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Moderním vybavením a kvalitními službami 
si nemocnice získává dobré jméno 

Po nástupu do své nové funkce 
se byla 1. místostarostka Vendula 
Vodičková seznámit s provozem 
Hornické nemocnice s poliklini-
kou v Bílině. Zdravotnictví není 
Vendule Vodičkové cizí, a to jak z 
jejího předešlého zaměstnání, tak 
i ze znalostí postupného vývoje 
a zlepšování služeb, které z velké 
míry zajistilo politické uskupení 
Nezávislí v Bílině - HNHRM, které 
1. místostarostka zastupuje. 
Při své návštěvě se seznámila s pro-
vozem lůžkové části i s jejím per-
sonálem. „Vidím zde opravdu velký 
posun k lepšímu, a to jak z perso-
nálního hlediska, tak i z pohledu 
nově zrekonstruovaných prostor. Je 
dobře, že tuto změnu k lepšímu ne-
vnímá pouze politické vedení, ale 
i široká veřejnost, od které chodí 

votně zajistit personální obsazení. 
Pro poskytování kvalitních služeb 
je samozřejmé i patřičné zázemí a 
vybavení, a proto v současné době 
probíhají jak stavební úpravy, tak 
výměna mobiliáře a dále se dopl-
ňuje rehabilitační vybavení. 
Z nového vybavení je již v provozu 
Vojtův stůl, který umožňuje cvičení 
s hendikepovanými dětmi. Dalším 
krokem by mělo být rozšíření reha-
bilitace o vodoléčbu.  “Rozvoj ne-
mocnice město Bílina samozřejmě 
podporuje a vítá. Kvalita a rozsah 
poskytovaných služeb sem láká i 
obyvatele okolních měst a obcí, 
kteří využívají dnes snad již všech 
námi poskytovaných zdravotnic-
kých služeb včetně zubní poho-
tovosti. V současné době bílinská 
nemocnice zajišťuje provoz všech 
základních zdravotnických ambu-

hodně pozitivních ohlasů“, uvedla 
místostarostka. 
Při návštěvě nebyl opomenut ani 
nový mamograf. „Čas opravdu 
letí, jelikož nedávno jsme s kolegy 
z hnutí oslavovali zajištění tohoto 
přístroje pro naši nemocnici a dnes 
stojím před novým a modernějším 
zařízením. Jsem opravdu ráda, že 
se nám do bílinské nemocnice ta-
kovéto zařízení podařilo prvotně 
získat, a navíc i zajistit jeho obmě-
nu. Jak se získáním, tak i s obmě-
nou pomohl nemalou měrou i náš 
starosta Oldřich Bubeníček.“ 
Další zastavení při návštěvě nemoc-
nice bylo v ordinaci zubaře MUDr. 
Karnouba. „S panem doktorem 
Karnoubem jsem zavzpomínala na 
období, kdy se pro něj vyřizovalo 
vízum, což opravdu stálo nemalé 
úsilí. Na úspěšném výsledku se po-
díleli jak kolegové z našeho hnutí, 
tak i osobní intervencí starosta Ol-
dřich Bubeníček.“ Získáním kvalit-
ního zubaře byl dán základ dnešní 
zubařské pohotovosti. 
Nemocnice se za poslední dva roky 
opravdu zvedla po všech strán-
kách. Hlavní úspěch ale je, že se 
podařilo získat odborné lékaře, za 
kterými v minulosti musela bílin-
ská veřejnost složitě dojíždět. Svou 
zásluhu na zkvalitnění provozu má 
i současná jednatelka Ing. Andrea 
Nováková. 
Dnes se aktuálně rozšiřuje rehabili-
tační oddělení. Tento obor je velice 
vyhledávaný a v Bílině se podařilo 
pro rozšiřování rehabilitace pr-

lancí, v budoucnu bychom je chtěli 
rozšířit například o gastroenterolo-
gii,” doplnil starosta města Oldřich 
Bubeníček. 
Změny se týkají i areálu HNsP. V 
jihovýchodní části vzniklo velké 
parkoviště, u stávajícího hřiště a 
venkovní posilovny přibyla bylin-
ková zahrádka či bosonohá stezka 
pro vzdělávání dětí. Zde by se mělo 
poděkovat za iniciativu Heleně 
Marinčákové a Pavlu Raisovi. 
„Spousta věcí, které se v nemoc-
nici podařilo uskutečnit, by byla 
před dvěma roky pouze sen. Dnes 
je velice příjemné, že se nám to po-
dařilo převést do reality, za kterou 
stojí opravdu hodně práce a úsilí a 
všem, kteří na tomto mají jakouko-
li zásluhu, bych chtěla poděkovat“, 
uvedla místostarostka Vendula Vo-
dičková.                                       (red)

Nový mamograf zvýší komfort vyšetření
Mammocentrum v Bílině zaháji-
lo provoz v únoru loňského roku 
a patří mezi centra akreditovaná 
pro provádění mamografického 
screeningu.  V roce 2016 jsme zde 
vyšetřili okolo 4 500 žen z Bíliny a 
blízkého i vzdáleného okolí. Všech-
ny ženy si centrum velice pochva-
lují, jak z hlediska větší dostupnos-
ti, dobrého parkování, krásných 
a moderních prostor a v rychlosti 
odbavení. Většinou jdou ženy přes-
ně na objednaný čas, pracuje se zde 
ve větším poklidu, přístup je více 
personalizovaný.  
V letošním roce předpokládáme 
vyšetřit okolo 5 000 žen. Novin-
kou je zakoupení nového a velmi 
moderního mamografického pří-
stroje, který pracuje v režimu pří-
mé digitalizace obrazu. Jedná se o 
top model firmy General Electric, 
Senographe Pristina. Ergonomie 
přístroje umožní lepší polohování 

prsů, vyšší komfort pro klientky a 
kvalita obrazu je také vyšší, oproti 
dříve používané technologii nepří-
mé digitalizace. Moderní přístroje 
s přímou digitalizací, mají i velmi 
nízkou dávku záření. Nabídneme 
našim ženám vyšetření na přístroji, 
který je odbornou veřejností hod-
nocen jako jeden z nejlepších. Pří-
stroj lze rozšířit o přídavná zaříze-
ní, jako je stereotaxe, tomosyntéza 
či kontrastní vyšetření na podkladě 
duální energie. Instalace proběhla 
v polovině září 2017 a plný provoz 
jsme zahájili od začátku října. 
Věříme, že naše klientky budou 
velmi spokojené a budou se k nám 
rády vracet.

  

MUDr. Petr Váša
primář RDG oddělení

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.Nový mamografický přístroj v Bílině                         

Cvičení Vojtovou metodou na novém 
speciálním stole

Místostarostka Vendula Vodičková (vpravo) při setkání s MUDr. Karnoubem 
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Lidé se sešli s vedením města, řešili aktuální 
problémy i plány do budoucna
Několik desítek obyvatelů města 
zaplnilo jednací síň městského úřa-
du při setkání veřejnosti s vedením 
města. Odpoledne bylo určeno pro 
dotazy, připomínky nebo náměty 
lidí k životu ve městě. Starosta měs-
ta Oldřich Bubeníček na úvod shr-
nul aktuální dění ve městě, hlavně 
co se týče prodeje pivovaru a ka-
sáren či současný stav lázní. Pak 
přišli na řadu dotazující. Hlavní té-
mata, která se při setkání probírala, 
vám nyní přinášíme v souhrnu.

Dětské hřiště v Tylově ulici
Obyvatel Tylovy ulice upozornil 
na nedostatek volné hrací plochy 
pro větší děti v okolí jeho bydliš-
tě. “Chybí tu hřiště na míčové hry. 
Jediná rovná volná plocha, kde si 
mohou hrát s míčem, je u našeho 
domu, ale není vhodná. Děti s mí-
čem okopávají a poškozují fasádu 
opraveného domu a stává se, že jim 
míč padá na balkony. Pak si pro ně 
lezou po hromosvodu,” uvedl. O 
tomto nedostatku vedení města ví, 
již nyní připravuje nápravu. Větší 
volnočasová plocha včetně multi-
funkčního sportovního hřiště by 
měla vzniknout ve volném prosto-
ru u Mírové ulice. Je však zapotřebí 
změna územního plánu, která by 
měla nastat nejpozději zjara příští-
ho roku. Pak se tam začne plánovat 
hřiště. 

Odvodnění dvoru za Tescem
S ucpanou kanalizací je problém 
ve dvoře za supermarketem Tesco. 
Po dešti se tam utvoří velká kaluž 
a místem nelze procházet. Navíc 
se voda dostává i do blízkého pa-
nelového domu. “Už i po malém 
dešti se tam voda drží a následně se 
tlačí ze dvora do panelového domu 
naproti poště,” upozornila diskutu-
jící žena na dlouhodobý problém. 
“Problém je v průběžné kanalizaci 
mezi kulturním domem a blokem 
tři, na kterou navazuje přípojka ze 
dvora. Kanalizace je podle kame-
rových zkoušek částečně zarostlá. 
Nyní se zpracovává projektová 
dokumentace, následně by mělo 
ve spolupráci s vlastníkem řádu - 
společností Severočeské vodovo-
dy a kanalizace - dojít k výměně,” 
nastínil řešení vedoucí odboru ne-
movitostí a investic Jaroslav Bureš. 
Ucpaná kanalizace se v minulosti 
čistila protlakem vody, avšak toto 
řešení nebylo dlouhodobé. Výmě-
na potrubí by měla problém natr-
valo vyřešit. 

Lepší průjezd městem
Veřejnost zajímala při setkání  
i současná situace ohledně obchva-
tu města. “Východní varianta přes 
Bezovku, za okály a pod Bořní dolů 
na hlavní silnici byla vyhodnocena 
jako neekonomická, stála by 3,5 
miliardy korun. Varianta X, tedy 
částečné přemostění a tunel pod 
tratí by stála 6,5 miliardy a byla 
také nedoporučená. Nyní Ředitel-
ství silnic a dálnic zvažuje takzva-
nou variantu Z. To by znamenalo, 
že by pod současnou hlavní silnicí 
vedl tunel,” uvedl starosta města s 
tím, že tunelem by vedla tranzitní 
doprava. Ředitelství silnic a dálnic 
nyní připravuje studii proveditel-
nosti, měla by být hotová do konce 
letošního roku. I v případě, že by 
tato varianta byla v dohledné době 
přijata, se stavbou by se začalo nej-
dříve za deset let. 
Další alespoň malou pomocí by 
mohl být přímý pruh ve směru 
do Mostu na kruhovém objezdu u 
Lidlu, který se nyní plánuje vybu-
dovat. Auta by tak v tomto směru 
nemusela využívat kruhový objezd. 

Bydlení i čistota města
Obyvatele města trápí i velký počet 
holubů. V těchto dnech se bude 
konat jejich odchyt. Aby holubi do 
odchytových klecí za potravou ve-
šli, neměli by je lidé krmit. Odchyt 
holubů se koná každý rok začátkem 
zimy, kdy už ptáci nemají dostatek 
přirozené potravy.
Upřesnění od vedení města si vyžá-
dala i obyvatelka, která se zajíma-
la o možnost zástavby rodinnými 
domy v lokalitě mezi Litoměřickou 
ulicí a zahrádkami na Chlumu. 
Obávala se, že volné prostranství 
luk zastaví domy. Územní plán 
skutečně tuto lokalitu určuje pro 
možnou zástavbu. “Vypracovaná 
studie však říká, za jakých pod-
mínek by se tam stavělo, neurčuje 
skutečnost, že se tam stavět musí. V 
dohledné době město výstavbu na 
tomto místě neplánuje,” vysvětlila 
místostarostka Zuzana Bařtipáno-
vá. Důvodem, proč město nyní tuto 
územní studii pořídilo, byla povin-

nost vyplývající z Územního plánu 
města Bílina, který byl schválený v 
roce 2012. „Územní plán stanovil 
pro plochu lokality Pod Chlumem 
a spolu s ní pro několik dalších 
rozvojových ploch vymezených 
územním plánem podmínku poří-
zení územní studie jako podkladu 
pro rozhodování v území. Studie je 
územně plánovacím podkladem, 
který ověřuje možnosti a podmín-
ky změn v území a prověřuje do-
tčené území ve větší podrobnosti, 
než to umožňuje územní plán. 
Úkolem územní studie pro lokalitu 
Pod Chlumem bylo nalezení opti-
málního řešení pro začlenění úze-
mí do urbanistické struktury města 
s vymezením pozemků nejen pro 
výstavbu rodinných domů, ale také 
veřejných prostranství, veřejné vy-
bavenosti, dopravní a technické in-
frastruktury,“ vysvětlil vedoucí od-
boru stavebního úřadu a životního 
prostředí Oldřich Lukeš.
Studie předkládá několik variant 
využití prostoru, například umís-
tění 21 rodinných domů po celé 
ploše, nebo jen menšího počtu 
domů při západním okraji lokali-
ty, přičemž zbývající část i nadále 
bude plnit funkci veřejné zeleně, 
jako je tomu v současnosti. Další 
variantou je ponechání celé plochy 
pro zeleň protkanou chodníky, či 
místy pro odstavné stání. „V pří-
padě, že by se město rozhodlo na 
dotčeném území zahájit výstavbu 
rodinných domů, je nezbytné, aby 
byl zpracován expertní geologický 
posudek, který prokáže, nebo vy-
vrátí případná hrozící nebezpečí 
navrhované výstavby, popřípadě 
navrhne opatření, která by hrozbě 
předešla,“ doplnila Alice Pevná z 
Úřadu územního plánování.
Zlepšení bydlení ve městě viděli 
diskutující i v plánovaném odku-
pu bytů městem ze soukromého 
vlastnictví. K tomuto tématu je 
však zajímalo, co se bude s byty 
dít dále, kdo je bude využívat. “Již 
nyní máme zájemce o městské byty, 
kterým zatím nemůžeme vyhovět. 
Dále nás již kontaktovaly někte-
ré firmy z okolních průmyslových 
zón, které by měly zájem o ubyto-

vání svých zaměstnanců. Počítáme 
i s tím, že část fondu by byla přebu-
dována na byty pro seniory s pečo-
vatelskou službou nebo na byty pro 
mladé a podobně,” uvedl Oldřich 
Bubeníček. 

Sport i zábava
Aby mohli tenisté trénovat v Bíli-
ně i v zimě, plánuje město zastře-
šit tenisový kurt. K tomuto kroku 
chtělo město přistoupit již loni, 
akce se však zkomplikovala a kurt 
zatím zastřešený není. Obyvatele 
zajímalo, zda se zastřešovat bude a 
kdy. “Vypracovaná projektová do-
kumentace se ukázala jako nepou-
žitelná, protože jsou v podloží špat-
né hydrologické poměry. Není tam 
pískovcové podloží, do kterého by 
se voda vsakovala, ale jílovité. Od-
vod vody se tedy bude muset řešit 
formou jímek. Nyní se zpracovává 
nová projektová dokumentace, kte-
rá bude vyhotovena do konce roku. 
Od února do května se tam budou 
konat práce na stavební připrave-
nosti, kurty budou přes léto fungo-
vat, v září pak nebudou již probíhat 
žádné stavební práce, pouze během 
zhruba deseti dnů dojde k ukotvení 
nafukovací haly,” popsala současný 
postup Zuzana Bařtipánová.
Ve svém volném čase míří kroky 
mnoha obyvatel do Pohádkové-
ho lesa. Ten se dočká revitalizace 
za zhruba milion korun, který je 
vymezen v rozpočtu na příští rok. 
Nyní se jedná s vlastníky pozemků 
v Pohádkovém lese o odkupu měs-
tem, aby do nich mohlo investovat. 
S kladnými i zápornými ohlasy se 
setkalo pořádání ohňostroje při 
Dni horníků přímo z Bořně. “Hod-
lá s tímto město pokračovat, stane 
se to tradicí? Ohňostroj v chráněné 
krajinné oblasti ruší zvěř a zvyšuje i 
riziko požárů, nehledě na následný 
nepořádek,” upozornil diskutující. 
Vedení města vysvětlilo, že Kultur-
ní centrum Bílina jako organizá-
tor mělo pro pořádání ohňostroje 
všechna potřebná povolení, nedo-
šlo k poškození vegetace a následně 
bylo místo řádně vyčištěné. Zda se 
bude ohňostroj z Bořně opakovat, 
nyní ještě není známo. 

Pavlína Nevrlá
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Střelci soutěžili o pohár ředitele

Městská policie dostane dva vozy 
s alternativním pohonem CNG

Městská policie Bílina uspořádala 
třináctý ročník střeleckých závodů 
O pohár ředitele MP Bílina. Závo-
dů se zúčastnilo sedm tříčlenných 
družstev. “V letošním roce jsme 
přivítali i družstvo z německého 
Dresdenu, kterému se v závodech 
dařilo. Také ostatní druž-
stva v závodech byla velmi 
kvalitní, což zvyšuje pres-
tiž této akce,” uvedl ředitel 
městské policie Petr Kollár.
Dráha policejního parku-
ru měla pět stanovišť, na 
kterých soutěžící stříleli na 
poppery vestoje, vkleče a 
vleže a na terč s pachatelem 
držícím rukojmí. Hodnotil 
se výsledný čas a přičítala 
desetisekundová penaliza-

ce za každou nezasaženou figuru 
nebo terč. Soutěž byla určená pro 
policisty, strážníky městských a 
obecních policií, členy bezpečnost-
ních agentur, bankovních dohledů 
a členy sportovních střeleckých 
klubů.

Nejlépe závody zvládl tým Auto-
škola STAR ve složení Miloslav 
Janoušek, Hynek Šedivý a Zde-
něk Karda. Druhé místo obsadilo 
družstvo MP MIX, které tvořili Jiří 
Dittrich, Květoslav Lecjaks a David 
Ferenc. Pomyslný bronz si odvezla 

trojice z MP Bílina I, tedy 
Michal Beránek, David Fe-
renc a Radim Bartoš.
Z jednotlivců byl nejpřes-
nější a nejrychlejší Ra-
dim Bartoš z MP Bílina I, 
zhruba půl minuty za ním 
doběhl Miloslav Janoušek 
z týmu Autoškola STAR a 
na třetím místě skončil Jan 
Ševcovic z družstva SSK 
Radovesice II. 

(pn)

Město Bílina se nachází v regio-
nu, který se dlouhodobě potýká se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, což je 
důsledek nejen průmyslové výroby 
v bezprostředním sousedství měs-
ta, ale také intenzívní automobilo-
vou dopravou zejména na silnici 
I/13, která prochází přímo centrem 
města. Jelikož odklon hlavního 
tahu I/13 mimo město není v do-
hledné době realizovatelný a měs-
to Bílina tuto situaci nemůže příliš 
ovlivnit, je potřeba vyvíjet aktivity 
ke snížení emisí ve městě jiným 
vhodným způsobem. 
Jeden z nich představuje právě po-
řízení automobilů s alternativním 
pohonem CNG. Byť se jedná o 
zdánlivě „pouhé“ dva automobily 
městské policie, jde o první důle-
žitý krok tímto směrem a případ-
ný prvotní impuls k podobnému 
smýšlení pro občany a ostatní sub-
jekty působící ve městě Bílina.

Pořízená vozidla s alternativním 
pohonem CNG budou využívána 
pro standardní výkon služby měst-
ské policie v rámci města a spá-
dových obcí, se kterými má Bílina 
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. 
Jedná se o územní obvod se zhruba 
dvaadvaceti tisíci obyvateli. Měst-
ská policie pracuje v nepřetržitém 
režimu, každé vozidlo bude použí-
váno dvanáct hodin denně s prů-
měrným ročním nájezdem asi 30 
až 35 tisíc kilometrů.
Hlavním přínosem pro město 
bude snížení emisí z dopravy, která 
město v současné době neúměr-
ně zatěžuje. Dalším významným 
přínosem pořízení vozidel s pali-
vem CNG je jednoznačně úspora 
finančních prostředků a také pre-
zentace města Bíliny jako moder-
ního, ekonomicky zodpovědného 
a ekologicky smýšlejícího subjektu.
Tento projekt je spolufinancován 

Státním fondem životního pro-
středí České republiky na zákla-
dě rozhodnutí ministra životního 
prostředí.

Ing. Renata Straková
vedoucí odboru dotací a projektů

ZE SVODEK 
MĚSTSKÉ POLICIE

Kamery odhalily narkomany

Na monitoru kamerového systé-
mu spatřili bílinští strážníci v ulici 
Želivského stříbrnou oktávku a v 
ní dvě osoby. Muž na místě řidiče 
najednou vytáhl pytlíček s nějakou 
drogou a šňupl si, prášek pak pře-
dal spolujezdci, který drogu také 
užil. Pak oba odešli do blízkého 
baru. Strážníci neváhali a kontak-
tovali policisty. Mezitím muži vyšli 
z baru, nasedli do auta a rozjeli se. 
Policisté na nic nečekali a rozjeli se 
za vozem, který zastavili ve Wolke-
rově ulici. Kontrola na přítomnost  
drog u řidiče dopadla pozitivně. 
Vše nyní řeší policie. 

Ukrýval se na sloupu 
i záchodech

Přímo z nádražního záchodu vo-
lal strážníkům muž, který chtěl 
pomoci, protože ho pronásledují 
neznámé osoby. Hlídka muže na 
toaletách opravdu našla. Začal 
strážníkům vyprávět, že se mu-
sel schovat před skupinou osob 
z organizovaného zločinu, která 
po něm chtěla peníze. Na místo 
se tedy dostavila i policie. Jenže 
během chvíle se ukázalo, že stej-
ného muže před několika hodi-
nami sundávali hasiči ze sloupu 
vysokého napětí v Teplicích, kde se 
také před někým ukrýval. Zřejmě 
psychicky narušený muž nakonec 
ani pomoc nechtěl, nasedl do taxi 
a odjel.  

Peněženka se dostala 
k majiteli

Poctivá nálezkyně oznámila stráž-
níkům nález peněženky v trafice u 
gymnázia. V peněžence byla ob-
čanka, peníze, účtenky, karty a po-
dobně. Majitel své věci zapomněl v 
trafice při placení. Strážníci podle 
dokladů zjistili majitele a vše mu 
předali.   

Tlustý pes se odmítal hnout

Na zahradě domu v Důlní ulici se 
objevil pes, který poškrábal vnuka 
majitele nemovitosti. Ten se obrátil 
na strážníky s tím, aby psa odchy-
tili a pomohli mu získat vyšetření, 
zda pes nepřenáší nějakou nemoc. 
Strážníci se rychle rozjeli pomoci, 
čáru přes rozpočet jim ale uděla-
lo samo zvíře. Pes byl totiž velmi 
obézní, lehl si na zem, štěkal a vr-
čel a hlavně - odmítal se z místa 
hnout i přes veškeré pokusy hlídky, 
která mu však nechtěla násilným 
odtažením ublížit. Strážníci tedy 
zvíře na místě uvázali a vyčkali do 
příjezdu veterináře, který si s ním 
poradil a převezl do útulku.
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Kamenná dlažba zdobí náměstí

Dobrovolní hasiči dostali cisternu

Pobočka České spořitelny 
se nově přemístí na náměstí

V centru města pokračují práce na 
bezbariérové trase, které zahrnují 
rekonstrukce chodníků. V mís-
tech u kostela, na Žižkově náměstí 
a dále v ulicích Želivského, Bře-
žánská, Seifertova a Tyršova tvoří 
povrchy chodníků betonové dlaž-
dice. Na Mírovém náměstí v části 
u pošty, obchodního domu Praha 
a knihovny je použita kamenná 
dlažba. Rekonstrukce se konala v 

Díky dlouhodobě dobré spolupráci 
věnovala společnost Severočeské 
doly bílinským dobrovolným ha-
sičům požární cisternu. Vůz bude 
sloužit při výjezdech k požárům 
nebo k případným technickým 
nehodám. „Profesionální sbor Se-
veročeských dolů již cisternu nevy-
užíval a naší dobrovolné hasičské 
jednotce zkvalitní technické vyba-
vení,“ uvedla při předání místosta-
rostka města Vendula Vodičková.
Požární cisterna Tatra 815 byla vy-
robena v roce 1992. “Objem nádrže 
na vodu je 2 500 litrů, do kabiny se 
vejdou čtyři hasiči. Vůz je ve velmi 
dobrém stavu, nepotřebuje žádné 
opravy a je připraven ihned vyjet,” 
doplnil technické údaje velitel Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
města Bíliny Břetislav Ondrák.
K práci dobrovolných hasičů je za-
potřebí nejen dobré vybavení, ale 
také kvalitní tým lidí.
Bílinská jednotka mezi sebe ráda 
uvítá nové členy. Kdo by se chtěl 
stát dobrovolným hasičem a pomá-

Do konce roku se přesune poboč-
ka České spořitelny v Bílině do 
nových prostorů. Lidé nově spoři-
telnu najdou na Mírovém náměstí 
vedle České pošty.  
K přemístění pobočky došlo z dů-
vodu nevyhovujících současných 
prostorů. “Stávající budova bo-
hužel nemá vhodné stavebně dis-
poziční parametry pro účely naší 
pobočky. Přemístění přináší klien-
tům benefity, jelikož bude pobočka 
umístěna na viditelnějším a snadno 
dostupnějším místě – tedy přímo 
na náměstí, u autobusové zastáv-
ky a blíže k parkovacím místům,” 
uvedl mluvčí České spořitelny Filip 
Hrubý.
Nový prostor bude vzdušný, trans-
parentní a bude spíše připomínat 

rámci projektu s názvem Bílina - 
bezbariérová trasa od nádraží ČD 
k Zelenému domu - I. etapa. Chod-
níky mají minimální šířku jeden a 
půl metru, přibyly vodící linie nebo 
varovné pásy potřebné pro zrakově 
postižené. Cílem projektu je lepší 
dostupnost městského centra pro 
osoby s omezenou schopností po-
hybu a orientace. 

(pn)

hat jak při požárech, tak i při jiných 
mimořádných událostech, může 
kontaktovat přímo velitele Břetisla-

va Ondráka na telefonním čísle 602 
187 716, ten zájemcům poskytne 
veškeré podrobné informace.    (pn)

příjemné prostředí kavárny. “Kli-
entský prostor bude rozdělen do 
několika zón. První z nich bude 
samoobslužná zóna, kde zajistíme 
klientům dostupnost hotovostních 
služeb čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dní v týdnu,” doplnil mluvčí.
Banka se vydala i cestou virtuální 
komunikace. Klient bude moci po-
mocí videokonference komuniko-
vat s bankéřem a zeptat se i na další 
služby. Vybavení bude ve znamení 
navrácení se k naturálním materi-
álům, jako je dřevo, živé květiny, 
které v kombinaci se světelnými a 
barevnými prvky dokreslí příjem-
né klima pobočky. 

Pro čekající klienty budou připra-
vené tablety s různými aplikacemi. 

(pn)   

Bílina i spádové obce 
se na vítězi voleb 
shodly
Do patnácti volebních místnos-
tí v Bílině přišlo v rámci voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR celkem 5 184 lidí dát svůj hlas 
některé z politických stran či hnutí. 
Voleb se tedy zúčastnilo necelých 
44 procent voličů. Nejvíce hlasů 
(2 109 hlasů) získalo hnutí ANO 
2011, druhé skončilo hnutí SPD 
Tomio Okamury (761 hlasů) a tře-
tí byla Komunistická strana Čech a 
Moravy (675 hlasů). 
Vítěz voleb - hnutí ANO 2011 - 
dostalo nejvíce hlasů i ve všech 
spádových obcích města Bíliny. 
Volební účast ve spádových ob-
cích byla všude vyšší než v Bílině. 
Nejvíce voličů přišlo vhodit svůj 
hlas do urny v Lukově (63,72 pro-
cent), v Ohníči (55,52 procent) a v 
Měrunicích (53,08 procent). Nej-
méně lidí se do voleb zapojilo v 
Bílině (43,86 procent), v Hostomi-
cích (46,54 procent) a v Ledvicích 
(49,53 procent). 

Zdroj: volby.cz  (pn)

Poraďte se 
s advokátem
V listopadu budou lidé moci vy-
užít služeb bezplatné právní po-
radny 15. 11. od 15 do 17 hodin v 
kanceláři číslo 207 v budově měst-
ského úřadu v Seifertově ulici. 
Jedná se o krátké informativní 
porady v délce zhruba patnácti 
minut, jejichž účelem je poskyt-
nutí základních informací ohledně 
jednotlivých 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

Zleva Yvona Bártová z bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Bílina, velitel Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Bílina Břetislav Ondrák a 1. místostarostka města Bíliny 
Vendula Vodičková při předávání automobilu                                             Foto: Pavlína Nevrlá



Třídění odpadu je opředeno mno-
ha mýty a také výmluvami. Prý to 
nemá smysl, říká jeden. Druhý to 
považuje za módní výstřelek. Při-
tom oddělování odpadu není roz-
hodně nic nového. Dříve se jen tak 
něco nevyhazovalo a spíše se hle-
daly způsoby, jak danou věc použít 
znovu. O recyklaci už se přemýšle-
lo dávno před tím, než se tento po-
jem začal tak často objevovat všude 
kolem nás. Ono se těch důvodů, 
proč hodně lidí stále odpad netřídí, 
najde pořád dost. I přes veškerou 
osvětu týkající se problematiky tří-
dění odpadu.

V podstatě je to velmi jednoduché.
Netřídíme, protože jsme pohodlní.

Třídění odpadu začíná doma
Komunální odpad produkují pře-
devším domácnosti, tedy my. Když 
se „netřídič“ podívá do svého 
odpadkového koše, najde v něm 
všechno pěkně pohromadě: láhev 
od kečupu, reklamní leták, sklenič-
ku od přesnídávky, plechovku od 
paštiky, slupky z oškrábané zeleni-
ny. S tím, co jsme nyní vyjmenova-
li, se dá i poté, co to skončí v koši, 
ještě něco užitečného dělat. 

Jde to recyklovat. 
Když budeme třídit.

Je velmi důležité, aby se odpad 
od sebe odděloval a vhazoval do 
správných kontejnerů, popřípadě 
abyste jej odvezli do sběrného dvo-
ra, kde už si s ním poradí. Odpady, 
které vhodíte do barevných kontej-
nerů na tříděný odpad, se odváží 
do třídírny. Tady se již vytříděný 
odpad ještě správně dotřídí. Ne 
vždy se totiž povede, že hodíme do 
plastů nebo papíru to, co tam sku-
tečně patří. A jsou bohužel i přípa-
dy, kdy někdo jen tak z nudy vhodí 
do tříděného nějaký jiný odpad, 
který vytříděný kontejner znehod-
notí. Informace o třídění odpadů 
jsou dnes všude, především díky 
internetu. Co kam patří se dozví-
te během minuty. Informují vás i 
samotné barevné kontejnery. Na 
třídění odpadů není vůbec nic slo-
žitého. Třídění odpadů nezačíná 
jen ve vaší domácnosti, ale hlavně 
ve vaší hlavě.

Plasty
V Bílině se plasty třídí do žlutých 
kontejnerů rozmístěných po městě. 
Plasty už někteří obyvatelé Bíliny 
třídí i do své vlastní žluté popel-
nice. Větší množství můžete ode-
vzdávat také ve sběrném dvoře.
Až půjdete s plastovými petkami 
do tříděného odpadu, nezapomeň-
te je sešlápnout a zmáčknout, než je 
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Jak jednoduše třídit odpad
vyhodíte. Víčko a etiketu jim klid-
ně nechte.
Do žlutého kontejneru vhazujte:
fólie, pytlíky, igelitové tašky, se-
šlápnuté PET láhve, kbelíky, ka-
nystry od potravin a nápojů, pytle, 
plachty, obaly od pracích, čisticích 
a kosmetických přípravků, kelímky 
od jogurtů a jiných potravin, balicí 
fólie od spotřebního zboží, obaly z 
CD disků, polámané plastové věci,
kartonové krabice od mléka, šťáv 
nebo vín, lepené kartonové krabice 
pro nápoje a potraviny
pěnový polystyren v menších ku-
sech

Papír
S papírem chodíme do modrých 
kontejnerů, které jsou rozmístěné 
po městě. Někteří z vás mají možná 
i vlastní modrou popelnici a třídí 
tak přímo doma. Vyvážení těchto 
popelnic se řídí svozovým kalen-
dářem.
Do modrého kontejneru dávejte:
časopisy, noviny, sešity, letáky, ka-
talogy, krabice, papírové obaly, 
hnědé a šedé kartony, cokoli z vlni-
té lepenky, knihy bez vazeb, obálky 
s fóliovými okénky
papír s kancelářskými sponkami 
(ty se během zpracování samy od-
dělí)
jiný neznečištěný papír (ubrousky, 
sáčky)

Sklo
To už víme všichni, že ne každá 
láhev se dá vrátit v obchodě. Do 
uzavíratelných lahví si doma někdy 
vaříme ovocné sirupy. Zavařovací 
sklenice nám zase dobře poslouží 
na kompoty nebo okurky. Ale po-
řád zbývá dost skla, které je zkrátka 
a dobře na vyhození.
V Bílině třídíme sklo do zelených 
kontejnerů. Odevzdat ho můžete 
i ve sběrném dvoře, kde se mimo 
jiné vybírá třeba automobilové 
sklo. To do kontejnerů na sklo roz-
hodně nepatří.
Do zelených kontejnerů vhazujte:
jednorázové láhve, zavařovací skle-
nice bez víček, flakony, skleněné 
tabule, lahvičky od léků

Bioodpad
Biologický odpad nám doma vzni-
ká většinou při vaření a při údržbě 
zahrady. Většina lidí ho vůbec ne-
třídí a dává jej do koše se směsným 
odpadem. Přitom slupkám, sko-
řápkám nebo čajům bude nejlépe 
zpátky v přírodě. A vaší popelnici 
se taky hodně uleví.
Pokud máte zahradu, je nejlepší, 
když si pořídíte kompostér. Jestliže 
nemáte na kompostér místo, vyu-
žijte možnost uložení bioodpadu 
do přistavěných hnědých nádob, 

které jsou v Bílině rozmístěny ve-
dle kontejnerového stání. Rodinné 
domy mají možnost požádat zdar-
ma MTSB o přistavení hnědé po-
pelnice na bioodpad. Do bioodpa-
du nikdy nevhazujte vařená jídla a 
složky živočišného původu.
V Bílině probíhá svoz bioodpadu 
od 1. dubna do 31. října každou 
středu.

Dále mohou občané Bíliny třídit i 
ostatní komodity, které mají mož-
nost odevzdat přímo do sběrného 
dvora v Bílině.
Jaké kovy můžete odevzdat ve sběr-
ném dvoře?
nápojové plechovky, kovové a 
šroubovací uzávěry/víka, konzer-
vy, prázdné obaly od sprejů, alo-
bal, hliníková víčka od mléčných 
produktů, hliníkové barevné obaly 
(např. potištěné obaly od kávy, slad-
kostí apod.), plechy, roury, kovové 
nádobí, nářadí, dráty, pletivo, kola, 
měděné plechy

Elektroodpad
Elektroodpad patří v současné 
době k nejrychleji rostoucímu dru-
hu odpadu. V Bílině je rozmístěno 
pět kontejnerů na drobný elektro-
odpad.
Co patří mezi elektroodpad?
kávovary, žehličky, elektrické hrač-
ky, kamery, monitory, PC, tiskárny, 
hudební nástroje, pračky, trouby, 
bojlery, klimatizace, lednice, ven-
tilátory, elektrické grily, elektrické 
nářadí, teploměry, telefony, kalku-
lačky, baterie

Textil 
V ulicích Bíliny najdete také kontej-
nery určené na vytřídění použitého 
textilu. 
Patří sem například oblečení, tj. 
kabáty, kusy spodního a vrchního 
oblečení, páry bot, použité textilní 
výrobky, jako jsou deky, závěsy, po-
vlečení apod.

Objemný odpad
Objemný odpad nemá svůj název 
jen tak pro nic za nic. Do popelnice 
a barevných kontejnerů se nevejde. 
Nepatří ani vedle nich. Objemný 
odpad odvážejte do sběrného dvo-
ra v Bílině. Tam už se o něj dobře 
postarají.

Dřevo
Dřevo rozhodně nepatří na sklád-
ku. Všechen dřevěný odpad by měl 
putovat do sběrného dvora. Je to 
surovina, která se dá velmi dobře 
recyklovat.

Stavební a demoliční odpad
Když stavíte nebo naopak něco 
bouráte, je stavební a demoliční 

odpad všude, kam se podíváte. Je 
proto jasné, že dřív nebo později 
přijde na řadu otázka: Kam s ním? 
Nejlepší bude zavézt ho rovnou do 
sběrného dvora.

Nebezpečný odpad
Jakékoli chemikálie a obaly od nich, 
které nejen doma objevíte, nikdy 
nedávejte do popelnice. Nebez-
pečný odpad potřebuje speciální 
likvidaci, aby nedošlo k ohrožení 
lidského zdraví a přírody. S tímto 
odpadem vždy do sběrného dvora.

Zářivky a úsporné žárovky
Zářivky a úsporné žárovky také pa-
tří do sběrného dvora.

Ostatní odpad
Do sběrného dvora v Bílině můžete 
také odevzdat pneumatiky, beton, 
suť, papír, jedlý olej a tuk.

Jak funguje sběrný dvůr v Bílině
Sběrný dvůr provozují Městské 
technické služby Bílina na adrese 
Teplická 899. Otevírací doba je od 
pondělí do neděle mezi 8. a 16. ho-
dinou s přestávkou od 11.30 do 12 
hodin. Během všech svátků je za-
vřeno.

Monika Türbachová
odpadový hospodář

Městské technické služby Bílina

Svoz komunálního odpadu
Po + Pá - Za Chlumem, SHD, Pane-
lové sídliště, SUNN, Čapkova
Út + Čt - Pražské Předměstí, Újezd-
ské Předměstí, centrum města
St - svoz komunálního odpadu 
právnických osobám

Svoz komunálního odpadů 
z rodinných domů 
Po - Pražské Předměstí, Újezdské 
Předměstí, Žižkovo údolí
Út - Teplické Předměstí, Srbsko, 
Bezovka, Lidická
St - Výsluní, Větrák, Důlní, centrum 
města
 
Svoz separovaného odpadu 
Po - Plast, Papír vč. rodinných domů
Čt - Papír - veřejné stání
Pá - Plast - veřejné stání
St - Sklo - vždy poslední středu 
v měsíci
 
Svoz BIO odpadu
St - od dubna do října (případně do 
poloviny listopadu dle klimatických 
podmínek)

Harmonogram 
svozu odpadů:
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Poplatek za komunální odpad

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 poplat-
níků, 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.

Upozorňujeme občany, že pokladna pro platbu komunálního odpadu 
se přestěhovala do nové kanceláře č. 101 v přízemí naproti kanceláři 
občanských průkazů.

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

Vodohospodáři opravují zastaralý vodovod 

Příběh muže, který si zničil život alkoholem

Na knihovně a umělecké škole 
se opravuje fasáda 

Severočeská vodárenská společ-
nost zahájila další plánovanou in-
vestiční akci letošního roku, a to 
rekonstrukci dožilého vodovodu v 
Radovesické ulici.  „Obnova majet-
ku je trvale v centru našeho zájmu. 
Z letošní částky na investice 1,31 
miliardy korun dáváme téměř 86 
procent právě na obnovu vodohos-
podářského majetku společnosti. 

Pana Bohumila (54 let) sociální 
pracovníci zdejšího městského úřa-
du poznali při pravidelné návštěvě 
nechvalně známého zařízení v Čer-
veném Újezdě. V tomto zařízení 
byli ubytováni lidé s psychickými 
poruchami. V žádném případě se 
nejednalo o zařízení, které posky-
tovalo sociální služby. A právě pro-
to jsme toto zařízení navštěvovali, 
abychom těmto lidem pomohli 
najít jiná vhodná zařízení. Pana 
Bohumila máme stále v živé pamě-
ti, kdy stál nehybně u prosklených 
dveří a nepřítomně se díval do jed-
noho místa. Byl vyhublý, odmítal 
jídlo a nejevil žádné známky chuti 
do života. 
O panu Bohumilovi jsme hovořili 
s pracovnicí zmíněného zaříze-
ní a po sdělení, že již čtrnáct dní 

Vysoké lešení obestoupilo budovu základní umělecké školy a knihovny. 
Pracuje se tam na odstranění havarijního a nebezpečného stavu fasád 
nad okapní římsou. Opravy potrvají do konce listopadu.                               (pn)

tví města v hloubce cca 1,5 metrů 
je dožilý a poruchový.V rámci in-
vestiční akce dojde k rekonstrukci 
úseku vodovodu v křižovatce ulic 
Teplická a Radovesická. Bude po-
užito potrubí z vysokohustotního 
polyetylénu průměru 90 milimetrů 
v celkové délce 103,2 metrů. Sou-
částí stavby je přepojení stávajících 
dvou domovních vodovodních pří-

Následně byl do tohoto zaříze-
ní převezen. Jakožto opatrovníci 
pana Bohumila jsme jej pravidelně  
navštěvovali. Při první návštěvě 
jsme ho sotva poznali, byl komu-
nikativní, přibral na váze, našel si 
zde přítelkyni a celkově působil 
spokojeným dojmem. Sám nám 
vyprávěl, že si pamatuje, když jsme 
za ním byli na Červeném Újezdě,  
ale byl v tak špatném psychickém 
stavu, že mu bylo jedno, co se s ním 
děje. V souvislostech nám vyprá-
věl o tom, jak se mu v zařízení líbí  
a jak tráví volný čas. Zde však bo-
hužel nedodržoval vnitřní pravidla, 
a to mělo za následek, že mu byla 
z tohoto zařízení dána výpověď. 
Pro sociální pracovníky znamena-
lo opět začít hledat nové vhodné 
zařízení. 

Naše investiční akce v Radovesické 
ulici nahradí dožilý vodovod v cel-
kové délce přes 103 metrů,“ uved 
Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeské vodárenské společ-
nosti.
Stávající vodovod v uvedené lokali-
tě je z litiny vnitřního průměru 80 
milimetrů. Řad neznámého stáří 
vedený v komunikaci ve vlastnic-

odmítá jíst, jsme na nic nečekali 
a nechali jej převézt do Hornické 
nemocnice s poliklinikou v Bílině. 
Pan Bohumil byl omezený ve své-
právnosti, jeho opatrovníkem bylo 
město Liberec. Později bylo jeho 
opatrovníkem ustanoveno měs-
to Bílina z důvodu, že se zde pan 
Bohumil zdržoval. Jeho psychická 
porucha vznikla v důsledku nad-
měrného užívání alkoholu. V rám-
ci hospitalizace jsme pro něj hledali 
vhodné zařízení poskytující sociál-
ní služby s ohledem na jeho psy-
chické onemocnění. Byla to práce 
nelehká, neboť s ohledem na jeho 
diagnózu bylo velice obtížné vyti-
povat vhodné zařízení, kterých se u 
nás nachází velmi málo. I přesto se 
nám podařilo zajistit zařízení, které 
se nachází nedaleko Plzně.

pojek na trase a propoje na navazu-
jící řady. Stavba bude provedena v 
otevřeném výkopu. Závěrem dojde 
k obnově povrchů v rozsahu dotče-
ném stavbou.
Stavba byla zahájena předáním sta-
veniště v září. Stavební práce podle 
schváleného harmonogramu mají 
být dokončeny do 30. listopadu  
2017.                                                 (red)

Nakonec se nám povedlo nalézt za-
řízení na Rakovnicku, kam byl ná-
sledně pan Bohumil převezen. Na 
příběhu pana Bohumila jsme chtěli 
ukázat, že ani v tomto případě ne-
byla práce sociálních pracovníků 
zbytečná. 
Nechceme ani domyslet, co by se 
stalo v případě, že by nám osud 
těchto lidí byl lhostejný. Na tomto 
příběhu chceme ukázat, jak dalece 
je důležité, aby lidé jako je pan Bo-
humil a jemu podobní byli umísťo-
váni do vhodných zařízení, kde s 
nimi pracují profesionálové.

Soňa Strýčková, DiS., 
sociální pracovník

Irena Čermáková, DiS., 
sociální pracovník

Pomoc sociálních pracovníků…
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Václav Weber: Díky fotografiím jsem se 
setkal se zajímavými lidmi

Stal se neoddělitelnou součástí 
kulturních a některých sportov-
ních akcí v Bílině. Jeho fotoaparát 
zachytil důležité momenty ve měs-
tě, zajímavé osobnosti jak z poli-
tického, tak společenského života. 
Málokdo by mu dnes hádal 71 let.  
Za celoživotní přínos městu rada 
města ocenila fotografa Václava 
Webera na podzimním Dni hor-
níků. 

Bylo to pro Vás velké překvapení?

Bude to možná znít jako klišé, ale 
překvapilo mě hodně, že si na mě 
někdo vzpomněl po 27 letech prá-
ce pro město, přesněji pro Bílinský 
zpravodaj. Potěšilo mě to a docela 
 i povzbudilo, takže fotografování 
se chci věnovat i nadále. 

Kdy jste vlastně začal aktivně fotit?

V době, kdy se mi narodila starší 
dcera Jana, to bylo v roce 1972. Za-
čal jsem rodinnými snímky. Chtěl 
jsem zkusit i něco jiného, tak jsem 
začal jezdit na automobilové závo-
dy do Mostu. Vyhledával jsem růz-

né sportovní akce i v Bílině. V 80. 
letech mě oslovilo bílinské kulturní 
a společenské centrum, pro které 
jsem začal fotit kulturní akce. 

To už musíte mít objemný archiv?

Mám toho poměrně hodně, do-
konce jsem z jednotlivých fotogra-
fií připravil několik výstav. Bohužel 
z doby, kdy jsem fotil pro kulturní 
centrum ještě na černobílý film, 
nemám prakticky nic, protože ne-
gativy jsem odevzdal organizátoro-
vi akcí. 

Nefotíte jen akce v Bílině, ale také 
různé změny ve městě?

S tím jsem začal v době, kdy se roz-
hodlo o výstavbě zimního stadio-
nu. Zaujala mě také stavba lávky 
a řekl jsem si, že nafotím průběh 
stavby od prvního výkopu. Pokra-
čoval jsem s autobusovým nádra-
žím a v současné době fotím ka-
sárna. Vlastně připravuji takovou 
časovou stopu změn ve městě. 

Jste jeden ze zakládajících členů 
Bílinského zpravodaje. Jak na tuto 
dobu vzpomínáte?

Byla to zajímavá doba. Přišlo něco 
nového, nové nápady. Takový čers-
tvý vítr. Tenkrát dělal šéfredaktora 
Standa Lhota a lidé, kteří mu po-
máhali, pracovali se zápalem. Bylo 
vidět, že je to baví. Technika byla 
oproti té dnešní hodně zastaralá. 
Stačí se podívat do některých čísel 
z 90. let. Přesto si myslím, že úro-
veň byla hodně dobrá. 

Zaryla se Vám do paměti nějaká 
bílinská akce více, než ty ostatní?

Vzpomínám na dobu, kdy si do 
starostovského křesla sedl Vladi-
mír Horáček. Podle mého názoru 
člověk, který neměl politické am-
bice, ale věřil, že 
nová doba přinese 
pozitivní politické 
klima. Byla tady 
návštěva z Prahy 
a vedli na náměs-
tí diskuzi s obča-
ny. Pamatuji si, 
že tehdejší mini-
stryně Květa Ko-
řínková pronesla, 
že jednou přijde 
doba, kdy budou 
plné obchody, ale 

lidé na to nebudou mít. Myslím, že 
ta doba se nezadržitelně blíží a pro 
některé již dokonce nastala. 

Co Vám přinesla vaše vášeň pro 
fotografii?

Nejenom to, že mě to baví, ale také 
jsem se setkal s různými lidmi. 
Díky fotografování jsem měl tu 
čest poznat jak umělce, tak politi-
ky hodně zblízka a jsme za to rád. 
Těší mě, že někteří se stále vrací 
do Bíliny a poznávají mě. Také rád 
vzpomínám na redaktory Bílinské-
ho zpravodaje, se kterými jsem měl 
tu čest pracovat. 

Dobrovolníci uklízeli areál nemocnice
Ukliďme svět, ukliďme Česko je 
dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České re-
publiky. Jejím cílem je uklidit ne-
legálně vzniklé černé skládky a ne-
pořádek v našem okolí. Tyto akce 
podporuje Spolek Ekosmák Brno, 
Český svaz ochránců přírody za 
spolufinancování Státního fondu 
životního prostředí. Do této akce 
se zapojila i Hornická nemocnice s 
poliklinikou. 
Po registraci akce jsme obdrželi 
pytle na odpad a pracovní rukavice 
Dobrovolníci i zaměstnanci HNsP 

se sešli v sobotu 7. října 2017, aby 
uklidili areál HNsP. Je s podivem, 
kolik nepořádku bylo kolem plo-
tu, kam si někdo odložil dokon-
ce i pneumatiky a součásti auta. 
Odměnou pro všechny byl pocit z 
dobře vykonané práce a na závěr 
procházka po bosochodecké cestě. 
Diplom po zásluze obdrželi všich-
ni. Zázemí pro brigádníky zajistila 
“paní kantýnská“, kuchařky uvařily 
výtečný čaj a mnozí donesli občer-
stvení z vlastní kuchyně. Jen více 
takto smysluplných akcí.

HNsPDěti s Pavlem Raisem při jedné z přednášek

Foto: HNsP

Lada Laiblová

Václav Weber přebírá ocenění při Dni horníků                                     Foto: Pavlína Nevrlá Václav Weber při vernisáži výstavy                                                                 Foto: Lada Laiblová

Jedna z prvních sportovních fotografií z mosteckého autodromu

Foto: Václav Weber
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Základní umělecká škola 
Gustava Waltera zve na

koncert učitelů a žáků věnovaný 
Dni boje za svobodu a demokracii.

 
14. listopadu 2017 od 17.30 hodin

koncertní sál ZUŠ

Současně se  uskuteční i vernisáž 
výstavy prací žáků výtvarného 
oboru na téma Ptačí podzim.

Město Bílina vydalo stolní kalendář na rok 2018, který zachycuje  
v obrazové podobě sportovní dění v Bílině. Fotografie jsou z dob 
dávno minulých i ze současnosti. Kalendář je k zakoupení v Infor-
mačním centru Bílina.                                                                                                  (red)

Po nutných úpravách je digitál-
ní kino opět v provozu. Snahou 
města bylo promítání filmů ob-
novit alespoň do plánované re-
konstrukce jevištní technologie. 
Technik Kulturního centra Bílina 
a zastupitel města Martin Kačírek 
projednal a zrealizoval s reviz-
ním technikem  opětovný provoz. 
Rada města poté souhlasila s ná-
vrhem postupu, tedy se zajištěním 
promítacího plátna podle návrhu 
vycházejícího z revizní zprávy. Po 
tomto zajištění se obnovil provoz 
městského divadla s omezením, 
tedy pouze jako kino.
Podrobný program promítání na-
jdete na www.kcbilina.cz.          (pn)

Koncert učitelů a žáků

Nový kalendář 
je k dostání v infocentru

Digitální kino opět zahájilo promítání

SPORT V BÍLINĚ

18

20
„Sport je poezie pohybu a činu.”
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Vánoční kouzlení v Betlémě
Již tradičně před adventem se v Bíli-
ně na Mírovém náměstí slavnostně 
rozsvěcí vánoční strom a pro celé 
město je to velká událost. Letos tato 
akce připadne na sobotu 25. listo-
padu 2017, kdy svůj svátek slaví Ka-
teřiny. Kateřina je patronkou mimo 
jiné panen, učenců, studentů, žáků 
a učitelů, kolářů a několika dalších 
řemeslných profesí, námořníků  
a tiskařů, dále ochraňuje úrodu, 
pomáhá při migréně a nemocech 
jazyka a také při hledání utonulých.  
A také učenci, studenti a žáci pod 
vedením svých učitelů budou hlav-
ní součástí programu. Od 15 do 
16.30 hodin se na pódiu vystřídají 
děti z bílinských mateřských a zá-
kladních škol a základní umělecké 
školy s divadlem Uličník, které si 
připravilo s kouzelníkem Pavlem 

Dolejškem dva vstupy o Betlému 
dříve a nyní. Ve výstavní síni U 
Kostela, která prochází částečnou 
rekonstrukcí, bude mít své dílničky 
Dům dětí a mládeže Bílina. Od 16 
hodin proběhne zvuková zkouška 
skupiny Perutě a návštěvníci se za-
tím budou moci občerstvit dobro-
tami a svařákem, nakoupit dárky na 
vánoce u stánků šikovných rukou a 
zpříjemnit si tak čekání na koncert 
skupiny se zpěvákem a hvězdou 
show Tvoje tvář má známý hlas 
Milanem Peroutkou. Jen co dohrají 
a fanoušci dotleskají, začne odpo-
čítávání do rozsvícení vánočního 
stromu, které jako již každoročně 
zakončí ohňostroj.

Martina Tuháčková
Kulturní centrum Bílina

Program: 
15 až 17 hodin
VÁNOČNÍ KOUZLENÍ V BETLÉMĚ
účinkují  Jiří Balda, herci z  divadla 
Uličník a iluzionista Pavel Dolejška
vystoupení dětí z bílinských MŠ, ZŠ, 
ZUŠ G. Waltera  Bílina

17 hodin
MILAN PEROUTKA a kapela  PERUTĚ
 
18 hodin
ROZSVÍCENÍ STROMU PRVNÍ SNĚ-
HOVOU VLOČKOU, ohňostroj

moderuje Jiří Balda
 
doprovodný program: stánky šikov-
né ruce, stánky s občerstvením, vý-
stavní síň U Kostela – výtvarné dílny 
DDM Bílina

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 
Mírové  náměstí  Bílina

 

15 – 17 hodin  

VÁNOČNÍ KOUZLENÍ V BETLÉMĚ 
moderuje  Jiří Balda, herci z divadla Uličník  

a iluzionista Pavel Dolejška 
vystoupení dětí z bílinských MŠ, ZŠ, ZUŠ G.Waltera Bílina 

17 hodin 

 MILAN PEROUTKA a kapela  PERUTĚ 
18 hodin  

 rozsvícení stromečku první sněhovou vločkou 

OHŇOSTROJ 
doprovodný program: 

 stánky ŠIKOVNÉ RUCE, stánky s občerstvením
výstavní síň U Kostela - výtvarné dílny DDM Bílina 

www.kcbilina.cz 
 
 
 

 

Z výstavní síně bude víceúčelový sál

Výstavní síň U Kostela prochází modernizací. Z výstavní síně vznikne 
víceúčelový sál. Prostor byl využíván pro výstavy a byl tomu přizpůso-
ben. Město však chce využívat síň i pro příležitostné komorní koncerty, 
je tedy zapotřebí provést úpravy pro víceúčelové využití. Základní úpra-
vou je vznik jeviště a instalace akustických prvků. Nedílnou součástí 
rekonstrukce je i vybudování zázemí účinkujících.                              (pn)
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Večer s přehlídkou i tancem ukáže krásu žen

Zajímá vás ezoterika? Přijďte do knihovny

Nemocnici malovaly celé rodiny

Kavárna nabízí posezení venku a v teple

Móda, krása i dobrá srdce zaplní 
Schmettanovu vilu. V sobotu 11. 
listopadu se tam od 18 hodin bude 
konat akce s názvem Beauty Ladies, 
kterou pořádá taneční skupina Bo-
lly Ladies a Butique Beauty 2000. 
Diváky čeká vystoupení několika 
tanečních skupin a tanečních stylů. 

Městská knihovna zve na besedu s 
názvem Tělo napoví, která se koná 
v úterý 14. listopadu od 17 hodin. 
Přednášet bude terapeutka Antonie 
Krzemieňová, která se dlouhodobě 
věnuje praktické ezoterice a tento 
na první pohled trochu záhadný 
obor také vyučuje ve škole. Ve své 

Taneční skupiny budou z Ústí nad 
Labem, Teplic i Mladé Boleslavi. 
Taneční skupina Bolly Ladies tím-
to vystoupením oslaví sté veřejné 
taneční vystoupení. Na programu 
dále budou dvě módní přehlídky 
butiku Beauty 2000, které ukáží 
kolekci společenských a večerních 

praxi se setkává s mnoha klienty a 
zajímavými případy a příběhy, které 
se občas dotýkají věcí mezi nebem 
a zemí. „Životní událost nastarto-
vala mou cestu hledání a změnu 
pohledu na život. A tak vedle své 
běžné pracovní profese ekonoma 
jsem absolvovala kurzy některých 

šatů na letošní podzim a zimu a 
také doplňkové šperky. Přehlídku 
předvedou takzvané nemodelky, 
účast na přehlídce přislíbila i fina-
listka Miss Prima křivky Štěpánka 
Poláková. Po celý večer bude pro-
bíhat sbírka materiální pomoci pro 
děti z FOD Klokánek Teplice. Ná-

alternativních terapií. Pustila jsem 
se mimo jiné i do studia psychoso-
matiky u jedné kanadské lékařky, 
která vyučuje podle díla onkologa 
doktora Hamera. Spojení psycho-
somatiky s myšlenkou dalo mému 
životu kromě zdraví také odpovědi 
na mnohé otázky a nový rozměr. 

Hornická nemocnice s poliklinikou 
vyhlásila v září soutěž na téma Ne-
mocnici maluje celá rodina. Děti  
i za pomoci dospěláků měly na-
malovat obrázek naší nemocnice 
nebo jejího okolí. Mohly nakreslit  
i svoji představu, jak by měl vypadat 
odpočinkový park v našem areálu. 
Všechna donesená díla jsou vysta-
vena v prostorách nemocnice. Dě-
kujeme za všechny obrázky, které 
po výstavě budou zkrášlovat pokoje 
našich pacientů na stanicích LDN. 
Hlasovat o nejhezčí obrázek moh-

Kavárna My Café v Želivského uli-
ci nabízí další rozměr vychutnání 
si dobré kávy. Pro nastávající zimu 
totiž zprovoznila zastřešenou ven-
kovní terasu s vyhříváním. Lidé 
si tam mohou pochutnat třeba na 
vietnamské kávě, která je velmi pří-
jemně aromatizovaná a připravuje 
se přímo v konévce u zákazníka. 
Terasa je flexibilně sestavená, jak-

mile nastane teplé počasí, sundají 
se postranice a posezení bude rá-
zem čistě venkovní. 
Kdo zrovna nemá chuť na kávu, 
může si vybrat z různých druhů 
takzvaných fresh nápojů, tedy čers-
tvých ovocných šťáv. Kavárna nabí-
zí posezení i ve vnitřních členitých 
prostorách. Nachází se v ulici Želiv-
ského vedle Sport baru. Kapacita je 

devětatřicet míst, v případě potřeby 
je možné ji navýšit. Od pondělí do 
čtvrtka si lidé mohou na kávu zajít 
již od osmi ráno a zavírá se v devět 
večer. V pátek a v sobotu je kavárna 
otevřená od 10 do 23 hodin a v ne-
děli od 11 do 19 hodin. Zavírací ho-
diny jsou ale orientační, v případě 
zájmu zákazníků se mohou upravit. 

(pn)

vštěvníci totiž mohou nosit napří-
klad trvanlivé potraviny, vitamíny, 
školní potřeby, dětské kosmetické  
a drogistické zboží či sladkosti. 
Lidé se mohou těšit i na doprovod-
ný program, například prezentaci 
kosmetického salonu, masážního 
studia, kadeřnice a podobně.     (pn)

Stejně jako některým dalším li-
dem,“ uvedla terapeutka.

Beseda se bude konat v klubovně 
městské knihovny, vstup je zdarma. 

Eva Padevítová
Městská knihovna Bílina

li lidé na facebooku nebo přímo v 
prostorách HNsP.
Zúčastnili se žáci základních škol 
různých věkových kategorií. 

V hlasování zvítězili:

1. místo – Kryštof Ort, 8.A, ZŠ Za 
Chlumem
2. místo – Zuzana Krásová, 3.A, ZŠ 
Aleská
3. místo – Kristýna Ščuková, 6.B, 
ZŠ Za Chlumem

HNsP
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Umíte Rummikub a Cortex? Přihlašte se 
na mistrovství ČR v deskových hrách
Krajské kolo Mistrovství ČR v des-
kových hrách připravuje Dům dětí 
a mládeže v Bílině.  
Soutěžními hrami pro letošní rok 
jsou Rummikub a Cortex. Rummi-
kub je hra velmi podobná karetní 
hře Žolíky – vykládají se zde jak po-
stupky, tak skupiny. Každé dva roky 
postupuje nejlepší dospělý účastník 
z naší republiky na mistrovství svě-
ta. Letos dospělí soutěží o finále v 
Jižní Americe, které se bude konat v 
roce 2018. Soutěž začne 12. listopa-
du od 8.45 hodin v domě dětí. 

Cortex je hra, která procvičuje lo-
gické myšlení, paměť, postřeh, ale 
také schopnost rozpoznávat před-
měty podle hmatu nebo schopnost 
řešit úkoly pod časovým tlakem.
Do soutěží se může přihlásit každý, 
kdo ovládá pravidla výše zmíně-
ných her. Nezáleží na věku, ani na 
místě bydliště. Každý účastník se 
však může zúčastnit pouze jednoho 
krajského kola. Přihlášky přijímáme 
do naplnění kapacity. První dva z 
každé kategorie a každé soutěže po-
stupují do národního finále, které 

proběhne v Praze dne 2. 12. 2017.
Věkové kategorie jsou určeny ro-
kem narození soutěžících: r. 2004 a 
mladší, r. 2000 – 2003, r. 1999 a star-
ší. Startovné v těchto soutěžích je 30 
korun v prvních dvou kategoriích, 
dospělí platí 50 korun. Výherci na 
prvních třech místech obdrží hry 
od sponzorů, všichni ostatní malou 
pozornost. Pro všechny soutěžící 
máme připraveno malé občerstvení. 
Po celou dobu soutěže bude otevře-
na herna s deskovými hrami.
Doprovodnou soutěží tohoto mist-

rovství je nepostupová hra Tučňáci 
na ledu, kterou známe z minulých 
let. Patří do kategorie logických her 
Smart Games. Pět tučňáků klouže 
po dílcích hry všemi směry. Úko-
lem je nejen umístit všechny dílky 
na správná místa, ale také vybrat 
pro každý dílek ten správný tvar. 
Startovné je 20 Kč v každé kategorii 
a i zde se můžete těšit na pěkné ceny. 
Přihlášky přijímáme v recepci 
DDM Bílina.

Krista Sýkorová
ředitelka DDM Bílina

SOUTĚŽ NA LISTOPAD
Znáte své město?
Kde se nachází budova s vyobrazenými reliéfy? 

Odpověď posílejte na adresu bilinsky-zpravodaj@seznam.cz.
Správná odpověď z minulého čísla:
Dům najdeme v Seifertově ulici s lékárnou. Děkujeme za poslané podněty a připo-
mínky. Šťastným výhercem se stala Dagmar Šťastná z Bíliny a získává dárkový pou-
kaz v hodnotě 250 korun do vinotéky Bez kocoura. Nejen milovníci vína ocení kvalitu  
z moravské vinice Žůrek. 

Výherkyně z minulého čísla Blažena 
Koucká z Bíliny.   Foto: Lada Laiblová
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Vývoj společnosti školství neprospívá

Obce si užily dožínky 
i svěcení sochy

Nad Razicemi létali 
draci a voněly dýně

Školní rok 2017/18 je v plném prou-
du a společností zahýbaly volby, 
které rozhodly o dalším směřování 
České republiky. Politika je jedna 
věc a školství pak druhá, která s ní 
ale úzce souvisí. Dalo by se říci, že 
bohužel zatím v porevolučním vý-
voji naší společnosti našemu škol-
ství příliš neprospívá. Od zahájení 
inkluze 1. září 2016 došlo k obrov-
skému nárůstu administrativy v 
souvislosti se žáky se specifickými 
problémy učení. Zejména pak za-
řazování žáků s lehkou mentální 
disfunkcí do běžných škol přináší 
nejen takovýmto žákům, ale i rodi-
čům a učitelům nemalé problémy, 
ke kterým by v případě jejich do-
cházky do praktických škol buď vů-
bec nedocházelo, nebo by jich bylo 
mnohem méně. 
Je potřeba říci, že v praktických 
školách mají žáci ve vzdělávacím 
programu více hodin praktického 
vyučování a hlavně tam učí učitelé 
s vystudovanou speciální pedagogi-
kou. Tedy učitelé, kteří jsou na tyto 
děti připraveni a jsou to opravdu 
odborníci na slovo vzatí. Na běž-
ných základních školách je speciál-
ních pedagogů absolutní nedosta-

Staročeské dožínky a po-
svícení si užili obyvatelé 
Červeného Újezdu a okol-
ních obcí. Veselici uspořá-
dal spolek Veselý venkov  
a konala se za podpory 
obce Hrobčice.  
Součástí oslav bylo i svě-
cení sochy sv. Jana Nepo-
muckého, patrona obce 
Červený Újezd. 
Kolem roku 1926 mu-
sela socha pravděpo-

V Razicích si malí 
i velcí užili dra-
kiádu spojenou 
s dlabáním dýní. 
Nejkrásnější vy-
dlabaná dýně byla 
odměněná, stejně 
jako pokrm z dýně, 
který porotě nejví-
ce zachutnal. 
Pro děti byly při-
pravené soutěže s 
dračí tématikou, 

tek nebo dokonce chybějí vůbec. U 
dětí pak dochází k tomu, že v běžné 
škole nezažijí úspěch, a pak se často 
uchylují ke kázeňským přestupkům, 
k neprospěchu, k nechuti chodit do 
školy a s tím spojenými bolestmi 
břicha apod. Dalo by se tedy říci, že 
je to přinejmenším kontraproduk-
tivní a pro praktické školy likvidu-
jící. 
Náš český systém speciálního škol-
ství byl doposud perfektně propra-
covaný a celá Evropa by nám ho 
mohla závidět. Bohužel naši politici, 
kteří školství mnoho nerozumí, roz-
hodli jinak. Rovněž tak povinný po-
slední rok docházky do mateřských 
škol pro předškolní děti je činem 
nepromyšleným a chybným. Vždyť 
před touto legislativní úpravou pra-
videlně navštěvovalo mateřské ško-
ly více než 90 procent dětí. Tímto 
neodborným rozhodnutím vlastně 
rodiče přišli o právo nechat si své 
děti, například pokud pracují na 
směny, některý den doma, a brání 
tak v tom, aby děti byly v rodinném 
prostředí. Nemluvím nyní o těch 
rodičích, kteří nepracují a jejich 
děti do mateřských škol nechodily 
a nyní stejně nechodí. Ředitelkám 

dobně ustoupit stavbě 
nové kaple. V roce 2017  
díky iniciativě spolku 
Veselý venkov a finanč-
nímu přispění zdejších 
německých rodáků opět  
ozdobila náves v Čer-
veném Újezdu. Posvětil  
ji bílinský vikář Marcin 
Saj.

Spolek Veselý venkov

větší děti a dospělí si 
zahráli volejbal, no-
hejbal a stolní tenis. 
Po celý den si mohli 
zájemci nechat na ob-
ličej namalovat motiv 
zvířátka nebo pohád-
kové postavy, zastřílet 
si z luku nebo ze vzdu-
chovky. Vše ukončilo 
rozdělání ohně a opé-
kání buřtů. 

(red)

mateřských škol od 1. září 2017 
narostla neuvěřitelným způsobem 
opět administrativa. Musely nově 
vytvořit vzdělávací program pro 
tyto děti, musí sledovat omluvenky 
rodičů dětí, které se do mateřské 
školy nedostavily, případně vytvo-
řit individuální vzdělávací plán pro 
děti rodičů, kteří o tuto možnost 
požádají. Nyní je to stejné, jako by 
tyto děti chodily do základní školy. 
Podle mého názoru je i zpochybněn 
školský zákon č. 561/2004 Sb. v jeho 
aktuálním znění, ve kterém je stano-
vena povinná školní docházka pro 
děti devět roků. Nyní je to vlastně 
deset roků. Ale je to opět věc politi-
ků, pravděpodobně ne příliš velkých 
odborníků v dané problematice. My 
ve školách, jak v mateřských, tak 
základních, již řadu let pracujeme 
ve spolupráci s poradenskými zaří-
zeními, jako jsou pedagogicko-psy-
chologické poradny a speciálně-pe-
dagogická centra, s dětmi, které mají 
problémy s učením či chováním. A 
to bez zbytečně neuvěřitelně vyso-
ké a složité administrativy, včetně 
přetěžování poradenských zařízení. 
Nyní se zjistilo, že odhad politiků na 
finanční náročnost na tato opatření 

Caesar 
Nejspíše ame-
rický buldok 
bez PP, asi 6 
až 7 let starý 
pes, váha při 

příjmu 46.7 kg, v kohoutku cca 
64 cm, čipovaný, otlaky, záněty, 
lysiny. K ostatním psům je zatím 
nekonfliktní, příliš pozornosti jim 
nevěnuje. 

Kryštůfek
Nejspíše srn-
čí pinč, cca 8 
let starý pes, 
váha při pří-

Jonatán
M í s t o 
odchytu 
B í l i n a , 
jedná se 
o kří-
ž e n c e 
staford-
š í r s k ý 
teriér x 

pitbulteriér x bullteriér, asi 2 roky 
starý pes, váha při příjmu 19.5 kg, 
v kohoutku cca 54 cm, ranky po 
těle - nejspíše od kousnutí. 

se nepovedl. Předpokládaná a slíbe-
ná finanční částka je třetinová, než 
je reálná potřeba.
Co říci závěrem mé úvahy o povaze 
českého předškolního a základní-
ho vzdělávání? Přes všechny tyto 
problémy věřte, že vaše děti jsou 
vzdělávány a vychovávány s nejlep-
šími úmysly pedagogy, kterým není 
jedno, jak budou tyto děti připra-
veny na jejich další studijní či pra-
covní život. Podporujte pedagogy, 
komunikujte s nimi, neklaďte na ně 
zejména výchovné povinnosti, které 
jsou v první řadě povinností rodičů. 
Pokud je dítě nevychované a ne-
disciplinované, nemůže dosahovat 
takových výsledků, kterých by pak 
mohlo dosáhnout.
Nebraňte se vybrat pro své děti 
učební obory bez maturity. Vždyť 
maturita je dnes tak zprofanova-
ná, že je pro jejich uplatnění na 
trhu práce daleko lepší mít kvalit-
ní řemeslné vzdělání a dovednosti. 
Následné možnosti velmi dobrých 
výdělků je velice pravděpodobné, 
protože řemeslníci na trhu práce 
opravdu chybí.

Mgr. Aleš Žák
ředitel ZŠ Hostomice

jmu 2.9 kg, v kohoutku cca 30 cm, 
lehce nedůvěřivý k cizím lidem, 
je kastrovaný, zuby ve špatném 
stavu, nyní zuby vyčištěny, špatné 
vytrhány. 

Flash
Místo od-
chytu Bílina, 
kříženec bel-
gický ovčák 
malinois, 6 
až 7 let starý 
pes, v ko-

houtku cca 63 cm, váha při příjmu 
36 kg. 

Pro více informací kontaktujte 
útulek v Jimlíně. Každý pejsek je 
čipovaný, očkovaný a odčervený. 
Vydán bude pouze do dobrých 
rukou. Pro osvojení pejska si po-
zorně přečtěte podmínky adopce 
na našich webových stránkách v 
sekci - co a jak. Všichni jsou vítáni, 
těšíme se na Vás. 

Volejte od 8 do 18.00 hodin. 
Tel.: 604 451 258, 
www.utulek-jimlin.cz  

PEJSCI Z ÚTULKU HLEDAJÍ DOMOV
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Ekologie není žákům cizí

Malí výzkumníci vynalezli revoluci ve vzdělávání

Předškoláci si prohlédli zámek

V letošním školním roce se opět 
na základních školách konají vý-
ukové semináře Ekologického 
centra Most pro Krušnohoří, ten-
tokráte probíhaly na ZŠ Lidická. 
Žáci měli možnost zjistit prostřed-
nictvím seminářů s názvy Staň se 
farmářem, Těžba a rekultivace a 
Co dýcháme spoustu zajímavých 
informací. Semináře probíhaly již v 
červnu a doposud jich bylo reali-
zováno celkem osm, dohromady s 
účastí 148 žáků.

Staň se farmářem
Seminářů Staň se farmářem se zú-
častnilo 34 žáků z 2. a 3. tříd. Pro 
žáky byl seminář připraven inter-
aktivní a zábavnou formou tak, aby 
děti pouze neseděly a poslouchaly, 
ale aby si i hrály, tvořily a zamýšle-
ly 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 některé produkty zeměděl-
ství osahat i očichat, například 
jednotlivá zrna řepky, pšenice, 

Desetičlenný tým výzkumných pracovníků z Domu dětí a mládeže Bílina se zúčastnil soutěže Praha 
patří dětem. Téma bylo Vynálezy, které ne/změnily svět. Vynález Mozkovna, který naši šikulové 
vynalezli a natočili k němu i propagační video, slavil velký úspěch.
Jde o převratnou technologii v oblasti vzdělávání. Už žádné dlouhé drahé doučování, pokud vám 
nejde se nějaký předmět naučit, vše vyřeší naše Mozkovna. Je to molitanem změkčená helma, která 
má na sobě čelní a spánkové elektrody, přes které vysílá ony vědomosti do mozku. Z boku této hel-
my je otvor na flash disk s obsahem učení, které zrovna potřebujete dohnat. Celé to funguje tak, že 
před spaním vložíte do helmy flash disk, nasadíte si jí na hlavu, připevníte elektrody a jdete v klidu 
spát. Ráno po probuzení sejmete elektrody, sundáte helmu a veškeré vědomosti již máte uložené v 
paměti. Můžete jít do školy, práce či přednášku naprosto připraveni!
A jak to v Praze vypadalo? Páteční večer v DDM Karlín patřil představování vynálezů. V sobo-
tu brzy ráno nás vzbudila siréna a bylo nám oznámeno, že neznámý zloděj ukradl veškeré plány  
k vynálezům, které se na vědecké konferenci prezentovaly. Naším úkolem bylo navštívit různá místa 
po celé Praze a získávat informace k dopadení onoho zloděje. Děti si vyzkoušely například daktylo-
skopii, plnily různé rébusy, míchaly protijed, sestavovaly elektrický obvod a dokonce vynalezly pas-
tičkomobil. V rámci vyšetřování jsme se dostali i do Národního technického muzea nebo do muzea 
MHD. Zloděje jsme nakonec dopadli a ze třinácti týmů, které na konferenci přijely z celé republiky, jsme vyhráli krásné páté místo. 

Krista Sýkorová, ředitelka DDM Bílina

Na začátku měsíce října se děti z Mateřské školy Maxe Švabinského, které navštěvují poslední 
ročník předškolního vzdělávání, zúčastnily velice pěkného výletu do zámku Ploskovice. Zdejší nad-
šenci zde v krásném prostředí zámecké zahrady i samotného zámku připravili pro děti zajímavý 
a poučný program. Děti na stanovištích plnily nejrůznější dovednostní a vědomostní úkoly, které 
jim zadávaly velice pěkně a efektně ztvárněné pohádkové postavy jako princezna, černokněžník 
či ohnivá žena. Úkolem dětí bylo získat indicie, které jim pomohou vysvobodit princeznu z moci 
zlého kouzelníka, což se jim nakonec samozřejmě povedlo. Na závěr výletu nám zbylo ještě trochu 
času, tak jsme měli možnost důkladně si prohlédnout okolí zámku a samotnou zámeckou zahradu. 
Zážitek byl umocněn také na podzim hezkým teplým počasím. 
Našim dětem se výlet velice líbil a už se moc těší na nějaký příští.                     Mgr. Michael Novotný

ječmene, slu-
nečnice, hořčice 
a kukuřice, ale i 
seno a slámu.
Žáci měli za 
úkol vyjmenovat 
druhy obilovin, 
které se u nás 
pěstují, zjistit, 
co se z daných 
obilovin vyrábí, 

jakým způsobem škodí mandelinka 
bramborová, skládat obrázky zvíře-
cích rodin, přičemž ke každé zvířecí 
rodině měli přiřadit kartičku s ob-
rázkem, co zvířátka jedí a jaký užitek 
nám poskytují.
Dále se snažili pečlivě pracovat na 
zadaných úkolech a s chutí se zapo-
jili do aktivit. Lektorka žáky poučila 
o nutnosti vážit si jídla a zbytečně 
ho nevyhazovat. Na konci semináře 
všichni účastníci obdrželi na památ-
ku diplom farmáře, kde měli sepsa-
né vše, co se naučili.

Těžba a rekultivace
Pětatřicet žáků z 8. a 9. tříd se zú-
častnilo semináře Těžba a rekul-
tivace. V první části semináře žáci 
zvládli projít nejen historií využívání 
přírodních zdrojů, vývojem hor-
ního práva, ale vysvětlili si i rozdíl 
mezi hlubinným a povrchovým 
způsobem těžby uhlí. Lektorka jim 
vysvětlila technologii těžby v dole, 
průběh a realizaci dalších úkonů 
souvisejících s těžbou a následnou 
rekultivací.

Po přestávce v druhé části se semi-
nář věnoval tématu rekultivace. Část 
teoretickou záhy vystřídaly aktivity. 
Nejvíce času zabraly studentům ná-
vrhy vlastních rekultivačních projek-
tů v různých typech krajin spojené 
s prezentací a obhajobou zpracova-
ných návrhů před spolužáky, peda-
gogy a lektorkami. Některé návrhy 
byly opravdu zajímavé a reálné, jiné 
spíše podléhaly velké fantazii a jejich 
proveditelnost byla z hlediska eko-
nomického, a především z hlediska 
životního prostředí zcela nereálná.
Během semináře některé aktivnější 
žáky například zajímalo, jaká je po-
řizovací cena velkých těžebních stro-
jů, co jsou to limity těžby nebo které 
domy by se daly umístit do zrekulti-
vovaného území. Lektorka se snaži-
la, aby získané informace ze seminá-
ře byly pro žáky přínosné a mohli je 
využít i v jiných předmětech, jako je 
třeba chemie, přírodopis, dějepis či 
zeměpis, nebo do následného studia 
na středních školách.

Co dýcháme?
V průběhu semináře Co dýcháme se 
žáci i jejich pedagogové dozvěděli 
více o atmosféře, složení vzduchu, 
znečišťujících látkách v ovzduší a je-
jich vlivu na zdraví člověka i ekosys-
témy, inverzi, smogu, rozptylových 
podmínkách, pochopili rozdíl mezi 
emisemi a imisemi, změřili si, jak 
dlouho vydrží bez vzduchu a pomocí 
přístroje Vitalograph zjistili svou vi-
tální kapacitu plic.

Další část byla věnovaná znečiš-
ťujícím látkám v ovzduší, jejich 
přirozeným a antropogenním 
zdrojům. Žáky překvapilo, že 
mezi přírodní zdroje znečištění 
mohou patřit i pyly z rostlin, které 
dokáží alergického člověka velmi 
potrápit.
S žáky pak lektorka probíra-
la globální, regionální a lokální 
problémy ovzduší. Většinou 
skoro všichni přišli na to, co 
ovzduší trápí na globální a regi-
onální úrovni. Problém jim však 
činilo přijít na lokální problémy  
v ovzduší, do této kategorie pat-
ří světelné a hlukové znečištění.  
U světelného znečištění si uká-
zali, jaký by měl být správný 
osvit pouličních lamp a jakým 
způsobem působí světlo v noci 
na lidský organismus i na živo-
čichy. Hlukové znečištění a pře-
devším měření hluku za pomoci 
hlukoměru patřilo mezi velmi 
oblíbenou aktivitu. Lektorka se 
společně se žáky snažila o simu-
laci hlučnosti ve třídě během pře-
stávky, šeptání, reprodukované 
rockové hudby a ticha. Na konci 
semináře si žáci vyplnili pracovní 
listy a poté si je společně s lek-
torkou zkontrolovali.
Semináře byly finančně podpoře-
ny městem Bílina.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most
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Den ochrany člověka za mimořádných událostí se konal v Lidické

Drak provedl děti podzimem

Poznávali život svatého Václava
 

Staňte se programátorem

Akce s názvem Den ochrany člověka za mimořádných událostí má již nezastupitelné místo 
v Základní škole Lidická, což dokazuje již deset let realizace. Letos se uskutečnila poslední 
zářijovou středu, jako vždy v prostoru parku na Kyselce a v přilehlém okolí. Tradičně jsme 
měli krásné slunečné počasí. Den ochrany člověka za mimořádných událostí slouží k praktic-
kému naplňování této tématiky, kterou žáci v různých předmětech v průběhu roku teoreticky 
probírají. V rámci této akce si všichni vyzkouší poskytování první pomoci jako je umělá masáž 
srdce, stabilizovaná poloha, obvazování, přenos raněných, ale také oblast mimořádných situ-
ací jako jsou typy výstražných signálů, postup při evakuaci osob, seznamují se s prací složek 
integrovaného záchranného systému. Své znalosti si ověřují v rámci týmové soutěže, kdy 
procházejí vytyčeným terénem, odpovídají na otázky a plní praktické úkoly, za které získávají 
body. Žáci jsou do týmu rozlosováni a v každém jsou tak náhodně děti ze 3. až 7. ročníku. 
Vedoucími týmů jsou vždy žáci 8. ročníku. Deváťáci pomáhají se zajištěním jednotlivých sta-
novišť a sami jsou na některých místech figuranty nebo lektory. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 
jsme měli dvacet dvanácti až třináctičlenných týmů. Dne ochrany se vždy účastní i třídy 1. a 2. 
ročníku, které se zapojují do praktických úkolů ze zdravovědy, městské policie a hasičského 
záchranného sboru.
Tato akce je mezi žáky natolik zažitá, že si každý rok můžeme ověřit nejen jejich teoretické a 

praktické znalosti, ale také schopnost týmové spolupráce a odpovědnosti starších žáků za své družstvo – mladší žáky. Starší žáci vlastně učí mladší 
žáky tomu, co se naučili v předchozích letech.
Tato rozsáhlá akce, které se celkově zúčastnilo více než 300 žáků, naplnila beze zbytku své poslání, a to nejen v oblasti ochrany člověka za mimořád-
ných událostí, ale zejména v oblasti osobnostní a sociální výchovy žáků.
Velké poděkování patří jako vždy městské policii, která nám pravidelně pomáhá se zajištěním jednoho z praktických stanovišť. Bohužel nám letos 
chyběla ukázka hasičského záchranného sboru, který je také každoročním účastníkem, ale žáci o ni nepřijdou, určitě ještě v nejbližší době ke společné 
aktivitě dojde.
Děkuji všem žákům i pedagogům za jejich obětavost a vstřícnost. Myslím, že tento den byl pro nás velmi přínosný a obohatil nás všechny o nové 
zkušenosti a zážitky.

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

Na podzim, kdy se příroda chystá ke spánku a vítr si hraje v korunách 
stromů, si děti v mateřské škole Aléská poslechly pohádku O dráč-
kovi Papíráčkovi, který se byl podívat na zvířátka v lese. Poté si děti 
povídaly o tom, že není drak jako drak.
Také si netradičním způsobem procvičily jemnou motoriku a špet-
kový úchop. Ježečkovi přidělaly kolíčky na prádlo na bodlinky  
a z krokodýla udělaly draka. Práci si náramně užily a podle toho se 
jim také povedla.                                                        Učitelky MŠ Aléská

Koncem září si žáci druhého stupně Základní školy Za Chlumem připomněli Den české státnosti. Peda-
gogové si připravili zajímavé prezentace včetně videí o dějinách českého národa, a objasnili tak dětem 
podstatu oslav tohoto státního svátku.
Nejvíce pozornosti se věnovalo svatému Václavovi a jeho rodu. Žáci se seznámili s životem svatého 
Václava, vyprávěli si o jeho vzdělanosti, pracovitosti a zbožnosti. Z legend a videí se dozvěděli o důvo-
dech jeho vraždy zosnované bratrem Boleslavem a seznámili se s životem a smrtí jeho babičky Ludmily. 
Své znalosti prověřovali v křížovkách, kvízech a testových otázkách. Veškeré získané informace pak 
promítli do tvorby rodokmenů sv. Václava a jeho podobizen, vyzkoušeli si tvorbu iniciál, vitráží či zpěv 
Svatováclavského chorálu.
Vzniklá díla jsou vystavena ve vestibulu a chodbách školy. Celý projektový den byl provázen příjemnou 
tvůrčí atmosférou.

Novotná Markéta, Melichová Dana
ZŠ Za Chlumem

K stávajícím modelářským kroužkům Domu dětí a mládeže v Bílině 
se již na jaře tohoto roku přidala i robotika. V našich klubovnách 
ožívají nejen ti velcí roboti, ale i ti malí – ozoboti. Děti s nimi pracují v 
kroužcích (roboti -úterý 15:00 -16:30 a středa 16:45 - 18:15, ozoboti 
pondělí 15:00 – 16:00), akcích i výukových programech určených 
základním školám.
Takového programu se zúčastnili šesťáci ze Základní školy Aléská. 
Všichni se ve dvojicích pokusili robota naprogramovat tak, aby splnili 
zadaný úkol - objet kužel. Úkol se zdál snadný, ale ne všem se ho 
podařilo splnit s úplnou přesností. Akci doprovázel smích a nadšení. 
Pokud byste měli zájem, přijďte se podívat a vyzkoušejte si sami, zda 
by vás bavilo být programátorem!                                     DDM Bílina
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V kroužku pracují se dřevem

Slunce prozářilo školku Děti se rozletěly za pohádkou

Děti vyzkoušely bosochodeckou stezku

Ovoce tvořily šikovné ruce z vlny
S novým školním rokem se 
opět rozběhla činnost zá-
jmových kroužků v dětském 
domově v Tuchlově. V pestré 
škále kroužků pod vedením 
kreativních vychovatelů na-
vázal na činnost v minulém 
školním roce také kroužek 
v naší polytechnické dílně. 
Na zahájení kroužku jsme si 
společně s dětmi naplánovali 
renovaci dřevěných jelínků, 
jejichž vzhled během roku 
poznamenalo počasí. Práce 
se dřevem naše děti a dorost 
velice baví, proto se můžeme 
těšit na nový vzhled našich 
jelínků. Opravdovou odmě-
nou pro všechny, kteří se 
na renovaci jelínků společně 
podíleli, bude jejich opětovná 
instalace do naší zahrady v 
podzimním hábitu.

Strejda Radek a děti

Děti z Mateřské školy Síbova si společně vytvořily sluníčko. Společ-
ně si namalovaly slunce a paprsky byly listy, které si samy nasbíraly 
a nalepily.

Učitelky MŠ

Do Mateřské školy Síbova přijelo Divadlo Řimbaba. Představilo se 
pohádkou Letem světem za pohádkou. Představení se dětem velmi 
líbilo, soutěžily, zpívaly i tančily. Připomněly si základy správného 
chování v divadle. Již se těší na další pohádky.

MŠ Síbova

Děti z Mateřské školy Síbova si zahrály na sadaře. Šikovnýma rukama 
si namotaly vlnou jablíčko či hruštičku a společně si vytvořily kouzel-
ný stromek do své šatny.

Učitelky MŠ

První seznámení dětí s 
obyvateli hmyzího hotelu 
a jejich významu pro při-
rozený koloběh v přírodě 
proběhlo v mateřských 
školách  v Hrobčicích, 
následovala MŠ Aléská, 
Čapkova a Za Chlumem v 
Bílině. 
Na přednášku si do naše-
ho areálu samy došly děti 
z MŠ M. Švabinského. Ty 
jako první vyzkoušely se 

svým učitelem bosocho-
deckou cestu. Hmyzí hotel 
má Pavel Rais těsně před 
dokončením, tak se nejen 
děti mohou těšit na prak-
tickou ukázku. 
Všichni se určitě rádi zapo-
jí do tvorby našeho parku 
s tím, že na svých vycház-
kách nasbírají šišky, větvič-
ky a další potřebný přírod-
ní materiál.

HNsP
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Senioři se podívali do muzea porcelánu Baltíci programovali při setkání

Klienti Domu se soustředěnou pečovatelskou službou si společně se 
členy Klubu důchodců Pražská II prohlédli Sklářské muzeum v Novém 
Boru. “Po zajímavé exkurzi pokračovali do Sloupu v Čechách, kde se 
občerstvili a užili hudební odpoledne s muzikou a tancem. Výlet si užilo 
celkem pětačtyřicet turistů z Bíliny,” uvedla vedoucí pečovatelské služby 
Markéta Kalivodová. 
Sociální pracovnice pro klienty na podzim připravují i další akce. Čeká 
je například beseda o prevenci i léčbě chřipky nebo výlet do plaveckého 
centra v Marienbergu.                                                                                  (pn)

Povltavské setkání Baltíků je tradič-
ní akce, které se malí programátoři z 
Domu dětí a mládeže Bílina každo-
ročně zúčastňují. Letos se konal již 12. 
ročník. Do Budějovic jsme dojeli jako 
vždy v poledne a už jsme se těšili do 
naší oblíbené restaurace na oběd a pak 
hurá trolejbusem do školy. Před pro-
gramováním nám ještě zbyla chvilka 
na protažení na hřišti. Téma letošních 
programů bylo pirátské. Hledali jsme v 

hloubi moře poklady, a také proti sobě bojovalo loďstvo královské pro-
ti pirátům. V barvě bílinského domu dětí bojovali v kategorii starších 
žáků Michal Švec, Jakub Martinovský, Adam Pícha a Vladimír Ada-
menko. Za mladší žáky soutěžili Jiří Kolman a Petr Kollár. Letos se sice 
nikdo na stupeň vítězů nedostal, ale i tak si zaslouží velkou pochvalu 
Michal Švec a Vladimír Adamenko za 9. a 10. místo v kat. B a Jirka 
Kolman rovněž za 10. místo v kat. A. Ostatní se umístili uprostřed sou-
těžního pole a nechali ještě minimálně 10 dalších za sebou.
Největší pochvalu si ale zaslouží paní učitelky ze ZŠ L. Kuby, které pro 
nás tak krásnou soutěž připravily.                                         Krista Sýkorová

Město přivítalo nové občánky

Fotbalisté pomohli nezaopatřeným dětem

Máme tu podzim a s ním i další ví-
tání našich nejmenších. Za účasti 
nejbližší rodiny byly do života při-
vítány tyto děti:
Dan Hemerlík, Matěj Soukup,  
Veronika Štáfková, Valentýna Polá-
ková, Nela Burdová, Lada Vaňková, 
Adam Homolka, Thomas Nytra, 
Bela Tölgová.
Naše nejmenší přivítala místosta-
rostka Veronika Horová, která 
jim do života popřála hodně štěstí  
a zdraví. Poděkování patří všem 
zúčastněným i těm, kteří se na této 
slavnostní akci podíleli. Jsou to děti z 
mateřské školky za přednes básniček  
a předání květin našim maminkám, 
panu učiteli ze základní umělecké 

významného dne si rodiče převzali 
pamětní list, dárky a podepsali se do 
naší pamětní knihy.

tří všem klukům, kteří se do Prahy 
vypravili, stejně jako jejich dopro-
vodu, trenérům Vilému Kindlovi a 
Václavu Mojžíšovi, kteří se klukům 
věnují. „Účast bílinských dorosten-
ců jsme uvítali. Vyběhali pro nás 

krásnou částku. S našimi malými 
dětmi a tetami, které se o ně stara-
jí, bychom si o ní mohli nechat jen 
zdát. Je to v letošním roce již druhý 
příspěvek od bílinských fotbalistů. 
Tím prvním byl výtěžek z jejich 

plesu, kdy jsme dostali dvacet tisíc 
korun. Jsou to peníze, které jsou 
vždy potřebné. Už se těšíme na další 
ples,“ uvedla Daniela Brníková, ře-
ditelka Klokánku v Teplicích. „Jsme 
rádi, že se svým malým dílem mů-
žeme podílet na dobré věci. Kdo jiný 
než sportovci by měl běhat? Máme 
radost z toho, že všichni kluci, kte-
ří byli v Bílině, do Prahy jeli. Nikdo 
se na nic nevymlouval. Je vidět, že 
to s mládeží není tak špatné, jak se 
někdy říká. V Praze každý z nich 
oběhl okruh alespoň desetkrát,“ 
doplnil Petr Procházka za všechny 
fotbalisty.

FK Bílina

školy Jiřímu Bidrmanovi za hudební 
doprovod. Všem výše jmenovaným 
patří velký dík. Na památku tohoto 

Fotbalový klub Bílina není jen fot-
bal. Několik posledních let se fot-
balisté věnují i charitativním aktivi-
tám. Tou poslední byla účast týmu 
dorostenců na akci Harfandění v 
Praze. Jednalo se o charitativní běh 
v okolí OC Harfa a O2 arény. Každé 
uběhnuté kolo dlouhé 1 200 metrů 
znamenalo 100 korun pro vybraný 
Klokánek. Bílinští již tři roky spolu-
pracují s Klokánkem v Teplicích, a 
proto logicky výtěžek z naběhaných 
kol patřil jim. 
Bílinští dorostenci pro Klokánek 
vyběhali krásných 23 200 korun. 
Nejvíce kol, sedmnáct, vyběhal Da-
niel Zámostný. Poděkování ale pa-

Milí spoluobčané,
dovoluji si vás touto cestou pozvat 
na nové vítání občánků, které se 
uskuteční v úterý 19. prosince 2017 
od 14:30 hodin, popřípadě od 15:30 
hodin v obřadní síni městského úřa-
du Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem, mo-
hou přijít přihlásit své dětičky na 
matriku, I. poschodí, č. dveří 214, 
kde předloží rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz - nejpozději týden 
před konáním slavnostní akce.
tel.č. 417 810 848 e-mail: tuckova@
bilina.cz

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika 
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Kotlíkové dotace podávejte elektronicky

Farníci si pochutnali 
na jablkách

Seniorům přednášel 
ředitel hospicu

Ústecký kraj v současné vlně kotlí-
kových dotací rozdělí 156 milionů 
korun. Novinkou je letos hlavně 
možnost výhradně elektronického 
podání žádosti přes internet, kde si 
mohou žadatelé předvyplnit potřeb-
né dokumenty již v těchto dnech. 
Celkově by v našem kraji mělo být 
vyměněno 1 683 kotlů.
Na nový zdroj tepla může domác-
nost získat až 127 500 korun. Hlav-
ní novinkou pro kotlíkové dotace 
je zjednodušené podání žádosti, a 
to z pohodlí domova přes internet. 
„Zvolili jsme tento způsob, aby ža-
datelé již nemuseli stát hodiny před 
úřadem a čekat, až se otevře poda-
telna, aby žádost odevzdali mezi 
prvními. Věřím, že i tentokrát bude 
o dotace velký zájem. Ústecký kraj 
byl teprve druhým krajem, který se 
před lety do vyhlášení kotlíkových 

V bílinské faře se již popáté konal 
Den jablka. Farníci se nejprve sešli 
při bohoslužbě, poté na faru dones-
li domácí štrúdly nebo jiné pečivo. 
Společně si pak pochutnali na jab-
lečných dobrotách, popovídali si a 
nakonec i ocenili pekaře, kterému 
se sladkost nejvíce povedla.         (pn) 

V Klubu důchodců Pražská I se ko-
nala beseda na téma hospicové péče. 
Přítomné seznámil ředitel Hospicu 
knížete Václava Lubomír Kníže o 
službách, které zařízení nabízí. Lidé 
se ptali, zda jsou služby spoplat-
něné, kdo v hospicu pracuje i co 
vše mohou využívat. Podrobnější 
informace z této akce přineseme v 
prosincovém čísle Bílinského zpra-
vodaje.                                             (pn)

dotací zapojil. Lidé z Ústeckého 
kraje mohou nyní žádat již popáté,“ 
uvedl hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. Po elektronickém 
odeslání kompletní žádosti přijde
žadateli potvrzení, do čtyřiadvaceti 
hodin přijde i pořadové číslo žádos-
ti, později potvrzená žádost, kte-
rou je nutné vytisknout, podepsat 
a v listinné podobě vše do 10 pra-
covních dnů doručit na podatelnu 
krajského úřadu. Žádost je možné 
podávat až do konce ledna 2018. V 
případě, že budou do této doby vy-
čerpány finanční prostředky, bude 
příjem žádostí ukončen dříve. 
Další novinkou je, že nebude pod-
pořena výměna za nový kotel vý-
hradně na uhlí. „Celkem devět mili-
ard korun z takzvaných kotlíkových 
dotací, které jsme pro české domác-
nosti vyjednali v Evropské komisi, 

pomůže k výraznému zlepšení kva-
lity ovzduší také v Ústeckém kraji. 
Právě staré kotle na tuhá paliva se 
výrazně podílejí na znečištění naše-
ho ovzduší. Nové ekologické zdroje, 
na které dáváme peníze právě z kot-
líkových dotací, znamenají nejenom 
mnohonásobné snížení emisí pra-
chu a rakovinotvorného benzoapy-
renu, ale uspoří navíc také peněžen-
ky všech, kteří v programu uspějí. 
Provoz nových ekologických kotlů 
je totiž daleko úspornější. Doposud 
bylo vyměněno více než 21 tisíc sta-
rých kotlů v první vlně kotlíkových 
dotací, dalších 7 tisíc výměn je ještě 
v realizaci. Ve druhé vlně přibude 
dalších minimálně 35 tisíc výměn.  
Na ně máme tentokrát připraveno 
3,4 miliardy korun,“ řekl ministr 
životního prostředí Richard Brabec. 
Jde již o pátou výzvu vyhlášenou 

Ústeckým krajem. V minulých le-
tech šlo na výměnu kotlů více než 
200 milionů korun. „Žadatelé nej-
častěji volí kombinovaný kotel, tedy 
na uhlí i biomasu. Velký zájem je 
také o tepelné čerpadlo. To jsou 
údaje z posledních výzev, které již 
máme za sebou. Pravidelně jsou 
také prováděny kontroly. V rámci 
jedné kontroly bohužel řešíme i jed-
no trestní oznámení. Bylo podáno 
na společnost, která zprostředko-
vávala právě čerpání dotací na nové 
kotle,“ uvedl náměstek hejtmana 
Stanislav Rybák.
V aktuální výzvě není již vyžadová-
no provádění mikroenergetických 
opatření a ani dokládání Průka-
zů energetické náročnosti budov 
(PENB). Bude možná pouze výmě-
na stávajících kotlů na tuhá paliva 
výhradně 1. a 2. emisní třídy.     (red)

Farmářské trhy pro letošek skončily
Poslední farmářské trhy zaplnily Žiž-
kovo náměstí na konci října. Lidé si 
mohli zakoupit čerstvou zeleninu a 
ovoce od regionálních dodavatelů, 
kvalitní uzeninu či sýry. Farmářské 
trhy se v Bílině opět začnou konat 
zjara, o přesných termínech budeme 
včas informovat.                             (red) 
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 Návrh opatření obecné povahy Mi-
nisterstva zemědělství ČR o zastavení 
jiných těžeb než těžeb nahodilých a 
zpracování těžeb nahodilých, vznik-
lých ke dni účinnosti tohoto opatření.

 Právní rozbor obecně závazné 
vyhlášky č. 8/2015 – o zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného 
pořádku a zlepšení vzhledu města, 
zaslaný odborem veřejné správy, 
dozoru a kontroly Ministerstva vni-
tra ČR.

 Informace jednatelky společnosti 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina:
* o personálním zabezpečení zubní 
pohotovosti a aktualizaci mzdové-
ho předpisu zubní pohotovosti k 
01.10.2017.
*o zhodnocení hospodaření nákla-
dového střediska „Sociální lůžka ve 
zdravotnickém zařízení“
* o nadstandardním personálním 
zabezpečení RHB ambulance a re-
habilitace v lůžkové části nemocni-
ce a plánovaných úpravách na RHB 
ambulanci.
* o předloženém pracovním návrhu 
rozpočtu na rok 2018 a střednědo-
bý plán hospodaření na následu-
jící období společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, v souladu se zákonem o pra-
vidlech rozpočtové odpovědnosti

 Zápis z jednání komise pro rozvoj 
a cestovní ruch z 06.09.2017.

Rada města na své 17. schůzi konané 6. října mimo jiné:

Uložila:

 Tajemníkovi městského úřadu 
připravit návrh obecně závazné vy-
hlášky, kterou se zruší část obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2015 – o za-
bezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku a zlepšení vzhledu 
města, v souladu s doporučením 
Ministerstva vnitra ČR, odboru do-
zoru a kontroly.

Schválila:

 Podání žádosti o dotaci z Pro-
gramu na podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji 
na období 2017–2025 na projekt 
„Pořízení sběrných nádob na tříděný 
odpad“.

 Stanoviska bytové komise dle zápisu 

z 20.09.2017, vyjma bodu h) a bodu o).

Souhlasila:

 S návrhem postupu odboru ne-
movitostí a investic, a to zajištění 
promítacího plátna dle návrhu vy-
cházejícího z revizní zprávy, zpra-
cované panem Pavlem Zemanem, 
revizním technikem zdvihacích za-
řízení, a po té obnovit provoz Měst-
ského divadla Bílina s omezením, a 
to pouze jako kino.

Zamítla:

 Návrh na zvýšení sazby měsíč-
ního nájemného v bytech ve vlast-
nictví města Bíliny, sazba zůstává 
ve stejné výši 35 Kč za m2 podla-
hové plochy bytu, s účinností od 
01.01.2018.

Jmenovala:

 Paní Vendulu Vodičkovou, 1. mís-
tostarostku města pro věci neinves-
tiční, členkou komise pro mládež a 
kulturu Euroregionu Krušnohoří.

 Mgr. Aleše Tallowitze a pana Pav-
la Bártu členy školské rady při ZŠ 
Aléská 270, Bílina, Ing. Ladislava 
Kvěcha a pana Martina Kačírka čle-
ny školské rady při ZŠ Za Chlumem 
524, Bílina a Mgr. Zuzanu Bařtipá-
novou a pana Jaromíra Sochora 
členy školské rady při ZŠ Lidická 
Bílina.

Zvolila:

 Paní Vendulu Vodičkovou,  
1. místostarostku města pro věci 
neinvestiční, členkou hodnotící 
komise pro posouzení a hodnocení 
veřejných zakázek malého rozsahu 
pro Městský úřad Bílina.

Pověřila:

 Vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zajištěním energetického 
štítku restaurace U Kádi, Bílina, 
a na základě výsledků navrhnout 
další kroky k rekonstrukci vnější 
fasády, případně i střechy tohoto 
objektu.

 Ing. Andreu Novákovou, jed-
natelku společnosti Hornické ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o., Bí-
lina, zpracováním harmonogramu  
k ukončení poskytování sociálních 
služeb ve zdravotnickém zařízení.

Delegovala:

 Paní Vendulu Vodičkovou,  
1. místostarostku pro věci neinves-
tiční, zastupováním ve všech orgá-
nech Hospodářské a sociální rady 
Teplicka, Euroregionu Krušnohoří, 
Severočeského sdružení obcí, Sdru-
žení lázeňských míst a Euroregionu 
Labe.

Vzala na vědomí:

04.06.–09.06.2018.
 Závěr zjišťovacího řízení – roz-

hodnutí doručované veřejnou vy-
hláškou Krajským úřadem Ústec-
kého kraje – odborem životního 
prostředí, ve věci záměru Adaptace 
kolejové nakládky prachového uhlí 
na nové přepravní systémy.
Zápisy z jednání:
*komise pro životní prostředí a do-
pravu, konané 20.09.2017.
*sociálně zdravotní komise konané 
26.09.2017
*komise pro školství, kulturu a 
sport ze 04.10.2017.

Rada města na své 18. schůzi, která se konala 17. října, mimo jiné:

Schválila:

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Ma-
teřskou školou Ohníč, jako příjem-
cem ve výši 10.000 Kč na pořízení 
interaktivní tabule v roce 2017.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spol-
kem AKB GYM BÍLINA, z. s., jako 
příjemcem ve výši 12.000 Kč na do-
vybavení klubu pro děti a dorost v 
roce 2017.

 Návrh na zápis do Kroniky města 
Bíliny za rok 2016.

Souhlasila:

 S opravou stánku určeného k vý-
robě a opravy galanterie z usní a 
jiných materiálů, dle návrhu ředi-
telky Městských technických služeb 
Bílina.

 Se zapojením fondu investic 
Městských technických služeb Bí-
lina ve výši 950.000 Kč na úhradu 
stavebních úprav v areálu kasáren.

 S prohlášením, že silniční vegeta-
ce v průjezdním úseku silnice I/13, 
není a nikdy nebyla ve vlastnictví 
města Bílina.

Jmenovala:

 Bc. Pavla Ryjáčka tajemníkem 
komise pro životní prostředí a do-
pravu namísto Bc. Bohumila Sen-
tenského.

Vzala na vědomí:

 Splnění usnesení, kterým bylo 
uloženo tajemníkovi městského 
úřadu pověřit odbor dopravy – pře-
stupky, pro vedení řízení ve věci vy-
dání opatření obecné povahy.

 Informaci 1. místostarostky měs-
ta o plánovaném mezinárodním 
setkání mládeže v Bílině v termínu 

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

Františka Markvarta  

Josef Mergl Antonín Stružka Jan Vrška 

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka

Dne 14. prosince 2017 by oslavil 
Ještě chvíli jsem tu chtěl být, rodnou 

krajinu navštívit. 
Osud tomu chtěl jinak a já musel odejít. 

Dne 24. října 2017 jsme si připomněli 
3. výročí úmrtí pana

Dne 11. listopadu 2017 to bude 8 let, 
co nás navždy opustil milovaný manžel, 

taťka, dědeček pan 
Dne 9. listopadu uplynul rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný bratr 

Dne 16. října uplynuly 3 roky, 
kdy nás navždy opustil milující manžel, 

tatínek a děda

Alena Vítová Karel Ottenschläger

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 17. listopadu oslaví 
krásné životní jubileum paní 

Dne 28. prosince oslaví krásné  
70. narozeniny pan 

Vše nejlepší k narozeninám, hodně 
štěstí, zdraví a lásky přejí 

sestra Eva a dcery Jaroslava a Žaneta  
s rodinami. Díky, že jsi.

Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví  
a spokojenosti přeje manželka Antonie, 

synové Karel a Roman, nevěsty Lucie  
a Marcela, vnoučata a pravnučka.

své 80. narozeniny. 

S láskou stále vzpomíná manželka 
Stáňa, syn Václav, dcera  

Marta a vnoučata. 
Stále s láskou vzpomínáme 
Manželka a děti s rodinami 

S láskou a úsměvem vzpomínáme na 
krásná léta, která jsme spolu prožili. 

Nikdy nezapomeneme. 
Manželka Zdeňka, Pepíno, Berta,  

a Lucka s rodinou 

Vzpomíná sestra Alena, bratr Miloš  
a ostatní příbuzní.

S láskou vzpomínají manželka, syn 
Honza a dcera Míša s rodinou.

Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou.

Nejvýznamnějším listopadovým svátkem je Památka zesnulých, lidově nazývaná dušičky.
Od roku 998 se konají svátky zesnulých 1. a 2. listopadu. Venkovské, ale i městské hřbitovy se v těchto dnech vyzdobily a rozzářily zapálenými svíčkami.
V některých oblastech se peklo i zvláštní pečivo nazývané dušičky pro žebráky, pocestné a vůbec chudý lid.
Kult zemřelých hrál v lidských společenstvích důležitou roli už odpradávna. Víra, podle které lidská duše neumírá, dala vzniknout velkému množství 
rituálů a tradic. Svátek zesnulých v různé obměně slaví lidé na celém světě. Kromě českých dušiček je to například americký Halloween nebo japonský 
Svátek světel.
Dnes se stále hroby zdobí květinami, věnci a zapálenými svíčkami.  Vzpomínáme tím na naše blízké a známé.
Svatý Martin má svůj svátek 11. listopadu. Jak se traduje, přijíždí na bílém koni, což se ale každý rok nestane. Jistě však vždy vyjde jiný pohled na tento 
svátek – martinské hody. Dnes se stále slaví téměř všude, zejména tam, kde je kostel zasvěcen tomuto patronovi. Protože už je docela zima, popíjí se 
svařené víno a slivovice, přikusují se hodové koláčky. Nu a nad upečenou martinskou husou se scházívali i přátelé a známí.
Nutno ještě připomenout, že svatý Martin představuje porozumění a dobrotu (známé je vyobrazení, jak dává žebrákovi polovinu svého pláště).
Když se na svatou Kateřinu 25. listopadu pomalu začíná odvíjet advent, bylo všem jasné, ž Vánoce jsou již za dveřmi. Kateřinskými zábavami také konči-
ly všechny oslavy, hody a svatby, na další se muselo několik týdnů čekat. Tento nepsaný zvyk se velice přísně dodržoval. Za jeho porušení následovaly 
sankce, například stání na pranýři nebo dva dny šatlavy.
Čtyři neděle před Vánocemi advent skutečně nastává. Nadcházelo období klidu, ranních návštěv kostela, domácího modlení se. Zpívaly se roráty, na 
dveře se připevňoval adventní věnec. Život se výrazně zklidnil, vše navozovalo atmosféru očekávání narození Krista.  

Mgr. Pavel Pátek
 Pranostiky:
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Listopadové sněžení neškodí osení.
Listopadový vítr slunce polyká.
V listopadu někdy sněží a někdy jen tak listí leží. 

Pár slov k svátkům v listopadu

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi příjemné prostředí na veřej-
ných záchodech v Bílině. Několikrát jsem již tuto službu využila. Přítomná 
paní byla vždy milá, prostředí bylo čisté a voňavé. Ještě jednou děkuji za 
ochotu a milý úsměv.                                                            Eliška Růžičková

Poděkování

Velmi děkuji sociálním pracovnicím z Domu se soustředěnou pečova-
telskou službou za zorganizování výletu do Nového Boru a Sloupu v Če-
chách. Po celý den o nás pečovaly s velikou starostlivostí, byly ochotné  
a nápomocné. Velmi se mi líbila návštěva muzea i odpolední hudební pro-
gram, kdy jsme mohli poslouchat muziku i tančit. Program celého dne byl 
pečlivě připravený s ohledem na naše potřeby. Děkuji.      

Antonín Schubert

Na tuto stranu vám rádi otiskneme přání k významným životním jubile-
ím obyvatel Bíliny nebo vzpomínku na místní obyvatele s fotkou  
i bez ní. Pokud máte zájem, pošlete text a případně fotografii na 

adresu bilinsky-zpravodaj@seznam.cz nebo vše přineste do infocentra 
na rohu radnice. Děkujeme. 

Poděkování

Dne 23. 9. 2017 uspořádal občanský spolek 2006 Bílina po dohodě s ma-
jitelem prohlídku bílinského zámku. Byl to nezapomenutelný zážitek, na 
který jsme se těšili, a dlouho v nás přebýval. 
Chceme touto cestou poděkovat paní Mgr. Jílkové, panu průvodci, který 
nás seznámil s historií zámku, a dalším členům spolku, kteří se podíleli na 
této akci, a přejeme jim v jejich činnosti mnoho úspěchů. 

Za kolektiv 25 členů mé zúčastněné skupiny
Blažena Vimmerová
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Druhá ztráta doma s týmem z Brné

Bílina trestala chyby žatecké obrany

Karatisté opět slaví světový úspěch

Bílinští se úspěšně prostříleli soutěžemi 

Další utkání doma sehrála Bílina s 
týmem Brné. Ta přijela na Kyselku 
s rychlými útočníky, kteří od začát-
ku zaměstnávali domácí obranu. 
Vypracované brejky domácí odvra-
celi, ale přesto hosté skórovali. Ve 
23. minutě kopali trestný kop z 25 
metrů, rozhodčí poslal domácí zeď 
do vzdálenosti minimálně 11 met-
rů, toho využil střelec hostí Králík 
a kolem zdi poslal nepříliš prudký 
míč k pravé tyči – 0:1. Bílině se po-
dařilo vyrovnat ještě do poločasu, i 

Soupeř, který přijel na Kyselku, pat-
ří k týmům, které chtějí hrát fotbal. 
Žatec má velmi dobrou útočnou 
fázi, soupeře přehrává ofenzivou. 
Nedostatky má v obranné hře a 
toho Bílina tentokrát dokonale vyu-
žila. Na domácí trávník se vrátil po 
zranění kapitán Mergl a omilostně-
ný střelec Tůma – oba byli posilou 
pro hru Bíliny, která hrála dopředu 
s chutí, dozadu pak pečlivě a zodpo-

vstřelil pracovitý záložník Pavlíček, 
který si vyměnil míč s „Kevinem“ 
Kotěšovským a po pěkném uvolnění 
přesně k tyči dal Pavlíček i poslední 
gól utkání v 68. minutě. Jediný gól 
hostí padl po začátku 2. poločasu z 
penalty za faul v pokutovém území. 
Pochvalu zaslouží kromě střelců i 
celá obrana Bíliny a výborné zákro-
ky předvedl i Kovačka v brance.

Petr Procházka

V září se konalo Mistrovství svě-
ta WSKA v Itálii. Mistrovství se 
zúčastnilo přes třicet států světa s 
počtem nad tisíc závodníků. I naše 
republika zde měla své zastoupení 

Po dvou letech se opět konala na 
střelnici v Ludvíkovicích u Děčí-
na soutěž ve střelbě z originálních 

vojenských zbraní do roku výro-
by 1945. Bílinští střelci klubu 0715 
Pavel Hubáček a Milan Zábranský 

puškové disciplíny nestřílí, přesto se 
zúčastnili a nevedlo se jim špatně. 
Po střelbě z pušky na 100 a 200 me-
trů obsadil Zábranský šesté a Hubá-
ček desáté místo. 
Ve střelbě z vojenské pistole na 25 
metrů to už byla jiná káva. Zábran-
ský celkem přesvědčivě obhájil své 
prvenství z minulého ročníku a Hu-
báčkovi po technických problémech 
se zbraní o pouhý bodík unikla 
bronzová příčka.
Druhý ročník soutěže Teplická pis-
tole 2017 ve střelbě z velkorážních 
krátkých zbraní 5+20 na terč 135P, 
který se konal na teplické Střelnici 

na Dolinách, uvítal i bílinské střel-
ce Pavla Hubáčka, Jiřího Krause a 
Milana Zábranského. Posledně jme-
novaný nezopakoval své pódiové 
umístění z jarní soutěže a v revolve-
ru bral bramborovou příčku za 191 
bodů. Tu bral i Hubáček v pistoli 
(také za 191 bodů), ale v revolveru 
se prostřílel na příčku třetí výkonem 
193 bodů. V součtu obou disciplín 
skončil celkově třetí. Krásné šesté 
místo si vystřílel v revolveru i Kraus 
s 180 body, u něhož to byla první 
účast na těchto závodech.

M. Zábranský, SSK 0715 Bílina

a klub SHOTO-
KAN KARATE 
DO MASOPUST 
BÍLINA měl opět 
zastoupení v Jar-
mile Masopus-
tové. Závodila ve 
všech disciplí-
nách KATA, KU-
MITE jednotlivci 
a v týmech.
Měli jsme mož-
nost tuto soutěž 

sledovat na internetu a vidět naše 
závodníky v akci. Jarmila v kata 
skončila ve druhém kole, v kumi-
te porazila Brazilku 2:0 a čekala na 
další zápas, který rozhodoval o po-

stupu do semifinále. Zápas s Ame-
ričankou začal velmi dobře, Jarmila 
vedla 1:0, ale bohužel ozvalo se staré 
zranění kolene a v posledních vte-
řinách boje své soupeřce podlehla 
soupeřce 1:2. A tak jí utekl postup 
do osmičky nejlepších.
Po soutěži jednotlivců začaly pro-
bíhat boje v týmech. Naše děvčata 
ve složení Masopustová, Köppelová 
a Košíková se probojovala v KATA 
TEAMu do finálové čtyřky. Do finá-
le postupovaly ze 4. místa, následo-
valy je Italky, Rusky a Němky. Děv-
čata si vybojovala 3. místo a stala se 
tak 2. vicemistryně světa WSKA. 
Patří jim od nás všech velká gratu-
lace, jsme na ně moc pyšní.

V poslední disciplíně KUMITE 
TEAM (Lucie Köppelová, Klára 
Kovářová a Jarmila Masopustová) 
v prvním kole porazily Švédky 3:0, 
potom nastoupily proti Němkám, 
kterým podlehly, a tak jim utekl po-
stup do finále. Děvčata tak skončila 
na 5. místě. I tak je to pěkný výsle-
dek.
Děkuji děvčatům, ale i celé repre-
zentaci JKA ČR. Všichni se podíleli 
na úspěchu naší republiky, která na 
tomto mistrovství světa skončila na 
krásném 7. místě. Je to velký úspěch.

Roman Masopust, předseda klubu
SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST 

BÍLINA

když přišla o kapitána Mergla, který 
se zranil při obranném zákroku a 
musel odstoupit. Vyrovnání zařídil 
Baran, který se po rohu opřel na 
hranici šestnáctky do odraženého 
míče a trefil přesně k tyči.
Druhý poločas začala Bílina tlakem 
a ten trval vlastně až do konce zá-
pasu. Hráči zaslouží pochvalu za 
snahu o dobrý výsledek, i když hráli 
bez osy týmu, kterou tvořili v mi-
nulých zápasech Mergl, Záhradský 
a Tůma. Vytvořili si i gólové situace 

– při první provedl Rokos hostující-
ho Heřmana a jeho přihrávku před 
branku o centimetry minul Kat-
renič , druhou měl opět Katrenič, 
který poslal lob těsně nad břevno 
a o několik minut později hlavič-
koval prudce decimetr mimo brá-
nu Kotěšovský. V době největšího 
náporu se hosté dostali do brejku a 
byli zastaveni faulem. Opakovala se 
situace z 23. minuty, jenom střela šla 
tentokrát k levé tyči – 1:2. Ani druhý 
gól nezměnil snahu domácích, jen 

hosté začali kouskovat hru, zdržo-
vali a hráli na udržení výsledku. De-
finitivní konec nadějí na zisk bodů 
přinesla 81. minuta. Hostům vyšel 
ojedinělý brejk – 1:3.    Petr Procházka

Bílina – Brná 1:3 (1:1)
Sestava Bíliny: Vondráček – Hro-
mádko, Mergl, Šoufek, Baran – Beč-
vařík, Pavlíček, Hurt, Procházka – 
Rokos, Katrenič
Střídali: Augusta, Kotěšovský, Cou-
fal

vědně. V prvním poločase se dařilo 
vše, v druhé části se domácí stáhli a 
kontrolovali stav. O jejich vítězství 
nebylo pochyb. Jak padaly góly? 
Nejprve Tůma po odraženém míči 
udělal rychlou kličku hostujícímu 
brankáři a levičkou bezpečně za-
věsil už v 9. minutě. O deset minut 
později po chybě obrany skóroval 
Kotěšovský, který hraje poslední zá-
pasy ve velmi dobré formě. Třetí gól 

Bílina – Žatec 4:1 (3:0)
Branky: Pavlíček 2, Tůma, Kotěšov-
ský – Klinec.P./p/
Sestava Bíliny: Kovačka – Katrenič, 
Šoufek, Mergl, Baran- Hurt, Au-
gusta, Pavlíček, Procházka – Tůma, 
Kotěšovský
Střídali: Hromádko, Rokos, Brůna, 
Podaný, Coufal

Rončáková, Arnold, Hofmann a Pavel Hubáček                                           Foto: M. Zábranský
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Ve Slaném se Bílině nedařilo

Draci porazili vedoucí tým tabulky

Draci převálcovali hráče z Řisut

První třetina zápasu mezi Bílinou a 
Slaným moc hokejové krásy nena-
bídla. Slaný bylo o něco aktivnější, 
ale největší šanci na skórování měli 
Draci. Ve 23. minutě přichází první 
gól. Domácí Kellerstein si vzal puk 
ve vlastním pásmu, přebruslil až do 
útočného pásma a střelou zápěstí 
překonal Kurakova. Ve 26. minutě 
Draci vyrovnávají. Komínek vyhrál 
vhazování na Poláka, jehož střeli 
vyrazil domácí gólman vedle sebe 
a pohotový Procházka sklepl puk 
ze vzduchu do branky. Ve 34. mi-
nutě Draci otáčejí stav utkání ve 
vlastním oslabení. Böhm přihrál 
z vlastního pásma až na modrou 
čáru zcela volnému Zichovi, ten 
puk nezpracoval, ale přes vyjíždějí-
cím domácím gólmanem stihl puk 
vypíchnout za branku, kde poté 
ihned nahazuje před brankoviště a 
vracející se domácí gólman si puk 
sráží do vlastní branky. Ve 37. mi-

Utkání mezi Bílinou a Jabloncem 
začalo mírnou aktivitou hostů. 
Díky dobře napadajícímu Kýhosovi 
se puk dostal k Málovy, který při-
hrál úplně volnému Kýhosovi před 
branku, jeho střelu kryje Hosnedl, 
jenže jablonečtí zazmatkovali a puk 
se opět dostal ke Kýhosovi, přihrál 
volnému Hrdličkovi a ten se ve své 
šanci nemýlil a dostává Draky do 
vedení. V 8. minutě poslal Kraste-
nics puk ve vlastním pásmu na Ko-
mínka a ten poslal Procházku do 
samostatného úniku, ve kterém se 
v zakončení nemýlil a posílá Draky 

Hned na začátku druhé minuty 
zápasu HC Draci Bílina s týmem 
z Řisut se do šance dostali domácí 
hráči. Záleský zpoza branky nahrál 
zcela volnému Janečkovi, ten ale v 
bezprostřední blízkosti nedokázal 
bílinského brankáře Kurakovova 
překonat, stejně dopadl i dorážející 
Slánský. 
Hra se pak přelévala z jedná stra-
ny na druhou. Draci dobře bránili 
svoji modrou čáru a domácí měli 
problém se dostat do útočného 
pásma. V 19. minutě přišel první 
gól. Böhm přihrál Petrášovi a spo-
lečně s Procházkou ujel do přečís-
lení. Petráš přihrál Procházkovi, 
který se ocitl sám před domácím 
gólmanem a na dvakrát ho překo-
nal. 
Do druhé třetiny vstoupili Dra-
ci aktivně. Na začátku 23. minuty 

nutě domácí vyrovnávají. Tvrdou 
střelou v přesilové hře srovnává 
Hlaváček. Přišla 45. minuta a Dra-
ci jdou v přesilové hře do vedení. 
Procházka si ve vlastním pásmu 
vyměnil puk s Komínkem, který 

do dvougólového vedení. 
Ve 25. minutě Jablonec snižuje. Po 
přihrávce Bříšky se tvrdou střelou 
prosadil Žalud. Ve 33. minutě vy-
střelil Pavlů, Kurakov jeho střelu 
neudržel a dorážející Nevyhoštěný 
srovnává. V 38. minutě Jablonec 
otáčí stav utkání. Opět bleskově 
využívá přesilovou hru. Přihrávku 
Pavlů zužitkoval Žalud. Na začátku 
třetí třetiny Draci rychle srovná-
vají. Ve 47. minutě Draci otáčejí 
skóre. Komínek přihrál na modrou 
čáru Jirkovskému, ten si sjel blíže 
k brance a svou střelou překoná-

přihrál Petráš ze svého obranného 
pásma až na modrou čáru Böhmo-
vi, ten se s pukem dostal do rohu 
útočného pásma, přihrál Procház-
kovi, nahrál před branku volnému 
Komínkovi a ten s pomocí brusle a 
koncem čepele hokejky zvyšuje na 
rozdíl dvou gólů pro Draky. 
Draci si pak svojí aktivitou vybo-
jovali přesilovku. Početní výhodu 
využívají už po 25 vteřinách. Štěpá-
nek přihrál na modrou čáru Zicho-
vi, ten pálí na domácí branku a těs-
ně před domácím gólmanem tečuje 
střelu Krastenic - 3:0 pro Draky.
Ve 32. minutě přichází regulérní 
gól domácích. Ve hře čtyři na čtyři 
se po přihrávce Vildumetze trefu-
je ranou do pravého horního rohu 
domácí Kužel. Domácí se ihned 
ujali aktivity, kombinují v útočném 
pásmu a díky tomu si vybojovali 

přebruslil až do útočného pásma 
kde přešel přes dva protihráče a 
z kruhu přihrál Procházkovi, pro 
kterého už nebyl problém skóro-
vat. O čtyři minuty později je opět 
vyrovnáno, domácí využívají pře-

vá Hosnedla. Minutu a čtvrt před 
koncem třetí třetiny se po přihráv-
ce Böhma dostal do samostatného 
úniku Komínek a jeho nekom-
promisní střela do pravého hor-
ního rohu branky dává domácím 
potřebný klid. V poslední vteřině 
utkání pečetí vítězství Draků po 
individuální akci Kýhos. 

(redakčně kráceno, pozn. red.)
Blueshirt

Bílina - Jablonec 6:3 (2:0 0:3 4:0) 
Branky: 41.a 60. Kýhos, 7. Hrdlič-
ka, 8. Procházka, 47. Jirkovský, 59. 

přesilovou hru. Za podražení si jde 
sednout Fryč. Polák vyhazuje puk 
až před domácího gólmana, Draci 
šli střídat,ale hra se rychle obráti-
la, puk se dostal na levou stranu ke 
Kellerovi, ten tvrdě pálí a Kurakov 
jeho střelu neudržel a tam mu pro-
padla do branky, je sníženo na roz-
díl jednoho gólu. 
V 58. minutě přichází uklidnění 
pro Draky. Po ztrátě puku domá-
cích v jejich obranném pásmu se ke 

silovou hru. V nepřehledné situaci 
u modré čáry v pásmu Draků se k 
puku dostali domácí a situaci dva 
na jednoho využívá střelou Rod. 
V prodloužení žádný gól nepadl. 
Rozhodnout musely samostat-
né nájezdy. Za domácí tým uspěli 
všichni tři aktéři, za Draky pouze 
Procházka. Draci si v hodně okleš-
těné sestavě odvážejí cenný bod. 

(redakčně kráceno, pozd. red.)
Blueshirt

Slaný - Bílina 4:3 tr. stř. (0:0 2:2 1:1) 
Branky: 23. Kellerstein, 37. Hlavá-
ček, 49. Rod - 26.a 45. Procházka, 
34. Zicho 

Sestava Bíliny: Kurakov, Odložilík - 
Polák, Fryč, Jirkovský, Brettschne-
ider, Fučík, Zicho - Procházka, 
Böhm, Gevorkyan, Kolíček, Komí-
nek, Krastenič, Lenart

Komínek - 25. a 38. Žalud, 33. Ne-
vyhoštěný 

Sestavy: 
Bílina: Kurakov, Odložilík - Polá-
k,Fučík, Jirkovský, Zicho, Fryč - 
Hrdlička, Mála, Kýhos, Komínek, 
Procházka, Böhm, Gevorkyan, 
Krastenics, Kopřiva, Lenart 
Jablonec: Hosnedl, Petruželka - 
Moravec, Žalud, Čechura, Pavlů, 
M. Tondr, Zeman, Homolka - Bříš-
ka, L. Tondr, Víšek, Havlas, Nevy-
hoštěný, Mulač, Brokeš, Brabec, 
Peřina, Gecko

střele dostal Hrdlička, jeho vyrazil 
domácí gólman k volnému Kýho-
sovi, který ihned přihrává před 
branku a pro Hrdličku už nebyl 
problém trefit odkrytou klec. 

(redakčně kráceno, pozn. red.)
Blueshirt

Řisuty - Bílina 2:4 (0:1 2:2 0:1) 
Branky: 32. Kužel, 34. Keller - 19. 
Procházka, 23. Komínek, 24. Kras-
tenics, 58. Hrdlička
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Automodeláři se sešli při závodech SLOT-IT

Krasobruslení slaví splněné testy

Cyklisté získali bronz v poháru Sweepsport

V Domě dětí a mládeže se sešli 
automodeláři z České republiky i 
ze Slovenska, aby zahájili a odstar-
tovali letos již pátý závod v sezóně 
2017 s mezinárodní účastí s ná-
zvem SLOT-IT.
Během pátečního večera probíhal 
nepovinný trénink, kterého se zú-
častnilo deset z celkového počtu 
šestnácti závodníků. Trénovat se 
začalo kolem 17. hodiny odpolední 
a touha vyhrát udržela závodníky 
na dráze až do pozdních večerních 
hodin. Po uzavření dráhy se ti, kteří 
chtěli, mohli přemístit do tělocvič-
ny, kde bylo připravené spaní.
Dráhu jsme otevřeli v sobotu již 
v sedm hodin ráno, aby byl ještě 
prostor pro malý trénink. Samotný 
závod začal v 9 hodin. Z kroužku 
automodelářů, který v Bílině vedou 
Jiří Konárek a Radek Cíl, startova-
lo pět žáků: Pavel Stejskal, Denis 

Po různých prázdninových kraso-
bruslařských soustředěních začala 
hned od září pro členy domácího 
SK KRASO Bílina nová sezóna. 
Hned na přelomu září a října šest 
děvčat absolvovalo povinné testy 
výkonnosti svých věkových kate-
gorií, aby mohly soutěžit v nejvyšší 
celostátní soutěži, a všechny úspěš-
ně.
Koncem září odjelo pět děvčat 
(Svitavská, Belovodjaninová, Char-
vátová, Málková, Procházková)  
s trenérkou Bukorovou do Liber-
ce a všechny dívenky se vrátily se 
slovem splněno. Hned další víkend 
odjela až do Třince Dominika Kol-
manová s trenérkou Koberovou, 
aby si splnila svůj věkový výkon-
nostní test, a protože ho splnila na 
výbornou, podstoupila hned i test 
juniorský, který také zvládla dob-
ře a má tedy splněno na tři roky 
dopředu. Povinnosti jsou splněny 
a teď na závodníky čekají závody 
po celé republice a možná i v za-
hraničí. Jako první budou závody 
v Pardubicích, kde budou starto-

Ve sloučených družstvech skončil 
SK FAVORIT a Velosport Bílina 
celkově v poháru Sweepsport cup 
2017 na 3. místě. 
V kategorii M19 - Jan WOLF cel-
kově 3. místo - SK FAVORIT Bílina
V kategorii M40 - Drahomír 
Karvay celkově 3. místo - SK FA-
VORIT Bílina
v kategorii M60 - Josef Kronich - 2 
místo- Velosport Bílina

Červenka, Jan Andörfer, Jakub Cíl 
a Tomáš Reiser. Závod probíhal v 
pěti kategoriích: GR5, GRC, Clas-
sic, Cestovní vozy a Daytona. Bě-
hem celého průběhu závodu jsou 

účastníci umisťováni na pozice 
kolem dráhy a zajišťují hladký prů-
jezd autíček. Pokud se některému 
ze závodníků stane, že například 
zatáčku projede příliš rychle a au-

vat Belovodjaninová a Charvátová, 
další závody jsou v Ostrově, Ústí n. 
L., Roudnici, Slaném a 2. prosince 
se sjedou krasobruslaři a kraso-
bruslařky z celé ČR právě k nám 
do Bíliny, kde se uskuteční již 10. 
ročník celostátního závodu Pod-
krušnohorský pohár. Ráno budou 
startovat malí začátečníci a postup-
ně se bude výkonnost zvyšovat a v 
odpoledních hodinách závod vyvr-
cholí kategoriemi žaček, juniorek a 
závod zakončí dospělí.
Krasobruslení je nejen krásný jem-
ný sport, ale i fyzicky hodně nároč-

ný. V dnešní době to už není jen 
o bruslení - tréninky na ledě jsou 
pětkrát v týdnu, ale k tomu je třeba 
dělat ještě další sporty - gymnasti-
ku, atletiku, balet, tanec. Děvčata 
navštěvují i ZUŠ – velká dvakrát a 
menší jedenkrát v týdnu. Klub má 
vlastní baletku, která dochází i na 
led.
Mrzí nás, že není zájem o tento 
krásný sport, ale asi to bude velkou 
náročností na čas nejen pro děti, 
ale hlavně pro rodiče. Přesto stále 
hledáme malé naděje ve věku od 4 
do 5 let. Máme pouze jednu novou 

naději, ještě ani ne čtyřletou Nikol-
ku.                          Miroslava Koberová

SK KRASO Bílina

tíčko se mu neudrží v drážce, je na 
některém z ostatních závodníků, 
kterému byl přidělen tento úsek, 
aby autíčko vrátil zpět do drážky 
v co možná nejkratším čase tak, 
aby mohlo pokračovat a neztrácelo 
zbytečně body. Vše zde má přesná 
a jasně stanovená pravidla. Okruhy 
se stopují na čas a výsledky zapi-
sují do aplikace vytvořené přímo 
pro závody na autodráhách. Čísla 
se zde archivují až do posledního 
závodu v seriálu a poté se z nich 
vyhodnocují vítězové.
Ti, kteří k nám do Bíliny na závod 
přijeli, odjížděli s úsměvem a spo-
kojeni. Již teď se těšíme na listopad, 
kdy opět kolem páté hodiny odpo-
lední započne trénink na další zá-
vod, kterého se naši automodeláři 
účastní jako spolupořadatelé.

Bc. Krista Sýkorová
ředitelka DDM Bílina

v kategorii ženy - Pavlína Schafe-
rová - 2. místo SK FAVORIT Bílina
V dětských kategoriích - nás re-
prezentoval v dětském poháru Jan 
Křivan, který se umístil celkově na 
6. místě a v žákovské kategorii dí-
vek Beata Sýkorová, která se celko-
vě umístila na 4. místě. V kategorii 
starších žáků se umístil na 21. mís-
tě Michael Křivan. 

Kadlec Rostislav, SK FAVORIT Bílina
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KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
neděle 5. listopadu, 15 hodin

MALÁ MUZIKA Z CHOMUTOVA
taneční odpoledne nejen pro seniory.

středa 8. listopadu, 18 hodin
TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ

taneční večer nejen pro účastníky 
tanečního kurzu pro začátečníky

neděle 12. listopadu, 15 hodin
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ 

POHÁDKA

čtvrtek 16. listopadu, 20 hodin
BLADE VS VAMPIRES

skupina California Dreams vznikla 
začátkem roku 2009, od té doby má 
za sebou stovky vystoupení a tisíce 

fanynek.

sobota 18. listopadu, 20 hodin
KONCERT KAPEL

koncert kapel SABRAGE, HOUPACÍ 
KONĚ, LAKE MALAWI (Charles 

Straight)

středa 29. listopadu, 18 hodin
VĚNEČEK

závěrečný taneční večer.

pondělí 11. prosince, 20 hodin
ANETA LANGEROVÁ

turné Na Radosti 2017

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
sobota 25. listopadu, 15 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

Podrobný program na webových 
stránkách www.kcbilina.cz

GALERIE POD VĚŽÍ
do 30. listopadu

PRAVDA O PALMOVÉM OLEJI
výstava věnovaná problematice 

výroby palmového oleje

DIGITÁLNÍ KINO
pátek 3. listopadu, 17.30 hodin

BLADE RUNNER 2049 – 3D

pátek 3. listopadu, 20 hodin
VŠECHNO NEJHORŠÍ – 2D

sobota 4. listopadu, 17.30 hodin
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZ-

PEČÍ – 3D

sobota 4. listopadu, 20 hodin
MILADA – 2D

neděle 5. listopadu, 15 hodin
PŘÍŠERÁKOVI – 2D

pátek 10. listopadu, 17.30 hodin
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU – 2D

pátek 10. listopadu, 20 hodin
ČÁRA – 2D

sobota 11. listopadu, 17.30 hodin
BAJKEŘI – 2D

sobota 11. listopadu, 20 hodin
THOR: RAGNAROK – 3D

pátek 17. listopadu, 17.30 hodin
LIGA SPRAVEDLNOSTI – 3D

pátek 17. listopadu, 20 hodin
JIGSAW – 2D

sobota 18. listopadu, 17.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK – 2D

sobota 18. listopadu, 20 hodin
SNĚHULÁK – 2D

neděle 19. listopadu, 15 hodin
MAXINOŽKA – 2D

pátek 24. listopadu, 17.30 hodin
TÁTA JE DOMA 2 - 2D

pátek 24. listopadu, 20 hodin
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK – 2D

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
BÍLINA

od října do prosince 
AFRIKA V DUŠI

výstava fotografií Jana Bártíka

úterý 14. listopadu, 17 hodin
TĚLO NAPOVÍ

O poznání vazby zákonitosti a nemoci 
nám bude přednášet terapeutka a 
spisovatelka Antonie Krzemieňová.
klubovna knihovny, vstup zdarma

 
středa 15. listopadu, 15.30 hodin

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
na téma Pohádkové bytosti

zábavné odpoledne věnované předčítání 
knížek, malování a hádanek.

čtvrtek 30. listopadu, 17 hodin
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, CESTA 

NA DÁLNÝ JIH
Dobrodružné vyprávění Jana Bártíka 

spojené s promítáním.

středa 13. prosince, 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

na téma Vánoce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
10. a 11. listopadu, 18 hodin

DÍVČÍ NOČNÍ PÁRTY
zahajovací párty 

pro všechny holky 
z kroužku Rebelky

sobota 11. listopadu, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

keramické tvoření pro veřejnost

neděle 12. listopadu, 8.45 hodin
RUMMIKUB A CORTEX
MČR v deskových hrách

postupová soutěž pro milovníky 
deskových her, přihlásit 

se může každý

neděle 12. listopadu, 9 hodin
TUČŇÁCI NA LEDU

nepostupová soutěž hlavolamové  
hry Smart Games

pátek 24. listopadu, 16 hodin
KAVÁRNA MALUJ

malba glazurou na keramiku

pátek 24. listopadu, 17 hodin
DISKO JUMPING

zábavné skákání na trampolínách, 
světelné efekty

sobota 25. listopadu, 8.50 hodin
BALTÍKOVÁNÍ

soutěž pro programátory Baltíka, 
pozvané školy a organizace

sobota 25. listopadu, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

keramické tvoření pro veřejnost

sobota 25. listopadu, 10 hodin
PLETENÍ Z PAPÍRU

pletení vánočního věnce 
nebo vánočního stromu 

a jeho zdobení

sobota 25. listopadu, 10 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE 

V KLOKÁNKU
hry a soutěže pro malé dobrodruhy

 
pátek 1. prosince, 15 hodin

ADVENTNÍ VĚNCE
tvoření adventních věnců

sobota 2. prosince, 9.30 hodin
ROBOHRÁTKY

práce s lego Mindstorms, 
programování robotů

sobota 2. prosince, 10.00 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE

tvoření adventních věnců
sobota 2. prosince, 10.00 hodin

HRAJEME SI S LEGEM
 A OZOBOTY

Hravé dopoledne se stavebnicemi

čtvrtek 7. prosince, 15.30 hodin
MALOVANÉ DEŠTNÍKY
tvoření vánočního dárku

sobota 9. prosince, 10 hodin
POHÁDKOVÉ VÁNOCE

vánoční besídky pro rodiče, výtvarné 
dílny, prodej vánočních drobností

sobota 9. prosince, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

Keramické tvoření pro veřejnost
 

sobota 9. prosince, 10 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE 

V KLOKÁNKU
hry a soutěže pro malé dobrodruhy

sobota 9. prosince, 10 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

pro všechny holky z kroužku Rebelky

sobota 9. prosince, 12.30 hodin
TVOŘÍME Z PĚNOVKY

Vánoční skřítek 

15. a 16. prosince, 18 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PŘESPÁNÍ PRO 

KLUKY A HOLKY
budeme tančit, vařit a tvořit

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 JÓG

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


