Seifertova 105/11, 
Bílina, o celkové výměře 51,58 m2.

 Zveřejnění záměru pronájmu 
prostor na adrese Seifertova 105/11, 
Bílina o celkové výměře 51,58 m2 
pro účel využití jako prodejna.

i) ŠSK při Gymnáziu Bílina, ve výši 
10.000 Kč, 
j) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina, ve výši 
10.000 Kč, 
k) Draci Bílina o. s., ve výši 20.000 
Kč, 
l) Sportovní klub KRASO Bílina, z. 
s., ve výši 15.000 Kč. 
Oldřich Bubeníček v. r. starosta 
města Mgr. Veronika Horová v. r.
1. místostarostka města
Předmětem smlouv je poskytnutí 
peněžitého daru na podporu pří-
pravy a realizaci sportovních pro-
jektů v roce 2016. Bude hrazeno z 
finančního daru od Severočeských 
dolů, a. s. 
Zamítla:

 Žádost společnosti HOSTALEK 
WERBUNG, spol. s r. o., se síd-
lem Riegrova 175, Česká Třebová, 
o uzavření smlouvy na pronájem 
sloupů veřejného osvětlení, jakož 
i ostatních nosičů na území města 
Bílina, které jsou v jeho majetku, a 
to k instalaci prvků Městského do-
pravního a informačního systému, 
který je tvořen naváděcími infor-

mačními tabulemi komerčních cílů.
Rozhodla:

 Nejvhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:
-  „Projektová dokumentace (PD) 
Revitalizace Mírového náměstí je 
nabídka společnosti Projekční kan-
celář Ing. Pavel Adamec Holedeč.
- „Přípravně stavební práce pro 
montáž nafukovací přetlakové haly 
na tenisových kurtech Bílina, Ky-
selka“ je nabídka společnosti ABS-
-stavební, spol. s. r. o., Bílina.

 Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Multifunkční venkovní plochy 
v MŠ Aléská, Bílina“ společnosti 
4soft, s. r. o., Tanvald.
Jmenovala:

 Paní Bc. Danu Svobodovou do 
funkce „Vedoucí organizační složky 
Městská knihovna Bílina“, v soula-
du s § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném zně-
ní, na návrh tajemníka městského 
úřadu, s účinností od 01.09.2016.
Zrušila:

 Usnesení RM č. 185 z 08.03.2016, 
kterým bylo vedoucímu odboru 

nemovitostí a investic uloženo při-
pravit grafický přehled záruk pěších 
komunikací v Bílině s tím, že tento 
přehled bude řešen v rámci konso-
lidace IT.

 Odbornou pracovní skupinu pro 
zhodnocení efektivnosti a hospo-
dárnosti příspěvkové organizace 
KC Kaskáda, a pro zpracování va-
riantního řešení v oblasti personál-
ního obsazení a financování orga-
nizace. Zároveň odvolává předsedu 
této pracovní skupiny, včetně všech 
jejích členů, a to k 30.08.2016.

 Odbornou pracovní skupinu pro 
vytvoření nové OZV o regulaci 
provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her. Zároveň 
odvolává předsedu této pracovní 
skupiny, včetně všech jejích členů, a 
to k 30.08.2016.

Vzala na vědomí:
 Informace právního zástupce 

města k možnosti podání trestního 
oznámení v souvislosti s neschvá-
lenou účetní závěrkou organizace 
Kulturní centrum Kaskáda v roce 
2014.

 Informaci vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu o udělení 

ocenění města za dlouholetý přínos 
pro Bílinu v rámci Dne horníků 
pro: Miroslava Tomiše, MUDr. Ja-
roslava Čermáka, Jiřího Charváta, 
Ladislava Heřmáka a paní Marcelu 
Šímovou.

 Přehled zakázek do 50.000 Kč 
bez DPH zadaných od 11.06.2015 
odborem nemovitostí a investic v 
rámci bytového a nebytového hos-
podářství.

 Splnění usnesení RM č. 44 ze dne 
09.02.2016, kterým uložila tajemní-
kovi MěÚ pověřit  vedoucího ONI 
zadáním zpracování projektové 
dokumentace na akci „Revitalizace 
Mírového náměstí“.

 Splnění usnesení RM č. 775 z 
19.07.2016, kterým vzala na vě-
domí informace vedoucího OD, 
týkající se absence příčných prahů 
v ulici Litoměřická a v sídlišti Za 
Chlumem a zároveň uložila vedou-
címu OD zajištění osazení nových 
příčných prahů v ulici Litoměřická 
a v sídlišti Za Chlumem.

 Soupis požadavků na investice a 
opravy stavebního charakteru na 
objektech Hornické nemocnice s 
poliklinikou Bílina pro rok 2017.

Pokračování ze str. 19

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

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

kách města (www.bilina.cz)
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Hledám domov
Barbuška
Místo odchytu Bílina, štěně křížen-
ce, asi 10 měsíců stará fena, v ko-
houtku cca 40 cm, váha při příjmu 
9,5 kg, veselá.

Kuba
Místo odchytu Bílina, nejspíše kříže-
nec pinče, asi 4 roky starý pes, v ko-
houtku cca 44 cm, váha při příjmu 
10 kg, základní hygienické návyky, 
přátelský.

Psi ani feny nejsou určeni k další reprodukci (osvojitel to stvrzuje podpi-
sem adopční smlouvy). Pro více informací kontaktujte přímo útulek. Pejsek 
je čipovaný, očkovaný a odčervený. Vydán bude pouze do dobrých rukou. 
Pro adopci si sebou vezměte platný občanský průkaz vodítko a obojek. Po-
platek za adopci je 300 korun. Stránky útulku najdete na internetu. Všichni 
jsou vítáni, těšíme se na Vás. Volejte od 8 do 18:00, www.utulek-jimlin.cz,  
tel.: 604451258.

INZERCE

PAPÍRNICTVÍ - DROGERIE
na Mírovém náměstí v Bílině

AKCE - LISTOPAD 2016 SLEVA 10 %
na veškeré zboží 

(kromě poštovních známek)

Kendó v Bílině má nejvyšší stupeň v ČR
Oddíl kendó SanDóMon Bílina opět 
po letní přestávce zahajuje svou čin-
nost. V novém školním roce máme 

nový mistrovský stupeň. Instruktor-
ka našeho oddílu Jana Ziegelheimo-
vá v červenci letošního roku úspěš-
ně složila před komisí složenou 
z japonských učitelů v Maďarsku 
zkoušky na 6. dan kendó a stala se 
tak po svém manželovi teprve dru-
hou nositelkou tohoto stupně v ČR, 
první ženou. Jedná se o skutečně 
technicky vysokou úroveň, které 
ani v Evropě není mnoho, žen se 6. 
danem kendó je po celé Evropě mo-
mentálně 18.

Zkoušky na vysoké technické stupně 
(6. a 7. dan) se v Evropě skládají ma-
ximálně 3x ročně, čekací doba mezi 
5. a 6. danem je minimálně 5 let. 
Zkouška probíhá tak, že po dobu 2 x 
1 minuty probíhá volný zápas se dvě-
ma různými soupeři přibližně stej-
ného věku (muži i ženy dohromady) 
před 6ti člennou komisí složenou 
ze třech 8 danů a třech 7 danů. U 
zkoušky na vysoké stupně je obvyk-
lé, že ze skládající trojice složí úspěš-
ně buď jeden člověk, nebo nikdo. 

Průměrná úspěšnost je cca 15%. 
Jana Ziegelheimová složila zkoušku 
svým prvním pokusem a ukázala 
tak, že dokáže nejen vyhrávat zá-
vody (o jejích sportovních úspěších 
čteme v BZ často), ale i udržet a zvy-
šovat neustálou pílí svou technickou 
úroveň. Janě gratulujeme, je to pro 
oddíl prestižní záležitost a vážíme si 
její práce v oddíle, kterou zaměřuje 
především na děti mládež.

Jana Ziegelheimová

Jana Ziegelheimová po úspěšně slože-
né zkoušce na 6. dan kendó
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Bílina uspěla při utkání v Modlanech

Výkon za tři bodyBílina vozí body zvenku

V Modlanech mělo utkání pro Bí-
linu velmi slibný úvod. Již v první 
minutě uvolnil Rokos Tůmu a ten se 
z úhlu trefil parádně. V 18. minutě 
šel znovu Tůma sám a byl sražen 
domácím Formánkem, který dostal 
správně červenou kartu. Domácí 
pak hráli první poločas v útlumu a 
Bílina měla další brankové šance. 
Žádnou však nevyužila a domácí se 
postupně dostávali zpět do hry.
Do druhého poločasu nevstoupila 

Byla radost sledovat výkon Bíliny 
v dalším utkání KP. V Neštěmicích 
bylo i po dvoudenním dešti hřiště 
velmi kvalitní a kvalitní byl i výkon 
Bíliny. V prvním poločasu jsme sle-
dovali vyrovnané utkání. Domácí 
byli nebezpeční, obrana hostů bojo-
vala úporně o každý míč a snažila se 
o rychlé přenesení na střelce Tůmu, 
který však byl často sám bez kon-
taktu s bránícími záložníky. Přesto 
hosté několikrát zahrozili z brejků 
a jen díky brankáři Čermákovi ne-
šli do vedení. Bílinu po celé utkání 
zdobila bojovnost, běhavost a dobrá 
kombinace. Přesto mohli prohrávat, 
při trestném kopu Neštěmic je za-
chránila levá tyč.
Druhý poločas patřil Bílině, která 
i přes nepřízeň rozhodčího držela 
míč, výborně kombinovala a vsí-

V horkém sobotním poledni čekalo 
Bílinu těžké derby v Srbicích. Vý-
sledky domácích vzbuzují respekt a 
hraje pro ně i povrch jejich hřiště. 
„Umělka“ bývá problém pro hráče 
zvyklé na přírodní trávu. Hosté se 
však s terénem vypořádali dobře 
a sehráli vyrovnané utkání. Srbice 
byly většinu zápasu aktivnější, ale 
bílinská obrana podala kompakt-
ní a spolehlivý výkon. Na hrotu se 
statečně rval důrazný Tůma. Ten 
také byl autorem první branky v 15. 
minutě, když zúročil hrubou chybu 
domácích obránců. Hodně k brance 
přispělo i důsledné napadání Zá-
hradského.
V druhém poločase se obraz hry 
příliš nezměnil . Bílina obětavě brá-
nila a hrozila z brejků. V 63. minutě 
se podařilo domácím vyrovnat, když 

Bílina dobře. Záloha přestala běhat, 
hráči nechtěli míč a místo klidné 
kombinace po zemi s míči do nohy 
přišla snaha o individuální průniky 
se spoustou kliček (Záhradský, Král, 
Hurt) a zákonitou ztrátou míče ještě 
ve středu pole. Trest přišel v 56. mi-
nutě, kdy vyrovnal Vavrinec. Psychi-
ce bílinských to vůbec neprospělo, 
na hřišti chyběl zkušený hráč, který 
by podržel míč nebo rychle přihrál 
do strany volnému spoluhráči. V 
tuto chvíli je třeba pochválit zadáka 
Karla, který neúnavně povzbuzo-
val spoluhráče a bojoval na hraně 

jejich nejlepší hráč Egrt prostrčil do 
vápna skvěle do gólové šance Jele-
novi, který zblízka překonal bez-
mocného Pohla. V závěru se povedl 
Bílině brejk, kdy proti domácímu 
brankáři Diveckému šli tři hráči . 
Byli však zastaveni rozhodčím, kte-
rý viděl faul hostí (neexistující). Tím 
pokazil jinak velmi dobrý dojem 
ze svého výkonu. Utkání dospělo 
do penalt, ve kterých tentokrát byli 
šťastnější domácí. Bod pro Bílinu z 
horké půdy Srbic je příjemným bo-
nusem.

tila dva krásné góly. Ten první byl 
opravdu výstavní. Kanonýr hostů 
Franta Tůma si zpracoval míč ve 
středovém kruhu. Koutkem oka za-
znamenal, že domácí brankář stojí 
poněkud více z branky a z kroku 
vyslal naprosto přesnou ránu téměř 
z půlky – 1:0. Druhý gól přidal Zá-
hradský o pár minut později po po-
vedeném brejku. Ve zbytku utkání 
Bílina nedovolila výbornou obranou 
domácím žádný pokus o zdramati-
zování zápasu, naopak po standard-
ce Koky Záhradský orazítkoval hla-
vou tyč. Hosté utkání poté dovedli k 
cennému vítězství.

sil, „čistil“ prostor v šestnáctce a v 
hlavičkových soubojích s vysokým 
Karlíkem nezaostával. Za jeho ne-
únavnou snahu ho fotbalový bůh 
odměnil. V 63. minutě se trefil hla-
vou po rohu a vrátil Bílině vedení. 
To už hosté vystřídali, do hry přišel 
agresivní Baran a rychlík Kotěšov-
ský a zápas se vyrovnal. Modlanští 
hrozili nákopy do pokutového úze-
mí, Bílina čekala na brejky do od-
kryté obrany domácích. Definitivní 
rozhodnutí přišlo až v prodloužení, 
kdy unikl Kotěšovský a předložil 
míč před prázdnou branku Barano-

vi. Gól byl pro Baryho odměnou za 
čtyřicetimetrový sprint. První tříbo-
dové vítězství se pro Bílinu nerodi-
lo snadno. Celý druhý poločas mi 
táhlo hlavou – čeho se bojíte, vždyť 
fotbal umíte.

Premiérový turnaj Bořeňská šipka přilákal 
téměř šest desítek soutěžících
V Komplex clubu Bowling Bílina se 
konal první ročník turnaje v šipkách 
Bořeňská šipka. Přestože se akce 
konala v předposledním prázdnino-
vém víkendu, sešlo se téměř šedesát 
hráčů.
Turnaj pořádaly dva bílinské klu-
by. Torzo Bílina a ŠK Bořeň Bílina. 
Klání probíhalo v kategoriích ženy, 
muži, mládež 14 - 18 let a dvojice. 
Bílinský Komplex klub zažil nejedno 
překvapení. Tím největším byla dvo-
jice „mládežníků“ ve složení Václav 
Tichý a Jan Zajíc, která porážela 
mnohem silnější dvojice a nakonec 
skončila na úžasném 5. místě z 22 
soutěžních dvojic. Nutno podotk-
nout, že Jan Zajíc, který byl nejmlad-
ším účastníkem, se v kategorii mužů 
umístil na skvělé 13. příčce.

Kategorie mládež 14 - 18 let byla 
obsazena jen trojicí chlapců, a pro-
to již předem bylo jasné, že všichni 
budou stát „na bedně“. Šlo jen o to, 
na kterém místě. Nakonec se na 
třetím místě v této kategorii umístil 
Miroslav Hotový (Václavák Černči-
ce), na druhém místě skončil Václav 
Tichý (Oceloti Most) a první příčku 
obsadil Jan Zajíc z Flyers Duo Most. 

Kategorii žen nakonec ovládla hráč-
ka domácího týmu Torzo Bílina Ji-
tka Strunzová. Na druhé příčce se 
umístila Pavla Šlabjarová (Kapitán 
Duchcov) a třetí pozici osadila Jiřina 
Šulcová (Mlamoj Darts B Most).
Nejobsazenější kategorií byla soutěž 
mužů. Ne vždy byli favorité stopro-
centně úspěšní a dočkali jsme se i 
několika překvapení, například v 

podobě čtrnáctiletého Honzy Zajíce, 
který deklasoval hned několik papí-
rově mnohem silnějších a zkušeněj-
ších soupeřů. Třetí byl nakonec Jaro-
slav Pokorný (Tornádo Chomutov), 
na druhé pozici skončil Karel Buka 
(Santos Teplice) a pomyslné zlato si 
z Bíliny nakonec odvezl David Hra-
decký (Fofr Team Duchcov). Velmi 
zajímavá byla soutěž dvojic. Nejenže 
byla časově poměrně náročná, ale 
zejména velmi napínavá. Po lítém 
boji obsadili první místo Miroslav 
Šmejc a Jiří Kalášek, oba z klubu Ka-
nec Most. Na druhé pozici skončili 
Marek Salfický a Jaroslav Pech z klu-
bu Formani Duchcov a třetí příčka 
patřila dvojici Jindřich Kropáček a 
David Hradecký, oba Fofr Team Du-
chcov. 

Turnaj se konal za finančního při-
spění města Bíliny.

František Krejčí

Petr Procházka

Petr ProcházkaPetr Procházka

Foto: František Krejčí

Modlany – Bílina 1:3 (0:1)
Branky: Vavrinec – Tůma, Karel, 
Baran
Sestava Bíliny: Kovačka - Katrenič, 
Karel, Šoufek, Mergl - Záhradský, 
Hurt, Král, Rokos, Pavlíček - Tůma
Střídali: Kotěšovský, Baran

Srbice – Bílina 2:1 p. (0:1)
Sestava Bíliny: Pohl – Bečvařík, 
Karel,Šoufek, Mergl – Záhrad-
ský, Rokos, Král, Pavlíček, Hurt – 
Tůma
Střídali: Hromádko, Kotěšovský, 
Baran, Kozler

Neštěmice – Bílina 0:2 (0:0)
Branky: Tůma, Záhradský
Sestava Bíliny: Pohl – Katrenič, 
Šoufek, Mergl, Bečvařík – Záhrad-
ský, Král, Rokos, Pavlíček, Hurt - 
Tůma
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Město Bílina partnerem při 44. ročníku 
mezinárodních závodů Bílinská půlka
Letošní srpen není jen ve znamení 
Lva, ale také ve znamení královny 
sportu – atletiky. Zatímco 12. srp-
na začala na XXXI. olympijských  
hrách v Rio de Janeiru atletické mě-
ření, o den později, tedy 13. srpna, 
proběhla na bílinském stadionu 
soutěž, která má do olympijských 
atletických klání daleko, ale svou 
prestiž si jako čtyřiačtyřicátý roč-
ník již získala a řadí se mezi největší 
běžecké mítinky Ústeckého kraje. 
Za teplého slunečného počasí sice 
žádné rekordy mítinku nepadly,  
ale i tak se atleti v sobotním odpo-
ledni postarali o kvalitní závody.  
Vrcholem celého soutěžení byl zá-
vod na 800 m nazývaný také jako 
půlka. V kategorii mužů zvítězil čes-
ký reprezentant Jan Kubista, hájící 
barvy Dukly Praha, časem 1:50,13 
minuty. V ženách zvítězila Marti-

Další hlavní závod, běh na 3000 m 
původně jako Memoriál Viktora 
Kelnera, ovládl bílinský závodník  
a letošní bronzový medailista  
z MČR na 5000 m Filip Žižka. 
V rámcových závodech zvítězi-
la v dálce žen Lucie Odvárková 
z pořádajícího bílinského klubu, 
hod oštěpem opanoval další Bí-
liňák Libor Bařtipán. Koulí vrh-
nul nejdále Tadeáš Procházka  
z AK Most. 
Také čtyřiačtyřicátý ročník ukázal 
svou příslušnost k elitním repub-
likovým mítinkům, o čemž svědčí 
účast české atletické špičky podpo-
řené zahraničními atlety.  
Velký dík patří Městu Bílina, které 
bylo partnerem mítinku a význam-
ně přispělo k pořádání Bílinské půl-
ky.                                          

AK Bílina

na Uvízlová-Procházková časem 
2:15,42 min. 
Dalším významným závodem je 
sprinterský trojboj. Tato ne mistrov-
ská disciplína skládající se z běhů na 
60 m, 100 m, 200 m přivedla na start 
40 závodníků. Prosadil se sprinter 

AK Škody Plzeň Daniel Maruštík, 
který zvítězil výkonem 2555 bodů. 
Ženské kategorii vévodila další mla-
dá naděje české královny sportu a 
loňská obhájkyně Lucie Domská z 
USK Praha celkovým součtem bodů 
2857. 

Kuželkářům se daří
Sportovní kuželkářský klub Bílina si 
v letošním Turnaji žactva a dorostu 
Ústeckého kraje vede velmi dobře. 
Po dvou odehraných kolech bílinští 
dorostenci obsadili přední příčky. 
Po prvním kole byl na prvním mís-
tě Tomáš Hubatý, druhý byl Tomáš 
Šaněk a třetí Daniel Chrástecký. Po 
druhém kole se pořadí jen mírně 
promíchalo. Tomáš Hubatý zůstal 
nejlepší, druhý byl tentokrát Dani-
el Chrástecký a třetí Tomáš Šaněk. 

Turnaj má 7 kol, účastní se ho 7 
týmů kuželkářů. Bílinští kuželká-
ři se letos nově účastní okresního 
přeboru. V něm mají čtyři družstva. 
Družstvo A je po dvou odehraných 
kolech na 2. místě, družstvo D bylo 
po odehraném 1. zápasu na 4. místě. 
Tato dvě družstva hrají takzvanou 
ústeckou stranu soutěže. Družstvo 
B a C hrají chomutovskou stranu a 
po dvou odehraných kolech bylo B 
na 7. místě a C na 12. místě.         (pn)    

Start běhu mužů na 800 metrů                                                                                           Foto: AK Bílina

Zleva: Hubatý, vedoucí družstva Kraus, Wolfram, Chrástecký a Šaněk.    

Foto: Václav Weber



 

 

 

 
 
 
 
 

Bára Poláková 
kdo je tady víc než ty 

Tour 2016 

4. 11. 2016 od 20h 
Kulturní dům Fontána Bílina 
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