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Rehabilitace má dvě zkušené posily

Nemocnici maluje v soutěži celá rodina

Neustále se snažíme o zkvalitnění 
poskytované péče a tentokrát věří-
me, že dva nové nástupy na reha-
bilitaci tomu ještě pomůžou. Prv-
ním novým členem týmu je Nataša 
Zechovská, která se specializuje na 
cvičení s dětmi a od října Angelika 
Křivanová. Obě dámy mají dlou-
holeté zkušenosti, přes dvacet let 
v oboru. Mezi jejich specializace 
patří cvičení Mojžíšovou metodou, 
spirální stabilizace a mobilizace ne-
jen beder a křížové oblasti. V HNsP 
poskytujeme vodoléčebné proce-
dury – vířivou lázeň na dolní a hor-
ní končetiny. Z elektroléčebných 
procedur magnetoterapii, interfe-

renční proudy, diadynamik, tens, 
galvanoterapii, ultrazvuk, termo-
terapii. Mezi další metodiky patří 
měkké techniky, mobilizace klou-
bů, žeber a páteře, ošetření pánev-
ního dna, reflexní masáže, cvičení 
na labilních plochách, SM systém, 
metoda Roswithy Brunkow, meto-
da reflexního cvičení na podkladě 
vývojové kineziologie, tejpování, 
motodlahy, klasické cvičení. 
Výhledově bychom rádi umožnili 
manuální a přístrojovou lymfo-
drenáž. Objednávat se můžete buď 
osobně v suterénu HNsP po 10. 
hodině nebo na telefonním čísle  
417 777 109.                               HNsP

Hornická nemocnice s polikli-
nikou vyhlašuje soutěž na téma 
Nemocnici maluje celá rodina. 
Děti ze základních škol, mateř-
ských školek, družin a dalších zá-
jmových skupin, ale i jednotlivci 
namalují obrázek naší nemocnice 
nebo jejího okolí. Mohou nakres-
lit i svoji představu, jak by měl vy-
padat odpočinkový park v areálu, 
kde budou umístěny i ptačí budky, 

hmyzí domky, slepýší kopa nebo 
domek pro ježky. 
Budeme rádi, když se do projektu 
zapojí i rodiče, prarodiče, učite-
lé, vychovatelé a další dospěláci. 
Zkrátka aby malovala celá rodina. 
Všechna umělecká díla pak vysta-
víme v prostorách naší nemocnice. 
Nejhezčí obrázky budou odměně-
ny. Hotové obrázky označené jmé-
nem, popřípadě třídou a názvem 

školy či organizace, můžete nosit 
na recepci nemocnice do 15. října 
2017. Provoz recepce je každý den 
od 6 do 18 hodin. Výsledky soutě-
že budou zveřejněny v Bílinském 
zpravodaji.

Přejeme všem pěkné nápady na 
tvoření a těšíme se na výsledky vaší 
práce.

HNsP

Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou  
2. díl

Ráda bych představila Ivanu Pro-
cházkovou, vrchní sestru NLZP 
(nelékařské zdravotní povolání). 
Pracuje v naší nemocnici již 27 let. 
Začínala jako dětská sestřička v ne-
mocnici v Duchcově a po mateřské 
dovolené nastoupila do HNsP do 
poradny pro těhotné. Po absolvo-
vání specializačního pomaturitní-
ho studia v úseku ošetřovatelské 
péče na gynekologii začala praco-
vat jako sestra v gynekologické am-
bulanci. Po několika letech přešla 
na oddělení lůžkové péče na pozici 

staniční sestry. Nyní je naše Ivanka 
k zastižení snad všude po nemoc-
nici. Organizuje ošetřovatelskou 
péči na stanicích LDN i ambulan-
cích, zodpovídá za kvalitu vedení 
zdravotnické dokumentace, přímo 
zodpovídá za odbornou úroveň 
poskytování ošetřovatelské péče, 
přiděluje pacienty ošetřujícím se-
strám, plánuje a zajišťuje personál-
ní obsazení pro úsek ošetřovatelské 
péče. Výčet jejich povinností zde 
nemohu ani vypsat.
Když paní Ivanku potkám, je stále 
příjemná a usměvavá. Ke svým ko-
legyním se snaží být spravedlivá, 

empatická a má úžasnou schopnost 
komunikace. Nikoho s jeho pro-
blémem neodmítne a řešení hledá 
pokud možno ihned.
A jak paní Ivana Procházková nej-
raději tráví volný čas? Samozřejmě 
na prvním místě je rodina a poté 
zahrádka a příroda. Má ráda život 
a lidi. Její motto zní: „Žij tak, aby 
ses na konci života nemusel sám za 
sebe stydět“. Myslím, že ji to přesně 
vystihuje. Jsem moc ráda, že jsem 
tak milého a empatického člověka 
mohla potkat.

Helena Marinčáková
HNsP

V areálu nemocnice vzniká odpočinkový park
Areál nemocnice s poliklinikou je 
poměrně rozlehlý a volně přístup-
ný veřejnosti. Vedení nyní přišlo 
s myšlenkou, jak tento prostor 
efektivně využít. Zrodil se pro-
jekt na vytvoření relaxačních zón 
a zároveň příjemného prostředí  
k procházkám a regeneraci, které, 
jak doufáme, využijí nejen naši pa-
cienti, ale i obyvatelé a návštěvníci 
města všech věkových kategorií.
Projektu i jeho samotné realizace 
se ujal Pavel Rais, kterému tímto 
děkujeme za jeho tvůrčí duši.

Začalo se již pracemi na bosonohé 
cestě, následovat bude slepýší kopa, 
ještěrčí zeď, hmyzí hotel, dom-
ky pro ježky, bylinková zahrádka  
a naučná stezka s popisky stromů 
a jejich využitím ve zdravotnictví.  
Vše bude navazovat na stávající 
prostor pro rehabilitační trénink  
a dětské hřiště.
Budeme rádi, když se do našeho 
projektu zapojí i děti z mateřských 
školek, základních škol a družin  
i zájmových klubů.

HNsP

Nataša Zechovská Angelika Křivanová
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Kasárny brzy čeká demolice

Bílina vytipovala lokality se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů

Při mimořádném zasedání schváli-
li zastupitelé znění kupní smlouvy 
mezi městem Bílina a společností 
JTH Idea a.s. Předmětem smlouvy 
byl areál bývalých kasáren. Smlou-
va již byla podepsána. Nyní tedy 
již nic nebrání tomu, aby byly sta-
ré budovy zdemolovány a na místě 
vyrostl nový logistický areál
pro skladování zboží. Během ně-
kolika týdnů začnou v areálu de-
moliční práce. “Jakmile bude poze-
mek převeden na společnost JTH 
Idea, začne běžet tříměsíční lhůta, 
během které musí dojít k demolici 
budov,” uvedl za společnost Karel 

Ulice M. Švabinského, A. Sovy  
a Sídliště Za chlumem. To jsou po-
dle bílinských radních problémové 
lokality, ve kterých chce radnice 
částečně omezit výplatu dávek na 
bydlení. Městům takový krok od 
června 2017 umožňuje platná no-
vela zákona o pomoci v hmotné 
nouzi.
Rada města Bílina na svém zase-
dání, které se konalo v úterý 22. 
srpna, vyčlenilo několik objektů, ve 
kterých by chtělo vyhlásit takzva-
ným opatřením obecné povahy ob-
last se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů. Objekty byly vy-
tipovány na základě několika jed-
nání, kterých se účastnili zástupci 
Policie ČR, Městské policie Bílina, 
orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, vedení města a zástupci poli-
tických stran. Jednání probíhala již 
od května tohoto roku, další jed-
nání bylo naplánováno na středu  
6. září. Ve věci vedení řízení o vy-
dání opatření povahy byl radními 

Schön. Výstavba bude trvat zhru-
ba následující tři roky, společnost 
počítá s investicí v řádech desítek 
milionů korun. Areál se město roz-
hodlo prodat letos v únoru. Budo-
vy byly z části pronajímané, hlavní
budova však byla dlouhodobě ne-
využívaná. “Chtěli jsme, aby tam  
v souladu s územním
plánem vznikla plocha smíšeně-
-průmyslová, která by přinesla  
i nová pracovní místa. To záměr 
společnosti JTH Idea na vybudo-
vání logistického areálu splňuje,” 
uvedla místostarostka Zuzana 
Bařtipánová. Nabídka druhého 
zájemce o odkoupení areálu neby-
la posuzována, protože společnost 

pověřen odbor dopravy Městské-
ho úřadu v Bílině, tento má mimo 
jiné organizačně v kompetenci také 
projednávání přestupků dle zákona 
o některých přestupcích, zejmé-
na pak přestupků proti veřejnému 
pořádku, proti občanskému soužití 
nebo přestupků proti majetku.
Procesně se jedná o časově náročné 
řízení, které upravuje správní řád a 
zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
Nejprve musí být připraven návrh 
opatření obecné povahy, ten je nut-
né projednat s Policií ČR a orgá-
nem sociálně-právní ochrany dětí. 
Takto projednaný návrh musí být 
následně zveřejněn po dobu 15 dnů 
na úřední desce městského úřadu. 
Po uplynutí této doby mohou vlast-
níci nemovitostí, které se nacházejí 
v oblasti uvedené v návrhu, podat 
proti tomuto návrhu písemně odů-
vodněné námitky ke správnímu or-
gánu, který jej vydal, a to ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Běh této lhůty začíná prvním dnem 

Speciální stavby Most nesplňovala 
zásadní podmínku, kterou je sou-
lad záměru s územním plánem 
města.
Se společností JTH Idea má město 
dobré zkušenosti z předchozích in-
vestic. Například dokázala dostavět 
lávku přes silnici číslo 13, což jiné 
společnosti v té době nebyly schop-
né. Areál společnost odkoupila za 
3,65 milionů korun. Opozice tuto 
částku kritizovala jako podhodno-
cenou, cena však vychází ze zna-
leckých posudků, které si město 
nechalo před prodejem vypracovat 
a byla rovněž uvedena i v záměru 
prodeje, které zastupitelstvo města
odsouhlasilo.

po zveřejnění návrhu opatření.  
S podanými námitkami se násled-
ně správní orgán vypořádá v odů-
vodnění opatření. Konečnou verzi 
včetně odůvodnění zveřejní opět 
na úřední desce městského úřadu. 
Finální verze opatření obecné po-
vahy nabývá účinnosti 15. dnem 
po dni vyvěšení a nelze proti ní 
podat opravný prostředek. Celý 
proces, pokud by vlastníci nemovi-
tostí neměli námitky, by mohl být 
ukončen a opatření obecné pova-
hy tedy vydané v listopadu tohoto 
roku. V případě podání námitek se 
celý proces může prodloužit v řádu 
týdnů.
V Ústeckém kraji o tomto opatře-
ní uvažují či již připravují podkla-
dy k jeho vydání města nebo obce 
Duchcov, Jirkov, Litvínov, Most, 
Obrnice, Štětí, Ústí nad Labem, 
Varnsdorf a Žatec. /dle šetření MěÚ 
Bílina, pozn. red./

(red)

Pavlína Nevrlá

Odborníci připravují 
plán rekonstrukce 
divadla 
Městské divadlo zůstává z důvodu 
rekonstrukce jevištní technologie 
dále veřejnosti uzavřené. Před-
stavení a jiné akce, u kterých je to 
možné, budou přesunuté do Kul-
turního domu Fontána. Promítání 
filmů si lidé užijí ještě do konce 
září na čerstvém vzduchu v let-
ním kině na Kyselce, digitální kino 
bude až do konce oprav uzavřené. 
V současné době zpracovává od-
borná firma postup prací, který má 
předložit vedení města nejpozději 
2. října. O dalším vývoji budeme 
informovat.                                   (red) 

Malovaná Bílina 
na hrníčku
Informační centrum Bílina nabízí 
nový malovaný hrníček s moti-
vem města. Hrníček s bílým pod-
kladem je vhodný jako dárek pro 
vaše blízké nebo jako upomínkový 
předmět do každé domácnosti. 
Lidé jej mohou zakoupit jak v info-
centru na náměstí, tak i v pobočce 
na Kyselce.                                    (red)

Poraďte se 
s advokátem
V září budou lidé moci využít slu-
žeb bezplatné právní poradny 20. 
9. od 15 do 17 hodin v kanceláři 
číslo 207 v budově městského úřa-
du v Seifertově ulici. 
Jedná o krátké informativní pora-
dy v délce zhruba patnácti minut, 
jejichž účelem je poskytnutí zá-
kladních informací ohledně jed-
notlivých případů tak, aby daná 
osoba získala přehled o svých prá-
vech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřešení 
konkrétního právního případu, ale 
seznámení žadatele s jeho situací a 
případnými možnostmi, které mu 
právo nabízí k řešení jeho postave-
ní. Bezplatné právní porady tedy 
nemohou zahrnovat podrobné 
studování spisů, zpracování po-
drobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, 
smluv a podobně.                       (red)

KRÁTCE

Vizualizace nového logistického areálu pro skladování zboží                                                                                                                              Zdroj: JTH Idea
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Lidé zachraňují zvířata, volají strážníky
V dobrých rukou skončilo díky 
městským strážníkům hned něko-
lik zvířat. Nejprve hlídku přivolaly 
děti do Sídliště Za Chlumem, kde 
našly zraněná mláďata poštolek. 
Oba ptáky dala hlídka opatrně 
do krabice a předala ošetřovateli.  
U střelnice v Nemocniční ulici 
zas zachraňovali strážníci malého 
výra. Ten sice nebyl viditelně zra-
něný, ale by zesláblý a potřeboval 
pomoc. Tu našel v Podkuršnohor-
ském zooparku. 
Dvě malé fretky si v dopoledních 
hodinách ustlaly pod balkonem 
u jednoho z domů na Teplickém 
Předměstí. Spatřila je tamní oby-
vatelka a přivolala hlídku. Ta obě 

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Žebráním obtěžoval
Na žebrání neznámého muže upo-
zornili návštěvníci místních mar-
ketů. Nejprve měl muž požadovat 
od kolemjdoucích drobné na jídlo 
nebo na cestu domů u Lidlu, poté  
i u Albertu. Tam se hlídce podařilo 
jej zastihnout a z místa ho důrazně 
vykázala.                                      (pn)

Tři muži se poprali
Zklidnit rvačku museli strážní-
ci u hotelu na Mírovém náměstí. 
V podloubí se prali tři podnapilí 
muži. Hlídka se snažila muže od 
sebe odtrhnout, přitom však je-
den z mužů udeřil strážníka něko-
likrát do hrudi a vyhrožoval mu. 
Na místo přijeli i policisté, kteří si 
případ převzali. Při zákroku nedo-
šlo ke zranění osob ani ke škodě 
na majetku.                                 (pn)

Jezdili kde neměli
Motokrosovou trať na soukro-
mém pozemku si udělaly děti na 
Mosteckém Předměstí. V ulici 
Na Výsluní u točny se proháněli 
dva chlapci a dohlížel na ně jeden 
dospělý. Strážníci muže poučili, 
že na soukromém pozemku na 
motorkách jezdit nesmějí. Muž si 
chybu uvědomil a i s dětmi z místa 
odešel.                                                  (pn)

S ukradeným kolem boural
Policie České republiky požádala 
o asistenci bílinské strážníky při 
pátrání po odcizeném jízdním 
kole v hodnotě padesáti tisíc. Kolo 
bylo spatřeno s neznámou oso-
bou, jak sjíždí z Pražské ulice do 
Žižkova údolí. Hlídka se rozjela 
na místo a u plavecké haly spatřila 
jak policisty, tak i osobu s kolem. 
Zloděj totiž s kolem ujížděl tak 
rychle, že do vozu policistů na-
boural. Případ nyní policie řeší.             
                                                     (pn)

nemohli. Strážníci se tedy ihned 
dostavili na místo a muže uklid-
nili, aby na ošetření beze strachu 
odjel, že se o kolo postarají. Když 
se po ošetření muž vrátil domů, 
kontaktoval strážníky a ti mu kolo 
v pořádku přivezli.                          

(pn)

Pomohli s nemohoucí ženou
Pomoci s nemohoucí ženou vyje-
li strážníci do ulice Bezejmenná.  
Přivolal je muž, jehož hendikepo-
vaná žena mu sklouzla z vozíku 
a on ji sám nemohl dostat zpět. 
Strážníci na místě zjistili, že žena 
není zraněná a odmítla přivolat 
zdravotníky, a tak ji posadili zpět 
do vozíku. Manžel byl hlídce velmi 
vděčný.                                          (pn)

V autě ani kufru 
bomba nebyla
Podivně tikajícího vozu si vši-
ml kolemjdoucí na parkovišti na  
Teplickém Předměstí. Černý renault 
pravidelně tikal a v jeho blízkosti  
se nikdo nenacházel. Muž tedy při-
volal strážníky s obavou, že je v autě 
bomba. Strážníci lustrací zjistili  
a kontaktovali majitele vozu, který 
je uklidnil, že v autě bombu nevozí  
a že za tikání může rozbité čidlo 
parkovací brzdy, které neustále  
spíná. Stejný oznamovatel však 
strážníky během několika hodin 
kontaktoval znovu, protože v Síd-
lišti Za Chlumem našel v trávě  
červený kufr a opět se obával,  
že by v něm mohla být výbušnina. 
Strážníci vyjeli místo zkontrolovat, 
ale kufr si mezitím zřejmě někdo 
odnesl, protože na místě už nebyl.                             

(pn)
Strážníkům lhal
Nález dvou psů nahlásil muž na 
Teplickém Předměstí. Když hlídka 
s mužem na místě věc projedná-
vala, šli kolem sousedé a uvedli, že 
majitelem psů je sám oznamovatel. 
Ten se pod tíhou důkazů přiznal  
a omluvil se. Prý své psy nezvládá  
a chtěl je umístit do útulku. Strážní-
ci mu poradili, jak psy do útulku dát 
 i bez podvádění.                                                              

(pn)

S kolem do sanitky nemohl
Téměř devadesátiletý muž upadl  
z kola u marketu Albert. Při pádu se 
zranil, a tak si musel zavolat pomoc. 
Zdravotníci na místo přijeli rychle 
a chtěli muže odvézt do nemocni-
ce na ošetření, ale problém nastal 
s kolem, které do sanitky naložit 

mláďata bez potíží odchytila a pře-
vezla do jimlínského útulku. Ještě 
ten den se ale na strážníky obrátila 
majitelka fretek, která je hledala, 
protože jí utekly. Strážníci jí tedy 
předali kontakt na útulek. 
V útulku skončil i pes, který sám 
přišel do prodejny elektra. Lehl si 
tam u toalety a zkrátka odmítal 
odejít. Jelikož nešlo o žádné štěně, 
ale pořádně vzrostlého psa, obsluha 
prodejny přivolala strážníky. S těmi 
pes dobře spolupracoval, nechal se 
připnout na vodítko a odvést na 
služebnu, kde hlídka zjišťovala, zda 
má čip. Bohužel ho neměl, a tak pes 
putoval do náhradního domova. 

(pn)    
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Lázeňská budova má opravené okapy i střechu
Hlavní lázeňská budova prošla 
několika dílčími opravami, díky 
kterým město stabilizuje součas-
ný stav nevyužívané nemovitosti. 
“Rada města rozhodla o zakonzer-
vování hlavní lázeňské budovy již 
v březnu tohoto roku a následně 
v červnu schválila harmonogram 
prací a finanční prostředky k dosa-
žení uvedených kroků. Mezi navr-
ženými opatřeními byla například 
oprava a doplnění střešní krytiny 
včetně dešťových svodů a žlabů, 
oprava dřevěných krovů, vyčištění 
dešťové kanalizace, oprava poško-
zených venkovních omítek a další. 
Nyní jsou již všechny práce skon-
čené. Samozřejmě budeme i nadále 
flexibilně řešit případné další opra-
vy,” uvedla místostarostka Zuzana 
Bařtipánová.
V rámci realizovaných prací došlo i 

Na Kyselce je otevřená nová pobočka 
Informačního centra Bílina

V Litoměřické ulici se parkuje lépe

Město Bílina turistům více přiblíží 
informace o svých zajímavostech 
či cílech jejich výletů. Kroky vel-
kého počtu turistů míří z vlakové-
ho nádraží na Kyselce rovnou na 
Bořeň, do kempu, na koupaliště 
nebo do hojně navštěvovaného lá-
zeňského parku a infocentrum na 
náměstí minou. Pobočka přímo v 
oblíbeném areálu jim tedy nabídne 
potřebné informace nebo upomín-
kové předměty na místa, která na-
vštívili. „Nově otevřené informační 
centrum vzniklo ve spolupráci se 
společností BHMW a. s. Věříme, 
že bude využíváno jak návštěvníky 
našeho města, tak místními obyva-
teli,“ uvedla místostarostka Veroni-
ka Horová.
Odloučené pracoviště informační-
ho centra se nachází v hlavní budo-

Práce na vybudování parkoviště v 
Litoměřické ulici skončily, řidiči 
mohou nyní využívat šestačtyřicet 
nových parkovacích míst s kolmým 
stáním v celkové délce 120 metrů. 
Místa jsou určená pro osobní au-
tomobily, dvě jsou pro vozy s kar-
tou ZTP. Parkoviště lemuje nový 
chodník s osvětlením. Nové místo 
k zaparkování výrazně uleví obyva-
telům blízkých ulic při hledání vol-
ného místa hlavně v odpoledních a 
večerních hodinách.                    (pn)

vě stáčírny Bílinské kyselky, vchod 
je z pravé strany. Místo označují 
jak obecně známé zelené cedulky s 

písmenem “i”, tak i stojna s infor-
mačními letáčky. Návštěvníci tam 
dostanou veškeré informace o turi-

stických cílech či kulturních akcích 
ve městě i okolí, mohou si tam kou-
pit dřevěnou turistickou známku s 
motivem města Bíliny, Bořně nebo 
dolu Bílina.
Dále jsou k dispozici různé turis-
tické deníky, odznaky, brožury, hr-
níčky, pohledy města nebo mine-
rální vody a propagační předměty 
Bílinské kyselky a mnoho dalšího. 
“Sortiment je podobný jako v in-
focentru na náměstí. Pobočka ale 
nenabízí služby, nelze tam tedy 
kopírovat, scanovat a podobně,” 
upozornila vedoucí Informačního 
centra Bílina Lada Laiblová.
Infocentrum na Kyselce je otevře-
né zkušebně od pondělí do neděle 
mezi 9 a 17.30 hodin.

(pn)

aby se nenarušil historický vzhled 
stavby. V místech, kde to bylo za-
potřebí, jsme zajistili dveře,” upřes-
nil vedoucí odboru nemovitostí a 

na zajištění možných vstupů do bu-
dovy. “Toto se provádí většinou po-
mocí dřevěných desek, které jsou 
instalované zvnitřku místností, 

investic Jaroslav Bureš. Dále byly 
vyčištěné dvorky v bezprostřed-
blízkosti budovy od napadané sutě 
či listí a dalších nečistot. “Na střeše 
jsou opravené vikýře a vyměněné 
rozbité šablony, aby nezatékalo do 
budovy,” řekl vedoucí.
Opravy se uskutečnily i uvnitř bu-
dovy. Tam bylo zapotřebí vyčistit 
a zajistit funkční rozvaděč elek-
třiny, který se používá při konání 
různých akcí v areálu lázeňského 
parku Kyselka. Nevyužívaná hlavní 
budova lázní není veřejnosti pří-
stupná. Na konci letošního nebo 
v příštím roce by však měla veřej-
nosti zpřístupněna část Inhalatoria, 
kde se v současné době pracuje na 
jeho revitalizaci. Místo je hlídáno 
bezpečnostní agenturou a moni-
torováno kamerovým systémem, 
aby nedocházelo k ničení budovy a 
přilehlého okolí lázeňského parku 
Kyselka. 

Pavlína Nevrlá
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Do centra města se vrátí historická dlažba

Město stojí před možností odkupu bytového fondu

K budovám úřadu povede bezbariérová trasa

Město zahájí 1. etapu revitaliza-
ce Mírového náměstí a přilehlého 
okolí rekonstrukcí ulic Zámecká 
a Komenského. ”V rámci rekon-
strukce dojde k obnově historické 

V současné době je v Bílině v na-
bídce k prodeji bytový fond, který 
obsahuje zhruba 500 bytů. Nabí-
zený bytový fond je momentálně 
jak v držení různých společností, 
tak soukromých osob a v naprosté 
většině je využíván k sociálnímu 
bydlení, jehož nájemníci jsou tr-
nem v oku všech obyvatel Bíliny. 
Město by vykoupením bytů mohlo 
do budoucna získat kontrolu nad 
užíváním těchto bytů i nad příli-
vem problémových obyvatel. „Pro-
blematikou se zabýváme řadu mě-
síců. Příprava je náročná, protože 
musíme zhodnotit mnoho různých 
aspektů pozitivních i případných 
negativních dopadů tohoto roz-
hodnutí. Nezávislou společností 
jsme si nechali vypracovat podrob-
nou strategii, která je nyní k dispo-
zici radním i zastupitelům,” uvedl 
starosta města Oldřich Bubeníček.
Strategie výkupu bytů zpracovala 
společnost Newton bussiness de-
velopment, která má v této oblasti 

Na bezbariérové trase se v těchto 
dnech pracuje v centru města. Cí-
lem této akce není pouze výměna 
dlažby, ale především zajištění bez-
bariérovosti od Zeleného domu  
k budovám městského úřadu v uli-
ci Seifertova, na Mírovém náměstí 
a na Žižkovo náměstí. V rámci to-
hoto projektu, na který město Bíli-
na získalo dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu ve výši 5.023.809 korun, budou 
rozšířeny chodníky, vybudováno 
osm bezbariérových přechodů pro 

chodce včetně jejich osvětlení, de-
vět míst pro přecházení a upravena 
autobusová zastávka na Mírovém 
náměstí. Na Mírovém náměstí 
bude obnoven historický povrch 
chodníků ze žulových kostiček.
Cílem projektu je lepší dostupnost 
městského centra pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu a orien-
tace. 
Lidé procházející stavebními úseky 
by měli dbát zvýšené opatrnosti, ři-
diči pak musejí respektovat vyzna-
čené dopravní omezení.

dlažby na silnici i chodnících, kte-
ré budou navíc v rámci možností 
rozšířeny. Dále dojde k výměně ve-
řejného osvětlení a opravě kanali-
začních vpustí,” upřesnila místosta-
rostka Zuzana Bařtipánová. 
S harmonogramem a postupy pra-

velké zkušenosti a dovede městům 
připravit patřičné podklady včetně 
doporučení řešení. Z dokumen-
tu vyplývá, že by město k odkupu 
mělo přistoupit a bytový fond dále 
rozšiřovat, a to nejen kvůli kontrole 
nad nájemníky, kteří by se uživateli 
bytů mohli stát pouze za jasně da-
ných pravidel, ale i kvůli skladbě 
obyvatel či z důvodu navýšení cen 
všech nemovitostí v Bílině. Do-
kument, který obsahuje sociální i 
ekonomický dopad této transakce, 
se zabývá rovněž financováním, 
včetně návratnosti investice. „Vý-
sledek je otázkou budoucích let, 
je však zapotřebí na tom pracovat 
a hledat možnosti, díky kterým se 
Bílina zbaví své pověsti. My nyní 
uděláme vše pro to, abychom do 
města vrátili klid, bezpečí a nálep-
ku dobré adresy,” dodal starosta.
Dalším krokem, který se nyní 
uskuteční, bude říjnová schůzka 
zastupitelů města a přizvaných od-
borníků, kteří by ze svých pozic 
mohli zastupitelům odpovědět na 
dotazy k dané problematice a pře-

dali jim zkušenosti z jiných lokalit 
postižených sociálními problémy. 
Jednání se zúčastní zástupce spo-
lečnosti Newton bussiness deve-
lopment, Erste Bank, která zajiš-
ťuje financování obcím a městům 
při podobných projektech včetně 
hodnocení, zástupce úřadu práce, 
vládní zmocněnkyně pro náš kraj, 
zástupce kraje, pod něhož spadá 
sociální problematika, se kterou 
má i bohaté zkušenosti z praxe. 
Dále bude přítomen zástupce práv-
ní kanceláře, která má kromě jiné-
ho specializaci práva obcí a krajů. 
Podobné setkání se poté plánuje  
i za účasti veřejnosti, která bude  
o všem informována.
Nabízený bytový fond je z pře-
vážné většiny na Teplickém před-
městí, dále v SUNNu a Sídlišti  
Za Chlumem. Další bytové jednot-
ky, které jsou na území našeho měs-
ta k sociálnímu bydlení zneužívá-
ny, se vytipovávají. Město stojí před 
zásadním rozhodnutím, jelikož  
o nabízený bytový fond má zá-
jem i společnost CPI, která mimo 

jiné vlastní bytový fond v Janově.  
Zástupci společnosti CPI požádali 
vedení města o schůzku za účelem 
znalosti opravdového zájmu města.
K bytům, které může město získat, 
je nutné dodat zásadní skutečnost - 
v době převodu by byly byty prázd-
né, bez nájemníků. Obsadit byty 
novými nájemníky, kteří budou 
dodržovat nastavené podmínky  
a nebudou narušovat vzájemné 
soužití, by neměl být velký pro-
blém. „Již nyní máme zájemce  
o městské byty, kterým zatím ne-
můžeme vyhovět. Dále nás kon-
taktovaly některé firmy z okolních 
průmyslových zón, které by měly 
zájem o ubytování svých zaměst-
nanců. Počítáme i s tím, že část 
fondu by byla přebudována na byty 
pro seniory s pečovatelskou služ-
bou a podobně,” vysvětlil Oldřich 
Bubeníček.

O setkání zástupců města, odborní-
ků a veřejnosti budeme včas infor-
movat.

cí byli seznámeni majitelé domů  
v obou ulicích při jednání s vede-
ním města, zástupci odboru nemo-
vitostí a investic a projekční kance-
láře.
Lidé se zajímali hlavně o systém 
odvodu dešťové vody. “Z komuni-
kací bude voda svedena do zrekon-
struovaných kanalizačních vpustí. 
Na některých místech budou nové, 
jinde se obnoví stávající,” informo-
val Erich Mika z odboru nemovi-
tostí a investic. “Nyní ještě musí-
me dořešit odvod dešťové vody ze 
střech domů, protože v ulicích chy-
bí připojení okapů na kanalizaci a 
voda tedy stéká volně na ulici. Na 
tento problém nás majitelé domů 
upozornili a snažíme se najít ře-
šení,” dodal. Povrch chodníků i 
silnice bude nově z kamenné dlaž-

by, přesněji ze štípaných žulových 
kostek. Tím se vzhled centra města 
vrátí opět k historickému rázu. Vy-
měněno bude i veřejné osvětlení. 
“To je nyní řešeno pěti lampami 
umístěnými přímo na zdech domů 
s horním elektrickým vedením. 
Lampy na domech bychom chtě-
li se souhlasy vlastníků zachovat, 
protože sloupy by zabíraly místo 
na již tak úzkých chodnících. Elek-
trické vedení bychom ale chtěli vést 
pod povrchem komunikací s tím, 
že by ke svítidlům vedly kabely 
v estetických lištách po zdech. K 
tomu ale opět budeme potřebovat 
souhlasy majitelů,” vysvětlil Erich 
Mika.
Přesný harmonogram akce ještě 
není znám. 

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá
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Na Kyselce přibyly šachové stoly i posilovna
Zahrát šachy si mohou návštěvníci 
Kyselky. V areálu minigolfu i v pro-
storu pod ním byly totiž umístěné 
dva šachové stolky se sedátky. Kdo 
si bude chtít zahrát v příjemném 
stínu stromů, musí si přinést své fi-
gury. Stolky jsou nevšedním zpes-

třením prostoru. K posezení lákají 
návštěvníky parku nové lavičky. Ty 
nechalo město vybudovat u výbě-
hu kamerunských koz, u minigolfu 
a na takzvané osmičce. “V těchto 
místech lavičky buď zcela chyběly, 
nebo byly v nevyhovujícím stavu, 
proto jsme se rozhodli je obnovit. 
Nový mobiliář byl vybrán tak, aby 

zapadal do přírodního prostředí,” 
uvedla místostarostka Veronika 
Horová.
Na osmičce si kromě posezení mo-
hou lidé i zacvičit. Venkovní posi-
lovna již slouží veřejnosti. 
Sportovci si na dřevěné konstrukci 
s kovovými prvky mohou protáh-
nout a posílit jak paže, tak i nohy 

či záda. K dispozici je totiž vodo-
rovný i svislý žebřík, šikmá lavice 
a madlo pro závěs těla. Venkovní 
posilovnu doplňují nové lavičky a 
odpadkové koše. 
Nový mobiliář a další prvky byly 
uhrazeny z daru společnosti Seve-
ročeské doly. 

Pavlína Nevrlá

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Město Bílina zve občany na setkání s vedením města  
a vedoucími jednotlivých odborů Městského úřadu Bílina, Městské policie Bílina  

a Městských technických služeb Bílina, které se uskuteční 

Srdečně zveme občany, kteří mají zájem o dění ve městě a chtějí vyjádřit svůj názor. 
Dovolujeme si Vás požádat, abyste své dotazy zasílali v předstihu na sekretariát městského úřadu – 

sekretariat@bilina.cz, a to nejpozději do 10. října 2017 
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Ústecký kraj podporuje města,
kterým ústavní soud zrušil část vyhlášky 

Opravy koryta řeky mohou omezit chodce

Silnice do Kostomlat čeká na kolaudaci

Ústavní soud před pár týdny zru-
šil části obecně závazných vyhlá-
šek, které v Ústeckém kraji již před 
lety začaly platit ve Varnsdorfu  
a v Litvínově. Stejnou vyhláškou 
se v našem kraji musí řídit napří-
klad i v Krupce, Duchcově nebo  
v Bílině. Vyhlášky zakazují seze-
ní na částech a zařízeních, které  
k takovému účelu nejsou určeny, 
tedy všude mimo lavičky. 
Obě města, kde již  část vyhlášky 
ústavní soud zrušil, s tím nesouhla-
sí, a vyhlášky nehodlají rušit ani na 
ostatních místech v kraji. Za městy 

Pracovníci Povodí Ohře opravují 
koryto řeky Bíliny. V úseku od hy-
permarketu Albert k Lidlu rekon-
struují poškozené spárování zdiva 
z lomového kamene. “Betonové 
zdivo při té příležitosti očistíme. 
Celkově je nutné zajistit stabilitu 
opěrných zdí a prodloužit tak jejich 
životnost,” uvedl mluvčí státního 
podniku Jan Svejkovský.  
Celková délka prováděných oprav 
je zhruba 570 metrů. Práce budou 
postupovat v osmi etapách, budou 
tedy rozdělené do kratších úseků. V 
jednotlivých místech budou podle 
potřeby dočasně zabrané přileh-
lé chodníky a komunikace. “Další 
omezení veřejnosti neočekáváme,” 
doplnil mluvčí. 
Opravy potrvají do 30. listopadu.    
                                                   
                                                        (pn)

Řidiči zatím nesmějí využívat ko-
munikaci z Bíliny do Kostomlat. 
Stavba čeká na závěrečnou kontrol-
ní prohlídku. Ta by měla proběh-
nout v těchto dnech.
Silnici mohou motoristé využívat 
až po vydání kolaudačního souhla-
su. “Nejprve muselo proběhnout 
řízení týkající se majetkoprávního 
vyrovnání mezi Severočeskými 
doly a Ústeckým krajem, jelikož 
společnost bude komunikaci kraji 
předávat. Poté mohl nový vlastník 
zažádat o kolaudaci,” vysvětlil nut-
ný postup vedoucí odboru dopravy 
Oldřich Jedlička.  
Společnost Severočeské doly, která 
je současným vlastníkem komuni-
kace, již několikrát vjezdy zatarasila 
dopravním značením, ale motoristé 
ho vždy z místa odstranili a silnici 
využívali. V srpnu tedy průjezdu 
bránilo jak instalované svislé do-

stojí i vedení Ústeckého kraje. Podle 
prvního náměstka hejtmana Mar-
tina Kliky by neměl ústavní soud 
bránit samosprávám, aby se staraly 
o pořádek na svých územích. „Ve 
Varnsdorfu i v Litvínově k vyhláš-
kám přistoupili právě kvůli častému 
rušení nočního klidu hlavně v tak-
zvaně vyloučených lokalitách. 
Není možné, aby bylo takovým-
to způsobem zasahováno do práv 
obce starat se o dodržování pořád-
ku na jejich území. 
Zákaz vysedávání na zídkách, na 
zemi či na schodech u domů obce 

pravní značení, tak i na zemi po-
ložené panely. “V návaznosti na 
několik podnětů ze strany občanů 
města Bíliny, jakož i vedení měs-
ta a v neposlední řadě dopravního 
inspektorátu Policie ČR nás odbor 

vyhlásily kvůli častému stěžování si 
místních obyvatel na hluk,“ uvedl 
náměstek hejtmana Martin Klika. 
Ani ve Varnsdorfu a v Litvínově se 
zrušením části vyhlášky nesouhlasí. 
A budou se snažit spolu s místními 
radními najít možné úpravy, které 
by již nebylo možné napadnout. 
Varnsdorf vyhlášku vydal před pěti 
lety, Litvínov podobnou pak v roce 
2013. Sezení podle ústavního soudu 
ale samo o sobě nenarušuje veřejný 
pořádek. Uznal ovšem, že se může 
jednat o jakýsi začátek pro mož-
nost páchání přestupku. Podle slov 

dopravy Městského úřadu v Bílině 
požádal o zabezpečení průjezdu 
touto komunikací,” odůvodnil tis-
kový mluvčí společnosti Severo-
české doly Lukáš Kopecký. Veškeré 
stavební práce na komunikaci jsou 

vedení měst i kraje právě omezení 
posedávání kdekoliv na veřejném 
prostranství eliminuje páchání pře-
stupků a rušení nočního klidu. Po-
třebu vyhlášky hájí i v dalších měs-
tech v našem kraji, kde už několik 
let platí. „Je potřeba si uvědomit, že 
vyhláška není proti slušným lidem. 
Jde hlavně o možnost obce zasaho-
vat ve vlastní obci při rušení noční-
ho klidu. Pokud se lidé chovají sluš-
ně, nemusí mít přeci s vyhláškou 
problém,“ uvedl starosta Bíliny a 
zároveň i hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.  Zdroj: Ústecký kraj

skončené, v současné době se tam 
žádné nekonají a vlastník ani další 
neplánuje. V době uzávěrky Bílin-
ského zpravodaje kolaudace místa 
ještě nebyla vykonána. 

(pn)
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Zdeněk Ponocný: Silový trojboj není jen  
o zvedání činek, musíme zvládat i techniku

Ve světě silového trojboje má Bílina 
výborné zastoupení. Málokdo ví, že 
název města zaznívá při vyhlašová-
ní nejlepších sportovců při různých 
mistrovství velmi často. Skvěle totiž 
Bílinu reprezentuje oddíl silového 
trojboje při TJ Sokol Bílina, který 
založil Zdeněk Ponocný. On sám 
sbírá jeden cenný kov za druhým, 
jen letos si přivezl zlatou a stříbr-
nou medaili z mistrovství repub-
liky, o nižších soutěžích nemluvě. 
Skvěle si však vedou i ostatní členo-
vé oddílu, který v sezóně 2016/2017 
skončil v celkovém republikovém 
hodnocení na třetím místě. O zá-
vodech i fungování oddílu nám 
vyprávěl Zdeněk Ponocný v rozho-
voru.  

Můžete představit silový trojboj?

Silový trojboj se skládá ze tří dis-
ciplín. Dřep, bench-press a mrtvý 
tah. Zvedá se tedy činka při dřepu, 
pak vestoje a vleže na lavici. První 

Jiskru Bílina. Po roce jsme se ale v 
dobrém rozkmotřili a v roce 2015 
jsme se domluvili s TJ Sokol Bílina, 
pod nímž od roku 2016 závodíme. 
Bohužel tu stále nemáme zázemí, 
takže musíme jezdit trénovat do 
Mostu. Stále však hledáme zázemí v 
Bílině. Vybavení bychom si pořídili 
sami, ale musíme mít prostory, kam 
můžeme přijít i později večer nebo 
brzy ráno, nebo i o víkendu. A také 
aby tam byla sociálka. 

Vy sám se tedy tomuto sportu 
věnujete zhruba dvanáct let?

Ano, závodit jsem začal někdy  
v roce 1999. Tehdy jsem měl 82 
kilo. V té době jsem byl sám se 
sebou spokojený, ale nevyhrával 
jsem. Před třinácti lety jsem mu-
sel trojboje nechat. Při tréninku 
mi totiž vyhřezla ploténka. To bylo 
v prosinci a byl jsem v přípravě na 
nadcházející sezónu. Skončil jsem 
na kapačkách, měsíc jsem byl doma 
a tréninku jsem nechal. Pak mi ale 
pan Koukolík nabídl, že bych mohl 
závodit v kulturistice. Hned na prv-
ních závodech jsem skončil druhý, 
pak šestý a kvalifikoval jsem se i na 
mistrovství republiky. Kulturistika 
mi ale nevyhovovala, je tam velmi 
přísný stravovací režim, málo jídla, 
málo tekutin. 

S vyhřezlou ploténkou se nemůže-
te věnovat trojboji, ale kulturistice 
ano? Jak to?

V silovém trojboji jsou velmi dů-
ležitá záda. V mrtvém tahu musím 
zvedat těžkou činku, a to byl pro 
mě problém. Kdežto v kulturistice 
je důležitá dieta a vyrýsování svalů, 
což lze zvládnout i cviky, které záda 
tolik nezatěžují. Kulturistiku jsem 
dělal rok, ten sport mi nevyho-
voval. Není nad to, když se člověk 
může normálně najíst. Byla to však 
velká zkušenost a v té době to byl 
pro mě i velký úspěch. 

v závodě je dřep, pak bench-press 
a mrtvý tah. Závodník má v každé 
disciplíně tři pokusy, volí si základ-
ní váhu činky, pak ji může navý-
šit nebo ponechat. Pokud v jedné 
disciplíně zadanou váhu nezvedne 
ani na třetí pokus, může v soutě-
ži pokračovat, ale už nemá nárok 
na klasickou medaili v případě, že 
by byl v další disciplíně nejlepší. 
To by dostal jen takzvanou malou 
medaili. V disciplínách se sčítá vá-
hový výsledek. Bere se ale v potaz i 
váha závodníka a podle koeficientu 
se pak tyto údaje převádí na body. 
Výhodou tohoto přepočtu je, že je 
výsledek spravedlivý.

Je to tedy jen o zvedání činek?

To je samozřejmě základ, velmi 
důležité je ale zvládnout správnou 
techniku. Bez toho nelze závody 
absolvovat. Rozhodčí techniku vel-
mi přísně hlídají a chyba znamená 
ztrátu pokusu nebo diskvalifikaci. 
Během závodů se musí dodržovat 
pravidla, postupy. Musí se poslou-
chat pokyny rozhodčího. Není to 
jen o tom, zvednout činku. Roz-
hodčí posuzují třeba hloubku dře-
pu, úkroky, u benche se třeba nesmí 
zvedat zadek nebo pohnout nohou. 
To všechno si musí závodník hlídat 
a soustředit se i na toto.  

Jaká je historie oddílu silového 
trojboje v Bílině?

Průkopníkem tohoto sportu byl 
František Koukolík. Po revoluci mu 
umožnili v plavecké hale provozo-
vat fit centrum, tam jsme tedy za-
čínali. Po letech bylo fitko zrušené 
a my jsme tu posilovnu přesunuli 
do obyčejné garáže. To však neby-
lo dobré, hlavně z důvodu, že tam 
chybělo sociální zázemí. Dohodli 
jsme se tedy, že přestoupíme pod 

Jakého úspěchu si ceníte v silo-
vém trojboji?

Za svůj velký úspěch považuji ma-
lou bronzovou medaili z roku 2015 
na mistrovství republiky. Zvedl 
jsem 275 kilo v dřepu. Na to jsem 
velmi hrdý. Samozřejmě si vážím i 
zlaté medaile z benche na mistrov-
ství republiky a ostatních. 

Jelikož jste jako oddíl skončili  
v loňské sezóně na třetím místě  
v konkurenci více než tří desítek ji-
ných českých oddílů, úspěchy zřej-
mě neslavíte jen vy. Jak si vedou 
ostatní členové?

V oddíle máme čtyři dospělé a dva 
dorostence. Vyjmenuji jen někte-
ré úspěchy. Třeba naprosto skvě-
lé druhé místo Jiřího Kadlece při 
letošním mistrovství Evropy. Na 
kontě má ještě dvě první místa z 
letošního mistrovství republiky v 
klasickém silovém trojboji a bench 
- pressu a mnoho dalších. Pavel Sy-
rový letos přivezl z různých soutě-
ží jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě 
bronzové. Dále osmé místo Tomáše 
Hrabáče na mistrovství východních 
Čech. A to není zdaleka všechno. 
Radost nám dělají i dorostenci. 
Mají za sebou první závody ve Zbý-
šově, při kterých se Janu Majerské-
mu povedlo udělat národní rekord 
v mrtvém tahu ve váhové kategorii 
do 57 kilogramů. 

Přijímáte mezi sebe i nové členy?

No jistě. Důležité pro nás je, aby ten 
zájemce chtěl závodit, byl spolehli-
vý a měl snahu. To jsou snad jediná 
kritéria. Se vším ostatním mu pora-
díme a pomůžeme. 

Tímto děkuji městu Bílina za fi-
nanční podporu oddílu při účasti 
na mistrovství Evropy a za podporu 
mládeže při účasti na závodech ve 
Zbýšově.  

Pavlína Nevrlá
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Městské slavnosti připomenou historii
Bílina bude mít letos své městské 
slavnosti. Potrvají pět dní a budou 
zaměřené hlavně na bohatou hor-
nickou historii města. “Součástí 
programu budou výstavy zaměřené 
na hornictví, historická přednáška, 
hornická hudba či ukázka důlní 
techniky. Doprovodný program 
bude letos ve znamení kvalitní čes-
ké hudby, lidé se mohou těšit třeba 
na Marka Ztraceného nebo skupinu 
Xindl X. Stejně jako loni budeme 
pořádat i dražbu hraček,” popsala 
vedoucí Kulturního centra Bílina 
Martina Tuháčková.

Městské slavnosti začnou 12. září 
výstavou výtvarných prací dětí ze 
základních škol v galerii Pod Věží 
na téma svaté Barborky, hornické-
ho kahanu či lucerny. O den pozdě-
ji se v 17 hodin uskuteční vernisáž 
výstavy Malováno na uhlí ve Vý-
stavní síni U Kostela. 

Akce pro každého

Ve čtvrtek 14. září budou lidé na 
středověkou Bílinu vzpomínat při 
besedě s ředitelem Oblastního mu-
zea v Mostě Michalem Soukupem 
v městské knihovně. Předposlední 
den oslav bude určen hlavně mi-
lovníkům dechovky. Od 17.30 za-

hraje k poslechu i tanci Hornická 
dechovka před Kulturním domem 
Fontána. 
Oslavy vyvrcholí 16. září Dnem 
horníků. Ten zaplní areál Kyselky, 
začne však v centru města mší v 
kostele v 9 hodin. Odtud se poté 
vydá hornický průvod přes Újezd-
ské Předměstí do areálu koupaliště. 
Tam bude zhruba v 11 hodin ofici-
ální zahájení programu. “Den hor-
níků bude mít letos opět tři hudeb-
ní a tři dětské scény. Samozřejmostí 
je občerstvení a stánky šikovných 
rukou. Z náměstí bude návštěvní-
ky opět vozit výletní vláček,” uved-
la Martina Tuháčková. Na hlavní 
scéně v letním amfiteátru se od 

15.15 hodin budou dražit hračky. 
Ty vznikly v chráněné dílně spolku 
Šance žít podle obrázků dětí ze sou-
těže Bílinská čarodějnice. Výtěžek  
z dražby bude věnován mateřským 
a základním školám, ze kterých 
práce pochází. Mezi hlavní hvězdy 
večera bude patřit zmiňovaný Ma-
rek Ztracený a Xindl X, kromě nich 
v Bílině vystoupí například Ond-
řej Ruml, Kristína, Karel Kahovec 
či Viktor Sodoma a v rámci Babí-
ho léta na Kyselce i Nezmaři nebo 
Křáp.  
Den horníků ukončí ve 22 hodin 
ohňostroj.  

Pavlína Nevrlá

Galerie Pod věží
úterý 12. září od 17 hodin
Svatá Barbora, hornický kahan, 
lucerna
výstava výtvarných prací dětí z bí-
linských základních škol

Výstavní síň U Kostela
13. září od 17 hodin
Malováno na uhlí
Výstava předmětů z Podkrušno-
horského muzea v Mostě

Městská knihovna
čtvrtek 14. září od 17 hodin
Středověká Bílina
Přednáška ředitele Oblastního mu-
zea v Mostě Michala Soukupa

Atletický stadion
čtvrtek 14. září od 9 hodin
Olympiáda Mimoňů
Sportovní klání pro děti

před Kulturním domem Fontána
pátek 15. září od 17.30 hodin
Hornická dechovka
podvečer s dechovou hudbou

areál Kyselky, centrum města

DEN HORNÍKŮ

16. září
9.00 - mše v kostele sv. Petra a 
Pavla
10.00 - slavnostní průvod od koste-
la ke koupališti
11.00 - slavnostní zahájení na kou-
pališti

Letní amfiteátr
12.30 Kola dokola
14.00 Ondřej Ruml
15.15 dražba hraček
16.00 Voxel
17.30 Kristína

19.00 Marek Ztracený
20.30 Xindl X
22.00 ohňostroj

Lesní kavárna
14.30 šansony Heda Trejtnarová, 
Hana Dončevová
16.30 Bombarďák
18.00 Igor Barboi trio
19.30 Karel Kahovec, Viktor Sodo-
ma

U Kádi
10.00 Čas Waldu neodvál
12.00 Hornická dechovka 

areál koupaliště
Babí léto na Kyselce
Vstupné 10 korun dítě, 80 korun 
dospělý
12.00 Sabina Uxová
12.35 Slunovrat
13.30 Knezaplacení

14.25 Strunovrat
15.20 Báry
16.15 Passage
17.10 Irena Budweiserová, Jakub 
Racek
18.05 Křáp
19.00 Nezmaři
20.10 Sem Tam
21.05 TomTones
22.00 Blue Rocket

altán
10.00 Historický spolek města Bí-
liny
hra na piáno

palouček
10.00 Divadlo V Pytli, stánky DDM 
Bílina

minigolf
12, 14, 16 a 18 hodin - kouzelnická 
show a modelování balonků

PROGRAM BÍLINSKÝCH SLAVNOSTÍ:
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SOUTĚŽ NA SRPEN

ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 

Komu patří hrobka na místním 
hřbitově? Napovíme, že patří vý-
znamné osobnosti z bílinské his-
torie a je jedna z mála, která se 
zachovala. 

Správnou odpověď posílejte 
e-mailem na:
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. 

Správná odpověď z minulého čísla:

Část historické památky se nachází u kostela sv. 
Petra a Pavla. Jedná se o hranolový sokl s oko-
senými rohy, sloup s vytesanou ornamentální 
výzdobou z roku 1680. Reliéf zpodobňuje ukři-
žovaného sv. Jana Nepomuckého, sv. Kateřinu  
a na vrcholu zbytek železné kované krytky. 
Správně odpověděla Lucie Dostálová, která zís-
kala dárkový poukaz do vinotéky Bez kocoura  
v hodnotě 250 korun.

Týden knihoven přináší zajímavé akce

Revival Fest lákal 
na zahraniční skupiny

Fotíte přírodu? 
Zapojte se do soutěže

Jednadvacátý ročník celostátní akce 
Týden knihoven v letošním roce 
proběhne ve dnech 2. až 6. října.  
V tomto týdnu pro čtenáře, žáky 
škol a širokou veřejnost připravila 
Městská knihovna v Bílině zdarma 
hned několik akcí. V pondělí 2. 
října se od 17 hodin uskuteční scé-
nické čtení pro veřejnost s názvem 
Fotbalové deníky od Jiřího Hájíčka, 
autora oceněného Magnesií Lite-
rou.
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájí-
ček kdysi po mistrovství světa ve 
fotbale v Německu. Tato zábavná 
road movie není ale zdaleka jen o 
fotbale a už vůbec ne jen pro muže. 

Zhruba tři stovky návštěvníků zapl-
nily hlediště letního amfiteátru při 
Revival Festu. Na pódiu se vystří-
daly revivalové skupiny Deep Pur-
ple, U2 či Depeche Mode. Počasí 
festivalu nejprve velmi přálo, což se 
jistě odrazilo i na vysoké návštěv-
nosti. Přeháňka se přihnala až v 
samém konci, většina návštěvníků 
však pod deštníky vydržela až do 
konce. 

Milovníci přírody, hlavně české di-
vočiny, mohou získat zajímavé ceny 
v nové fotografické soutěži Hnutí 
DUHA. Přihlásit mohou jakékoli 
fotky, které budou zachycovat naši 
divokou přírodu a její podoby, ať 
už to jsou meandrující koryta řek, 
tlející dřevo či rozlehlá rašeliniště, 
ale i rostliny a zvířata, která v ní 
mají svůj domov. Fotografie se při-
hlašují do 31. října na adrese www.
ceskadivocina.cz/fotosoutez, kde 
zájemci najdou podmínky soutěže 
i seznam cen. Fotosoutěž je sou-

Honza chtěl na MS do Německa, 
místo toho podniká zvláštní ces-
tu po republice s devatenácitletou 
dívkou, kterou zná teprve týden.  
V hodinovém divadelním vystou-
pení je přenášen děj knihy, jazyk 
autora a atmosféra dané literatury 
na obecenstvo. Ve hře účinkují Lu-
káš Hejlík a Věra Hollá.
Ve čtvrtek 5. října je od 17 hodin 
připravena beseda pro veřejnost  
s tématem léčivých pyramid. Soňa 
Záhorská nás seznámí s využitím 
energie kuželových pyramid.
V budově knihovny budete moci 
zhlédnout výstavu zaměřenou na 
fotoobrazy zvířat od Jana Bártíka 

(člen Teraristické společnosti Pra-
ha, AOWD potápěč ) a Ing. Karla 
Bártíka (člen Syndikátu fotografů 
České republiky, člen Teraristické 
společnosti Praha, AOWD potá-
pěč).
Výstava fotografií bude probíhat od 
října do konce roku a bude spojena 
i s plánovanou přednáškou k da-
nému tématu. V tomto týdnu také 
chystáme dopolední besedy s kni-
hami pro děti I. stupně ZŠ a nově 
evidovaným čtenářům nabídneme 
roční registraci zdarma.

Dana Svobodová
vedoucí Městské knihovny Bílina

Při festivalu, který se v areálu letní-
ho amfiteátru konal 18. srpna, do-
šlo ke zpoždění začátku koncertu 
kapely Depeche Mode revival band. 
Důvodem bylo zdržení jednoho 
člena kapely na dálnici, kde se sta-
la autonehoda. Pořadatel Kulturní 
centrum Bílina se omlouvá za pří-
padné komplikace a věří, že i přes 
tuto neovlivnitelnou skutečnost si 
přítomní večer užili.                   (red)

částí kampaně Hnutí DUHA, která 
usiluje o víc svobodného prostoru 
pro naši divokou přírodu a její lepší 
poznání. Prvním krokem je získat 
nové území o rozloze minimálně 10 
kilometrů krychlových, které bude 
ponecháno přírodě bez zásahů člo-
věka. Divočina, tedy území svobod-
ného vývoje přírody, zaujímá totiž 
jen 0,3 procenta celkové plochy naší 
země, zatímco zastavěná zabírá 11 
procent a stále roste. Hnutí DUHA 
navrhuje, aby se rozloha divočiny 
výhledově zdesetinásobila.        (red)

Na fotografii je výherkyně soutěže z červencového čísla Kristýna Štorková.

Foto: Pavel Hospodář
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Výstava ukázala zcela nové obrazy Bíliny
Výstavní síň U Kostela i galerii Pod 
Věží zaplnily obrazy, které vznikly 
přímo v Bílině. Několik malířů totiž 
v červenci přijelo kvůli Malířskému 
plenéru, při kterém zachytili krásy 
města na plátno, a po celý srpen díla 
vystavovali. 
Karel Janák, který pochází z Turnov-
ska, si při plenéru vybral oblíbený 
motiv Bořeň. „Nemaluji ho poprvé, 

ale stále mě fascinuje. Naposledy 
jsem maloval Bořeň olejem, tento-
kráte jsem zvolil pastel,“ sdělil malíř. 
Naopak výtvarník a památkář Jiří 
Souček zůstal věrný malbě budov. 
Na zámku si vybral původní stav-
bu a pozůstatek bílinského hradu, 
takzvanou Mandu. Do Bíliny přijeli 
také manželé Horáčkovi ze Všenor 
u Prahy. „Hledala jsem v Bílině nové 

náměty a udělala jsem si několik 
skic. Moc se mi tady líbí,“ prozra-
dila výtvarnice Marcela Horáčková. 
Naopak Jaromír Horáček se věnuje 
převážně dřevořezbě a v Bílině si do-
tvořil několik svých loutek. 
Příjemným překvapením byl příjezd 
pražského umělce Štefana Škapí-
ka, jehož nezaměnitelný styl malby 
oživil Bořeň v několika podobách. 

Historickou Mandu si také vybral 
bílinský malíř Pavel Antonín Říha, 
který má Bílinu dokonale zmapo-
vanou, přesto hledá stále nová místa  
k malování. Plenéru se zúčastnil také 
jeho žák, patnáctiletý Marek Bystrý. 
Autoři na výstavě ukázali jak obra-
zy, které malovaly při plenéru, tak  
i jinou svou tvorbu. 

(red)
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Dvě stovky prvňáčků letos usedlo do lavic bílinských základních škol.  
Přivítat je v novém prostředí a popřát jim mnoho úspěchů přišla místosta-
rostka Veronika Horová, radní Aleš Tallowitz a tajemník úřadu Ladislav 
Kvěch. 
Město Bílina pro každého prvňáčka již třetím rokem přichystalo balíček 
se základními školními pomůckami. “V něm děti našly například pastelky, 
modelínu, pero a další potřeby. Každý balíček byl v hodnotě zhruba dvě 
stě korun, celkové náklady byly tedy čtyřicet tisíc korun,” uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu Eva Böhmová. Balíčky dostaly děti hned 
první den ve škole.

Investice zlepšily školní prostředí

Přestože nyní jsou již školy zcela zaplněné dětmi i učitelským sborem,  
o prázdninách je nahradili dělníci. Různé rekonstrukce se konaly v Zá-
kladní škole Lidická a v mateřinkách Žižkovo údolí, Švabinského a Za 
Chlumem. 
V Základní škole Lidická byla přes léto opravena kanalizace a sociální zaří-
zení, nová je nyní i fasáda tělocvičny. V Mateřské škole Žižkovo údolí jsou 
nové rozvody topení a radiátory, v MŠ Za Chlumem byla opravena sociální 
zařízení. V Mateřské škole Švabinského je již nový vjezd a brána, vyměně-
né jsou vnitřní rozvody vody a vymalované sklepní prostory.

Nová povinnost pro předškoláky

Od letošního roku platí změny v předškolním vzdělávání, které s sebou 
nesou nové povinnosti pro děti a jejich rodiče. Nově pro děti v předškol-
ním věku vzniká povinnost předškolní docházky. Předškolní vzdělávání je 
povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Pro školní rok 
2017/2018 se tedy bude týkat dětí, které se narodily od 1. září 2011 do 31. 
srpna 2012.Na to navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit 
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kte-
rém počíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 
Ředitelky bílinských mateřských škol obdržely od Městského úřadu v Bíli-
ně seznam dětí, kterých se bude od 1. září 2017 týkat povinná předškolní 
docházka a které měly být přihlášeny k zápisu. 
K zápisům však spousta rodičů s dětmi, které tuto povinnost mají, nedora-
zila. Všechny bílinské mateřské školy mají společný školský obvod celého 
území Bíliny. To znamená, že pokud mají zákonní zástupci dítěte trvalé 
bydliště na území Bíliny, bude pro dítě, u kterého vznikla povinnost před-
školní docházky, vždy místo na některé mateřské škole, kterou zřizuje měs-
to Bílina. Podrobné informace na internetových stránkách jednotlivých 
mateřských škol.

(pn)

Prvňáčky město přivítalo dárkovými balíčky

Foto: Václa Weber

Foto: Václa Weber



14 VZDĚLÁVÁNÍ 15. září 2017

Žáci se zajímali o práci farmářů 
i o původ potravin

Na hostomické žáky čeká mnoho novinek

Příměstské tábory bavily i učily

Kdo je farmář, co dělá, zda ho po-
třebujeme, ale i jakou cestu musí 
potraviny urazit, než doputují na 
náš stůl a na další otázky dostali 
odpovědi žáci ZŠ Lidická v Bílině 
v rámci výukových seminářů Staň 
se farmářem a Cesta potravin, se 
kterými za nimi přijelo Ekologické 
centrum Most pro Krušnohoří. 
Celkem šest seminářů se zúčast-
nilo 114 žáků. Semináře Staň se 
farmářem se zúčastnilo 76 žáků 

Vstoupili jsme do nového školní-
ho roku 2017/18. Letošní školní 
rok začal v celé České republice v 
pondělí 4. září po dnech krásného 
volna a příjemných chvil stráve-
ných s rodiči, u vody, u babiček 
a dědečků a podobně. Všichni si 
určitě odpočinuli od školy a věřím, 
že naprostá většina našich žáků 
se do školy těšila. A to nemluvím 
o rodičích, kteří musí vždy v létě 
řešit, kam se svými dětmi po dobu 
dvou letních měsíců.
My jsme v této době nezaháleli a 
připravili jsme řadu vylepšení naší 

V červenci se v Mateřské škole v 
Hrobčicích uskutečnily dva běhy 
příměstských táborů, kterých se 
celkem zúčastnilo 80 dětí ve věku 
od 3 do 9 let z naší školky a oko-
lí. Děti v naší školce zažily čtrnáct 
dní zábavy a dobrodružství. Celý 
tábor jsme se snažili co nejvíce být 
venku a počasí nám k tomu přálo. 
Tábor byl zaměřen na enviromen-
tální výchovu, kde se pomocí her 
a tvořivých činností děti seznamo-
valy s problematikou nakládání s 

z 2. a 3. tříd. Pro 
žáky byl seminář 
připraven interak-
tivní a zábavnou 
formou tak, aby 
děti pouze nesedě-
ly a poslouchaly, 
ale aby si i hrály, 
tvořily a zamýš-
lely se. Lektorka 
pro žáky připravila 

plno názorných pomůcek, od klasů 
kukuřice a různých druhů obilí až po 
filmové ukázky práce na poli. Děti si 
tak v rámci aktivit mohly přímo ně-
které produkty zemědělství osahat 
i očichat, například jednotlivá zrna 
řepky, pšenice, ječmene, slunečni-
ce, hořčice a kukuřice, ale i seno a 
slámu.
Děti bavilo poznávání zvuků hospo-
dářských zvířat či obrázků živočichů 
žijících na poli, zaujalo je vytváření 

zvířecích rodin pomocí obrázků a 
názvů jednotlivých zvířátek. S ob-
rázky rodin se dále pracovalo i v 
dalších aktivitách, například co zví-
řátka jedí a jaký užitek z nich máme.
V průběhu jednotlivých aktivit se 
dětem dařilo, jen občas lektorka dě-
tem napověděla, třeba že sele není 
mládě od kravičky a telátko mládě 
od prasátka. Jinak děti byly šikovné 
a během semináře aktivní. Na konci 
semináře všichni účastníci obdrže-
li na památku diplom farmáře, kde 
měli sepsané vše, co se naučili.
Dvou seminářů se zúčastnilo cel-
kem 38 žáků z 8. a 9. tříd. Žáci se 
dozvěděli, proč potraviny cestují a 
čím a jak může být značena země 
původu potravin na obalech, jaké 
jsou typy hospodaření v ČR, jaké 
jsou dopady cestování potravin na 
životní prostředí a jak oni sami mů-
žou zmírnit dopady na životní pro-

středí a na své zdraví při nákupu 
potravin a další zajímavé infor-
mace. Diskutovalo se také o míře 
soběstačnosti České republiky 
v obživě obyvatelstva, co by se 
mělo zlepšit a jakým způsobem 
může cestu potravin ovlivnit jedi-
nec, obec, stát.
Během semináře byly pro žáky 
připraveny různé aktivity. V rám-
ci přednášky s názvem Nákup 
potravin si skupina žáků vybírala 
nejdříve z připravené nabídky po-
travin, o kterých si myslí, že se do 
Česka dováží, a poté určovali nad 
mapou světa, ze které země byly 
potraviny přivezeny. Žáky nejvíce 
udivovalo, že se do ČR zbytečně 
dováží potraviny, které jsme si tu 
schopni vypěstovat sami, a že vy-
vážíme české potraviny raději do 
zahraničí, než aby se prodávaly v 
českých obchodech.             (red)

krásné školy. Nebudu vyjmenovávat 
všechny úpravy či opravy, kterými 
škola prošla. Nicméně zmíním ale-
spoň některé z nich, které stojí za 
uveřejnění. Je to především rekon-
strukce chlapeckých WC v přízemí 
hlavní budovy. Dále výměna lina a 
koberců v pěti místnostech, nový 
interaktivní dataprojektor v jedné 
první třídě, vymalování vstupního 
prostoru a chodby v přízemí hlavní 
budovy, propojení obou budov ka-
belem za účelem lepší konektivity 
internetu v obou budovách školy, 
příprava prostoru pro nově oteví-
rané druhé oddělení školní družiny. 
Podařilo se nám navýšit kapacitu 
školní družiny z 30 na 60 žáků, a 
tedy přijmout novou vychovatelku. 
Plánujeme zkvalitnění práce školní 
družiny v tom smyslu, aby děti, kte-
ré sem chodí a neodjíždí následně 
po obědě do okolních obcí, měly 
možnost různých aktivit i venku až 
do 16 hodin. Toto vše jsme mohli 
realizovat pouze s pomocí našeho 

odpady a jejich recyklace, pečovaly  
o naše školková zvířátka, staraly 
se o zahrádku a zažívaly každý den 
spoustu dobrodružství.
Děti mohly náš tábor navštívit každý 
den od 6 do 16 hodin, měly plno-
hodnotnou a vyváženou stravu a 
pitný režim. Po celý den využívaly 
krásnou zahrádku skřítka Hrobčíka, 
mohly se brouzdat v brouzdališti a 
pro cesty na kole jsme mohli vyu-
žívat krásné okolí školky. Samo-
zřejmě jsme také navštívili mýtinku 

zřizovatele Městyse Hostomice ve-
deného panem starostou Ivanem 
Holatou. Děkujeme za podporu. 
Škola pro obec Hostomice určitě 
dělá dobrou práci a udržuje vzdě-
lanost dětí jak v Hostomicích, tak 
v okolních obcích jako Ledvice, 
Ohníč, Světec a dalších. Při někte-
rých úpravách jsme s jeho svole-
ním požádali místní sbor dobro-
volných hasičů, aby nám pomohl, 
především při výškových pracích.  
Dík tedy patří především panu Jaro-
slavu Felerovi.
V letošním roce opět otvíráme dvě 
první třídy, které jsou umístěny  
v přízemí nové budovy školy.  
Pedagogický sbor jsme posílili  
o dvě nové učitelky. Věřím, že se jim 
u nás bude líbit a dobře zapadnou 
do našeho výborného kolektivu.
A co říci závěrem? Přeji svým jmé-
nem i jménem všech zaměstnanců 
Základní školy Čestmíra Císaře na-
šim žákům a rodičům či zákonným 
zástupcům, aby vkročili do nového 

fantazie a pohád-
kovou cestu, kte-
rá navazuje na 
zahrádku školky.
Doufáme, že se 
dětem tábor moc 
líbil a že příští rok 
zavítají do Hrob-
čic opět. 

Marcela Dvořáková
ředitelka školky

školního roku tou „správnou no-
hou“ a aby se jim všechno dařilo 
ve prospěch rodiny i společnosti.

Mgr. Aleš Žák, ředitel školy
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Poklad ve mlýně hledaly děti na táboře

Poplatek za komunální odpad

 K letním prázdninám patří sluníč-
ko, voda, pohoda a také pohádky. 
O to více, pokud jsou to prázdniny 
malých dětí, které – skoro všech-
ny – jedou poprvé na tábor. Pro 
takový tábor jsme vybrali pro-
středí Opárenského mlýna, kde to 
pohádkami a starými časy dýchá 
ze všech koutů. Stačí jen vkročit 
za velká vrata a přivítá vás velký 
černý mlynářský pes, se kterým 
si ty nejmenší děti hleděly z očí do 
očí. Staré časy pokračují ve velké 
kuchyni v přízemí, kterou kdysi 

Třetí kroužek je se slevou

Začíná školní rok a s ním i rozhodování, do kterých zájmových kroužků a klubů přihlásit nejen své děti, ale i sebe. Někteří již využili možnosti online 
přihlášení přes webové stránky Domu dětí a mládeže Bílina, jiní se rozhodují v těchto dnech. 
Pro všechny je již od začátku nabízena možnost zaplatit celý poplatek najednou, nebo prostřednictvím splátkového kalendáře. V období do 29. 9. 2017 
je možné zaplatit první splátku pouze ve výši jedné stokoruny a dále prostřednictvím dalších splátek. 
Pro děti, mládež i studenty středních škol, kteří mají zájmů více a chtějí navštěvovat více kroužků, máme dárek v podobě slevy 200 korun. Podmínkou 
je zaplacení celoročního zápisného prvních dvou kroužků. Toto zápisné musí být vyšší než 200 korun.

DDM Bílina

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 2017 je
30. 11. 2017

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině v těchto hodinách:
Pondělí 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
Úterý 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin
Středa 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
Čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin

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

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména 
osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957 nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz.

Poplatek na rok 2017 je stanoven ve výši 500 korun na osobu a rok (t.j. 250 Kč/osoba/pololetí). Od poplatku na rok 2017 jsou osvobozené děti 
narozené v roce 2017

obýval mlynář a jeho rodina, kde 
je krásná pec, ve které naše paní 
kuchařka vařila a pekla. První patra 
budov jsou určena ubytování a jsou 
doplněna novodobým sociálním za-
řízením.
Hned první den jsme u táboráku 
otevřeli starodávnou kouzelnou kni-
hu a nalistovali vyprávění o pokla-
du, který se někde ve mlýně, nebo v 
jeho okolí skrývá. Abychom získali 
další informace, lovili jsme pro vod-
níka zlato v potoce. Zjevil se večer 
za soumraku a v mlze za potokem. 

S každým, kdo 
pro něj měl zlato, 
promluvil a měl 
pro něj i malý 
dárek – za sta-
tečnost. Pro dal-
ší nápovědu nás 
poslal za čertem. 
Abychom i pro 
něj měli dárek, 
tak jsme nakres-
lili obrázky. Mís-
to čerta se však 
objevila čertice a 
usídlila se na peci 
v kuchyni! Aby se 
děti nebály, byla 
tam s ní naše teta 
doktorka. Jedno 
po druhém dalo 
čertici obrázek 
a za statečnost 
dostalo bonbón. 

Ráno jsme v kouzelné knize, kterou 
nám čertice schovala do pece, našli 
další nápovědu. Poslední radu k na-
lezení pokladu máme hledat u čaro-
dějnice. Ta má ráda třpytivé šperky, 
a tak jsme se pustili do výroby ná-
ramků a náhrdelníků z lesklých ba-
revných korálků. Vzhledem k nepří-
znivým povětrnostním podmínkám 
však čarodějnice nemohla přiletět, 
ale nápovědu přesto poslala, a tak 
jme poklad, ve kterém byly dárky 
pro každé dítě, přesto našli. Byl 
schovaný blízko kamenného vodní-

ka a jako první jej objevila Andulka.
Celý týden jsme jen nehledali po-
klad. Paní Podroužková, která je 
správcovou mlýna, se proměnila 
v mlynářku ze starých časů a mlý-
nem a jeho okolím nás provedla. 
Děti se tak seznámily s jeho his-
torií, poznaly, co je mlýnice, vými-
nek, stodola i jak se pouští voda 
z náhonu na velké mlýnské kolo. 
Všechny si vyzkoušely těžkou prá-
ci při mletí obilí na ručním mlýnku 
– namleté obilí jsme použili při pe-
čení houstiček s tetou kuchařkou.
Každou volnou chvíli byly děti na 
louce u mlýna u soustavy mlýnků. 
Pečlivě si hlídaly pořadí při pum-
pování vody, aby naplnily korýtka 
a roztočily všechny mlýnky. Stihli 
jsme výlety do okolí, podívali jsme 
se na zříceninu Opárenského hra-
du, závodili ve sportovních disci-
plínách, opékali špekáčky u tábo-
ráku – to vše s trochou anglických 
slovíček. Na závěr jsme ze všech 
obrázků a šperků vytvořili výstavu 
ve mlýnici a vyzkoušeli si, jak vy-
padá vernisáž.
Srpnový týden utekl jako voda v 
Milešovském potoce, který nám 
celý týden vesele bublal pod okny. 
Na shledanou s dětmi se zase pří-
ští rok těší Krista Sýkorová, Simo-
na Vrábelová, Pavel Říha, Marie 
Chabrová, Květa Baťková a Vlasta 
Hubáčková.

DDM Bílina
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Skupina dětí cestovala za poznáním

Pohádkové postavy lákají k procházce

Píše se rok 2017, je prvního úno-
ra a posádka bílinské lodi Nejsme 
v tísni je připravena zvednout své 
kotvy. Je čas vyplout do druhého 
pololetí našeho školního roku. Po-
jedeme podle našeho plánu cesty, 
držte se. 
Naší první zastávkou je měsíc vě-
novaný tvorbě kritického myšlení 
v oblasti mediální výchovy. Do-
zvěděli jsme se, že ne všechny in-
formace, které k nám přicházejí 
prostřednictvím medií, jsou úplné 
a mnohdy pravdivé. Děkujeme re-
portéru ČT Davidu Havlíkovi za 
přínosnou a obohacující besedu. 
Byli jsme připraveni znovu vyplout 
a pokračovat, ale náhle zazněl po-
kyn: „Stůjte, ruce za záda, půjdete s 
námi.“ Byli jsme zadrženi Pořádko-
vou jednotkou Policie ČR pod ve-
dením npor. Kamila Minaříka. Ten 
nám vysvětlil důvod našeho zadr-
žení a poučil nás o našich právech. 
Na tomto základě jsme požádali o 
konzultaci s advokátkou Mgr. Gab-
rielou Šťastnou. V jejím doprovodu 
jsme se zúčastnili trestního líčení a 
následné besedy s JUDr. Jiřím Bed-
nářem na Krajském soudu v Ústí 
nad Labem. 
Poté, co jsme byli prohlášeni ne-
vinnými, jsme zasedli na straně 
soudního tribunálu při řešení ji-
ných soudních případů. Zvedáme 
kotvy a znovu vyplouváme do na-
šich historických vod. Nejprve za-
stavujeme v našem hlavním městě 
u Národního divadla. Celou budo-
vu jsme si prohlédli a uslyšeli jsme 

o neuvěřitelné cestě, která započala 
položením základního kamene až 
do současné podoby této historic-
ké památky. Pokračujeme za naším 
dalším cílem, kterým je Terezínská 
pevnost pod vedením našeho prů-
vodce Bc. Jakuba Jakla. Seznámili 
jsme se s původním účelem této 
pevnosti a jeho následným zne-
užitím nacistickým Německem. 
Bolest, smutek, hlad, bez soukro-
mí, bez práv, bez svobody, deprese, 
úzkost, utrpení, hrůza, bezcennost 
života, jedinou jistotou je smrt. To 
byly naše pocity při prohlídce to-
hoto místa. Pomalu přichází čas 
vyplout za hranice naší země. 
V červnu naši posádku vítají ve 
městě Trstěná na slovenské půdě. 
Strávíme zde čtyři dny na mezi-
národním festivalu mládeže se 
slovenskou, maďarskou a polskou 
posádkou. Aktivně jsme se zapojili 

do rozvoje města a skrze bohatou 
sestavu workshopů jsme se naučili 
spoustu nových věcí. Naši návštěvu 
jsme zakončili plejádou hudebních 
koncertů. Otáčíme pomalu kormi-
dlem zpět do severních Čech. 
Připlouváme do Hostomic, kde 
spolu s Hostíkem a sdružením 
dobrovolných hasičů organizujeme 
dětský den. Na děti čekalo šest sta-
novišť, občerstvení a pěnová kou-
pel. Po poradě naší posádky jsme 
se shodli, že je na čase vrátit se 
domů. Po příjezdu a spuštění kotvy 
jsme pozváni do ZŠ Aléská na hlav-
ní taneční vystoupení. Naše dance 
crew inspirovala mladé zájemce k 
taneční kreativitě. Toto vystoupe-
ní zabralo deset měsíců přípravy 
pod vedením naší trenérky a ma-
nažerky Kačky Rakašové. V oblasti 
taneční průpravy se nám podařilo 
navázat spolupráci s tanečním stu-

diem Viva Jump Teplice a Dance 
Academy Prague. 
Přesedáme do jiného dopravního 
prostředku, automobilu značky 
Citröen. Prvním úsekem další vý-
pravy je prohlídka našich veteránů 
na bílinském náměstí. Poté od-
jíždíme směrem k autokempu na 
Kyselce. Zde je naším úkolem rea-
lizace workshopového a zábavného 
odpoledne pro rodiny účastníků 
našeho sjezdu. Ocenění v podo-
bě poděkování organizátorů akce, 
rodičů a dětských úsměvů bylo 
pro nás plnohodnotnou odměnou. 
Ukončením našeho dobrodružství 
vstupujeme do doby prázdninové-
ho odpočinku a přípravy následné-
ho plánu cesty naší další plavby.
Jsme skupina bílinské studující 
mládeže vystupující pod názvem 
NEJSME V TÍSNI. Vznikli jsme 
před pěti lety v rámci služby Ka-
riérního poradenství bílinské po-
bočky Člověk v tísni. Naším pri-
márním cílem je seberozvíjení v 
oblasti vzdělávání, které směřuje 
k úspěchu na trhu práce. Naším 
sekundárním cílem je prostřednic-
tvím aktivního občanství přispívat 
k obohacení života našeho města a 
celé naší společnosti. Naše aktivi-
ty jsou v současné době hrazené z 
projektu KOMPAKT, který je spo-
lufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem 
ČR.

Zuzana Weissová
manažerka skupiny NvT

Pro letní i podzimní procházky 
je přímo ideální nová pohádková 
stezka v Hrobčicích. Ta navazuje na 
zahradu tamní školky a tvoří okruh 
jihovýchodní části Hrobčic zvané 
Rafanda. Vede kolem kostela sv. 
Havla pod vrchem Horka směrem 
k Mrzlicím a vrací se zpět ke školce.
Uprostřed cesty plné úžasných 
výhledů do krajiny, kterými je 
Hrobčicko vyhlášené, návštěvníky 
překvapí Mýtinka fantazie. „Stezka 
vznikala téměř pět let. Z nepřístup-
ného zarostlého prostoru se za po-
moci obecních zaměstnanců VPP, 
místních nadšenců a podnikatelů 
stala krásná naučná trasa pro rodi-

ny s dětmi,“ popsala starostka obce 
Jana Syslová. „Některé nenechavce 
předem upozorňuji, že většina pro-
storů trasy je monitorována. Stezka 
bude postupně doplňována o nové 
a nové atrakce. Na mýtince už při-
byla lanovka a další naučné cedule 
pro děti,“ doplnila starostka.
Stezku lze projít oběma směry, jak 
od kostela, tak ze směru od Mrzlic. 
Na děti se již z dálky smějí barevné 
obličeje pohádkových postav, kte-
ré na ně shlížejí z kmenů stromů. 
Stezka je doplněná lavičkami k od-
počinku.

(red)

SPOLEK VESELÝ VENKOV SRDEČNĚ ZVE NA STAROČESKÉ DOŽÍNKY A POSVÍCENÍ
30. 9. 2017 od 11.15 hodin na návsi obce Červený Újezd.

Účinkuje folklorní taneční soubor Jarošovci a Podřipské trio. 
Součástí této lidové slavnosti bude i svěcení patrona obce Červený Újezd, sochy sv. J. Nepomuckého.

Přijďte se pobavit a ochutnat posvícenské koláče a spoustu dalších dobrot. 
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MĚSTO BÍLINA PŘIPRAVUJE PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY 
O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BÍLINA

V průběhu měsíce září bude na 
úřední desce Městského úřadu 
Bílina vystavena Zpráva o uplat-
ňování Územního plánu Bílina, 
jejíž součástí bude návrh Zadání  
změny územního plánu Bílina.

Chcete-li koupit nemo-
vitost, chcete-li stavět či 
ovlivňovat své okolí, zají-
mejte se o územní plán své 
obce.

Územní plánování řeší využití 
území a zásady jeho uspořá-
dání. Chrání a rozvíjí přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeolo-
gického dědictví. S ohledem na 
ochranu krajiny dbá na hospo-
dárné využívání zastavěného 
území. Územní plánování usiluje 
o dosažení souladu veřejných a 
soukromých zájmů.
Pod pojmem „využití území“ v 
územním plánování rozumíme 
určení, jakým způsobem bude 
území využito (pro jakou stav-
bu, činnost či jinou funkci). Pod 
pojmem „uspořádání území“ v 
územním plánování rozumíme 
koncepci využití území.

V zastavěném území a zastavi-
telné ploše zejména:
● způsob zástavby,
● výšku zástavby,
● intenzitu využití po-
zemku (jak velká jeho část 
může být zastavěna, udává se 
v procentech).

V nezastavěném území zejmé-
na:
● způsob využití pozem 
 ků v krajině
● vymezení územních  
 systémů ekologické  
 stability (biocentra,  
 biokoridory)
● návrh cestní sítě apod.

Územní plán stanovuje koncepci 
rozvoje a ochranu hodnot území 
obce. Územní plán je z hlediska 
obce a jejích občanů nejdůle-
žitějším nástrojem územního 
plánování. Vymezuje zastavěné 
území, zastavitelné plochy, plo-
chy přestavby, plochy pro ve-
řejně prospěšné stavby, plochy 
pro veřejně prospěšná opatře-
ní, plochy pro územní rezervy 
a stanovuje podmínky využití 
těchto ploch. Dále řeší koncepci 
dopravní a technické infrastruk-
tury, koncepci využití krajiny 
apod.
Územní plán je závazný pro roz-
hodování správních orgánů v 
území. Správní orgány zejména 
pak stavební úřad jsou povin-
ny se tímto závazným územně 
plánovacím podkladem řídit při 
vydávání svých správních roz-
hodnutí a jiných opatření.  

Jak a kdy se zapojit do plánová-
ní města?

Pořízení územního plánu pro-
chází schvalovacím procesem, 
který je zakotven v § 43 až § 
60 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon). Ob-
čané mají možnost se zapojit 
do celého procesu pořizování 
územního plánu. Efektivní práv-
ní nástroje však mají především 
v závěrečné fázi (veřejné pro-
jednání), kdy se mohou vyja-
dřovat k upravenému návrhu 
územního plánu (červeně).
Podrobné informace o celém 

procesu pořizování územního 
plánu a dalších územně pláno-
vacích dokumentů a podkladů 
naleznete na Portále územního 
plánování www.portal.uur.cz/
druhy-a-faze-porizovani-uzem-
ne-planovaci-dokumentace/po-
rizovani-uzemniho-planu.asp.

Platnou územně plánovací doku-
mentací města Bílina je Uzemní 
plán Bílina vydaný opatřením 
obecné povahy v roce 2012. 
Tento závazný územně plánova-
cí dokument je k nahlédnutí v 
tištěné podobě v Městském úřa-
dě Bílina, odboru stavební úřad 
a životní prostřední, úřad územ-
ního plánování (kancelář č. 303) 
nebo také on-line na webových 
stránkách města Bílina www.bi-
lina.cz/urad/uzemni-plan-bilina.
Městský úřad Bílina, odbor sta-
vební úřad a životní prostředí, 
úřad územního plánování, pří-
slušný k pořízení územního plá-
nu města Bílina podle § 6 odst. 
(1) písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování  a sta-
vebním řádu (stavební zákon),  
připravuje ve smyslu §47 odst. 
(2) stavebního zákona, s odka-
zem na ustanovení § 55 odst. 
(1) stavebního zákona projed-
nání návrhu Zprávy o uplat-
ňování územního plánu města 
Bílina (dále jen Zpráva). Zpráva 
bude v souladu s §15 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně ana-
lytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způso-
bu evidence územně plánovací 
činnosti, obsahovat vyhodnoce-
ní uplatňování územního plánu 
v uplynulém období, tedy od 
roku 2012 do roku 2017,  vy-
hodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byl územní plán 
vydán,  vyhodnocením pro-
blémů vyplývajících z územně 
analytických podkladů, vyhod-
nocením souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumenta-

cí, prokázání nemožnosti využít 
vymezené zastavitelné plochy, 
vyhodnocení potřeby vymeze-
ní nových zastavitelných ploch 
a vzhledem k závěrům, které 
ze Zprávy vyplývají také návrh 
Zadání změny územního plánu 
města Bílina.

Návrh Zprávy o uplatňování 
územního plánu bude zveřej-
něn v průběhu měsíce září na 
úřední desce Městského úřadu 
Bílina. Od okamžiku zveřejnění 
oznámení (veřejné vyhlášky) o 
projednání návrhu Zprávy může 
každý uplatnit písemné připo-
mínky k návrhu Zprávy (= ná-
vrhu zadání změny územního 
plánu). Připomínky k návrhu 
Zprávy bude možné  uplatnit do 
30 dnů od zveřejnění oznámení 
o zahájení projednání Zprávy. 
K připomínkám, vyjádřením a 
podnětům uplatněným po sta-
noveném termínu se nebude 
přihlížet. Sledujte proto pozorně 
lhůty pro uplatnění připomínek.

Po ukončení projednání návr-
hu Zprávy,  bude návrh Zprávy 
upraven a doplněn na základě 
vyhodnocení výsledků jejího 
projednání s dotčenými orgány, 
sousedními obcemi, krajským 
úřadem a veřejností. Upravený 
návrh Zprávy bude následně 
předložen ke schválení Zastu-
pitelstvu města Bílina. Pokud 
zastupitelstvo města shledá na 
základě vyhodnocení výsledků 
uplatňování územního plánu, 
že je potřeba zahájit pořízení 
změny územního plánu,   bude 
součástí schválení Zprávy také 
rozhodnutí o pořízení změny 
územního plánu. 
 

* Pokud tak určilo zadání, součástí návrhu musí být 

vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný 

rozvoj.
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PEJSCI Z ÚTULKU HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV 
Turch
Odchycen v Bílině, 
kříženec, váha při 
příjmu 10 kg, v ko-
houtku zhruba 43 
cm, při příjmu silně 
nedůvěřivý.
Turch má náznaky zá-

kladních hygienických návyků. Nemá k lidem 
zatím důvěru, ale každým dnem se lepší, od 
ošetřovatelů se nechá hladit a vyrazí i na 
procházku. Na vodítku chodí velice dobře a 
klidně. 

Flasch
Odchycen v Bílině, 
nejspíše kříženec 
belgického ovčáka 
malinois, 6 až 7 let 
starý pes, v kohoutku 
zhruba 63 cm, váha 
při příjmu 36 kg. 

Cherry
Odchycena v Bílině, kříže-
nec německého ovčáka, 
asi 10 až 12 měsíců stará 
fena, váha při příjmu 23,5 
kg, v kohoutku zhruba 58 

cm, lehce nedůvěřivá, má raději ženy. 
Cherry je krásná, mladá fena, která miluje do-
vádění a aport. Chodí na vodítku velice dobře a 
klidně, povelům však nerozumí. Zpočátku bývá 
k příchozím návštěvníkům nedůvěřivá, ale na 
procházce se rychle otrká. 

Flasch je pes, který potřebuje zaměstnat. Před-
pokládáme, že byl někde přivázaný na řetězu, 
proto bere vodítko jako svého protivníka. 
Vzhledem k tomu, že neustále kouše vodítko, 
je potřeba mu dát čas, aby z kotce vycházel 
vyrovnaný a těšil se na procházku. Při trpě-
livém zacházení si sám uvědomí, co od něj 
člověk chce a co nemá dělat. Na procházku se 

Jonatán
Odchycen v Bílině, kříže-
nec stafordšírského teri-
éra, pitbulteriéra a bullte-
riéra, asi 2 roky starý pes, 
váha při příjmu 19,5 kg, v 
kohoutku zhruba 54 cm, 

má ranky po těle - nejspíše od kousnutí. 
Jonatán chodí dobře na vodítku a za mlsku 
umí i sedni. Má v sobě hodně energie, kterou 
potřebuje zacílit správným směrem. Určitě to 
není vhodný pes pro psí začátečníky, ale uvítá 
někoho zkušeného. 

velmi těší a na jemu známého člověka reaguje 
radostně. Manipulace s ním se již také zlepšila. 
Venku si pejsků zatím moc nevšímá. Flash má 
dietní opatření.

Káča
Odchycena v Bílině, 
kříženec německé-
ho ovčáka, asi 7 let 
stará fena, váha při 
příjmu 27,5 kg, v 
kohoutku zhruba 53 
cm. Na vodítku cho-
dí velmi dobře a klid-

ně a dokáže být velmi milou společnicí. Hledá 
nový domov, kde už ji budou mít napořád rádi. 
Miluje kontakt s člověkem, proto hledá něko-
ho, kdo se jí opravdu bude věnovat. 

Pro více informací kontaktujte přímo útulek. 
Každý pes je čipovaný, očkovaný a odčer-
vený. Vydán bude pouze do dobrých rukou. 
Pro adopci si sebou vezměte platný občanský 
průkaz, vodítko a obojek. Poplatek za adopci 
je 300 korun. Volejte denně od 8 do 18 hodin. 
Tel.: 604 451 258. www.utulek-jimlin.cz 
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ZELENINA, OVOCE, PEČIVO, UZENINY, 
KOŘENÍ A DALŠÍ KVALITNÍ POTRAVINY 
OD MALÝCH VÝROBCŮ A PĚSTITELŮ.

Příští farmářský trh 27. 10.

FARMÁŘSKÝ TRH

BÍLINA
PÁTEK 29. 9. 

Žižkovo náměstí, 8–15 hod.
(Pozor, změna místa konání trhu!)

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

2017 zari Inzerce Zpravodaj 98x135.indd   1 15.08.17   11:07HR_98x135_operator_BilinZprav_leto.indd   1 15.06.17   15:12

ZMĚNA!

TRHY SE KONAJÍ N
A ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ

PV tomto měsíci si připomeneme svatého Václava. Tento mučedník se těší u mnohých Čechů nezměrné úctě. Schá-
zejí se ve vypjatých chvílích národního zápasu pod jeho sochou, vyprávějí se o něm legendy, zpívají svatováclavský 
chorál. Zrodu svatováclavského kultu pomohla výrazně samotná Václavova osobnost, neboť on sám byl opravdu tím 
mírným a zbožným panovníkem, s jakým se setkáváme ve svatováclavských legendách. Jeho dobrota obzvláště vyni-
kala při porovnání s jeho bratrem a vrahem Boleslavem, člověkem i na desáté století velice krutým a mstivým. Lid si 
dobře všiml vzájemných rozdílů a pamatoval si je. Byl to právě dobrý život drasticky přetnutý krutou nezaslouženou 
smrtí.  Toto učinilo Václava v očích Čechů mučedníkem.Jako světec se Václav stal reprezentantem přemyslovské 
dynastie a zároveň celé země.                                                                                                                                  Mgr. Pavel Pátek 

Pár slov k svátku v září
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Projekt nabízí studentům potřebnou praxi

Ledvická elektrárna přilákala stovky návštěvníků

Upozornění pro začínající podnikatele

Stáže jsou mezi studenty oblíbeným 
způsobem, jak získat potřebnou 
praxi do budoucna. Přihlašování na 
stáže je v plném proudu i v projektu 
Cesta pro mladé.
Projekt nyní nabízí stovky stáží na 
různých pozicích a v různých měs-

Městský úřad Bílina – obec-
ní živnostenský úřad již před 
časem informoval začínající 
podnikatele o nabídkách ka-
talogových firem. Bohužel se 
i v současné době na náš úřad 
obracejí začínající živnostníci, 
kterým po získání živnosten-
ského oprávnění přijde dopis 
s hlavičkou „Rejstřík obchodu 
a živnosti“ se složenkou. Tento 

tech. Studenti proto mohou jít na 
praxi kdekoliv v České republice.  
„Z praxe realizované přímo ve fir-
mách těží obě dvě strany. Firmy 
mají šanci získat potenciálního ko-
legu. Pro studenty jsou velkým pří-
nosem nabyté zkušenosti a praxe v 

úředně vyhlížející dopis nemá nic 
společného se zápisem do živnos-
tenského rejstříku vedeného mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu, 
který je veřejně přístupný na inter-
netových stránkách www.mpo.cz - 
živnostenský rejstřík nebo přímo na 
www.rzp.cz .
V tomto případě firma posílá na-
bídku na uzavření smlouvy o re-
gistraci podnikatelského subjektu v 

oboru, který studují. Navíc přibližně 
polovina firem nabídne studentům 
po skončení stáže další spolupráci,“ 
řekla manažerka projektu Cesta pro 
mladé Martina Vlasáková.
Na stáži studenta po celou dobu 
provází mentor. Podle mentorky 
Ivany Kopecké je při výběru kan-
didáta nejdůležitější soulad mezi 
ní a stážistou: „Na potenciálního 
zaměstnance i na stážistu mám v 
podstatě stejné nároky. Hlavní pro 
mě je, abychom si rozuměli,“ míní. 
Proto se vždy před samotným za-
čátkem stáže koná pohovor, při kte-
rém si obě strany vyzkouší, jestli jim 
spolupráce bude vyhovovat. 
Během praxe si studenti vyzkouší 
všechny činnosti, které mentor běž-
ně řeší. Cílem je, aby poznali, jak fir-
ma reálně funguje. Před vstupem do 
profesního života mohou studenti 

Během prvního pololetí letošního 
roku si elektrárny a teplárny Skupi-
ny ČEZ na severu Čech prohlédlo 
3 100 návštěvníků z různých míst v 
Česku i zahraničí. Nejvíce jich při-
lákaly Informační centrum klasické 
energetiky v Elektrárně Ledvice a 
Elektrárna Tušimice. Tradiční zá-
jem byl o prohlídku vodní elektrár-
ny Střekov v Ústí nad Labem a také 
o samostatné exkurze po paroply-
novém cyklu v Počeradech.
Návštěvnost Informačního centra 
Ledvice, v němž se lze seznámit s 
historií, současností i budoucností 
klasické energetiky od vzniku uhlí 
až po rozsvícení žárovky v bytě, čítá 
za první půlrok 1 351 osobu. O vir-
tuální svět klasické energetiky opět 
projevilo zájem 35 hledačů pokla-
dů, kteří si našli cestu do infocen-
tra díky geocachingu. „Tradičními 

soukromém rejstříku. Pokud pod-
nikatel zaplatí požadovanou částku 
složenkou, tak platbou uzavírá tuto 
smlouvu. Tato problematika již byla 
několikrát medializována. Firma se 
nedopouští žádné nelegální činnos-
ti. Je soukromou záležitostí každého 
podnikatele, zda nabídku firmy při-
jme či nikoliv. Bohužel řada začína-
jících podnikatelů firmě zaplatila 
v domnění, že se jedná o povinný 

získat potřebné zkušenosti a praxi, 
případně rovnou nabídku pracov-
ního poměru. Za šest měsíců se 
do projektu zaregistrovalo více než  
2 000 studentů, kteří měli o praxi 
zájem. Největší přínos vidí studen-
ti v tom, že poznali, jak to v reálné 
firmě chodí. 
Firmy i studenti se mohou zapojit 
do projektu Cesta pro mladé bez-
platně. Stačí se online zaregistrovat 
na www.cestapromlade.cz, kde je 
zveřejněna kompletní nabídka stáží. 
Každý realizovaný kurz má svého 
konzultanta, který je ve spojení se 
studentem a firmou a je jim plně k 
dispozici. V případě dotazů nebo 
nejasností mohou studenti i firmy 
také zavolat na infolinku. Cesta pro 
mladé je i na Facebooku, YouTube a 
Instagramu. 

(red)

návštěvníky byli žáci a studenti ze 
základních či středních škol. Ti ten-
tokráte přijeli z Bíliny, Teplic, Bečo-
va, Hostomic, Hrobu, Mostu, Loun, 
Ústí nad Labem, Litoměřic, Prahy, 
Chebu, Rajce - Jestřebí a Plzně, tedy 
z blízka i daleka. Z nedalekých Led-
vic přijely za dinosaury a permoní-
ky i děti z tamní mateřinky,“ pozna-
menala Jana Muraňská, recepční 
informačního centra. Jak dodala, ze 
zahraničí zde měli hosty ze Švédska. 
Jako zajímavost uvedla sraz majitelů 
veteránů i nejnovějších vozů značek 
Žiguli a Moskvič na parkovišti před 
elektrárnou, kteří pochopitelně za-
vítali i na prohlídku infocentra.
Ledvická elektrárna minulý rok 
oslavila padesát let svého fungování. 
První výrobní blok byl zprovozněn 
1. září 1966. 

(red)

zápis do živnostenského nebo 
obchodního rejstříku.
Nepodepisujte a neplaťte proto 
nic, o čem nejste stoprocentně 
přesvědčeni, že víte, co tím zís-
káte, co vám to přinese a jaký z 
toho budete mít užitek.

Lenka Haišová, DiS.
pracovník registrace ObŽÚ
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pravy o záměru obnovení dětského 
dopravního hřiště v Bílině a s tím 
souvisejícím záměrem pronájmu 
plochy ve vlastnictví České republiky 
na Teplickém Předměstí.

 Informaci o porušení podmínek 
Rozhodnutí o závazném stanovisku k 
zásahu do registrovaného významné-
ho krajinného prvku – Severní suk-
cesní plocha Radovesické výsypky, 
spolkem Motoklub Bílina.

 Vyhodnocení bytového pořadníku 
za I. pol. roku 2017.

 Žádost pana Petra Lišky o vybudo-
vání pumptrackové dráhy s tím, že s 
žadatelem bude vyvoláno jednání.

 Metodiku údržby zeleně v Bílině, 
zpracovanou odborem stavebního 
úřadu a životního prostředí k údržbě 
veškeré zeleně ve vlastnictví města 
Bílina, zajišťované Městskými tech-
nickými službami Bílina.

 Oznámení koncepce „Strategie roz-
voje Ústeckého kraje do roku 2027“. 

tu sociálně nežádoucích jevů v loka-
litě Teplické Předměstí: v ulicích M. 
Švabinského 652, 663, 665, 666, An-
tonína Sovy 641, 642, 646 a Sídliště 
Za Chlumem 750, 790 a 819.

Vzala na vědomí:
 Informaci odboru stavebního úřa-

du a životního prostředí o možném 
způsobu ošetření jírovců od napade-
ní klíněnkou jírovcovou v aleji Kysel-
ka.

 Harmonogram zpracování a pro-
jednávání návrhu rozpočtu města na 
rok 2018.

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina, v sekretariátu sta-
rosty a na webových stránkách 
města (www.bilina.cz). Kvěch 
Ladislav, tajemník MěÚ

Rada města na své 13. schůzi konané 1. srpna 2017 mimo jiné:

Rada města na své 15. schůzi konané 22. srpna mimo jiné:

Schválila:
 Uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a panem Janem Krejčím jako 
příjemcem na nákup věcných cen na 
akci „2. ročník Bořeňské šipky“, který 
se konal 12.08.2017 v Bílině.
 
Souhlasila:

 S předloženým návrhem územní-
ho plánu obce Světec a neuplatňuje v 
souladu s § 6 odst. 6) písm. d) staveb-
ního zákona, v platném znění, v sa-
mostatné působnosti, žádné námitky 
ani připomínky k projednávanému 
návrhu územního plánu obce Světec.

 S podáním žádosti o organizování 
veřejné služby s Úřadem práce České 
republiky o vytvoření 20 pracovních 
pozic.

 S dalším jednáním ve věci zámě-
ru obnovení dětského dopravního 
hřiště v Bílině a s tím souvisejícím 
záměrem pronájmu plochy ve vlast-
nictví České republiky na Teplickém 

Uložila:
 Tajemníkovi městského úřadu po-

věřit odbor dopravy – přestupky, pro 
vedení řízení ve věci vydání opatření 
obecné povahy.   

 Ředitelce městských technických 
služeb zajišťovat údržbu a úklid pro-
najaté části pozemku p. č. 131 k. ú. 
Bílina „průchod za farou“ dle pod-
mínek daných nájemní smlouvou 
uzavřenou mezi Římskokatolickou 
církví – arciděkanstvím Bílina jako 
pronajímatelem a městem Bílina jako 
nájemcem.   

 Starostovi města pověřit ředitele 
městské policie otevíráním bran v 
„průchodu za farou“ umístěných na 
části pozemku p. č. 131 k. ú. Bílina v 
čase mezi 5:00 až 5:30 h a jejich za-
víráním v čase mezi 22:15 až 22:30 
hod.   

Schválila:
 Uzavření nájemní smlouvy mezi 

Římskokatolickou farností – arci-
děkanstvím Bílina, Na Zámku 95/2, 
Bílina jako pronajímatelem a městem 
Bílina jako nájemcem, kdy předmě-
tem smlouvy je pronájem části po-
zemku p. č. 131 o výměře cca 750 m2 
k. ú. Bílina za smluvní nájemné 3.750 
Kč/půl roku.

 Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání mezi 
Zdravotnickou záchrannou službou 
Ústeckého kraje, se sídlem na adre-
se Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí 
nad Labem, zastoupenou ředitelem 
MUDr. Iljou Deyelem jako nájem-
cem a městem Bílina jako pronajíma-

předměstí, kdy jednáním v této věci 
pověřuje vedoucího odboru dopravy.

 S využitím fondu investic Měst-
ských technických služeb Bílina ve 
výši 800.000 Kč na vybudování be-
tonového oplocení v areálu kasáren.
 

 S postupem odboru nemovitostí a 
investic, kdy akce „Kamerové body, 
digitalizace systému“, bude realizová-
na výhradně dle požadavků Městské 
policie Bílina.
 
Rozhodla:

 Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci 
„Rekonstrukce bytů č. 1 a 2, Břežán-
ská 49, Bílina“ firmě PETR ARPÁŠ, s. 
r. o., Bílina.

 Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava 
trafostanice HNsP Bílina“ společnos-
ti RELAN, s. r. o., Teplice.

 Zadat zakázku na pořízení nových 
kamerových bodů a rozšíření řídicí-
ho systému pro Městskou policii Bíli-

telem. Předmětem smlouvy je proná-
jem prostoru sloužícího podnikání 
na adrese ul. Antonína Sovy č. p. 668, 
parcela číslo 1683/105, k. ú. Bílina 
pro využití jako výjezdová základna 
Zdravotnické záchranné služby Ús-
teckého kraje, za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor slouží-
cích podnikání s účinností smlouvy 
o nájmu od 01.09.2017 na dobu ne-
určitou.

 Přidělení prostor v 1. patře objektu 
na adrese ul. Komenského 38, Bíli-
na, organizační složce města Bíliny 
Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
města Bílina zastoupené velitelem 
Břetislavem Ondrákem s platností od 
01.09.2017 .

 Využití projektu JOB Asistent a ná-
sledné zřízení 1 pracovního místa pro 
zaměstnance prevence kriminality 
zařazeného do Městské policie Bílina 
na 12 měsíců. 

 Uzavření smlouvy o výpůjčce pro-
storu sloužícího podnikání na adrese 
ul. Komenského 38, Bílina, mezi měs-
tem Bílina jako půjčitelem a Vlaste-
necko dobročinnou sdruženou Obcí 
baráčníků Jana Žižky z Trocnova se 
sídlem v Bílině, Komenského 38, jako 
vypůjčitelem, za účelem využití jako 
společenská místnost s účinností od 
01.09.2017.
Souhlasila:

 S využitím investičního fondu 
Městských technických služeb ve výši 
800.000 Kč na změnu média – vybu-
dování vlastního zdroje vytápění na 
plyn.

 S využitím rezervního fondu Měst-

na panu Petru Janouchovi, se sídlem 
Na Maninách 103, 252 61 Dobrovíz.

 Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby 
„Projektová dokumentace – Revita-
lizace objektu č. p. 555 pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů obce“ 
je nabídka společnosti Firast, s. r. o., 
Praha.

 Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Rekonstrukce výstavní síně 
Kulturního centra Bílina“ je nabídka 
společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bí-
lina.

 Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci „Rekonstrukce ulice 
Zámecká a Komenského“.
 
Vzala na vědomí:

 Informaci vedoucího odboru do-
pravy o možném nasazení bezemis-
ních vozidel MHD (elektrobusů) v 
Bílině.

 Informaci vedoucího odboru do-

ských technických služeb Bílina ve 
výši 700.000 Kč na sekání a údržbu 
veřejné zeleně v Bílině.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Revitalizace vstupního vesti-
bulu objektu Inhalatoria“ je nabídka 
společnosti NATURTEP, s. r. o., Pro-
boštov. 

 Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavení 
práce „Vybudování parkovacích stání 
pro osobní vozidla v ulici Jenišovská, 
Bílina“ je nabídka společnosti TEL-
KONT, s. r. o., Teplice. 

 Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Odstranění a ná-
sledná výměna zastávek MHD“ spo-
lečnosti Petr Arpáš, s. r. o. 

 Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na re-
konstrukci hřiště v ulici Fügnerova 
vybranému dodavateli – společnosti 
4SOFT, s. r. o., Tanvald. 

 Ocenit za dlouholetý přínos pro 
město paní Petru Börnerovou, 
MUDr. Yasera Karnouba, pana Jiří-
ho Nechvátala, pana Vladimíra Pro-
cházku, MUDr. Vladimíra Volmana 
a pana Václava Webera.

 Podat návrh na vydání „Opatření 
obecné povahy“ dle § 33 d) zákona 
č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 117/1995 Sb., o státní so-
ciální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů z důvodu zvýšeného výsky-
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František Hána

Marie Procházková ervín Procházka 

Ireny Kučerové Jiří Prosman

Marie Křížová,

Stanislav Kaucký

Karla Přibyla

Jaromír Jirásek

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka Vzpomínka

Ještě chvíli jsem chtěl tady s 
vámi být, osud tomu chtěl a já 
musel odejít. 

Dne 20. září 2017 uplyne 
10 let, co nás opustil tatínek 
a strýc pan 

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, kteří ho milovali.

Dne 1. 8. 2017 by se dožila 90 
let a 29. 8. 2017 tomu budou 
3 roky, co nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, 
babička a prababička paní 

Dne 1. 9. 2017 si připome-
neme 20 let, co nás navždy 

opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček pan

Dne 13. srpna 2017 jsme 
vzpomněli nedožitých 
70 let paní

Kdo poznal tě, ten měl tě 
rád. Uměl jsi pomoci, potěšit 
i rozesmát. 

Dne 22. září si připomeneme 
2. výročí úmrtí pana

Dne 15. srpna 2017 uplynulo 
22 let, kdy nás opustil man-
žel a tatínek pan

Dne 8. září 2017 uplynulo 
10 let, kdy nás navždy 
opustila paní

Dne 13. září uplynulo už dva-
cet let, co nás náhle opustil 
starostlivý táta, manžel, syn, 
bratr, švagr, tchán, strýc, 
kapitán české policie pan

Odešel jsi, jak si osud přál, 
v našich srdcích a vzpomín-
kách zůstáváš dál.

Dne 26. září vzpomeneme 
8. výročí úmrtí pana 

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem 
příbuzným a znýmým smutnou zprávu, že nás 
navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, 

strýc a přítel pan

Maruška Pařezová Milanu Turkovi

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 12. září 2017 oslavila svůj svátek 
moje milovaná

K 80. narozeninám 
panu 

Kde svornost s láskou vždy se pojí, tam nic tě nikdy 
nerozdvojí. Kde kvetou vonné lásky růže, tam nic tě 
nikdy nepřemůže. Mnoho štěstí ti přeje tvůj miláček 

Kája Krotil.

do dalších let přeje 
hodně zdraví celá rodina. 

S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

S láskou stále vzpomínají dcery Soňa a Krista s rodinou.

S láskou vzpomíná syn Miloslav 
s manželkou Evou.

Stále vzpomínáme s láskou na našeho 
milovaného manžela, bratra, tatínka 

a dědečka pana 

Stále vzpomíná manželka, synové Jiří 
a Martin, ostatní příbuzní. 

rozená Hejlová. S láskou vzpomínají děti Marie 
a Stanislav, vnoučata, pravnoučata a ostatní 

příbuzní. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomeňte s námi. 
Manželka Alžběta, dcera Mirka s rodinou, 
Dášenka, Stáník, syn Standa s rodinou, 

Daniel a ostatní příbuzní

S úctou a láskou vzpomínají manželka Irena 
a dcery s rodinami.

Zemřel po dlouhé nemoci v pondělí 
28. srpna 2017 ve věku 85 let. 

Jménem pozůstalých: 
manželka Světluše Jirásková

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili akce Ka-
belky pomáhají. Ta se uskutečnila 4. až 5. srpna v Olympii v Teplicích. 
Proběhl zde bazar různých kabelek, batohů, tašek, které do bazaru 
mimo jiné věnovali i občané města Bíliny a okolí. Sběrným místem 
bylo infocentrum v budově Městského úřadu v Bílině. Výtěžek bude 
použit na konkrétní pomoc pro tři postižené děti – Andrejku, Zdeněč-
ka a Matěje.

Růžičková Eliška

10. výročí Podzimního setkání rodáků a přátel Hrobčicka
se uskuteční ve dnech 29. 9. až 1. 10. 2017.

Program: pátek 29. 9.
Slavnostní zahájení na radnici v Bílině za účasti starosty kmotrovského 
města Gerolzhofen Thorstena Wozniaka, poté slavnostní přijetí němec-

ké delegace na obecním úřadu v Hrobčicích
sobota 30. 9.

V 10.30 hodin v Mukově bude pro zájemce připravena komentovaná 
prohlídka kostela za doprovodu sopranistky Jany Papíkové.

V 11.15 hodin v Červeném újezdu bude žehnáním sochy sv. Jana Ne-
pomuckého obnovena tradice staročeských dožínek. Účinkují folklorní 

taneční soubor Jarošovci a Podřipské trio.
V 15.30 hodin v Mrzlicích proběhne pietní akt pokládání kytic u Kříže 

úcty na hřbitově s úvodním zpěvem sboru Harmonie Louny.
Zasazení jubilejního „Stromu společných kořenů“

V 16.00 hodin v Mrzlicích se uskuteční koncert pěveckého sboru 
Harmonie Louny, požehnání sborníků o obcích Mukov a Mrzlice a jejich 

předání veřejnosti, výstava fotografií České středohoří.
neděle 1. 10. 2017

V 10.00 hodin proběhne slavnostní bohoslužba v kostele v Bílině za 
přítomnosti generálního vikáře.

V 16.00 hodin bude připraveno v Kulturním domě Fontána v Bílině 
hudební odpoledne se šlágr kapelou ALGENO – Schlagerkapelle z 

Německa, moderuje Petr Stolař.

Chtěla bych moc a moc podě-
kovat paní ředitelce Marcele 
Dvořákové a i ostatním paním 
učitelkám Šárce, Hance, Žane-
tce, Lucce a i paní kuchařince 
Renátce za jejich skvělý přístup 
k dětem a super jídlo. 
Moc děkuji za vše a ať zůstanou 
takové, jaké jsou. Je to skvělá 
školka, nejlepší široko daleko. 
Velikánské díky!

Linda Nová, maminka Orestínky

Přála bych si vyjádřit díky v mé těžké nemoci, kdy jsem ležela na 
LDN C. Celou LDN řídí pan primář Petr Reichert. Děkuji mu za 
přístup ke straším lidem. Také děkuji mému ošetřujícímu lékaři 
panu MUDr. Ghassan. Je velice hodný lékař. 
Též děkuji všem sestřičkám, které si vždy udělají chvilku, když je 
to třeba, i rehabilitačním sestrám. Nemají to zrovna někdy jed-
noduché, ale klape to tam. Samozřejmě díky patří i uklizečkám, 
díky kterým je prostředí moc hezké a čisté. 

(vzhledem k ne příliš dobré čitelnosti podpisu 
výjimečně uvádíme originální rukopis, pozn. red.) 

Poděkování

Pozvánka

Poděkování

Poděkování

Jaroslava HRUŠKY

z Kostomlat z Kostomlat
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Bílinští obhajovali loňský úspěch v Polsku

Nábor karate

Druhý červencový víkend pořá-
dala polská Vratislav již 4. ročník 
fotbalového turnaje Wroclaw Tro-
phy. Obhájit 2. a 4. místo z loňské-
ho roku odjeli do Polska i starší a 
mladší dorostenci FK Bílina.
Mladší dorostenci po prvním hra-
cím dnu dosáhli jednoho vítězství 
a jedné prohry. Druhý hrací den po 
velmi tvrdě hraném utkání s ang-
lickou fotbalovou akademií utrpělo 
několik hráčů vážná zranění, která 
jim nedovolila pokračovat ve hře. Z 
tohoto důvodu se trenéři po pora-
dě s vedením turnaje rozhodli toto 
mužstvo k velkému zklamání všech 
hráčů z turnaje odhlásit.

O poznání lépe se vedlo jejich 
starším spoluhráčům. I když ve 
skupině, která měla čtyři mužstva, 
obsadili s jedním bodem poslední, 

čtvrté místo, v následujícím vyřa-
zovacím zápase s polským Bialisto-
kem po výsledku 1:1 toto mužstvo 
porazili na penalty 7:6 a postoupili 

Konečně drtivé 
vítězství Bíliny

Bílina přivezla první 
dva body z Modré

Soupeřem Bíliny ve třetím kole byl 
nováček KP FK Jílové. Přijel do Bí-
liny bránit a v prvním poločase se 
mu to ještě dařilo. Bílinští hráli v 
dusnu sobotního odpoledne prv-
ní poločas na půl plynu a přesto 
se jim podařilo vstřelit dvě bran-
ky. V 11. minutě se po akci Tůmy 
ocitl sám na penaltě Rokos, bran-
kář jeho střelu vyrazil a snadno 
doklepl dobíhající Záhradský. Ve 
42. minutě odražený míč po střele 
Pavlíčka nekompromisně vrátil k 
tyči Rokos, který spolu s běhavým 
Hromádkem patřil k nejlepším 
hráčům prvního poločasu. Po pře-
stávce byl v 52. minutě vyloučen 
hostující hráč Reichelt za zmaření 
domácí šance úmyslnou rukou a 
hosté zcela odpadli. Ve středu pole 
ožil do té doby neviditelný Šoufek, 
na aktivitě však přidal celý tým a 
skvěle se zapojili i střídající hrá-
či. Ze středu pole dirigoval útoky 
Záhradský, střídavě se vysunova-
li i stopeři a drtivý tlak přinesl i 
pět pěkných branek. V 54. minutě 

Po domácí porážce v prvním kole 
vyjela Bílina na horkou půdu v 
Modré, která se po roce vrátila do 
krajského přeboru. Hosté chtěli bo-
dovou ztrátu vynahradit a od úvo-
du utkání šli za svým cílem. Drželi 
domácí tým na jejich polovině hři-
ště a míč na svých kopačkách. Šan-
ce však nepřicházely. 
Domácí obranu dobře dirigoval 
zkušený Tesařík. Bílina ohrozila 
domácí branku jen několika stře-
lami z větší vzdálenosti. Po změně 
stran domácí zvýšili aktivitu a hra 
se vyrovnala. K vidění byla jen řada 
soubojů ve středu hřiště. Střely, kte-
ré proletěly mezi tyče, s přehledem 
řešili oba brankáři. Utkání bez vět-
ších gólových příležitostí skončilo 
bez branek. 

vysunul Záhradský Rokose a ten 
podél brankáře dal svůj druhý gól.  
V 60. minutě vstřelil po akci Tůmy 
gól střídající Procházka, o pár mi-
nut později dal gól i Tůma přesnou 
střelou z hranice šestnáctky. Další 
střídající Katrenič vyslal v 78. mi-
nutě prudký centr, který donesl 
do branky tělem s chutí hrající 
Procházka. V 80. minutě ukon-
čil střelecký účet zápasu kapitán 
Mergl, který se ujal penalty po 
faulu na Tůmu. Bílinský kanonýr 
Tůma chtěl penaltu kopnout sám,  
ale u kapitána neuspěl. 

Petr Procházka

Bílina – Jílové 7:0 (2:0)
Branky: Rokos 2, Procházka 2, Zá-
hradský, Tůma, Mergl p.
Sestava Bíliny: Vondráček – Hro-
mádko, Pavlíček, Mergl, Augusta-
-Bečvařík, Šoufek, Hurt, Záhrad-
ský – Rokos, Tůma
Střídali: Procházka, Coufal, Katre-
nič, Kotěšovský

V penaltovém rozstřelu byli šťast-
nější hráči Bíliny, když domácí 
dvakrát trefili tyč a hosté jednou 
břevno. Jedna střela domácího hrá-
če šla nad. 
Hosté si tak vezou z Modré cen-
né dva body. První v nové sezóně. 
„Dnešní utkání příliš fotbalové 
krásy nepřineslo. Byl to boj ve stře-
du hřiště. Modrá má kvalitní tým a 
na hřišti to bylo vidět. Pro nás ale 
dnešní zápas přinesl dvě pozitiva. 
Prvním jsou samozřejmě dva body 
z venku. Druhým je návrat Filipa 
Augusty, který se v našem dresu 
objevil po dlouhé době. Důležité 
bude potvrdit tento bodový zisk v 
domácím duelu za týden,“ řekl po 
utkání Petr Procházka.

FK Bílina

tak do semifinále. Tam se utkali s 
českým mužstvem Bakov nad Ji-
zerou a po nerozhodném výsledku 
0:0 opět na penalty zvítězili 5:4. Ve 
finále se utkali s druhým mužstvem 
anglické fotbalové akademie, se 
kterým prohráli 0:3 a obsadili tak 
krásné 2. místo, stejně jako loni.
Jelikož se turnaje zúčastnilo 196 
týmů z dvaceti zemí Evropy a USA, 
je toto umístění vynikající.
Trenéři Mojžíš, Kindl a Houdek 
tímto všem hráčům děkují za vel-
mi úspěšné reprezentování města 
Bíliny.

Vilém Kindl,, vedoucí mužstva

Noví fotbalisté mají šanci

Šikovní kluci a holky narození v letech 2008 - 
2010, kteří by rádi hráli fotbal, se můžou přijít 

podívat na tréninky přípravek každé úterý  
a čtvrtek od 17 hodin na fotbalový stadion 
v Bílině. S trenéry si tam mohou popřípadě 

domluvit přihlášku.

Shotokan Karate - Do Masopust Bílina, z.s. pořádá nábor karate v Du-
chcově v tělocvičně gymnázia a v Bílině v budově bývalé pošty u vla-
kového nádraží. 

Během celého září je možné přijít se podívat, jak tréninky probíhají a 
vyzvednout si přihlášky. 

Tréninky jsou vedené zkušenými trenéry:
Roman Masopust 3. DAN - trenér 2. třídy.
Bc. Jarmila Masopustová 1. DAN, Daniel Engler 1. DAN, Mgr. Barbora 
Urbanová 4 kyu - trenéři 3. třídy.
Ing. Vítěslav Buchal - trenér.

Šanci mají všichni - chlapci a dívky od pěti let i dospělí. 
V Duchcově se tréninky konají v pondělí a ve čtvrtek, v Bílině v pon-
dělí, středu a pátek.

Informace na telefonu 724 002 760 - p. Masopust. 
E-mail: skmbilina@seznam.cz.
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Mladí fotbalisté si užili tréninkový camp

Motoklub uspořádal mistrovství v enduru

Fotbalová přípravka 
v Dippoldiswalde

Na přelomu července a srpna se na 
fotbalovém stadionu v Bílině konal 
týdenní tréninkový camp pro mla-
dé fotbalisty zaměřený na rozvoj 
fotbalových dovedností pomocí 
tréninkové metody Coerver Co-
aching.
Campu se zúčastnilo dvacet sedm 
mladých hráčů pod vedením tří 
zkušených trenérů. Náplní dne ne-
byl jen trénink dovedností a fotba-
lové zápasy, ale i dovednostní sou-
těže, mezi kterými byl například i 
fotbalgolf, který se klukům a jedné 
slečně moc líbil. V pátek, při slav-
nostním předávání diplomů, byl 

První srpnový víkend se na bí-
linské Kyselce konalo již tradič-
ní Mezinárodní setkání rybářské 
mládeže, které tradičně pořádal 
Klub rybolovné techniky Bílina. 
Na Kyselce se sešlo několik druž-
stev z Ústeckého kraje a Německa a 
společně prožily příjemné a zábav-
né chvíle. Vzhledem k tomu, že jde 

Motoklub Bílina v červenci pořá-
dal Mezinárodní Mistrovství České 
Republiky v enduru.
Start byl v Hrobčicích. Motoklub 
Bílina připravil okruh o délce 50 
kilometrů s dvěma rychlostní-
mi měřenými testy. Enduro test 
byl postaven v písčitém terénu na 
zdejší výsypce a měřil zhruba osm 
minut. Cross test byl postaven v 
areálu Chotovenka, jehož majitel 

V červnu byli naši mladí fotbalisté pozváni k přátelskému zápasu 
se stejně starým týmem FSV Dippoldiswalde u příležitosti zakon-
čení fotbalové sezóny v Německu. Bílinští hráči si odvezli vítězství.

Michal Krovak

je město Bílina, a měřil zhruba pět 
minut.
Ve třídě MMČR E1 startoval Mar-
tin Šoltés z Motoklubu Bílina, kte-
rý se v sobotu postavil na start, 
ale bohužel ho zradila technika a 
nedokončil ani první kolo. Na ne-
děli svůj motocykl opravil a opět se 
postavil na start, ale ani nedělní zá-
vod nedokončil.Ve třídě PČR – E3 
startoval Pavel Nusko starší, který 

slyšet nejeden dětský hlas, že by 
klidně přišli ještě na týden. A to je 
asi ta nejlepší odměna pro trenéry, 
kteří s mladými fotbalisty pracují 
po celý rok ve svém volném čase.
Tréninková metoda Coerver Co-
aching není mladým bílinským fot-
balovým nadějím neznámá. Tím-
to způsobem trénují naše mladší 
přípravky a tréninky všechny moc 
baví. A nejen to – v utkáních kraj-
ského přeboru naše družstva ve 
svých věkových kategoriích slaví 
spoustu vítězství.

Michal Krovak

o rybáře, nejvíce času děti strávily 
lovem ryb na vodní nádrži Márin-
ka. Samozřejmě však nechybělo ani 
koupání a soutěžení. Absolutním 
vítězem v soutěži družstev se staly 
děti z Německa. Celá akce proběhla 
za podpory Ústeckého kraje.

Ivan Bílý
Klub rybolovné techniky Bílina

svoji třídu vyhrál. V neděli už sou-
těž kvůli zranění nedokončil. Ve 
třídě PČR – E2 startoval Radek Bu-
čina, který sobotní i nedělní závod 
vyhrál. Ve třídě PČR – C startoval 
Miroslav Janoušek, který v sobotu 
vyhrál a v neděli byl na druhém 
místě. 
Libor Očko bohužel dostal trestné 
minuty a dojel na devátém místě. 
Ve třídě PČR veterán 2 Otakar Ko-

trba a Petr Butkovič bohužel soutěž 
nedokončili.
Díky počasí si jezdci vyzkoušeli 
všechny podmínky během závodu 
a po nedělním vyhlášení jsme byli 
potěšeni, že jezdci si závody chvá-
lili a hlavně se jim líbil enduro test 
na bývalé výsypce Radovesice.

Motoklub Bílina

Družstvo rybářů
z Německa ovládlo sraz
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

čtvrtek 14. září
MALOVÁNO NA UHLÍ

Výstava předmětů z Podkrušnohor-
ského technického muzea v Mostě. 
Vernisáž je ve středu 13. září od 17 
hodin. Výstava potrvá do 1. října 

2017.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

sobota 16. září, 10 hodin
DEN HORNÍKŮ 2017

Celodenní hudební program na šesti 
scénách ve spolupráci se Severočes-

kými doly, a.s. Chomutov. 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

čtvrtek 21. září, od 19 hodin
TANEČNÍ KURZ 

PRO ZAČÁTEČNÍKY 2017
Tradiční společenské tance vyučuje 
taneční mistr Petr Dufek z Teplic. 

Hudební doprovod skupina MANE. 
Minimální počet účastníků k otevření 

tanečního kurzu je 15 párů.
Přihlášky, platby a informace o 

tanečním kurzu v Informačním centru 
Bílina. První hodina tanečního kurzu 
se uskuteční ve čtvrtek 21. září od 19 

hodin v Kulturním domě Fontána.

pátek 22. září, 16 hodin
MICHAL K SNÍDANI – KOUZELNÁ 

ŠKOLKA
Dětské představení Michala Nesvad-

by. O všem dobrém, na co máme 
chuť, a také o tom, co se stane, když 
z talíře nesníme poslední sousto, ve 

kterém je síla.

neděle 1. října, 15 hodin
DEN SENIORŮ 2017

sobota 7. října, 16 hodin
30 let DO ŘADY!

koncert punkových kapel

neděle 15. října, 15 hodin
KOCOUR V BOTÁCH

Nedělní veselou pohádku pro děti a 
rodiče uvede divadlo DOKOLA Tábor.

pondělí 23. října, 8.30 a 10 hodin
MALÁ ČARODĚJNICE

Veselou hranou pohádku pro děti v 
rámci školního představení pro MŠ a 
1. stupeň ZŠ uvede Divadlo SCÉNA.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO 
KYSELKA

čtvrtek 21. září, 21 hodin
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? – 2D

Film vypráví příběh svobodné matky 
Alice Kinney (Reese Witherspoon), kte-
rá se právě rozešla se svým manželem. 
Rozhodne se začít nový život, a tak se 
odstěhuje zpátky do rodného LA i se 

svými dvěma dcerami. 

pátek 22. září, 21 hodin
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH – 2D

Svět Kingsmanů se poprvé představil 
ve filmu Kingsman: Tajná služba jako 

nezávislá, mezinárodní, špionážní 
agentura pracuje v hlubokém utajení, 
jejím cílem je bezpečný svět. V dalším 
pokračování Kingsman: Zlatý kruh naši 

hrdinové čelí novým výzvám. 

sobota 23. září, 21 hodin
AMERICKÝ ZABIJÁK – 2D

Ve čtrnácti letech mu tragická auto-
nehoda vzala oba rodiče. O devět let 

později přišel o svou přítelkyni při tero-
ristickém útoku. Při hledání pomsty se 
Mitch (Dylan O‘Brien) dostává pod ruku 
zástupkyně ředitele CIA Irene Kennedy 
(Sanaa Lathan), která z něj chce udělat 

tajného agenta. 

pátek 29. září, 21 hodin
TEMNÁ VĚŽ – 2D

Roland Deschain je poslední z řádu 
rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem 

O‘Dimem, známým též jako Muž v 
černém. Je odhodlaný zabránit mu ve 

zničení 

sobota 30. září, 21 hodin
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR – 2D

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahrad-
nictví se odehrává na pozadí převrat-

ných událostí v letech 1947-1953. 
Hlavní postavou je majitel noblesního 

kadeřnického salonu Valentino v centru 
Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho 

rodina, kterou zde zaměstnává. 

Při celodenních trvalých deštích a 
bouřkách letní digitální kino Kyselka 

nepromítá.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

středa 13. září, 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 

Téma - dinosauři. Přijďte se svými 
dětmi, vnoučaty nebo sourozenci na 

odpoledne plné pěkných příběhů, 
zajímavostí a kreslení. Prázdniny sice 
skončily, ale naše dobrodružství nad 

knížkami začíná. Vhodné pro děti od 4 
do 7 let. 

Dětské oddělení

čtvrtek 14. září, 17 hodin 
BESEDA STŘEDOVĚKÁ BÍLINA
Poutavé vyprávění Mgr. Michala 

Soukupa nás provede středověkými 
bílinskými dějinami. Klubovna knihovny

do konce září
KŘÍŽOVÉ CESTY 

Výstava 
Pozvánkou na putování mohou být fo-

tografie, které v naší knihovně vystavuje 
Marcela Bukovjanová. Představuje zá-
žitky z cest a jiná zachycení nostalgicky 

krásných okamžiků. 
1. patro centrální knihovny na Mírovém 

náměstí

pondělí 2. října, 17 hodin
FOTBALOVÉ DENÍKY

Scénické čtení pro veřejnost 
Divadelním vystoupením v podání 

Lukáše Hejlíka a Věry Hollé se vracíme 
k tomu, co tu bylo první – ke knize. 

Fotbalové deníky nejsou ale zdaleka jen 
o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. 

Klubovna knihovny

čtvrtek 5. října, 17 hodin
BESEDA LÉČIVÉ PYRAMIDY

Pod slovem pyramida si zřejmě většina 
lidí představí klasickou stavbu – sta-

roegyptskou pyramidu. Možná vás ale 
překvapí, že zharmonizuje energie v 
jemných tělech, změní chuť a kvalitu 

vody a nápojů. 
Klubovna knihovny

2. až 6. října, dopoledne
TÝDEN KNIHOVEN 

pro děti ze ZŠ 
Dopolední setkání dětí s knihovnou, 
knihami a příběhy. Téma: podzim. 

Povídání - co se děje v přírodě, knihy 
na dané téma, soutěže, příběh s pouče-

ním, výtvarná činnost na závěr.
Dětské oddělení

středa 11. října, 15.30 hodin 
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 

Odpolední čtení na téma podzim. Ne-
cháme se unášet z pohádky do pohád-
ky barvami podzimu. Nebudou chybět 
hádanky ani omalovánky. Vhodné pro 

děti od 4 do 7 let.
Dětské oddělení 

čtvrtek 26. října, 17 hodin
BESEDA SÝRIE 

Cestovatel, dobrodruh a etnolog Mgr. 
Libor Drahoňovský v létě roku 2010 

zajímavou, avšak v současnosti krutou 
občanskou válkou sužovanou zemi, 

procestoval autostopem.
Klubovna knihovny

GALERIE POD VĚŽÍ
Do 31. září

Svatá Barbora, Hornický kahan, 
Lucerna

Výstava prací dětí z bílinských ZŠ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

středa 13. září, 15 hodin
ROBOTIKA

programování Lego Minstorms
Ukázkové hodiny pro veřejnost, 

seznámení s náplní kroužku

středa 13. září, 15 hodin
ČARUJEME S BALTÍKEM

programování, možnosti programu
Ukázkové hodiny pro veřejnost, 

seznámení s náplní kroužku
 

čtvrtek 14. září, 9 hodin
OLYMPIÁDA MIMOŇŮ 

Sportovní klání mateřinek, příprav-
ných a prvních a druhých ročníků ZŠ 

na atletickém stadionu 

sobota 16. září, 11 hodin
DEN HORNÍKŮ NA KYSELCE 

Výtvarné a technické dílny, soutěže, 
propagace kroužků, možnost přihlá-

šení na kroužky

22. až 23. září, 17 a 10 hodin
VÍKEND S AEROBIKEM

Zahajovací večírek aerobiku

STUDIO JÓGY

úterý 17.30 hodin
JÓGA PRO DĚTI

středa 10.00 hodin
DOPOLEDNÍ JÓGA
středa 16.00 hodin

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
středa 17.00 hodin

JÓGA 50+
středa 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
středa 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA
čtvrtek 18.00 hodin

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA A 
PEVNÉ BŘÍŠKO

čtvrtek 19.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
pátek 8.30 hodin

POHODOVÁ JÓGA
neděle 10.00 hodin

JÓGA PRO DĚTI
neděle 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA
neděle 19.00 hodin

JEMNÁ JÓGA 

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


