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Nová stomatologická ambulance 
je v provozu, přibírá pacienty

Využijte velké množství slev 
s rodinnými či seniorskými pasy

Hornická nemocnice s poliklinikou 
rozšířila od listopadu rozsah posky-
tované péče o zubní lékařství. Nově 
je v provozu stomatologická ambu-
lance.
Vedoucím pracoviště je MUDr. Za-
hed Karnoub, absolvent Univerzity 
Karlovy v Praze, obor zubní lékař-
ství, praxe v ČR – Krajská zdravotní 
v Ústí nad Labem. Zdravotní sestra 
je Zdena Bednaříková.
Ordinace se nachází ve druhém 
poschodí, je nově zrekonstruovaná 
a vybavená tak, aby splňovala nej-
novější trendy ve stomatologii. Na 
pracovišti jsou prováděna bezbo-
lestná ošetření díky analgezii, která 
je poskytována v kterémkoliv pří-
padě. Registrovat se mohou pacien-
ti všech zdravotních pojišťoven.
Poskytována je komplexní a kvalit-
ní zdravotní péči pro děti a dospělé, 
bezbolestné ošetření s citlivým a in-
dividuálním přístupem.

Rodinné pasy

Držitelé Rodinných pasů mohou 
využívat slevy nejen na území 
České republiky, ale i u vybraných 
subjektů v Dolním Rakousku nebo 
na Slovensku. Držitelé karet mo-
hou vyžívat slevy v oblasti kultury, 
sportu, spotřebních nákupů, volno-
časových aktivit a ostatních služeb. 
Rodinné pasy jsou aktivitou jednot-
livých krajů. Zapojení do projektu 

je pro rodiny zdarma. Podmínkou 
je trvalé bydliště v zapojeném kraji 
nebo městě a v rodině alespoň jed-
no dítě do věku 18 let. 

Senior pasy
Senior pasy jsou unikátním pro-
jektem, který vznikl na podporu 
obyvatelstva s věkem od 55 let. 
Zapojení do projektu je zdarma. 
Projekt přináší ucelený a jednotný 
systém slev na výrobky a služby po-

skytovaný držitelům karet Senior 
pas. Nabízené slevy ve výši 5 až 50 
procent jsou primárně zaměřené na 
zdravotnictví, lázeňství, wellness, 
cestování, stravování, ubytování, 
vzdělávání, muzea, galerie i spo-
třební nákupy. 

Pasy lidé mohou získat po registraci 
na stránkách www.rodinnepasy.cz 
nebo www.seniorpasy.cz. Karty bu-
dou po registraci doručené zdarma.

KRÁTCE

Kulturní akce HNsP
Kolektiv zaměstnanců Hornické ne-
mocnice s poliklinikou připravuje 
pro pacienty a klienty tohoto zdra-
votnického zařízení na závěr roku 
2016 tyto kulturní akce:

Mikulášská
nadílka
Mikulášská nadílka za účasti celého 
kolektivu z nebes i pekla, který naše 
pacienty a klienty obdarují drob-
nou nadílkou, se bude konat dne 5. 
prosince 2016 v prostorách HNsP. 
Mikuláš se svými kolegy nejprve na-
vštíví lůžkovou část následné péče, 
pak zavítá na dětské oddělení a ná-
sledovat budou i ordinace a čekárny 
dalších odborných lékařů.

Vánoční posezení
Kolektiv zaměstnanců srdečně zve 
všechny rodinné příslušníky a zná-
mé našich pacientů a klientů na Vá-
noční posezení, které se bude konat 
dne 19. prosince 2016 od 14 hodin 
v přízemí HNsP – prostory čekáren 
u recepce. 

Po oficiálním přivítání nás svou 
účastí přijdou potěšit děti z MŠ Žiž-
kovo údolí, dále vystoupí pěvecký 
sbor Melodika ze ZŠ Aléská a závěr 
bude patřit faráři bílinského kostela  
M. Sajovi, který nám poví pár slov 
o adventním čase. Těšit se můžeme 
na vánoční čaj a cukroví, které ve-
lice ochotně přislíbily napéct naše 
kuchařky. Chybět nebude ani malá 
ukázka výrobků našich pacientů, 
které připravili v rámci ergoterapie. 
Přijďte si s námi na chvíli odpoči-
nout, popovídat si a nasát blížící se 
vánoční atmosféru.

Ivana Procházková, vrchní sestra 

Petr Reichert posílil tým interny
Interní ambulance Hornické ne-
mocnice s poliklinikou v Bílině je 
od listopadu personálně posílena 
novým lékařem MUDr. Petrem Re-
ichertem, lékařem s letitou praxí, 
se specializací v oboru interní lé-
kařství druhého stupně, licencí pro 
výkon funkce vedoucího lékaře a 
primáře ve zdravotnickém zařízení 
v oboru vnitřní lékařství, se spe-
cializovanou způsobilostí lékaře v 
oboru vnitřní lékařství. Vystudoval 
LF Univerzity Karlovy v Praze. 
 
Interní ambulance zajišťuje am-
bulantní péči o nemocné, bezpro-
středně nevyžadující hospitalizaci. 
Spolupracuje s praktickými lékaři. 
Provádí konsiliární činnosti, před-
operační vyšetření, EKG a organi-
zace speciálních vyšetření včetně 
všech dílčích oborů vnitřního lé-
kařství.

Vnitřní lékařství (také interní me-
dicína, hovorově též interna) je je-
den ze základních oborů klinické 
medicíny. Přestože termín vnitřní 
lékařství může svádět k domněnce, 

že se zabývá pouze onemocněními 
vnitřních orgánů, není tomu tak, 
internisté léčí celého člověka, nejen 
vnitřní orgány.

Ordinační hodiny lékařů interní ambulance HNsP do 31.12.2016:
Pondělí 11:00 – 14:00 MUDr. Petr Reichert
Úterý 13:00 – 16:00 MUDr. Mária Beníšková
Středa 11:00 – 14:00 MUDr. Regina Kohoutová
Čtvrtek   9:00 – 13:00 MUDr. Petr Reichert; 
 od 14:00  MUDr. Samir M. A. Nasher
Pátek 9:00 – 12:00 MUDr. Petr Reichert

Ordinační hodiny zdravotní sestry interní ambulance HNsP do 31.12.2016:
Zdravotní sestra Jiřina Ryjáčková
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 9:00 – 16:00
Středa 7:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 14:00

Objednávat se mohou pacienti na telefonním čísle 417 777 223

Ordinační doba:
Pondělí  9:30 – 12:00; 12:30 – 18:30
Úterý  8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Středa  8:30 – 12:00; 12:30 – 14:30
Čtvrtek  8:30 – 13:00; 13:30 – 14:30
Pátek  8:30 – 12:00
HNsP připravuje podklady k jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje  
a zdravotními pojišťovnami k udělení oprávnění k rozšíření poskytované 
péče o pohotovost.
Objednávání a informace veřejnost získá na telefonu 417 777 411.

Akutní ošetření bolesti 
v pondělí 8.30 - 9.30 
a ostatní všední dny 7.30 - 8.30.
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Město chce na Kyselce vyšší 
bezpečnost i lepší vzhled

Večery prosvětlují hvězdy i andělé

Vedení města chce vyšší bezpečnost 
v okolí železničního přejezdu a pod-
chodu na Kyselce. Zlepšit by se měl i 
vzhled místa. Kvůli tomu se místosta-
rostka města Zuzana Bařtipánová 
a vedoucí odboru dopravy Oldřich 
Jedlička sešli se zástupci Správy že-
lezniční dopravní cesty (SŽDC). 
“Projednávali jsme možnosti zlep-
šení vzhledu podchodu i přejezdo-
vého zabezpečovacího zařízení, dále 
zpřístupnění cesty z Kyselky do obce 
Želenice pro veřejnost, protihluko-

vé opatření v části Kyselky, kde stojí 
rodinné domy, možnost kamerového 
systému v podchodu a další otázky,” 
uvedla Bařtipánová.
Společnost na žádost města zbaví 
podchod vzhledových nedostatků, v 
okolí podchodu natře a opraví zábra-
dlí i prověří provozuschopnost odto-
kové vpusti v podchodu, popřípadě jí 
opraví. Zřízení kamerového systému 
v rámci zvýšení bezpečnosti je pak v 
režii města. Stejně tak je to i s vybu-
dováním oplocení mezi místem, kde 
parkují návštěvníci tenisových kurtů, 
a kolejemi. “Ty jsou v délce od závor 
až téměř k atletickému stadionu vol-

ně přístupné. Vzhledem k tomu, že 
tam často vystupují z aut malé děti 
s rodiči, chtěli bychom tam umístit 
plot,” řekla místostarostka.
Správa železniční dopravní cesty za-
mítla vybudování protihlukové stěny. 
Limity hluku jsou totiž v normě. Stej-
ně tak nepřistoupila ani na veřejné 
užívání cesty podél trati do Želenic, 
která by mohla sloužit jako stezka 
pro cyklisty či pěší. Komunikace se 
nachází na pozemcích SŽDC a slou-
ží jejím zaměstnancům jako účelová 
komunikace k obsluze trati a traťo-
vých zařízení.

Více než sto kusů svítící vánoční de-
korace zdobí každý večer ulice měs-
ta. Tři týdny konstrukce se světélky 
instalovali pracovníci Městských 
technických služeb Bílina na sloupy 
veřejného osvětlení. “Letošní vánoč-
ní osvětlení jsme začali montovat 3. 
listopadu a vše muselo být hotovo 
do 26. listopadu včetně vánočního 
stromu na Mírovém náměstí,” uvedl 
vedoucí střediska veřejného osvětlení 
a komunikací Miroslav Kunz.
Technické služby vlastní celkem osm-
desát kusů různých ozdob s vánoční-
mi motivy. Ty zdobí ulice města. V 
pronájmu mají dalších čtyřicet kusů, 
které svítí u hlavní silnice 1/13, jejich 
motivy jsou každý rok obměňovány. 
Instalace se provádí pomocí vysoko-
zdvižné plošiny a podílí se na ní tři 
až čtyři pracovníci. “Dále zajišťujeme 
slavnostní nazdobení městského úřa-
du a jiných zařízení v majetku města,” 
doplnil vedoucí.
Letošní vánoční výzdoba se začne de-
montovat 6. ledna 2017.                 (pn)  

Pavlína Nevrlá

KRÁTCE

Nechoďte do lesa 
v době honu
Myslivecké sdružení Bořeň pořádá 
17. prosince 2016 myslivecký hon, 
a to v celém okolí Bíliny. Myslivci 
žádají, aby lidé v tomto období ne-
chodili do lesa. Hon bude trvat celý 
den.                                              (red) 

Poraďte se 
s advokátem
V prosinci budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 12. 
prosince od 15 do 17 hodin v kan-
celáři číslo 207 v budově městského 
úřadu v Seifertově ulici. 
Jedná o krátké informativní porady v 
délce zhruba patnácti minut, jejichž 
účelem je poskytnutí základních in-
formací ohledně jednotlivých přípa-
dů tak, aby daná osoba získala pře-
hled o svých právech, povinnostech 
a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní porady nemohou v 
žádném případě nahradit poskytnutí 
právních služeb jednotlivými advo-
káty v plné šíři, neboť jejich účelem 
není vyřešení konkrétního právního 
případu, ale seznámení žadatele s 
jeho situací a případnými možnost-
mi, které mu právo nabízí k řešení 
jeho postavení. Bezplatné právní 
porady tedy nemohou zahrnovat po-
drobné studování spisů, zpracování 
podrobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, 
smluv a podobně. (                              red)

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)

Připomínáme
Městský úřad Bílina by rád připo-
mněl občanům, že ověřování podpi-
sů, listin a služby CzechPoint (výpis 
z Rejstříku trestů, výpis z Obchod-
ního rejstříku, výpis z Katastru ne-
movitostí, bodové hodnocení řidiče  
a další) lze bez front vyřídit i na MěÚ. 
Od pondělí do pátku, dle otevíracích 
hodin, v přízemí kanceláře číslo 103 
a v 1. patře v kanceláři číslo 214.
                                                     (red)

Podchod na Kyselce bude upravený, město tam chce nainstalovat kamerový systém                                                        Foto: Pavlína Nevrlá

Svítící ozdoby patří k nejkrásnějším Foto: Václav Weber, (pn)
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Policisté se zaměřili na viditelnost chodců 
V listopadu kontrolovali dopravní 
policisté viditelnost chodců, kteří 
se pohybují na silnicích. Cílem akce 
bylo eliminovat dopravní nehodo-
vost s účastí chodců a znovu upo-
zornit na základy jejich bezpečného 
pohybu po pozemních komunika-
cích. V časných ranních hodinách a 
po setmění se vydali na komunika-
ce, kde se nejčastěji chodci vyskytují. 
Jednalo se především o silnice, kte-
ré vedou kolem průmyslových zón  
nebo firem, kam lidé docházejí do 
zaměstnání.
Zákon o provozu na pozemních ko-
munikacích již řadu měsíců ukládá 
chodcům pohybujícím se mimo 
obec za snížené viditelnosti po kraj-
nici nebo po okraji vozovky v místě, 
které není osvětleno veřejným osvět-
lením, povinnost mít na sobě prvky 
z reflexního materiálu umístěné tak, 
aby byly viditelné pro ostatní účast-
níky silničního provozu. Mnoho lidí 
stále předpisy ignoruje a vydávají se 
tak značnému nebezpečí. “Chodce, 
který na oblečení nemá prvky z re-

Boural opilý
Z přečinu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky je podezřelý třiatřiceti-
letý muž, který havaroval u sjezdu na 
Chudeřice mezi Bílinou a Teplicemi. 
Muž zřejmě nepřizpůsobil rychlost 
stavu vozovky a povětrnostním pod-
mínkám, dostal smyk a najel na ost-
růvek u autobusové zastávky, kde na-
razil do dopravního značení. Nehoda 
se obešla bez zranění, policisté řidiči 
naměřili přes 2,4 promile alkoholu  
v dechu.                                              (dv)

Při nákupech buďte obezřetní
Přes opakovaná varování policistů, 
aby si lidé dávali během nákupů po-
zor na své věci, a preventivní akce 
směřované k dříve narozeným lidem, 
kteří se často stávají oběťmi kapsářů, 
stále dochází k případům, kdy si na-
kupující nechají své věci bez dozoru. 
Tak tomu bylo i v případě více jak 
osmdesátiletého muže, který byl na-
kupovat v bílinském supermarketu.
Neznámý pachatel využil toho, že si 
senior nechal na nákupním vozíku 
pověšenou tašku a v nestřeženém 
okamžiku mu z ní odcizil peněženku 
s doklady, finanční hotovostí a pla-
tební kartou. Okradený muž vyčíslil 

Cizí osoby z domů strážníci 
vykazují
Cizí osoby nemají v bytových do-
mech co dělat a v případě, že se tam 
zdržují, měli by lidé ihned zavolat 
strážníky. Ti se v posledních dnech 
zabývali hned několika takovými 
případy. Nejprve kdosi neznámý spal 
v domě v sídlišti Za Chlumem. Při-
volané hlídce osoba tvrdila, že čeká, 

flexních materiálů, totiž řidič často 
vidí až na poslední chvíli,” upozornil 
mluvčí teplických policistů Daniel 
Vítek.
Policisté během čtyřhodinové akce 
na silnicích přistihli čtrnáct chod-
ců, kteří neměli žádné prvky z re-
flexních materiálů a porušovali tím 
zákon. “Policisté přestupcům uložili 
spíše symbolické pokuty v celkové 
výši 1 700 korun a všem kontrolo-
vaným rozdávali reflexní pásky, a to  
i těm, kteří již reflexní doplňky měli. 
Zároveň se snažili apelovat na chod-
ce, aby si uvědomili, jak je důležité 
být dostatečně vidět a v co největší 
míře tak eliminovat nebezpečí střetu 
s vozidlem,” řekl mluvčí.
Reflexní pásky, ale také další reflex-
ní doplňky či přívěsky jsou dnes již 
snadno dostupné na mnoha pro-
dejních místech, třeba i na poštách,  
v trafikách či na čerpacích stanicích. 
Dostačující může být i sportovní ob-
lečení, boty nebo školní batohy, kte-
ré dnes bývají již reflexními prvky 
opatřeny.                                         (red)

celkovou škodu na více než patnáct 
set korun. Bílinští policisté případ 
prověřují jako přečin neoprávněné-
ho opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku, za který hro-
zí pachateli v případě dopadení až 
dvouleté vězení.                                (dv)

Kradl v obchodech
Policisté sdělili podezření z přečinu 
krádeže jednadvacetiletému recidi-
vistovi, který se v Bílině opakovaně 
dopouštěl majetkové trestné činnos-
ti. Koncem září požádal prodavač-
ku, aby mu podala zboží, které se 
nacházelo v jiné části prodejny, ná-
sledně využil její krátké nepozornosti  
a z police odcizil lahev likéru v hod-
notě téměř dva tisíce korun.
O několik dnů později odcizil z vitrí-
ny pultové prodejny masných výrob-
ků zváženou a zabalenou vepřovou 
krkovici v hodnotě téměř 400 korun 
a dva dny nato odcizil v jiné prodejně 
dvě balení ložního povlečení za více 
jak tisíc korun. Zatím bude na soud, 
u kterého si může vyslechnout ver-
dikt až tříletého vězení, čekat na svo-
bodě. Pokud s krádežemi nepřestane, 
není vyloučeno, že skončí ve vazební 
věznici.                                                (dv)

Uvedla i konkrétní jméno. To si ale 
zřejmě přečetla na jmenovce a k její 
smůle jmenovaný zrovna z domu vy-
cházel. Hlídce obyvatel domu uvedl, 
že cizí osobu vůbec nezná. Nevítaný 
host tedy zkusil hlídku přemluvit, aby 
jej v domě nechala, že se tam scho-
vává před deštěm. To však strážníky 
vůbec nezajímalo a osobu z domu 
vykázali. 
Strážníci tímto apelují na obyvatele 
bytových domů, aby je ihned přivo-
lali, když se v domě pohybuje někdo 
cizí. Mohou tím předejít třeba kráde-
žím nebo nežádoucímu obtěžování 
obyvatel.                                             (pn)

Psi je nenechali odejít
Před prodejnou rychlého občerstvení 
v Břežánské ulici se pohybovali dva 
velcí psi, kteří se usadili před vcho-
dem do provozovny. Asi je přilákala 
libá vůně a z místa se nechtěli hnout. 
To však zkomplikovalo odchod ob-
sluhy domů. Oba psy tedy strážníci 
odchytili a předali do jimlínského 
útulku.                                                (pn)

Zloděj se zamotal do plotu 
a nemohl se hnout 

Pěknou smůlu měl lapka, který se vy-
dal krást do areálu bílinského zámku. 
Když totiž přelézal bránu, zamotal 
se do planěk a zůstal tam viset bez 
možnosti slézt na jednu i druhou 
stranu. Netrvalo dlouho a rachotu 

si všimli tamní psi, kteří pachatele 
ostražitě na místě hlídali, než přišla 
ostraha. Ta ihned přivolala strážníky. 
Ti ani nemuseli pospíchat, protože 
se muž stejně nemohl z místa hnout, 
a i kdyby se mu to podařilo, skončil 
by ve spárech hned pěti čtyřnohých 
hlídačů. Slézt mohl až za asisten-
ce strážníků, kteří jej předali policii  
i s úsměvným popisem celé situace.
                                                              (pn)

Nebojte se nás zavolat, vzkazují 
strážníci seniorům
Bílinští strážníci vyjíždějí na pomoc 
seniorům, kteří se často ocitnou  
v situaci, kdy si neumějí sami pora-
dit. “Jedná se o případy, kdy je někdo 
obtěžuje, ruší je v jejich bytě nebo se 
zhorší jejich zdravotní stav. Setkává-
me se ale s lidmi, kteří se i v těchto 
situacích obávají hlídku přivolat.  
Je to naprosto zbytečné, právě pro ně 
tu jsme,” řekl ředitel Městské policie 
Bílina Petr Kollár. 
Obavu o své bezpečí měla žena z pe-
čovatelského domu. Dlouhou dobu jí 
někdo zvonil na zvonek a ona se bála 
jít ke dveřím. Nakonec přece jen při-
volala strážníky. Ti na místě zjistili, že 
na ženu zvoní opilý muž, který ztratil 
klíče od bytu a šel si ke své sestře do 
pečovatelského domu pro náhradní. 
Vzhledem ke svému stavu si však po-
pletl byty a zvonil na někoho jiného. 
Strážníci tak pomohli oběma. Muže 
dovedli k sestře, která mu klíče dala  
a on mohl jít domů. Seniorka pak už 
měla od drnčení zvonku klid. 
Není to tak dlouho, co strážníci k po-
dobnému případu do pečovatelské-
ho domu vyjížděli také. “Z jednoho 
bytu vycházel dlouhou dobu hluk.
Sousedé se však obávali nás přivo-
lat. Naštěstí to po několika hodinách 
udělali a my jsme zjistili, že paní  
z bytu má alergickou reakci na nové 
léky a potřebovala pomoc. Opravdu 
v těchto případech nemá cenu vyčká-
vat,” upozornil ředitel.                      (pn) 

až mu otevře její babička, která prý 
zrovna spala. Strážníci tedy osobu 
z místa vykázali s tím, že se má do 
domu vrátit, až bude příbuzná vzhů-
ru a sama jí otevře. 
Výmluvy uslyšeli strážníci i z úst jiné 
osoby, která se zdržovala v domě  
v sídlišti U Nového nádraží. V domě 
neměla žádné příbuzné ani známé  
a tvrdila, že tam na někoho čeká. 

ZE SVODEK POLICIE ČR

ZE SVODEK MP
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Díky projektům mohly děti do přírody 
a asistenti prevence kriminality do ulic

Bílinou se projdete s historickým výkladem

Město má u pivovaru další oázu klidu

Město Bílina se i tento rok zapojilo 
do Programu prevence krimina-
lity 2016 Ministerstva vnitra ČR.  
Na začátku roku podalo město žá-
dost o poskytnutí dotace na dva 
projekty. Jedním z nich byl projekt 
na realizaci dvou víkendových po-
bytů a týdenního táborového poby-
tu pro děti z evidence orgánu soci-
álně-právní ochrany dětí (OSPOD)  
a druhým byl projekt na financování 
čtyř asistentů prevence kriminality 
pro období září až prosinec 2016.
Obě žádosti na konci dubna toho-
to roku uspěly u hodnotící komise,  

Kam až sahají historické kořeny 
kostela sv. Petra a Pavla nebo jak  
v minulosti fungovala základní ško-
la na Mírovém náměstí, odpoví nová 
audiostezka. Jedná se o mobilní apli-
kaci, kterou si zájemce může stáh-
nout do svého mobilního telefonu  
z Google Play. Všechna důležitá 
fakta o městě jsou na jednom místě  
bez zdlouhavého vyhledávání.
Audiostezka obsahuje celkem dva-
cet objektů, které jsou na mapě 
očíslovány. Výklad podrobně po-
pisuje vybraný objekt. Navíc jsou  
k jednotlivým bodům připojeny zají-
mavosti, které nejsou obecně známy.  
Například že se na budově, kde  
v současné době sídlí městská 
knihovna, na přelomu 19. století vy-
věšoval modrobílý praporek, který 
oznamoval otevření koupaliště.
Texty jsou nahrané ve formátu MP3 
v českém a německém jazyce. Na 
výrobě aplikace se podíleli členové  
Občanského spolku Bílina 2006, 
jejichž hlasy popisují jednotlivé ob-
jekty.

Park naproti pivovaru se stal mís-
tem, kde si lidé rádi posedí a od-
počinou při cestě do centra. Měs-
to letos upravilo již třetí parčík.  
Zatímco ten u Penny marketu nebo 
na Žižkově náměstí se již ukázal v plné 
kráse rozkvetlých letniček, záhony  
v novém parku se lidem pořádně 
ukáží až příští rok. I bez barev letni-
ček je však park již nyní velmi pěkný.  
“V parku došlo k obvodové redukci 
korun stávajících dřevin, především 
lip, a k odstranění několika přestár-
lých tújí,” uvedla vedoucí oddělení 
životního prostředí Helena Volfová.

a tak se mohlo začít pracovat na je-
jich naplnění. V letním období od 
června do září proběhly dva víken-
dové pobyty a jeden týdenní táboro-
vý pobyt pro děti z evidence OSPOD, 
který pořádal odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu v 
Bílině za účasti Městské policie v Bí-
lině. Preventivní pobyty byly zamě-
řeny na prohlubování a upevňování 
všeobecných znalostí a dovedností, 
správné využití volného času, komu-
nikaci, týmovou spolupráci a kromě 
jiného byla věnována značná pozor-
nost i sportovním a vědomostním 

Park dostal nový travnatý povrch  
a byl osázený jarními cibulovinami, 
například modřenci, narcisy a tuli-
pány. 
Zem zdobí oblázky. Přibyl záhon  
s trvalkami a vysazen byl platan ja-
vorolistý. “Obměnili jsme i mobiliář, 
tedy lavičky, veřejné osvětlení a koše. 
Ve středu parku přibyla lampa, aby 
tam bylo po setmění více světla,” do-
plnila vedoucí.
Renovace parku začala letos na pod-
zim, s výsadbou nových letniček po-
čkají pracovníci až do jara příštího 
roku.                                                 (pn)

aktivitám. V srpnu 2016 skončila 
roční podpora od úřadu práce čty-
řem asistentům prevence kriminali-
ty a od září do konce roku 2016 jsou 
tito pracovníci financováni z Pro-
gramu prevence kriminality Minis-
terstva vnitra ČR pro rok 2016. Mají 
tak možnost pokračovat v preven-
tivním působení a zužitkovat dosa-
vadní získané znalosti a dovednosti.  
Dohlížejí i nadále u základních škol 
na bezpečnost dětí, působí jako pre-
ventisté před distribucí omamných 
látek, provádějí kontrolu heren, zda 
se v nich nezdržují nezletilé osoby. 

Zároveň spolupracují se strážníky 
městské policie, komunikují s ob-
čany, dohlížejí na veřejný pořádek, 
kontrolují dodržování obecně zá-
vazných vyhlášek města, spolupra-
cují s pracovníky OSPOD a nere-
presivním způsobem se snaží zajistit 
dodržování právních norem.
Oba zmíněné projekty jsou pod-
pořeny z Ministerstva vnitra z Pro-
gramu prevence kriminality 2016  
a z rozpočtu města Bíliny.

Ing. Lenka Hosnedlová
odbor dotací a projektů

Na úpravách parku se pracovalo celý podzim. Zjara budou vysazeny květiny

Foto: Václav Weber

Lada Laiblová
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Propojení Bíliny s Kostomlaty se oddálí 

Za Chlumem rostou dvě dětská hřiště

Změna v parkování pomohla chodcům

INFOCENTRUM OTEVŘELO UPRAVENÉ PROSTORY I GALERII

Na podzim tohoto roku měly být 
dokončeny stavební práce na obno-
vě původního silničního propojení 
mezi městem Bílina a obcí Kosto-
mlaty pod Milešovkou. Vyskytly se 
však okolnosti, které otevření komu-
nikace oddálí. 
Investor na straně od Kostomlat na-
razil na plynové potrubí. „Investor 
se nejprve musí rozhodnout, zda 
přistoupí k přeložce plynového po-

Dvě nová dětská hřiště vyrostla v 
sídlišti Za Chlumem. Práce začaly v 
polovině listopadu, nyní je vše hoto-
vé. „Hřiště mají nové moderní herní 
prvky, které si děti jistě oblíbí. Cel-
kem bylo investováno do obou hřišť 
necelých pět set tisíc korun, část byla 
hrazena z daru společnosti Severo-
české doly,” uvedla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová.
Menší hřiště mezi blokem 2 a tak-
zvanými bonbónky je osazeno hou-
pačkami, prolézačkami a informační 
tabulí. Nechybí ani odpadkový koš. 
Na větším hřišti u Jiskry bylo zapo-
třebí namontovat plastové obrub-
níky pro ohraničení herních sestav 

Na Žižkově náměstí je nově vyzna-
čené parkování. Místa jsou nyní na 
delších stranách pomyslného obdél-
níku po pravé straně ve směru jízdy. 
Na kratších stranách zůstalo parko-
vání stejné, ale u elektry již nejsou 
místa vyhrazená pro pracovníky 
finančního úřadu. Jednotlivá par-
kovací místa jsou vyznačená bílou 
čárou, žlutou jsou vyznačené úseky, 
kde se parkovat nesmí. 
“Zpočátku se stávalo, že řidiči par-
kovali tak, jak byli po léta zvyklí. 
Nechali jsme nějaký čas na to, aby 
se řidiči se změnou seznámili a za-
čali parkovat po novém. Nyní už by 
jim ale za špatné parkování hrozila 
pokuta,” upozornil vedoucí odboru 

Galerie Pod věží je znovu otevřená a své návštěvníky vítá v nově 
upravených prostorech. Nyní si tam lidé mohou prohlédnout obrazy 
Pavla Říhy, který nejčastěji ztvárňuje krásná místa Bíliny i okolí. 
Výstava je prodejní a veřejnosti je přístupná v době provozní doby 
informačního centra. 
Celý prostor informačního centra je nyní opravený. Rekonstrukcí 
prošla elektroinstalace, osvětlení, sklad, galerie a vše je prosvětlené 
nově vybílenými zdmi. 
Lidé tam mohou využít služeb, jako je kopírování či tisk, a také si 
zakoupit nejrůznější upomínkové předměty. V nabídce jsou již i dva 
druhy kalendářů - stolní i nástěnný.                                          (pn)

trubí tak, aby mohla stavba pokra-
čovat dle platného stavebního po-
volení, nebo zda přistoupí ke změně 
stavby před jejím dokončením. Obě 
tyto varianty s sebou nesou nutnost 
zpracování projektové dokumentace 
a nové územní a stavební řízení,“ 
uvedl vedoucí odboru dopravy Old-
řich Jedlička.
Nejprve bylo v plánu, že se cesta  
v Bílině napojí na místní komunika-

ci vedoucí do sídliště Za Chlumem. 
Ta je však v současné době využí-
vána pouze jako příjezd k řadovým 
garážím. 
Její parametry, především šířko-
vé, by tedy neodpovídaly předpo-
kládanému dopravnímu zatížení. 
“Pracujeme na novém řešení, které 
využívá stávající důlní komunika-
ci od restaurace U Vraha. Silnice  
z Kostomlat tedy nebude ústit do 

sídliště Za Chlumem a Litoměřické 
ulice, ale napojí se na Teplickou ulici. 
Současně s tím dopravně a stavebně 
řešíme i náměstíčko u restaurace  
U Vraha,” uvedla místostarostka 
města Zuzana Bařtipánová. U garáží 
za sídlištěm Za Chlumem by měl být 
vjezd na komunikaci do Kostomlat 
pro motoristy uzavřen, budou ho ale 
moci využívat cyklisté a chodci.  
                                                           (pn)                                      

a stromů. Děti si tam mohou hrát 
mimo jiné na klouzačce a lanových 
prolézačkách. Dopadové plochy 
jsou z certifikovaného písku. Hřiště 
je stejně jako v minulosti oplocené.
V Bílině je celkem pětatřicet dět-
ských či sportovních hřišť. Nejvíce 
jich je na sídlištích. V opravách hřišť 
se bude pokračovat i příští rok, v 
plánu jsou investice v lokalitě Praž-
ské Předměstí, Újezdské Předměstí a 
v Čapkově ulici. Novinkou pak bude 
dětské hřiště a volnočasová plocha 
na Kyselce u workoutového hřiště. 
Právě workoutové hřiště je u veřej-
nosti velmi oblíbené a mohlo by ve 
městě vyrůst ještě jedno.                   (pn)

dopravy Oldřich Jedlička. Pokuta 
za nesprávné parkování se může vy-
šplhat až do dvou tisíc korun, v pře-
stupkovém řízení ještě výše. 
Počet parkovacích míst zůstal po 
změně zachován. Zároveň se zlepšil 
vzhled parku, protože ho ze všech 
stran přímo nelemují stojící vozy. 
Změna v parkování se pozitivně 
dotkla i chodců, protože již mohou 
volně scházet z chodníčku na vozov-
ku, když chtějí přecházet, a nemusejí 
se vyhýbat vozidlům. 
To usnadnilo chůzi hlavně hůře po-
hyblivým lidem nebo maminkám  
s kočárky. 
Automat na placení parkovného zů-
stal na stejném místě.                    (pn)

Začátek prací na dětském hřišti u Jiskry                                                      Foto: Pavlína Nevrlá

Žižkovo náměstí po změně v parkování                                                       Foto: Václav Weber
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Chodcům pomohou výrazné značky 

Moderní jídelna nasytí stovky strávníků denně   

Chodci jsou ve městě ve větším bez-
pečí. Několik frekventovaných pře-
chodů totiž nově označují reflexní 
svislé dopravní značky.
Jedná se o klasickou modrou znač-
ku s postavou na přechodu, ta je ale 
zasazená do křiklavě žlutého rámeč-
ku, který po setmění velmi výrazně 
odráží světlo. Tím značka ve tmě 
upozorní řidiče na přechod. “Cho-
dec je v dopravním provozu vel-
mi zranitelný a jeho bezpečí je pro 
nás důležité. Je to ale především na 
něm, aby přecházel bezpečně a vždy 
do silnice vstupoval v době, kdy je 
přesvědčen, že nejede žádné auto, 
nebo až když vozy ve všech pruzích 
zastavily,” upozornil vedoucí odbo-
ru dopravy Oldřich Jedlička. Nové 
reflexní značky se nacházejí u pře-
chodů v ulici Pražská u polikliniky, 
Jenišovská, Teplická a Mostecká.
Ostrůvek uprostřed široké silnice by 

Přes tři stovky strávníků denně na-
sytí Centrální školní jídelna v Ná-
břežní ulici. O hladové krky se stará 
pět zaměstnanců, kteří připravují 
obědy pro žáky ze Základní školy 
Lidická a Podkrušnohorského gym-
názia a jejich učitelské sbory. 
Příprava jídel začíná hned zrána. 
“Strávníci si mohou od úterý do 
čtvrtka vybrat ze dvou druhů jídla, 
takže po ránu připravíme potraviny 
podle počtu objednávek a hned začí-
náme vařit,” uvedla ředitelka jídelny 
Andrea Sentenská. 
V pondělí a v pátek strávníci na vý-
běr z jídel nemají. Je to z důvodu 
dodržování takzvaného spotřební-
ho koše. “To jsou výživové normy, 
které jsou dané vyhláškou o školním 
stravování. Tyto normy rozdělují 

13. ledna 2017        
Ples Města                                                       
14. ledna 2017        
Ples myslivců                                                   
21. ledna 2017

Ples Spolku Šance žít                                

28. ledna 2017

Ples fotbalistů                                                
10. února 2017

Erotický ples
24. února 2017

Ples rybářů                                                       
25. února 2017

Maturitní ples Gymnázia                            

4. března 2017

Ples Autoškoly Jana                                     
11. března 2017

Ples historického spolku J. 
Voita             
18. března 2017

Romský ples   

také zajistil vyšší bezpečí při přechá-
zení, a proto odbor dopravy požádal 
Ředitelství silnic a dálnic ČR o zvá-
žení možnosti vybudování dělícího 
ostrůvku na přechodu přes rušnou 
silnici 1/13 u fotbalového hřiště. 
Místo je sice přehledné, ale silnice je 
příliš široká. “Přecházením na dva-
krát by se zvýšila kapacita přechodu 
a současně by se snížila náročnost 
při přecházení tím, že by se chodci 
mohli věnovat především jednomu 
jízdnímu směru. Co se týká řidičů, 
ty by tento ostrůvek upozorňoval 
na existenci přechodu pro chodce 
a současně by zamezil předjíždě-
ní v místech přechodu pro chodce.  
I rychlost projíždějících vozidel 
by byla díky optimalizované šířce 
jízdních pruhů zřejmě nižší,” uve-
dl vedoucí odboru. Ostrůvek navíc 
chodce chrání, protože řidiči se pře-
kážce instinktivně vyhýbají. Silnice je  
v místě široká třináct metrů, místa 
na ostrůvek je tam tedy dostatek.

spotřebované potraviny do skupin 
a uvádějí, kolik gramů potravin v 
každé skupině musí strávník v prů-
měru za měsíc dostat. Je dané napří-
klad množství zeleniny, luštěnin, ryb  
a dalších potravin. S tím musíme při 
plánování jídelníčku počítat,” vy-
světlila ředitelka. 
U strávníků jsou samozřejmě někte-
rá jídla oblíbenější než jiná. “Jakmile 
uvaříme sýrovou omáčku nebo bu-
chtičky s krémem, tak to si chodí 
přidávat. Luštěniny a ryby jsou opa-
kem. Vždy ale záleží na konkrétním 
dítěti, samozřejmě každému chutná 
něco jiného,” doplnila Andrea Sen-
tenská.
Jídelna je moderně vybavená a děti 
i dospělí se stravují v příjemném ro-
dinném prostředí.                          (pn)

Pavlína Nevrlá

Jedenáct metrů širokou silnici má přetnout ostrůvek                     Foto: Pavlína Nevrlá

Jídelna má velmi příjemné prostředí                                                              Foto: Pavlína Nevrlá

PLESOVÁ SEZÓNA BUDE V BÍLINĚ BOHATÁ

LETOS SE BUDOU KONAT 
TYTO PLESY:
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Vedoucí knihovny Dana Svobodová: Práce 
knihovnice nebývá vidět, ale je jí hodně 

Senioři se vydali grafickou cestou

Městskou knihovnu v Bílině vede od 
září Dana Svobodová. Vedoucí pozi-
ce je pro ni nová, práce v knihovně 
však nikoli. Stovky svazků jí prošly 
rukama již jako studentce při bri-
gádě a řádnou knihovnicí se stala  
v roce 2000. Od té doby se denně se-
tkává s bílinskými čtenáři. V násle-
dujícím rozhovoru nám představila 
práci knihovnice i vedoucí knihov-
ny.

Pozici vedoucí knihovny jste vymě-
nila za pozici dlouholeté knihovnice.  
V čem se tyto dvě práce liší?

Je to pořád práce s knihami a s lidmi. 
Jako vedoucí si musím držet odbor-
nou znalost, samozřejmě přibyly or-
ganizační věci i takzvané papírování. 
Stále ale zůstává práce s knihami, je-
jich nákup a následné zpracování do 
knihovnického systému.

Pracujete v bílinské knihovně šest-
náct let, jak se za tu dobu změnili 
čtenáři nebo knihy?

Čtenáři se moc nemění, spíše nám 
stárnou. To je ale celorepublikový 
problém. Nabídka knih je velmi pes-
trá. Stále vychází kvalitní literatura 
doplněná o tzv. oddechové čtení. 
Vydavatelé reagují na požadavky 
čtenářů. V současné době ve větší 
míře vydávají například severské de-

Studenti Univerzity třetího věku vy-
stavují své obrazy ve Výstavní síni 
U Kostela. Díla dvanácti autorů si 
mohou lidé prohlédnout do 2. led-
na příštího roku. Kdo hledá vhodný 
vánoční dárek pro své blízké, může 
jim věnovat právě jeden z obrazů, 
výstava je totiž prodejní. 
Výstava nese název Grafickou ces-
tou, stejně tak se nazývá skupina, ve 
které senioři tvoří. Autoři používají 
nejrůznější techniky, k vidění jsou 
kresby, malby, ale i monotyp a další. 
Leckterá díla jsou kombinací těchto 
metod. “Inspiraci čerpám nejčastěji 
ze svého okolí, z přírody a z cest. Na 
svých obrazech jsem zachytila na-
příklad bukové lesy u Dubí nebo za-
jímavé místo v Chorvatsku,” uvedla 
jedna z autorek a studentka univer-
zity Šárka Kýhová. Ta se malování 
věnuje již od svého dětství a nepře-
stává ani dnes.
Studenti ztvárnili nejčastěji květi-
ny, zvířata či stromy, k vidění jsou  
ale i zajímavá abstraktní díla.

tektivky, erotické romány pro ženy či 
fantasy.

Takovým předsudkem veřejnosti je, 
že knihovnice musí všechny knihy 
přečíst. Je to tak?

To určitě ne. Ročně nám přibude do 
fondu až tři tisíce knih, to bychom 
nikdy nestihli přečíst. Je ale pravda, 
že bychom měli mít přehled o kni-
hách v našem fondu a o novinkách, 
které vycházejí. Zkrátka vždy musí-

me umět poradit, když čtenář něco 
hledá.

Nedávno se konalo vyřazování knih. 
Čtenáři si je mohli odnést zdarma. 
To je změna oproti předešlým letům, 
kdy si je kupovali za symbolickou 
cenu. Budete v darování knih pokra-
čovat?

Zřejmě ano. Prodávat knihy za 
symbolickou cenu se nevyplácí, 
organizačně je to náročné a zisk 
je zanedbatelný. Vyřazovat knihy  
ale musíme, jedná se o opotřebené 
nebo duplicitní tituly. Chtěli bychom 
tyto knihy nabízet i jiným organiza-
cím, například nemocnicím nebo 
domovům pro seniory a podobně.

Kdo vybírá nové knihy?

Nové tituly vybírám já podle ak-
tuální nabídky vydavatelů. Snažím 
se vyhovět i požadavkům kolegyň 
a našich čtenářů. Chceme budovat 
univerzální knihovní fond, aby si 
každý čtenář našel to své.

Co kromě výpůjček knihovna nabízí?

Veřejnost může využít přístup na 
počítač a internet či kopírování. 
Dále pořádáme výstavy, besedy pro 
veřejnost a různé akce pro školy.
                                                                        (pn)

Vernisáže výstavy Grafickou cestou se zúčastnilo několik desítek návštěvníků                                                               Foto: Pavlína Nevrlá

Nová vedoucí knihovny Dana Svobodová                                              Foto: Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá
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Koncert byl věnovaný významnému dni

Základní umělecká škola Gustava 
Waltera také letos vzpomněla udá-
lostí spojených s listopadem 1989 
koncertem učitelů, který byl dopl-
něn vystoupením dívčího souboru 
Komořinka a školního pěvecké-
ho sboru. V průvodním slovu se 

Výtvarný obor připravil pro tuto 
listopadovou příležitost výstavu 
instalovanou v prostorech školní 
chodby nazvanou Stopy a dekalky. 
Při vernisáži objasnil učitel Miro-
slav Mužík netradiční název výsta-
vy a její obsahové zaměření.
Téměř vstupujeme do adventního 
času. Rád bych veřejnost pozval na 

moderátor koncertu učitel Adam 
Šmejkal zaměřil na osobnost Vác-
lava Havla. Vzpomněl jeho dějin-
ného významu a při vstupech mezi 
hudebními čísly citoval řadu Hav-
lových myšlenek, které zůstávají 
stále aktuální.

řadu akcí konaných mimo naši ško-
lu, při nichž je možné poslechnout 
si hudební výkony učitelů i žáků. 
Účinkovat budeme v Bílině, v okol-
ních obcích i v německém příhra-
ničí. Kompletní přehled najdete na 
školním webu www.zus-bilina.cz.

Bc. Jiří Kopa
ředitel ZUŠ

ANDĚL PÁNĚ 2 – 2D
9. prosince 20.00 hodin

PAŘBA O VÁNOCÍCH – 2D
9. prosince 22.00 hodin

UNDERWORLD: 
KRVAVÉ VÁLKY – 2D

10. prosince 17.30 hodin
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC – 2D

10. prosince 20.00 hodin
DOKTOR STRANGE – 3D
11. prosince 15.00 hodin

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O 
KONCI SVĚTA – 2D

16. prosince 17.30 hodin
ROGUE ONE: 

STAR WARS STORY – 3D
16. prosince 20.00 hodin
POHÁDKY PRO EMU – 2D

Pátek 16. prosince 22.00 hodin
INKARNACE – 2D

17. prosince 17.30 hodin
ROGUE ONE: 

STAR WARS STORY – 3D
17. prosince 20.00 hodin

INFERNO – 2D
18. prosince 15.00 hodin

TROLLOVÉ – 2D

VÁNOČNÍ PROJEKCE 
V DIGITÁLNÍM KINĚ
27. prosince 15.00 hodin

ANDĚL PÁNĚ 2 – 2D
27. prosince 17.30 hodin

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU – 2D
27. prosince 20.00 hodin

UNDERWORLD: 
KRVAVÉ VÁLKY – 2D

28. prosince 15.00 hodin
ZPÍVEJ – 2D

28. prosince 17.30 hodin
MANŽEL NA HODINU – 2D
28. prosince 20.00 hodin

ROGUE ONE: 
STAR WARS STORY – 3D

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
Od 1. prosince 2016 do 2. ledna 

2017
GRAFICKOU CESTOU

Prodejní výstava studentů U3V při 
UJEP v Ústí nad Labem.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
4. prosince 15.00 hodin

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S DIVA-
DLEM KRABICE TEPLICE

Dětská diskotéka se soutěžemi.

MĚSTSKÉ DIVADLO
13. prosince 19.00 hodin

JANEK LEDECKÝ & NOSTICOVO 
KVARTETO

Koncert zpěváka Janka Ledeckého a 
Nosticova kvarteta.

KOSTEL SVATÉHO 
PETRA A PAVLA BÍLINA
4. a 11. prosince 16.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE 
2016

Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ.
18. prosince 16.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE 
2016

Andrea Tögel Kalivodová, koncert 
operní pěvkyně.

DIGITÁLNÍ KINO 
2. prosince 17.30 hodin

PŘÍCHOZÍ - 2D
2. prosince 20.00 hodin
NOČNÍ ZVÍŘATA – 2D

3. prosince 17.30 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2 – 2D

3. prosince 20.00 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 

NAJÍT – 3D
9. prosince 17.30 hodin

INFORMAČNÍ CENTRUM
od 1. prosince
PAVEL ŘÍHA

Výstava bílinského malíře a restau-
rátora

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
7. prosince 9.00 hodin

VÁNOČNÍ DÍLNY ZŠ LIDICKÁ
Tvorba vánočního svícnu.
10. prosince 10.00 hodin

STŘÍBRNÉ VÁNOCE
Veletrh dárků a vánočních dílen 

10. prosince 14 hodin
TANEČNÍ SOBOTA STREET
Pro členy kroužků street.
14. prosince 9.00 hodin

VÁNOČNÍ DÍLNA ZŠ LIDICKÁ
Tvorba vánoční dekorace
15. prosince 15.30 hodin

PĚNOVKA
Vánoční tvoření z pěnovky

16. a 17. prosince 18.00 hodin
NOČNÍ PÁRTY PRO PUBERŤAČKY
Pouze pro členky klubu Puberťačky.

19. prosince 16.00 hodin
VÁNOČNÍ SVÍCNY A JMENOVKY

Výroba vánočních svícnů a jmeno-
vek na dárky.

19. prosince 17.00 hodin
BALTÍKOVA VÁNOČNÍ AKADEMIE
Prezentace vánočních programů.

20. prosince 17.00 hodin
VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ

Pro děti od 5 let.
20. prosince 19.00 hodin

VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ
Pro mládež a dospělé od 14 let.

21. prosince 7.00 hodin
VÁNOČNÍ DŮM KARLOVY VARY

Výlet klubu Stonožka

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 
2017

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
13. ledna 20.00 hodin

23. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
BÍLINY

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
19. ledna 19.00 hodin

NOVOROČNÍ KONCERT

22. ledna 15.00 hodin
JAGA BABA A TŘI LOUPEŽNÍCI

24. ledna 19.00 hodin
OTYLKA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
6. a 7. ledna 17.00 hodin

SEMINÁŘ KENDÓ
Ukončený turnajem od 5 let.

8. ledna 17.00 
NOVOROČNÍ POUŠTĚNÍ 

LAMPIONŮ PŘÁNÍ
Připravíme vám lampión, 

kávu nebo čaj.

13. ledna 16.00 hodin
TVORBA DRAČÍHO TRIČKA

Malování na trika dračí motivy.

13. ledna 17.00 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO 

PUBERŤAČKY
Pouze pro členky dívčích klubů.

14. ledna 10.00 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR NERFLIGY
Turnaj přihlášených tříčlenných 

týmů.

Program kulturních a společenských akcí
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Barbora Poláková 
           roztančila Bílinu
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Měrunice budou mít nové hřiště i osvětlení

Němečtí rodáci se setkali s českými přáteli

Děti do řeky vypustily dvě stě kilo ryb

Vybudování nového víceúčelového 
hřiště, parkoviště či osvětlení má  
v plánu vedení obce Měrunice na 
příští rok. S těmito a dalšími in-

vesticemi počítá plánovaný roz-
počet. “Víceúčelové hřiště by mělo 
vzniknout poblíž fotbalového hřiště  
a vhodně tak doplnit plochu na 
sportovní a volnočasové vyžití.  
Povrch bude z umělého trávníku. 

Lidé si tam budou moci zahrát tenis, 
volejbal, streetball a další kolektivní 
hry,” uvedla starostka Měrunic Jitka 
Nová.
Nové parkoviště vyroste u hřbitova. 
Tam nyní musejí auta parkovat na 
straně komunikace, příští rok už bu-
dou moci stát na parkovací ploše. To 
přinese návštěvníkům hřbitova větší 
bezpečí i pohodlí při nastupování  
a vystupování či při vykládání věcí 
z vozu.
Další investicí bude vybudování 
nového osvětlení v části u zahrá-
dek, kudy vede neosvětlená cesta. 
“Cestu využívají hlavně zahrádkáři,  
ale  i místní lidé k procházkám. Osvět-
lení zde zatím nebylo. Po jeho vybu-
dování se chceme ještě dohodnout  
s vlastníkem cesty, aby upravil její 
povrch,” doplnila starostka.
V letošním roce obec investovala 
hlavně do úprav návsí v Měrunicích 
i Žichově. Nyní tam jsou nová pose-
zení, dřeviny, upravená dětská hřiště 

Němečtí rodáci se setkali českými V 
Červeném Újezdu se setkali zástup-
ci spolku Veselý venkov se všemi 
německými rodáky. Jejich návštěva 
u nás proběhla v rámci tradičního 
podzimního setkání. V krátkosti 
jsme je seznámili s historií obce a 
poté jsme se všichni společně vydali 
k obecnímu křížku. Rodák z Červe-
ného Újezdu Dr. Alois Hartmann 
zde zapálil pietní svíce za zdejší od-
sunuté rodiny.
Toto milé zastavení se konalo za 
přítomnosti starostky Jany Syslové  
a spolku Mukov a Mrzlice.

Děti společně s rybáři vypustily pů-
vodní říční druhy ryb do řeky Bíliny. 
V řece se tak rozrůstá například po-
pulace cejna velkého, plotice obecné 
a jelce jesena. Vypouštění ryb se zú-
častnily děti ze základních škol Hos-
tomice a Žalany. 
Dětem byla na místě prezentována 
pracovníky Severočeského územní-
ho svazu ČRS přednáška o životě vy-
sazovaných ryb. Celkem bylo během 
akce vysazeno 200 kilogramů ryb do 
dvou vysazovacích míst. Žáci hosto-
mické základní školy vypustili první 
část ryb dopoledne v Hostomicích u 
hasičárny, děti ze ZŠ Žalany vysadily 
ryby v Žalanech pod místním koste-
lem. Společnost Unipetrol spolupra-
cuje s SÚS ČRS na osazování řeky 
Bíliny již od roku 2010. Vysazování 
ryb probíhá vždy dvakrát ročně na 
jaře a na podzim za asistence ČRS 
MO Bílina.                            
                                               Ivan Bílý

a u bytových domů v Měrunicích je 
i nová skalka. “Prostor u takzvaných 
bytovek je veliký a z převážné čás-
ti ho tvoří trávník. Letos jsme tam 
dokončili opravu chodníků. Skalka 
celý prostor vhodně doplnila a stala 
se krásnou dominantou v travnaté 
ploše,” popsala Jitka Nová.
Obec dále plánuje v dalších le-
tech opravit hasičskou zbrojnici.  
V příštím roce bude podávat žádost  
o dotaci. Revitalizací by měl projít 
 i tamní rybník, zatím se však na 
jeho vyčištění nepodařilo sehnat 
vhodný dotační titul. “Sama obec na 
takto velkou akci nemá v rozpočtu 
prostředky. Vše bude stát několik 
milionů. Zatím se nám finance zís-
kat nepodařilo, ale rozhodně se bu-
deme snažit dál,” dodala starostka. 
Zábradlí podél potoka v Měrunicích 
a u vodní nádrže v Žichově by mělo 
být vyměněné. Také je v plánu opra-
vit chodník u místní prodejny smí-
šeného zboží.

Následující den jsme Aloise 
Hartmanna spolu s jeho chotí 
Margit přivítali přímo v sídle naše-
ho spolku. Oba jsou našimi členy  
a k podobnému setkání došlo již 
před dvěma lety. Tenkrát jsme ob-
drželi kopie starých fotografií z Čer-
veného Újezdu, které máme pečlivě 
uschovány. Nyní jsme si vyslechli 
vyprávění o jejich životě po odsunu 
ze Sudet, o jejich dětech, vnoučatech,  
o práci a také zálibách.
Rozloučili jsme se s přáním pevného 
zdraví a těšíme se na příští setkání.

Spolek Veselý venkov

Pavlína Nevrlá

Skalka zdobí prostor u bytovek v Měrunicích                                          Foto: Pavlína Nevrlá

Návštěva německých rodáků se konala ve velmi přátelském duchu 

Žáci při vypouštění ryb                                                                                                                                                                                                                    Foto: Ivan Bílý

Foto: Spolek Veselý venkov



12 VZDĚLÁVÁNÍ 9. prosince 2016

Žáci pátých tříd ze Základní školy Aléská se vydali na exkurzi. Ta smě-
řovala do zdejšího gymnázia. Každoročně se tam koná den otevřených 
dveří, díky kterému si žáci mohou prohlédnout celou budovu a podívat 
se na různé způsoby výuky.
Ihned po příchodu žáky přivítala zástupkyně ředitele. Poté se jich ujali 
studenti, kteří se jim po celou dobu exkurze skvěle věnovali. Žáci na-
vštívili učebnu fyziky, kde si změřili, jak jim tepe srdce, odpověděli také 
na několik otázek. Poté se vydali prozkoumat chemické laboratoře, kde 
jim bylo předvedeno několik pokusů. Ty samozřejmě sklidily veliký 
ohlas. 
Po chemických výbuších byl čas na hodinu zpěvu s vlastním doprovo-
dem. Další zastávkou se stala tělocvična se spoustou záludných úkolů. 
Menší fyzickou zátěž vystřídalo zaujetí zvířaty v přírodovědném cen-
tru. Zajímavé byly i navštívené hodiny cizích jazyků, promítání filmu 
studentů gymnázia a mnohé další. 
Žáci byli nadšení a nejméně třetina z nich se rozhodla vyzkoušet svůj 
um a v dubnu přijít k přijímacím zkouškám. Držme jim palce. 
Děkujeme touto cestou také všem, kteří se na přípravě dne podíleli.

Šárka Šilingová, učitelka ZŠ Aléská

Koncem října dostala zahrada Mateřské školy Aléská nový kabát. Chod-
níky i terasa prošly nákladnou rekonstrukcí, a tak šedé betonové a nerov-
né plochy rozkvetly do krásy. Zmizely nebezpečné obrubníky, v místě ne-
používaného pískoviště vznikla venkovní trampolína a na terase na děti 
čeká skákací panák, puntíky na kuželky nebo startovní běžecká dráha. 
Povrch je nyní bezpečný, odzvonilo odřeným kolenům.
Poděkování patří zřizovateli MŠ – Městskému úřadu v Bílině, za jehož 
finanční podpory se mohlo dílo uskutečnit a firmě 4Soft, která práce ke 
spokojenosti všech provedla.                            Bc. Z. Heinrichová, ředitelka MŠ

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí si vyráběly šnečky z pohádky. Kaž-
dý si vybral libovolný kousek modelíny, párátko, list, nůžky, kaštan. Po-
stupně si udělal šnečka podle své fantazie. V šatně si je vystavily pro své 
rodiče, to vám byla paráda. Kromě šnečků mají v šatně výstavu na téma 
podzimní sad či mističky plné zeleniny. Kdo půjdete kolem, přijďte se 
podívat na práci malých umělců.                              Učitelky MŠ Žižkovo údolí

Hlavním záměrem podzimního tématu v Mateřské škole Síbova bylo 
ukázat dětem, jak zajímavou a dobrou potravinou jsou obyčejné bram-
bory, a inspirovat je k tomu, aby hledaly i jejich netradiční využití k tvo-
řivým činnostem.                                        Jiřina Ondráková a Andrea Podolská

Děti z mateřských škol sbíraly na podzim kaštany i žaludy a vše pak ode-
vzdaly myslivcům, kteří plody dávají přes zimu zvěři. Za odměnu pro ně 
myslivci připravují zábavné přednášky, při kterých se předškoláci leccos 
dozvědí. “Máme připravený program pro mladší i starší děti z mateřských 
škol. Většinou jsou moc šikovné a znají mnoho lesních zvířat,” uvedl člen 
Mysliveckého sdružení Bílina Pavel Edelmann. 
Předškoláci z Mateřské školy Žižkovo údolí se za myslivci vydali na mys-
livnu. Tam si prohlédli trofeje i lovecké zbraně. Dokonce si ze vzduchov-
ky vystřelili. “Pak jsme je vzali k zásypu, do kterého jsme společně dali 
chleba pro bažanty, a ukázali jsme jim i jesle,” vyprávěl Pavel Edelmann.
Mladší děti z mateřinky počkaly na myslivce ve školce. Tam si mohly 
prohlédnout trofeje daňka, srnce, jelena a dalších lesních zvířat. Také se 
dozvěděly, jak si mají v lese počínat když najdou mládě.                        (pn)

Páťáci si prohlédli gymnázium Předškoláci si budou hrát bezpečněji

Šnečci zdobí šatnu mateřinky

V mateřince tvořili z brambor

Děti poznávaly zvěř

Betonový povrch nahradil nový, bezpečnější                                          Foto: MŠ Aléská

Děti z mateřinky vyrábí šneky                                                          Foto: MŠ Žižkovo údolí

Předškoláci při tvoření z brambor                                                                  Foto: MŠ Síbova

Myslivec na návštěvě v MŠ Žižkovo údolí                                    Foto: Pavlína Nevrlá
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Základní škola Lidická dokončila 
ozdravný pobyt v ŠVP Žihle, v je-
hož rámci probíhal projekt s envi-
ronmentálním zaměřením – Mla-
dý přírodovědec v lese. Děti prošly 
deseti moduly – Ochranář přírody, 
Lesní ekosystém obecně, Botanik, 
Zoolog, Stopař, Houbař, Sběratel 
přírodnin, Chovatel, Ekolog a Vy-
pravěč – malíř.
Teoretická část probíhala v učeb-
nách školy v přírodě a větší praktic-
ká část pak v lese a modul Chovatel 
v ZOO Plzeň. Za splnění modulů 
žáci sbírali jednotlivé samolepky, 
které si vlepovali do karty. Postupně 
vyplňovali zápisník Mladého pří-
rodovědce a na konci pak obdrželi 
diplom.
Program byl z velké části dotován ze 
Státního fondu životního prostředí 
a díky tomu byl příspěvek rodičů 
minimální – na jedenáctidenní po-
byt dopláceli jen 1200 korun (cel-
ková cena je 4x větší), z čehož byly 
hrazeny ještě další aktivity pro děti. 
Celý program měl být dokončen 
v dubnu, ale kvůli virovému one-
mocnění mezi dětmi a vzhledem k 
nesmyslné negativní medializaci byl 
pobyt předčasně ukončen. Šetřením 
KHS Plzeň a Policií ČR nebylo shle-
dáno žádné pochybení ze strany za-
řízení ŠVP Žihle ani školy. Výsledky 
prokázaly přítomnost norovirové 
infekce u některých dětí. Toto one-
mocnění má velmi krátký, ale bo-
hužel u některých zejména malých 
dětí bouřlivý vývoj, který vyžadoval 
lékařské ošetření.
Pobyt v listopadu proběhl naprosto 
bez problémů a všichni si jej užili. 
Podařilo se nám tak naplnit všechny 
sledované cíle projektu.
Děkujeme touto cestou jednak Stát-

Děti z jesliček tvořily z přírodnin

Žáci si užili ozdravný pobyt

Cukrové odpoledne varovalo 
před nezdravými potravinami

Projekt vedl k pochopení a toleranci 

Za podzimem jsme se s jesličkami vydali do nedalekého okolí bílinské Ky-
selky, kde jsme nasbírali přírodniny různých druhů a společně pak tvořili 
podle dětské fantazie. Procesu tvoření předcházelo seznámení se s barva-
mi a plody podzimu. Při výchově dětí se snažíme vycházet z jejich potřeb, 
zájmů a momentálního rozpoložení. Vše je vedeno nedirektivní formou 
komunikace s dětmi v přátelském a vstřícném prostředí.   
                                                                                                                    Vladimíra Sigmundová

Začátek podzimního října byl  
v dětském domově v Tuchlově 
ve znamení společných starostí  
o denní kalorie. Uspořádali jsme si 
v rámci rodinné skupiny cukrové 
odpoledne. Cukrové proto, že jsme 
se chtěli společně dozvědět, kolik 
že vlastně cukru obsahují jednotli-
vé potraviny a nápoje, které denně 
konzumujeme. A bylo to neskuteč-
ně zajímavé. 
Teta přinesla vzorky potravin  
a nápojů, které jsme společně 
rozdělili do tří skupin – vhodné, 
méně vhodné a nevhodné, chcete-
-li málo zdravé. Abychom doká-
zali vše správně zařadit, dali jsme 
se s chutí do srovnávání množství 
cukru v jednotlivých potravinách 
a nápojích tak, že jsme na vahách 
odvažovali množství skutečného 
krystalového cukru podle údajů 
uvedených na vzorcích. A přitom 
jsme se společně nepřestávali divit. 
Teď už víme, proč někdo, kdo tak 
rád pije colu, tak “dobře vypadá.“ 
Víme také, že si do společného 
pití vitakávy dáváme již mnohem 
méně cukru, neboť už víme proč.

Teta Lada a děti 3. skupinky
DD Tuchlov

V období od září do listopadu se 
na Základní škole Lidická konal 
projekt Pochopením k toleranci 
a respektu, který byl zaměřen na 
rozvoj multikulturní výchovy žáků 
především 2. stupně.
Jeho hlavním cílem bylo umožnit 
žákům seznámit se s rozmanitos-
tí a hodnotami židovské kultury, 
rozvíjet u žáků smysl pro solidari-
tu, respekt a toleranci. Uvědomit 
si, že všichni máme stejná práva, 
všechny etnické skupiny a všechny 
kultury jsou rovnocenné a žádná 
není nadřazená jiné, utvářet pozi-
tivní postoje k jinakosti a kulturní 
rozmanitosti.
Projekt byl zajišťován jednak ve 
škole vyučujícími českého jazy-
ka, dějepisu, občanské výchovy, 
výtvarné výchovy a člověk a jeho 
svět, kteří v rámci integrované vý-
uky žáky seznámili s historií Židů 
až po vznik státu Izrael, potlačo-

Při vyrábění se děti učí                                        Foto: Vladimíra Sigmundová

Děti poznaly, kolik cukru obsahují ne-
zdravé potraviny a nápoje

Foto: DD Tuhlov

nímu fondu životního prostředí 
nejen za finanční dotaci, o které se 
nyní po dokončení projektu ještě 
jedná, ale také za možnost dokon-
čení výjezdu v náhradním termí-
nu a podporu školy v řešení celé 
situace. Bez jejich příspěvku by se 
ozdravného pobytu nemohlo zú-
častnit tolik dětí, protože by toho 
rodiny finančně nebyly schopné.
Naše velké naše poděkování pat-
ří městu Bílina, OSPOD Bílina a 
Městské Policii Bílina, kteří nám 
velmi pomohli finančně při zajiště-
ní informovanosti rodičů a také při 
zajištění dopravy pro některé rodiče 
a děti. Velmi si vážíme jejich pomo-
ci a podpory.
Děkujeme také většině naší rodi-
čovské veřejnosti, která nás po celou 
dobu podporovala, a našim učite-
lům za profesionální zvládnutí celé 
situace a zajištění celého výjezdu a 
ekologického programu.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

váním lidských práv – perzeku-
cí, holocaustem a s významnými 
židovskými osobnostmi, a dále v 
oblasti zážitkové v Terezíně – Mu-
zeum ghetta, Magdeburské ka-
sárny a Malá pevnost - a v Praze 
– programy Židovského muzea a 
návštěvy některých pražských sy-
nagog. Součástí projektu byla také 
z hlediska historického kontextu 
návštěva památníku a pietního 
místa v Lidicích.
Jsme rádi, že projekt opětovně na-
plnil své cíle a poslání. Vzhledem k 
jeho pozitivnímu dopadu na žáky 
jej totiž vždy po čtyřech letech opa-
kujeme.
Děkujeme MŠMT i městu Bílina 
za finanční dotaci, díky níž jsme 
mohli tento prospěšný projekt re-
alizovat.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Žáci při ozdravném pobytu

Foto: ZŠ Lidická

Školáci se seznamovali s horší stránkou naší historie                     Foto: ZŠ Lidická
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U dětí vedou převážně hračky z reklam

Zajímali se o práva 
a jejich porušování

Techmania zaujala
exponáty i promítáním

Málokdo tolik rozumí dětské hře 
jako provozní hračkárny Hana Vai-
glová. Ta se nyní se všemi plyšáky, 
panenkami i roboty přestěhovala 
ze Seifertovy ulice přímo na Mírové 
náměstí, kde bývala prodejna obuvi. 
“Jsou to krásné členité prostory, a 
když se zaplnily hračkami, jsou ještě 
hezčí,” uvedla potěšeně provozní. 
Hana Vaiglová se o hračky zajímá 
léta, v hračkárně pracuje přes dvacet 
let. Jak sama říká, každým rokem je 
hitem něco jiného, v současné době 
u dětí vede hlavně to, co běží v te-
levizní reklamě. “Jakmile se nějaká 
hračka objeví v reklamě, hned je o ni 
velký zájem. Hlavně ze strany dětí, ty 
jsou neuvěřitelné, hned znají někdy 
krkolomné anglické názvy,” říká s 

V dětském domově v Tuchlově se 
v rámci projektu Jeden svět konalo 
promítání filmu s následnou bese-
dou a diskuzí. Tento ročník byl za-
měřen na porušování lidských práv. 
Původně byl v plánu film Viva Cuba 
Libre, ale jak nejlépe dětem před-
stavit možnost demokratické volby, 
kterou mají, než hlasováním o tom, 
který film bude promítán? 
Vítězným se tedy stal film Sonita, 
příběh mladé Afghánky, která uniká 

V době podzimních prázdnin po-
řádal odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu v Bílině 
v rámci prevence jednodenní výlet 
do Techmania Science Center v Plz-
ni. Z Bíliny a blízkého okolí se výle-
tu účastnilo dohromady 15 dětí ve 
věku od 9 do 14 let. Dozorující per-
sonál tvořily čtyři pracovnice zmí-
něného odboru. I když počasí ten 
den moc nepřálo, všichni se na výlet 
moc těšili. Již atmosféra v autobuse 
svědčila o tom, že se někteří nemo-
hou dočkat toho, až do Techmanie 
dorazí a co nového tam uvidí.
Po příjezdu na místo na děti čekal 
program v blízké budově 3D plane-
tária, kde byly připravené dva filmy. 
Film Podzimní obloha nad Plzní po-
pisoval, jaká znamení jsou momen-
tálně viditelná na noční obloze, a při 
filmu Jsme vetřelci  se všichni v sále 
mohli zabývat myšlenkou, zda jsme 
ve vesmíru sami.

úsměvem. Letošním hitem je třeba 
robot, který umí mluvit česky a rea-
guje na česká slova, pak již tradičně 
lego či různé interaktivní panenky či 
postavičky. 
Zatímco některé hračky se v zájmu 
dětí udrží třeba jen jednu nebo dvě 
sezóny, jiné se na trhu drží celé roky. 
“To jsou hlavně dřevěné hračky. Ně-
kteří rodiče je upřednostňují před 
plastovými. Samozřejmě se za ta léta 
změnily, barevně i typově, ale stále 
je dřevo hlavně pro malé děti velmi 
příjemné na hraní a stavění,” vysvět-
lila Hana Vaiglová. Stálicí v zájmu 
dětí jsou i plyšové hračky, kterých je 
na trhu obrovské množství.
Hračkárna je otevřena od pondělí 
do pátku mezi devátou a sedmnác-
tou hodinou, v sobotu mezi devátou 
a dvanáctou.  

před Tálibánem z Afghánistánu do 
Íránu. Jejím snem je stát se slavnou 
raperkou v zemi, ve které je ale žen-
ský sólový zpěv zakázaný a o svat-
bách nezletilých dívek rozhodují ro-
diče lačnící pouze po vysokém věnu. 
Po promítání následovala ve spolu-
práci s Adélou Kaslovou z organi-
zace Člověk v tísni diskuze na téma 
porušování lidských práv. V násled-
ném workshopu si pak děti mohly
i zarapovat.  Strejda Viktor, DD Tuchlov

Součástí planetária byla i výstava o 
vesmíru, jejíž součástí byl i funkční 
gyroskop neboli tréninkové zařízení 
pro astronauty, o který byl veliký zá-
jem. Ti nejstatečnější si ho také vy-
zkoušeli na vlastní kůži.
Nakonec se všechny děti odebraly 
do velké budovy Techmanie, kde jim 
byly k dispozici stovky interaktiv-
ních exponátů, které si mohly samy 
vyzkoušet. Od vodního světa přes 
svět tajných agentů až po srovnání 
výkonů člověka se zvířaty. K dispo-
zici byly také krátké dokumentární 
a naučné filmy.Vzhledem k tomu, 
že se Techmania nachází v blízkosti 
areálu Škoda, byly součástí výstavy 
i miniatury dopravních prostředků 
včetně exponátů v životní velikosti.
Při zpáteční cestě se živě diskutova-
lo o tom, co děti za celý den zažily. 
Domů se vracely spokojené, unave-
né, ale plné dojmů a zážitků.

Odbor SVaZ

Pavlína Nevrlá

Plyšové hračky mají rády celé generace dětí                                             Foto: Václav Weber

Účastníci besedy spojené s promítání filmu                                    Foto: DD Tuchlov

Velký zájem byl v Techmanii o tréninkové zřízení pro astronauty                      Foto: SVaZ
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Tisíce lidí rozsvítily strom s anděly
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Dům dětí a mládeže slavil Halloween ve velkém

Ledvická elektrárna funguje již padesát let
Ve strašidelný dům se přeměnilo 
Informační centrum klasické ener-
getiky Skupiny ČEZ v Elektrárně 
Ledvice. Spousta čarodějnic, oran-
žové šklebící se tykve, poletující bílí 
duchové u stropu a další nezbytné 
patrioty všem dávali jasně najevo, že 
se zde koná velká Halloween party. 
Tu si užily děti a také vnoučata za-
městnanců, kteří si tímto netradič-
ním způsobem připomenuli 50 let 
existence elektrárny. 
„Chtěli jsme si nějakým způsobem 
připomenout, že před padesáti lety 
se začala psát historie Elektrárny 
Ledvice. Schvalovací protokol o její 
výstavbě byl sice už na světě ještě 
o pět let dříve, ovšem 1. září 1966 
byl zprovozněn jako první výrobní 
blok 2. Přemýšleli jsme proto, s čím 
malou víceméně rodinou oslavu s 
na místě vysloveným velkým podě-
kováním všem zaměstnancům za 
jejich mnohdy dlouholetou práci 

v elektrárně spojit. Vítat zahájení 
školního roku jsme nechtěli a třeba 
do Mikuláše bylo zase moc daleko, 
tak nás napadl Halloween, který se 
už v českých domácnostech také za-
bydluje,“ vysvětlil důvod přeměny 
infocentra Jiří Šinágl, který je pově-

V letošním roce jsme Halloween 
uspořádali tak, abychom vyhověli 
jak malým dětem a rodičům, tak i 
školákům a dospělákům.
Pro menší děti byl připraven zá-
bavný program v tělocvičně DDM 
a pohádková cesta za strašidly po 
zahradě DDM. Děti si mohly zasou-
těžit a zatančit v tělocvičně, ale i se 
trochu bát, když šly malý okruh v 
zahradě DDM za strašidly se svými 
lucerničkami. Každé strašidlo těm 
odvážným dalo kouzelné razítko 
do jejich kartičky. Na konci cesty si 
za ni mohly z čarodějnického kotle 
vylovit brouky, pavouky, netopýry 
nebo šváby.
Následující den proběhla pro větší 
děti diskotéka, soutěže a malování 
na obličej. Celým programem nás 
provázeli Pavel a Honza s Dance 
Mission. Na diskotéku navazovalo 
přespání v domečku, kde probě-
hl opravdu nabitý program. Děti 
si užily noc plnou zážitků. Úžasné 
bylo magické vystoupení kouzelníka 
Magic Alex, který se stal finalistou 

řený vedením Elektrárny Ledvice.
Zaměstnanci Elektrárny Ledvice  
s partnery a hlavně jejich děti si tak 
mohli v informačním centru užít 
čtyři hodiny plné zábavy, čehož na-
příklad využil technik měření regu-
lace Jiří Zelenka s manželkou a dce-

soutěže Československo má talent. 
Kouzelnické vystoupení uchvátilo 
malé i velké diváky. Všichni jsme se 
pobavili a zasmáli. Dále nás navští-
vila popová hollywoodská hvězda, 
která učila děti tančit měsíční tanec 
a musím říct, že některé opravdu 
tančily jako Michael Jackson. 
Tečkou za veškerým programem se 
stalo strašidelné putování domeč-
kem, kde děti potkávaly různá stra-
šidelná stvoření.
Halloweenské oslavy pokračovaly 
v neděli, kdy proběhlo skákání na 
trampolínkách.
Halloween, svátek duchů, oslavoval 
duše zemřelých, kteří vycházeli prá-
vě v tento den mezi živé. Děti mají 
rády tajemné příběhy, a pokud bude 
hrůzným přeludem jenom převle-
čený kamarád, přestanou se možná 
i bát.
Halloweenské oslavy skončily a my 
se můžeme těšit na další akce DDM. 

Věra Ryjáčková
DDM Bílina

rou Beátkou. Vzhledem k tomu, že jí 
je teprve 1,5 roku, byla nejmladším 
aktivním účastníkem Halloween 
party. Ve svém dýňovém kostýmu 
navíc získala i největší sympatie taj-
né poroty, která měla vybrat nejhez-
čí masku. Z toho ale nakonec sešlo. 
„Prostě to nešlo, ze začátku bylo 
masek málo a pak zase až moc. Na-
víc všechny byly velmi pěkné a my 
jsme nechtěli žádné z dětí rozvese-
lených výbornou hudební produkcí 
divadla Hnedle Vedle zarmoutit tím, 
že právě ono nevyhrálo. Tak jsme 
se nakonec rozhodli, že vybereme 
někoho, kdo bude mít naše největší 
sympatie. V tomto případně pak už 
nebylo co řešit, neboť dýňová Beátka 
dostala svou roztomilostí a hravostí 
nás všechny,“ uvedl za tajnou porotu 
čaroděj Knírovous.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severní a střední Čechy

Halloween byl v DDM pro děti strašidelný i zábavný                              Foto: Václav Weber

Na Halloween party nechyběla ani trocha fyziky                                                            Foto: ČEZ

Vánoce v domě dětí budou stříbrné
Vánoce letos přivítají návštěvníci Domu dětí a mládeže Bílina ve velkém. Bude se tam totiž konat akce 
s názvem Stříbrné Vánoce. Dospělí i děti si budou moci nakoupit krásné dárečky a nebo si je mohou 
rovnou vyrobit. 
Stříbrné Vánoce začnou 10. prosince v 10 hodin. Tělocvična se promění na trh a lidé si tam budou 
moci nakoupit originální ručně vyráběné ozdoby, svíčky, diáře, oděvy a spoustu dalších věcí. Nákupem 
krásných těžítek z malovaného kamene navíc přispějí na péči o handicapovanou Terezku. 
Při výtvarných dílnách se zabaví především děti každého věku. Budou si tam moci zdobit perníčky, 
vyrábět papírové ozdoby nebo jiné dárečky pro své nejbližší. 
Dům dětí a mládeže myslí i na rodiče, kteří si před Vánocemi potřebují leccos zařídit. Od 10 do  
13 hodin mohou v Klokánku nechat své dítko hrát si pod odborným dohledem a jet si třeba nakoupit. 
Jelikož je kapacita výtvarných dílen omezená, je dobré se dopředu zaregistrovat na recepci DDM. Trhy 
jsou veřejnosti přístupné i bez registrace.                                                                                        (pn)
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Prvním významným dnem měsíce je Nový rok. Podle gregoriánské-
ho kalendáře přichází v noci mezi 31. prosince m a 1. lednem. Lidé 
se scházejí a za všeobecného veselí čekají, až hodiny odbijí půlnoc  
a s ní i začátek nového roku. Ten lidé tradičně vítají ohňostrojem či po-
dobnou světelnou produkcí a „bouchnutím“ šampaňského.
Období kolem Nového roku je také spojeno s novoročenkami – přáním 
zdraví a štěstí rodině i přátelům.
Lidé si také dávají předsevzetí, kterými se zavazují k dělání či nedělání 
všelijakých věcí či projevů chování a jednání.
Oslavám Nového roku se také říká silvestr. Název má původ až v roce 
335, kdy 31. prosince zemřel papež Silvestr I. a jeho jmenovci tak svátek 
slaví právě v poslední dni v roce.
Nový rok měl pro naše předky zcela jiný než pro nás dnes. Byl to totiž 
den, kdy děvečky odcházely ze služby, případně odcházely na týdenní 
dovolenou. Teď muži opláceli ženám péči vrchovatou měrou. Čistili 
děvčatům boty, nastalo důkladné mytí sněhem a studenou vodou, nej-
lépe ještě v posteli. Jistě si dovedeme představit, jaká spousta legrace  
u toho byla.
Vánoční období končilo na Tři krále 6. ledna. Jde o svátek s velmi hlu-
bokým náboženským významem, jenž si ovšem prostí lidé opravili 

po svém. V ten den chodili vesnicemi a městy muži nebo ještě chlapci  
v dlouhých bílých košilích a s papírovými korunkami na hlavě. V rukou 
nesli koš. Jeden z nich měl obličej zamazaný sazemi a hrál úlohu černého 
vzadu. V každém stavení se zastavili, zazpívali koledu a byli obdarováni 
jídlem nebo pálenkou. Protože na ni neměli žádnou nádobu, museli ji 
vypít na místě a podle toho také ke konci obchůzky celý průvod vypadal. 
Svým způsobem se v mrazivém počasí alespoň trochu vnitřně zahřáli. 
Po obdarování napsali křídou na veřeje dveří písmena K(C) + M + B  
a patřičný letopočet. Nejsou to počáteční písmena jmen tří králů, jak se 
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat 
(Kristus, požehnej tomuto domu). Není pouze symbolické, že se toto po-
žehnání provádí na počátku roku.
V dnešní době se můžeme 6. ledna s třemi králi setkat čím dál častěji,  
a proto písmen s letopočtem na veřejích dveří začíná dost přibývat.

Pavel Pátek
Pranostiky na leden:
Leden jasný, roček krásný.
Leden studený, duben zelený.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Suchý leden, mokrý červen.

Pár slov k lednovým svátkům...

Město pomůže najít bydlení na zimu
Dny se zkracují, venku začíná být sychravo a zima klepe na dveře.  
V případě ohrožení ztráty bydlení nenechte vše na poslední chvíli. Častým 
problémem pro některé z našich občanů bývá v zimním období zajištění 
bydlení, a proto se nebojte a přijďte na odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
(OSVaZ) v Bílině, Žižkovo nám. 50/4. Rádi pomůžeme se zprostředkováním 
ubytování.

V rámci sociální práce jsou klientům nabízeny následující možnosti by-
dlení v Bílině:
- Ubytovna u p. Plase na adrese Bílina, ul. Seifertova 11/20, 
tel. 728 187 574
- Ubytovna u p. Šámala, na adrese Bílina, ul. Teplická 908
- Podání žádosti o městský byt u pí Sáblové, odbor nemovitostí a investic, 
ul. Seifertova 1/1, Bílina, 1. patro budovy
Dalšími možnostmi ubytování, kterých je možno využít v okolí, jsou:
- Azylový dům Duchcov – Nádražní 555/9, Duchcov, tel. 417 533 124
- Azylový dům Osek – K. H. Borovského 311, Osek, tel. 417 822 161
- Azylový dům pro matky s dětmi Osek - Husova 305, Osek, tel. 417 530 813

- Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most - Mikoláše Alše 3274, 
Most tel. 417 638 952
- Azylový dům pro muže Most – L. Štúra 2504/4, Most, tel. 775 731 722

V případě nouze je pro lidi bez domova noclehárna na adrese Důlní 425, 
Bílina. Noclehárna se nachází v Obytném domě města Bíliny. Je určena oso-
bám starším 18 let s trvalým pobytem na území města Bíliny. Zájemce o 
noclehárnu se musí prokázat platným dokladem totožnosti. O ubytování v 
noclehárně rozhoduje službu konající strážný. Noclehárna je otevřena:
V období: 1. října až 31.března od 19:00 - 20:30 hodin. Noční klid je od 
22:00 do 6:00 hodin, budíček v 6:30 hodin, odchod z noclehárny v 7:00 
hodin. Cena za noc je 50 korun. V případě potřeby poradentství se můžete 
obrátit na OSVaZ, který sídlí na adrese Žižkovo náměstí 58/3, Bílina, první 
patro budovy, kanceláře číslo 205, 206 a 208. Úřední hodiny: Po, St: 07:00 
hod. - 12:00 hod.; 12:30 hod. – 18:00 hod. Sociální pracovníci tel.: 417 
810 917, 417 810 926, 417 810 929, 417 810 937, 417 810 954                                           

Pracovníci OSVaZ

Dovolujeme si vás upozornit,  
že od 1. ledna 2017 bude změně-
na výpůjční doba v oddělení pro 
dospělé na Mírovém náměstí.  
Ve středu dopoledne bude knihov-
na pro veřejnost uzavřena. V ostat-
ních dnech zůstane provoz nezmě-
něn. Důvodem je zlepšení správy  
a údržby knihovního fondu. 

Po 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00
Út 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
St zavřeno, 13.00 – 16.00
Čt 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Pá 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00
So 9.00 – 11.00

Věnujte také pozornost omezené 
výpůjční době o Vánocích.

23.12. – 28.12. zavřeno
29.12. 9.00 – 12.00;13.00 – 17. 30
30.12. – 31.12. zavřeno

Vážení čtenáři 
a návštěvníci knihovny
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památkové péče) a Bc. Věru Ko-
nopáskovou (Národní památkový 
ústav, odb. pracoviště Ústí nad La-
bem), členy této pracovní skupiny.
Pana Ing. Břetislava Bárta (HN-
HRM) členem sociálně zdravotní 
komise.

Vzala na vědomí:
 Informaci vedoucího odboru do-

pravy, týkající se povinnosti zajiš-
tění veřejného osvětlení silnice 1. 
třídy na území města Bílina.

 Informaci ředitele městské policie 
k řešení parkování v ulici Aleská č. 
p. 268 u restaurace Pražanka.

 Zápisy z jednání komise pro škol-
ství, kulturu a sport z 05.09.2016 a 
z 10.10.2016 a dále zápis z jednání 
komise pro rozvoj a cestovní ruch 
z 05.10.2016.

 Informaci k plnění usnesení ZM 
, kterým bylo radě města uloženo 
připravit možnost využití bývalé-
ho zdravotního střediska č. p. 462, 
v ul. Teplická a zároveň uložila ta-
jemníkovi MěÚ pověřit vedoucího 
odboru stavebního úřadu životní-
ho prostředí připravit materiály do 
rady a zastupitelstva města k zámě-
ru prodeje této nemovitosti za cenu 
dle znaleckého posudku.

Projednala 
a doporučila ZM schválit:

 Rozpočet města Bíliny na rok 
2017 v této výši:

 Celkové příjmy ve výši: 
303.214.000 Kč

 Financování ve výši: 
86.236.000 Kč

 Celkové výdaje ve výši:
 389.450.000 Kč

Bořněm“ – výše zmařených nákladů 
bude prověřena právním zástupcem 
města a zároveň bude předložen zá-
měr prodeje investiční akce 60-29 
(2010-2015) „RD pod Bořněm“. Sou-
částí materiálu bude i předpokládaná 
výše nákladů na dokončení této akce.

 Zápis z jednání finančního výboru 
z 31.10.2016 a zápis z jednání kont-
rolního výboru z 24.10.2016 a záro-
veň schvaluje doplnění plánu čin-
nosti kontrolního výboru o kontrolu 
č. 6/2016 – kontrola plnění usnesení 
RM a ZM a dodržování § 38 zákona o 
obcích – hospodaření obce, a o kont-
rolu č. 7/2016 – kontrola revitalizace 
dětských hřišť v roce 2016.

Rada města na své 24. schůzi konané 25. října mimo jiné:

Rada města na své 25. schůzi konané 8. listopadu mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání, které se uskutečnilo 3. listopadu, mimo jiné:

Schválila:
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a:
* Spolkem Bílina 2006 jako pří-
jemcem ve výši 10.000 Kč na Au-
diostezku Bílinou – mobilní apli-
kace.
* Historickým spolkem města Bíli-
ny jako příjemcem ve výši 50.000 
Kč na podporu činnosti v roce 
2016.
* Dětským domovem a školní jídel-
nou, Tuchlov, jako příjemcem ve 
výši 10.000 Kč na výtvarnou a kera-
mickou dílnu.
* organizací EQUIPARK, o. p. s., 
jako příjemcem ve výši 20.000 Kč 
na podporu jezdeckého sportu v 
oblasti Bílina v roce 2016.
* SK KRASO Bílina, z.s. jako pří-
jemcem ve výši 7.000 Kč na nákla-
dy akce Podkrušnohorský pohár –  
9. ročník, který se konal 03.12.2016.

Uložila:
 Tajemníkovi městského úřadu 

připravit aktualizaci zásad pro pro-
dej nemovitostí.

 Vedoucímu odboru dopravy při-
pravit novou výzvu pro zakázku 
malého rozsahu na akci „Zpracová-
ní matematického modelu automo-
bilové dopravy města Bílina”.

 Likvidátorce společnosti Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina, s. 
r. o., v likvidaci, připravit, ve spolu-
práci s právním zástupcem města, 
žalobu na náhradu vzniklé škody.

Schválila:
 Navýšení částky na odpisy pro 

příspěvkové organizace v roce 2016 
v celkové výši 41.000 Kč

 Navýšení rozpočtu MŠ Švabin-
ského o částku ve výši 6.500 Kč na 
dopravu na výlety.

 Organizační schéma Městského 
úřadu Bílina, platné od 01.01.2017 

Schválilo:
 Přijetí dotace od Ministerstva kul-

tury ČR v celkové výši 400.000 Kč na 
akce „Rehabilitace kamenné obruby 
kašny se sochou sv. Floriána“ a „Opra-
va východní a západní fasády bývalé-
ho hotelu Praha, Mírové náměstí čp. 
46“.

 Přijetí zálohy na neinvestiční dotaci 
od MŠMT z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání na pro-
jekt „Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání na Bílinsku“ ve výši 627.000 
Kč a úpravu rozpočtu podílu města v 
rámci projektu dle předpokládaného 
čerpání v průběhu roku 2016.

 Přijetí neinvestiční účelové dotace 
ve výši 51.000 Kč na podporu soci-
álních služeb v oblasti pečovatelské 
služby v roce 2016, kterou poskytuje 
Ústecký kraj.

 Uzavření kupní smlouvy mezi 

f) Rekultivace Vnitřní výsypka I.,
g) Rekultivace Vnitřní výsypka III.,
h) Rekultivace Areál ČOV,
i) Rekultivace Ledvický val.

Odvolala:
 Pana Oldřicha Jedličku, DiS. 

(MěÚ Bílina), z funkce předsedy 
pracovní skupiny pro regeneraci 
městské památkové zóny Bílina a 
zároveň odvolává Mgr. Jaroslava 
Skopce (Národní památkový ústav, 
odb. pracoviště Ústí nad Labem), z 
funkce člena této pracovní skupiny.

Jmenovala:
 Ing. Renatu Strakovou (MěÚ 

Bílina – vedoucí odboru dotací a 
projektů), předsedkyní pracovní 
skupiny pro regeneraci městské 
památkové zóny Bílina a zároveň 
jmenuje Mgr. Markétu Beránkovou 
(MěÚ Bílina – odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí, odd. 

nad opěrnou zdí, která je v majetku 
ČEZ Teplárenská.

Zřídila:
 Pracovní pozici „Investiční re-

ferent“, zařazenou do Městského 
úřadu v Bílině, odboru nemovitos-
tí a investic s úvazkem 1,0, a to od 
01.01.2017.

Vzala na vědomí:
 Informaci vedoucí odboru správ-

ního a vnitřních věcí o čerpání fi-
nančních prostředků na Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Bílina v 
roce 2016.

 Splnění usnesení, kterým bylo 
jednateli společnosti uloženo vy-
povědět smlouvu o poskytováních 
právních služeb uzavřenou mezi 
Hornickou nemocnicí s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina, jako klientem a 
Mgr. Drahomírou Kouteckou, jako 
advokátkou

Vzalo na vědomí:
 Dotaz člena zastupitelstva města, 

Mgr. Zdeňka Rendla, MBA, týkají-
cí se odvolání jednatele společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, včetně písemné odpo-
vědi.

 Nabídku společnosti Bílina Hol-
dings, s. r. o., na výkup pozemku p. 
č. 159 o výměře 892 m2 k. ú. Bílina, 
jehož součástí je stavba čp. 9 Bílina, 
a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit 
aktuální znalecký posudek na stano-
vení aktuální ceny obvyklé. Zároveň 
ukládá RM připravit možnost využití 
této nemovité věci a vedoucímu sta-
vebního úřadu a životního prostředí 
zajistit posudek památkářů.

 Informaci odboru nemovitostí a 
investic o průběhu plnění usnesení 
zastupitelstva města č. 33 k investič-
ní akci 60-29 (2010-2015) „RD pod 

 Uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o výpůjčce č. 1/2016 uzavřené 
03.08.2016 mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a Českým stře-
leckým svazem – sportovně stře-
leckým klubem 0715, Bílina, jako 
vypůjčitelem, kdy předmětem do-
datku je bezúplatné převedení zaří-
zení střelnice do majetku města, po 
ukončení výpůjční smlouvy.

Souhlasila:
 S čerpáním finančních prostřed-

ků na sanace a rekultivace pozemků 
prováděných společností Severo-
české doly, a. s., na těchto plochách:
a) Rekultivace Radovesice VI., XV., 
XVI.,
b) Rekultivace Radovesice obnova 
komunikačního propojení,
c) Rekultivace Braňany II., III.,
d) Rekultivace VMG – Jižní svahy 
DB II.,
e) Rekultivace Jižní svahy III., IV.,

a zároveň schvaluje stanovení cel-
kového počtu zaměstnanců zařaze-
ných do Městského úřadu Bílina dle 
zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst. 
2 písm. j) o obcích, v platném zně-
ní, od 01.01.2017 na 103 dle návrhu 
předloženého tajemníkem měst-
ského úřadu.

 Harmonogram zasedání RM na 
rok 2017, dle návrhu předloženého 
tajemníkem MěÚ v následujících 
termínech: 17. ledna, 7. února, 28. 
února, 21. března, 4. dubna, 25. 
dubna, 16. května, 6. června, 11. 
července, 1. srpna, 22. srpna, 12. 
září, 3. října, 17. října, 7. listopadu, 
28. listopadu.

Souhlasila:
 Se vstupem společnosti Hostav 

Teplice, s. r. o., na pozemky v ma-
jetku města Bílina parc. č. 1727/47 a 
1727/49 v k. ú. Bílina, za účelem de-
molice zbytků zdiva bývalé výtopny 

městem Bílina jako prodávajícím a 
panem Jaroslavem Sommerem jako 
kupujícím, kdy předmětem prodeje je 
ojeté motorové vozidlo Citroen HY-
MERMOBIL E510 (mobilní služeb-
na) za cenu dle obálkové metody ve 
výši 276.000 Kč.

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši:
* 90.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací LAWEN 
TENIS KLUB Bílina jako příjemcem 
na činnost klubu, pořádání akcí, tur-
najů a pronájem tenisové haly v roce 
2016.
* 300.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a organizací Atletický 
klub Bílina jako příjemcem na odmě-
ny trenérů ligových družstev, kalor-
né závodníkům, nákup jednotného 
sportovního oblečení a atletického 
náčiní pro dospělé v prosinci 2016.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze seznámit 
na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekre-

tariátu starosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)
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07.11.2016 a zápis odboru nemovi-
tostí a investic, týkající se realizace 
akce chodníku v SUNNu, na zákla-
dě požadavku člena RM.

 Interní pokyn vnitřního řešení 
schvalování změn rozpisu rozpočtu 
v rámci závazných ukazatelů schvá-
leného rozpočtu.

 Plnění úkolů za zápisu rady města 
z 25.10.2016.

 Nabídku společnosti Siemens,  
s. r. o., týkající se technologií zlep-
šující kvalitu a bezpečnost života 
obyvatel ve městě.

Projednala 
a doporučila ZM schválit:

 Harmonogram zasedání Zastupi-
telstva města Bíliny na rok 2017, dle 
návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, tzn. v následují-
cích termínech: 23. února, 20. dub-
na, 22. června, 7. září, 2. listopadu  
a 14. prosince.

Rada města na své 26. schůzi, která se konala 22. listopadu, mimo jiné:
Uložila:

 Tajemníkovi městského úřadu 
připravit pravidla pro výkup veřej-
né infrastruktury od soukromých 
vlastníků.    

 Starostovi města vyvolat jednání 
s Bc. Petrem Tunkou, týkající se 
nabídky na výkupu veřejné infra-
struktury v lokalitě Na Výsluní, Bí-
lina.
   
Schválila:

 uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Hos-
picem sv. Štěpána, z. s., jako příjem-
cem na projekt „Hospicová péče 
pro občany města Bíliny“ ve výši 
30.000 Kč. 

 navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o 
průtokovou dotaci na projekt „Ces-
tou kolem světa“ ve výši 23.000 Kč.

 uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a 
firmou Stanislav Tejček – Elektro-

spádové oblasti Bílina a podat žá-
dost o dotaci na zajištění lékařské 
pohotovostní služby v roce 2017.

Souhlasila: 
 S postupem odboru nemovitostí 

a investic, při výběru nejvhodnější 
nabídky na akci – Bílina – hřiště na 
p. p. č. 1896/1 – Dětské hřiště v ulici 
Čapkova.

Vzala na vědomí:
 Splnění usnesení RM, kterým 

bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího odboru 
stavebního úřadu životního pro-
středí připravit materiály do RM 
a ZM k záměru prodeje bývalého 
zdravotního střediska č. p. 462, v 
ul. Teplická za cenu dle znaleckého 
posudku.

 Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise konané 19.10.2016, 
dále zápis z jednání komise 
pro školství, kulturu a sport ze 

servis Bílina jako dárcem na přijetí 
peněžitého daru ve výši 3.000 Kč 
pro Klub důchodců I. 

 přesun finančních prostředků v 
rámci schváleného rozpočtu od-
boru nemovitostí a investic ve výši 
62.000 Kč na zřízení plynového 
etážového topení v bytové jednotce 
Důlní 399.

 Ukončení smlouvy o nájmu č. 
492 prostor sloužících podnikání 
na adrese Mírové náměstí 46, Bí-
lina uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní Dášou 
Štěpánkovou, bytem Bílina, jako 
nájemcem k 31.12.2016, dle žádosti 
nájemce.

 Pravidla pro poskytování dotace z 
rozpočtu města Bílina na podporu 
sociálních a zdravotních služeb na 
podporu sociálních služeb, s účin-
ností od 01.01.2017.

 Pokračování spolupráce s Ústec-
kým krajem na zajištění lékařské 
pohotovostní služby v roce 2017 ve 

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka
Dne 9. listopadu uplynulo 20 let 
od úmrtí naší drahé maminky

Marie Kaslové
a 3. prosince uplynulo 20 let 

od úmrtí našeho drahého tatínka

Josefa Kasla.

Stále vzpomínají děti Anna, Eva, Ota 
a Monika s rodinami.

Dne 11. listopadu 2016 
uběhlo už dlouhých 7 let 

od doby, co odešel skvělý manžel, 
taťka a dědeček pan 

Josef Mergl.

Roky plynou, vzpomínky 
a historky zůstávají. Bylo nám 

s tebou moc fajn, 
moc na tebe myslíme. 

Tvá rodina

Dne 22. prosince 2016 
uplyne jeden rok, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek a dědeček

Zdeněk Čihák.

S láskou vzpomíná manželka Anna, 
dcera Anuška a vnuk Martin. 

Kdo byl milován, není zapomenut

Dne 19. prosince 2016 
si připomeneme již druhé výročí 
úmrtí manžela, tatínka a dědečka

Reinera Huttera
ze Světce.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. S láskou vzpomíná celá 

rodina.

Blahopřání
Krásné 90. narozeniny oslavila paní

Anna Elischerová.

K jejímu jubileu jí gratulovali 
zástupci města a do dalších let 

této vitální a veselé seniorce 
přáli mnoho štěstí a zdraví. 

SOUTĚŽ NA PROSINEC
ZNÁTE SVÉ MĚSTO?

Na které budově v centru města a jeho okolí se nachází znak na ob-
rázku? Odpovědi zasílejte do 20. prosince 2016. Kdo odpoví jako 
první, odnese si poukázku na 500 korun do vinotéky Bez kocoura. 
Kdo odpoví jako druhý v pořadí, získá poukázku na 300 korun do 
vinotéky Bez kocoura.

Správnou odpověď 
z Bílinského zpravoda-
je číslo 10 zaslala paní 

BLAŽENA KOUCKÁ  
a získala poukaz do 

vinotéky Bez kocoura.
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Karatisté uspěli na mistrovství republiky

Letošní foosballová FSČ sezóna byla zahájena

V Praze se začátkem listopadu ko-
nalo Mistrovství České republiky 
Japan Karate Association a Mistrov-
ství České republiky národní ligy. 
Mistrovství bylo rozděleno do dvou 
dnů, kdy v sobotu závodilo žactvo  
a junioři v neděli dorost a senioři.
Na tuto nejvyšší soutěž republiky 
se probojovalo jedenáct závodníků 
Shotokan Karate-Do Masopust Bí-
lina. Úkolem trenérů bylo připravit 
soutěžící co nejlépe jak po technické 
stránce, tak i po fyzické a psychické.
Podařilo se to skvěle, protože máme 
šest medailí, a to čtyři zlaté, dvě stří-
brné a jednu bronzovou.
V sobotu se skvěle dařilo žákům,  
v jednotlivcích všechny překvapila 
Andrea Vovčičková svým výkonem 
v Kumite a umístila se na 1. místě. 
V KATA teamu se naši nejmenší 

V Bílině se konal první krajský po-
hár ve stolním fotbale. Místem byl 
všem místním dobře známý Bow-
ling klub v Síbově ulici. Organizátoři 
termín konání přizpůsobili mistrov-
ství světa o týden později, a proto se 
očekávala i hojná přespolní účast, a 
to zejména z Prahy. Dorazilo hned 
několik dvojic v čele s reprezentan-
ty Martinem Doušou a Alexandrem 
Velartem či vítězi českého poháru 
Janem Bazikou a Jakubem Rout-
nerem. K tomu byla k vidění větši-
na místních – krajských es, v čele s 
domácím hráčem Lukášem Raisem, 
který byl minulý rok vyhlášen nej-
lepším hráčem v žebříčku Super 
FSČ (dvojice a jednotlivci) uplynulé 
turnajové sezóny 2015/2016 a určitě 
si brousil opět zuby na příčky nej-
vyšší. Spolek Foosball severní Čechy 
(FSČ) byl založen právě Lukášem 
Raisem spolu s Tomášem Džur-
dženíkem (Louny) a Janem Pátkem 
(Most) před dvěma lety a momen-
tálně nám všem nachystal třetí se-

zónu plnou vypjatých okamžiků, vý-
her, zklamání, ale především radosti 
z této pro laika jednoduché hry, pro 
profesionální hráče dosti náročného 
a propracovaného sportu. Na turnaj 
dorazili borci z Plzně a také z Olo-
mouce. Dohromady to dalo 18 dvo-
jic. Po čtyřkolové kvalifikaci nadešel 
nelítostný čas vyřazovacích klání. 

Bronzoví z mistrovství světa Martin 
Douša spolu s Alexandrem Velartem 
byli nasazeni rovnou do osmifinále, 
po kostrbatých výhrách nad smíše-
nou dvojicí Džurdženík - Švédová  
a pražsko-plzeňským párem Volek - 
Horečný stanuli ve finále, kde na ně 
již čekal právě Lukáš Rais s Pavlem 
Soukupem z nedalekých Zabrušan. 

Domácí hráči však ve finále nezazá-
řili, a proto pohár za první místo pu-
toval do Prahy. Martin Douša ovládl 
i kategorii jednotlivců a odvezl si 
„double.“ 
Stejně tak vlastně i Lukáš Rais, který 
prohrál s Martinem Doušou i druhé 
finále Jedniček. Třetí skončil „pro 
změnu“ Jakub Horečný z Plzně. V 
turnaji jednotlivkyň triumfovala 
Alena Švédová z Mostu, před Ivou 
Pazourovou z Lovosic a ex bílinskou 
hráčkou Marií Duchoslavovou.
Turnaj probíhal v duchu fair-play, 
celý den vládla přátelská atmosféra, 
a proto nám nezbývá nic jiného, než 
poděkovat hráčům za účast, orga-
nizátorům za povedený turnaj, per-
sonálu Bowling klubu za vstřícnou 
podporu, městu Bílina za prostřed-
ky na poháry, medaile a propagační 
materiály. 
Dále gratulujeme těm, kteří se umís-
tili na stupních vítězů. Těšíme se na 
další setkání u stolních fotbalů pod 
hlavičkou FSČ. 

Najdete nás také na: 
www.Foosmag.cz.

Jakub Šafek, Anička Švarcová a An-
drea Vovčičková také ukázali, svým 
secvičením se probojovali a získali 
2. místo.
V neděli se zase povedl závod doros-
tencům a seniorům, Daniel Engler 
vybojoval 2. místo v kumite jednot-
livci.
Všem jedenácti závodníkům tímto 
děkujeme za skvělé výkony na mis-
trovství. Velký dík patří především 
trenérům, kteří připravili naše žáky 
na tak skvělé výsledky. V dnešní 
době mobilů a internetu je těžké 
dostat děti ke sportu, ač se snažíme 
sebevíce. 
Je to jenom v rukách rodičů, zdali 
jsou ochotni své děti podporovat 
a vést k sportu. Máme novou tě-
locvičnu v bývalém areálu pošty  
u vlakového nádraží v Bílině. Tímto 

chceme oslovit všechny věkové sku-
piny, které mají chuť cvičit. Tréninky 
jsou v pondělí, středu a pátek od 16 
do 20 hodin, v pondělí od 18 do 20 
hodin a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin 
v tělocvičně gymnázia v Duchcově.
Rodičům, kteří doprovázeli své rato-
lesti na MČR JKA, srdečně děkuji za 

podporu a zároveň děkuji i Jarmile 
Masopustové za kaučování. Dalšími 
závody, které máme před sebou, jsou 
Světový pohár v Německu, ME JKA 
v Řecku, Mikuláš cup Praha a Noc 
mistrů Praha.

Roman Masopust, 
hlavní trenér

Lukáš Rais

Výsledky :
KATA jednotlivci – Quoc Minh Tran 5. místo, Jakub Šafek 11. místo, David Smolák 
12. místo, Adam Pěch 13. místo, Anička Švarcová 10. místo, Andrea Vovčičková 11. 
místo, Kačírková M. 8. místo, Daniel Plass 8. místo, David Charvát 15. místo
KUMITE jednotlivci – Quoc Minh Tran 4. místo, Adam Pěch 7. místo, Andrea Vovčič-
ková 1. místo, Anička Švarcová 11. místo, Slouka Tomáš 4. místo, Daniel Plass 13. 
místo, Engler Daniel 2. místo
KATA TEAM - Markéta Kačírková 3. místo, Plass Daniel 1. místo 
Mladší žákyně – Vovčičková A., Švarcová A., Šaffek J. 2.místo
KATA TEAM LIGA – Kačírková M. 1. místo, Engler D. 1. místo

Družstva mladších a starších karatistů z Bíliny                                                                                                                                                                                                                                   Foto: Roman Masopust

Hráči při krajském poháru ve stolním fotbale                                                Foto: Lukáš Rai
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Krasobruslařky si v soutěžích vedou výborně

Bílina pořádala Krušnohorský pohár

Další zlatá medaile putuje do Bíliny, 
tentokrát zásluhou šestileté kraso-
bruslařky Terezky Procházkové, kte-
rá dokázala na VC Litvínova porazit 
i starší a zkušenější soupeřky. Stříbr-
nou a bronzovou medaili v kategorii 
nejmenších přidaly ještě Márinka 
Belovodjaninová a Evička Svitavská, 
obě rovněž SK KRASO Bílina.

Medaile přivezli bílinské kraso-
bruslařky i z dalších měst republiky.  
V polovině prosince se konal závod 
v Děčíně a v něm bojovala sedmiletá 
Terezka Procházková. Ta má již ně-
kolik úspěchů na kontě a ani nyní 
nezklamala. Jasně zvítězila v katego-
rii jednotlivých prvků i v kategorii 
jízdy na hudbu a domů si odvážela 

První listopadovou sobotu se spor-
tovní hala naplnila florbalovými 
nadějemi z celého ústeckého regio-
nu. Konal se zde totiž další ročník 
Krušnohorského poháru pořáda-
ného tělocvičnou jednotou Sokol 
Bílina. Poháru se celkem účastnilo 
7 týmů, a to DDM Duchcov, DDM 
Osek, DDM Teplice, Sokol Cho-
mutov, FBC Horalové z Hory sv. 
Kateřiny a pořádající Sokol Bílina 
A a B. Odehrály se zajímavé zápa-
sy před celkem hojnou diváckou 
kulisou. Týmy pořádajícího oddí-
lu se nakonec umístily na čtvrtém  
a pátém místě. Za velkou bojovnost 

a pěknou reprezentaci našeho města 
jim patří dík. Krušnohorský pohár 

se konal za finanční podpory města 
Bíliny.          Radek Nedbálek, Sokol Bílina 

V Poháru ČKS v kategorii nováčci 
mladší přidala další bronz Agátka 
Charvátová a hned za ní jako čtvrtá 
skončila Dominička Málková, obě 
SK KRASO Bílina. V kategorii žaček 
nejmladších B přidala ještě 5. místo 
Natálka Hubková.

Koberová Miloslava
hlavní trenérka

dvě zlaté medaile. Bronz přidala  
v těžké konkurenci desetiletá Na-
tálka Hubková. O den později se 
krasobruslaři sjeli do Nového Města 
nad Metují. Odtud si odvezla bronz 
patnáctiletá Jana Karasová. Z Roud-
nice nad Labem přivezla Eva Svi-
tavská bronz a ze Slaného Márinka 
Belovodjaninová stříbro.             (red)

Tabulka celkového pořadí:

1. FBC Horalové 20:5 16

2. DDM Lovci Duchcov 24:3 15

3. Sokol Chomutov 14:2 11

4. Sokol Bílina 12:4 10

5. Sokol Bílina B 2:16 6

6. DDM Teplice 5:28 3

7. DDM Jokers Osek 4:23 0

SK KRASO Bílina, z.s.,Litoměřická 904, Bílina 

 

vyhlašuje na měsíc říjen 2016 

NÁBOR 

                                          6 dětí  ve věku  4 – 6 let  

                                        se zájmem o krasobruslení 

                                

                                                                                                                                                             
Bližší  informace: 724 138 761,  koberovam@seznam.cz 

   

SK KRASO Bílina 
otevírá od 5.1.2017 

další ročník 

Školy bruslení pro předškolní a školní mládež 

Lekce probíhají každý čtvrtek 17,45-18,15 hod. 
                                           Místo konání: Zimní stadion Bílina 

    
                      vstup na led povolen pouze v rukavicích + čepice nebo helma 

 
 

                        Přihlášky:  vždy 30 min. před zahájením lekce v šatně KRASO  na ZS 
Bližší informace: 724 138 761,  koberovam@seznam.cz 

   

Terezka Procházková si z Velké ceny Litvínova odvezla zlatou medaili Terezka Procházková získala dvě zlaté za jeden den

Foto: SK KRASO Foto: SK KRASO
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Koncentrace po celé utkání se Bílině nedaří

Favorit z Hrobců potvrdil svou kvalitu

Nepodařené utkání proti Žatci

Výborný výkon podali hráči v Lounech

V utkáních Bíliny se opakuje už 
několik zápasů situace, že poločasy 
utkání se diametrálně liší. V Brné 
sehrála Bílina výborný první polo-
čas a hlavně první půlhodina byla 
hrou na jednu branku s množstvím 
šancí a s třemi pěknými góly do sítě 
domácích. Tu první dal v 9. minutě 
Záhradský, když se po levém křídle 
šikovně uvolnil Pavlíček a předložil 
před prázdnou branku tutovku. 

V dalším kole KP se Bílina střet-
la na Kyselce s favoritem soutěže z 
Hrobců. Hostující hráči od začátku 
potvrzovali svou kvalitu a přitlačili 
domácí k pokutovému území. V 7. 
minutě došlo k nedorozumění mezi 
Katreničem a Merglem a hosté se la-
cinou brankou ujali vedení. Hrobce 
se brankou uklidnily a začaly před-
vádět výborný fotbal plný rychlosti, 
kombinace na jeden dotek, průniko-

Po dobrém výkonu ve Vilémově se 
diváci na Kyselce těšili na vítězství 
Bíliny v dalším domácím zápase 
proti průměrnému soupeři ze Žatce. 
Byli však zklamáni, protože Bílině se 
utkání vůbec nepovedlo. Přihrávky 
šly do prázdna, kombinace vázla, a 
proto od začátku působil Žatec jako 
lepší mužstvo. 

Výborný výkon podali hráči v Lou-
Poslední podzimní výjezd absolvo-
vala Bílina do Loun, které v popředí 
tabulky útočí na návrat do divize. 
Hrají útočný fotbal a to Bílině vy-
hovovalo. Naši hráči vycházeli z 
pevné obrany a při každé příležitosti 
hrozili rychlými brejky. V útoku se 
tentokrát objevil po delší době Kat-
renič a sehrál velmi dobrý zápas. Má 
výborné krytí míče a je fyzicky sil-
ný. V kombinaci s rychlým Tůmou 
vytvořili v Lounech kvalitní dvojici 
a za spolupráce pracovité zálohy se 
dostávali do gólových šancí. Jednu z 

Druhý gól padl po rohu, který dob-
ře zahrál Tůma na hlavu Mergla a 
jeho „koníček“ si našel cestu do sítě 
domácích. Třetí gól padl o minu-
tu později a autorem byl  po pěkné 
kombinaci střelou nadvakrát zblízka 
Baran. Tím Bílina vystřílela prach a 
zbytek utkání sehrála zcela zbytečně 
zbrkle, hráči si neříkali pohybem o 
míč, přestali kombinovat . Soupeř, 
který byl po první půlhodině zralý 
na ručník, postupně získával pole a 
v druhém poločase Bílinu přehrával. 
V 71. minutě Bílina špatně odvrátila 
rohový kop a inkasovala gól střelou 

vých přihrávek a domácí nevěděli, 
kam dřív skočit. Ve 20. a 33. minutě 
své útoky Hrobečtí úspěšně zakon-
čili a šli do tříbrankového vedení. 
Je třeba dodat, že další vyložené 
šance zlikvidoval domácí brankář 
Kovačka. A přesto svitla Bílině ještě 
naděje. V 36. minutě vysunul Baran 
Tůmu a ten obešel brankáře a snížil 
na 1:3. Hned v úvodu druhé půle se 
dostal k Rokosově zpětné přihrávce 
domácí Baran a tvrdou přízemní 
střelou snížil na 2:3. 
Hosté však zvrat v utkání nepři-
pustili. Na hřišti začal řádit hlavně 

Čisté konto v prvním poločase 
uhájila Bílina se štěstím. Rozhodčí 
z obavy o zdraví hráčů na těžkém 
terénu pískal skoro každý zákrok, 
hra neměla spád a diváci se nudili. 
V druhém poločase se Bílině zdařilo 
několik akcí, vynutila si i standardní 
situace a po jedné z nich se dostal k 
odraženému míči Záhradský a vsítil 
první gól. Bohužel soupeři se poda-
řilo včas  vyrovnat po zbytečné ztrá-
tě Bíliny ve středu  pole. A protože se 

nich řešil domácí brankář stažením 
unikajícího Tůmy. Následovala pe-
nalta a nekompromisní střela Tůmy 
– Bílina šla do vedení, které s přehle-
dem udržela do poločasu.
Po deseti minutách druhé půle se 
stav utkání měnil. Tůma zabojoval 
po pravém křídle, jeho křižná při-
hrávka našla před brankou Záhrad-
ského a ten s trochou štěstí dopravil 
míč podruhé do domácí svatyně. 
Výborná práce hráčů Bíliny! Louny 
zvýšily obrátky, prostřídaly a Bílina 
se dostávala pod tlak. V 65. minutě 
se zranil klíčový hráč obrany Šoufek 
a musel odstoupit. Dozadu se pře-
sunul Katrenič a místo něj se v úto-
ku objevil střídající Kotěšovský. Po 

z 18 metrů. Zbytek utkání se po-
dařilo nakonec ukopat bez dalších 
branek, ale radost z pěkného fotbalu 
tentokrát v Brné skončila někdy ko-
lem 35. minuty. „V průběhu podzi-
mu se nám nedaří odehrát celé utká-
ní v plné koncentraci. I dnes jsme za 
stavu 0:3 přenechali hru domácím a 
utkání dovedli do vítězného konce 
zejména díky nízké střelecké pro-
duktivitě. Před námi jsou dvě utkání 
s týmy z čela tabulky. Uvidíme, jak 
na tom doopravdy jsme“, ohodnotil 
utkání Petr Procházka.

Slavíček, na kterého domácí vůbec 
nestačili rychlostí. 
Právě tento křídelní útočník s číslem 
7 byl rozdílovým hráčem utkání, 
vstřelil dva góly a další tři připravil. 
Skóre se nakonec zastavilo na stavu 
2:7. Hosté podali v Bílině výkon, se 
kterým by se rozhodně neztratili ani 
v divizi. 
Domácí, které čeká v příštím týdnu 
další těžké utkání v Lounech, musí 
pracovat na zlepšení ve všech řa-
dách, aby udrželi a případně vylep-
šili postavení v tabulce.

Bílině i nadále nedařilo, přišel další 
trest – penalta po faulu v pokutovém 
území, kterou bezpečně proměnil 
žatecký Hassman. 
Zmar Bíliny dokončil Žatec po brej-
ku do odkryté obrany třetím gólem 
těsně před koncem. Pozitivním bo-
dem zápasu byl obětavý a bojovný 
výkon Barana na levé straně obrany, 
který dřel, padal do střel a skončil 
zcela vyčerpaný.

standardní situaci Louny snížily a 
Bílinu čekal boj o uhájení výsledku. 
Vedla si velmi dobře, ale do průběhu 
zápasu vstoupil rozhodčí. Při jed-
nom z obranných zákroků Bečvaří-
ka nepochopitelně ukázal na značku 
pokutového kopu. Protesty hostů 
byly zbytečné – 2:2. Zápas směřoval 
k penaltovému rozstřelu, když v 91. 
minutě dostal míč do běhu Tůma, 
protáhl se do pokutového území, 
kde se po zákroku domácí obrany 
ocitl na zemi a rozhodčí nečekaně 
odpískal přísnou penaltu. Tůma se 
nezmýlil a rozhodl, Bílina uhájila 
vítězství.

Petr Procházka

Petr Procházka

Petr Procházka

Petr Procházka

Brná – Bílina 1:3 (0:3)

Branky: 
Demčenko-Záhradský, 
Mergl, Baran
Sestava Bíliny: 
Pohl-Bečvařík, Karel, Šoufek,-
Mergl –Záhradský, Král, Pavlíček, 
Baran-Tůma, Kotěšovský
Střídali: Procházka, Levý, Hurt

Bílina – Hrobce 2:7 (1:3)

Branky: 
Tůma, Mergl
Sestava domácích: 
Kovačka – Katrenič, Mergl, Šou-
fek, Bečvařík – Baran, Záhradský, 
Pavlíček, Rokos – Kotěšovský, 
Tůma
Střídali: Hurt, Kozler

Bílina – Žatec 1:3 (0:0)

Branky: 
Záhradský – Hassman 2, 
Klinec

Sestava Bíliny: 
Kovačka – Bečvařík, 
Mergl, Pavlíček, Baran – Levý, 
Král, Záhradský, Rokos
Kotěšovský(46. Hurt), Tůma

Louny – Bílina 2:3 (0:1)

Branky: 
Tůma 2 (obě pk), 
Záhradský

Sestava Bíliny: 
Kovačka – Bečvařík, Mergl, Šou-
fek, Baran – Hurt, Král, Záhrad-
ský, Pavlíček - Tůma, Katrenič

Střídal: 
Kotěšovský
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Boxeři z nového klubu jsou v čele tabulky

V Duchcově se konaly závody pří-
pravky 3. oblastního kola boxerské 
soutěže. Za Bílinu se zúčastnili Mar-
tin Černý, Pavel Kováč, Petr Kurota, 
Tomáš Gondek, Milan Sivák a Milan 
Grundza. Hned čtyři z nich ve své 
kategorii zvítězili. V Bílině totiž od 
poloviny října trénují boxeři a zdá 
se, že se jim od začátku daří. Hned 
po prvních zápasech se usadili v čele 
celkové tabulky.
Viktor Farkaš se rozhodl, že se po-
dělí s dětmi i s dospělými o své dlou-
holeté zkušenosti z ringu, a tak se 
zrodil nápad založit sportovní klub 
pro boxery. S podporou přátel a fa-
noušků tohoto sportu založil spolek 
AKB GYM BÍLINA. „Dlouho jsem 
ten nápad nosil v hlavě. Sám jsem se 
boxu věnoval více než 10 let a mám 
bohaté zkušenosti z ringu i z tělo-

cvičny. Kromě jiných soutěží jsem 
byl také mistrem České republiky 
a účastníkem Mistrovství Evropy v 
Lotyšsku v roce 1995. Všichni víme, 
že tady v Bílině po sídlištích běhá 
dost dětí, které mají hodně ener-
gie a někdy úplně neví, jak naložit 
s volným časem. Proto jsem oslovil 
kamarády a společně jsme založili 
boxerský klub se zaměřením právě 
na tyto děti. Chtěli jsme, aby měly 
příležitost trávit svůj volný čas ak-
tivně. Box je atraktivní sport a jako 
každá sportovní disciplína má svá 
pravidla, a tak vede děti k zodpověd-
nosti, ale i k radosti z možných ví-
tězství. Děti poznají, že za úspěchem 
stojí velká dřina a úsilí a že takové 
vítězství není zadarmo,“ řekl trenér 
a zakladatel spolku Viktor Farkaš. 
Tento klub je otevřený všem bez 

rozdílu, klukům i holkám od 8 let a 
také dospělým, kteří by si rádi splnili 
své dětské sny. „Hned od začátku je 
velice důležité pracovat s psychikou, 
chce to výdrž a pevné nervy. Učíme 
děti, jak se zachovat v určité situaci 
a hlavně, že není možné dovednosti 
z boxu zneužívat v běžném životě,“ 
uvedl druhý trenér klubu Jan Drbo-
hlav. 
Od října boxeři trénují v tělocvičně 
gymnázia každé pondělí, úterý a pá-
tek vždy od 18 hodin. Na tréninku 
velcí pomáhají malým a vládne tam 
kamarádská atmosféra.  „Jsem straš-
ně rád, že se pan Farkaš rozhodl klub 
pro boxery v Bílině zřídit. Dosud 
jsem dojížděl do Dubí, a to je tro-
chu z ruky. V loňské sezóně jsem se 
zranil a nemůžu trénovat na sto pro-
cent. Jako zkušený sportovec tady u 

nás můžu pomoci s přípravou dětí. 
V klubu jsou také kluci z romských 
rodin a jsem za to moc rád. Konečně 
najdou správné využití volného času 
jako já před časem a nemusí nikam 
dojíždět,“ sdělil šestnáctiletý Filip 
Gorol, mistr České republiky v Thai 
boxu.
Pokud máte zájem vy dospělí anebo 
vaše děti, jste všichni srdečně zváni. 
První trénink a konzultaci nabízí 
klub zdarma. Trenéři se na vás těší. 

Petra Štědroňová

Reprezentanti v závodech přípravky 3. oblastního kola.          

Všichni členové klubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto: Václav Weber

V případě zájmu si můžete do-
hodnout schůzku s trenérem Vik-
torem Farkašem na telefonním 
čísle 727 833 493.

Foto: Václav Weber
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