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Polikliniku rozezněla hudba podzimu 

Den zdraví zlepšil životní styl i zdraví

Výherci výtvarné
soutěže převzali ceny

Lidé v Hornické nemocnici 
s poliklinikou

Ve středu 8. listopadu připravili 
zaměstnanci Hornické nemocnice 
s poliklinikou Podzimní hudeb-

V prostorách Hornické nemocnice 
s poliklinikou se uskutečnil Den 
zdraví pořádaný Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou České republiky.
V měsíci listopadu navázal za-
městnavatel Hornická nemocnice 
s poliklinikou se Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou České republiky 
spolupráci v rámci preventivního 
programu Zdravá firma. Cílem je 
podpora a realizace zdravotních 
opatření a programů, které kladou 

Hornická nemocnice s poliklini-
kou vyhlásila v měsíci září soutěž 
na téma Nemocnici maluje celá 
rodina. Hlasování o nejhezčí obrá-
zek proběhlo na našem facebooku 
a také přímo poliklinice, kde jsou 
obrázky vystaveny. Odměnou byly 
výtvarné potřeby, které obdrže-

jali také členky a jeden člen Klubu 
důchodců I z Bíliny. Kytarový do-
provod byl zajištěn, i když hlavní 
rytmus udržovali sami pacienti, 
kteří si vyrobili úžasné rumbakou-
le v rámci ergoterapie. Nakoupili 
jsme také ozvučená dřívka a triangl 
a „ orchestr“ byl kompletní. Všich-
ni jsme hráli a zpívali písničky na 
přání. Velký úspěch měla směsi-
ce písniček od Michala Tučného 
a při lidových písničkách jsme se 
všichni rázem v duchu ocitli na Již-
ní Moravě. Myslíme si, že všichni 
zúčastnění se velice dobře bavili, 
odreagovali se alespoň na chvíli od 
svých nemocí a odcházeli s dob-

důraz na prevenci, zlepšení život-
ního stylu anebo pozitivně působí 
proti zhoršení zdravotního stavu.
V rámci programu Zdravá fir-
ma tak mohli zaměstnanci, kteří 
jsou pojištěnci VZP ČR, čerpat až  
1 000 korun na očkování nehrazené 
z veřejného zdravotního pojištění, 
balíček s produkty podporujícími 
imunitu, příspěvek na dentální hy-
gienu provedenou v rámci odbor-
ného pracoviště dentální hygieny, 

li nejen samotní vítězní autoři,  
ale i třídy 3. A. ze ZŠ Aléská, tří-
da 5.A., 6.B. a 8.A. ze ZŠ Za Chlu-
mem, které se do soutěže zapojily. 
Obrázky určitě udělají radost na-
šim pacientům na stanicích LDN, 
kde budou zkrášlovat jejich pokoje.

Helena Marinčáková, HNsP

balíček dentální hygieny zakoupe-
ný v lékárně nebo specializovaných 
prodejnách, permanentka do 
fitness centra, permanentka do 
bazénu (nebo plavecký výcvik)  
a masáže.
Kromě tohoto mimořádného pří-
spěvku mohli všichni pojištěn-
ci VZP ČR v tomto roce čerpat  
i mnoho dalších benefitů.

Helena Marinčákov, HNsP

Jana Hranáčová pracuje v Hor-
nické nemocnici s poliklinikou 
šest let jako vedoucí provozu bu-
dov, údržby a stravování. I když 
vypadá křehce, je to energická 
žena, kterou můžete potkat té-
měř kdekoliv v nemocnici.
Náplní její činnosti je provoz-
ní správa budov a majetku, což 
znamená zajišťování oprav, 
servisu, revizí a kontrol. Vede 
agendu podnájemních smluv, 
odpadové hospodářství, ener-
getické hospodaření společnosti 

včetně analýz a statistiky. Má na 
starosti pořizování a eviden-
ci zdravotnických prostředků 
a přístrojové techniky napříč 
HNsP. Komunikuje s kontrol-
ními orgány a orgány veřejné 
správy. Řídí stravovací provoz, 
který zajišťuje poskytování stra-
vy pro pacienty a zaměstnance.  
Dále řídí pracovníky údržby  
a kontroluje stav budov a zaříze-
ní. Ostatní zaměstnanci se na ni 
mohou obrátit s jakýmkoliv pro-
vozním či technickým problé-
mem. Při své práci se řídí mo-
ttem: „Kdo chce, hledá způsoby, 
kdo nechce, hledá důvody“.
Výčet její pracovní činnosti  
je opravdu pestrý. Zeptala jsem 
se, kde bere tolik energie a jak 
tráví volný čas. Odpověděla, že je 
nejraději se svými dětmi a man-
želem. Ráda sportuje, zejména 
běhá a jako zkušená lektorka 
dokonce vede lekce spinningu.  
Pro sport vlastně žije celá její ro-
dina. Jsem ráda, že mou kolegy-
ní je takto vitální člověk.

Helena Marinčáková
HNsP

ní odpoledne pro pacienty LDN, 
uživatele sociálních lůžek i jejich 
rodinné příslušníky. Pozvání při-

rou náladou, což bylo cílem celé-
ho zdravotnického týmu. Velice 
oceňujeme ochotu zdravotnického 
personálu, který pro všechny zú-
častněné napekl vynikající domácí 
pamlsky – je libo makovec, perník 
s čokoládovou polevou, jablečný 
závin, meruňkovou bublaninu, 
nebo třeba šneky na slano? Největší 
odměnou nám bylo dojetí a podě-
kování jak od našich pacientů, tak 
od členů Klubu důchodců, kteří se 
našich aktivit zúčastňují pravidel-
ně. Všichni se již nyní těšíme na 
další setkání, tentokrát ve vánoč-
ním duchu.

Helena Marinčáková, HNsP
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Náměstí nabídne upravený 
prostor i místo k odpočinku

Bílina podá žalobu proti rozhodnutí 
ÚOHS o vyhlášce regulující hazard

Revitalizace Mírového náměstí už 
má svou reálnou podobu. Město 
Bílina má vypracovanou vizualiza-
ci rekonstrukce, která znázorňuje 
náměstí hlavně jako plochu pro 
odpočinek či konání kulturních 
akcí. “V příštím roce začnou práce 
na revitalizaci Mírového náměstí. 
Veřejnost dlouhou dobu volala po 
tom, aby náměstí nebylo pouze 
parkovištěm, ale reprezentativním 
místem, kde se jak obyvatelé města, 
tak jeho návštěvníci mohou posa-
dit, odpočinout si a kochat se po-
hledem na rekonstruované budovy 
či zámek,” uvedla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová.
V současné době se připravuje 
zadávací řízení na realizaci akce. 
“Vítěz by měl být znám do konce 
roku 2017 nebo začátkem roku ná-
sledujícího. Vlastní práce by měly 
začít v únoru a skončit nejpozději 
počátkem září příštího roku,” po-
psal vedoucí odboru nemovitostí a 
investic Jaroslav Bureš.
Vnitřní část náměstí bude podle 
plánu plnit funkci odpočinkové 
zóny. Kašna i morový sloup zů-
stanou na svém místě a stanou se 
z nich dobře viditelné dominanty 
náměstí. Tuto zónu budou lemovat 
lavičky a stromy ve velkých květi-
náčích, lavičky budou i kolem kaš-
ny. Povrch vnitřku náměstí zůstane 
z čedičových valounů, bude však 
srovnán a podle potřeby upraven. 
“Jak ponechání čedičových valou-
nů, tak i umístění zeleně a stromků 
do květináčů byl požadavek orgánů 
památkové péče,” doplnil vedoucí. 
Zůstane také motiv světlých šik-
mých překřížených čar, které bu-
dou rovněž srovnány.

Parkovací místa pro osobní au-
tomobily s vyčleněním míst pro 
vozidla ZTP budou nově po ob-
vodu náměstí. Parkovací plochy 
i komunikace budou ze žulových 
kostek. Celkem po obvodu vznikne 
na všech čtyřech stranách 57 par-
kovacích míst, z nichž čtyři budou 
určená pro handicapované.
V současné době se upřesňuje vý-
běr mobiliáře, jako jsou lavičky, 
odpadkové koše, květináče či ve-
řejné osvětlení. S tímto výběrem 
městu pomáhá i bílinský architekt 
Ing. arch Volman a veškeré návrhy 

Dne 13. listopadu 2017 vydal Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže 
v Brně (ÚOHS) druhostupňové 
rozhodnutí, kterým zamítl rozklad 
města Bílina proti předcházející-
mu rozhodnutí ÚOHS, že regu-
lace provozování sázkových her 
a loterií na území města v obecně 
závazných vyhláškách, umožňující 
provozování sázkových her a lote-
rií pouze na čtyřech místech města 
Bíliny, je od roku 2013 v rozporu se 
soutěžně-právními předpisy.
Zamítavé druhostupňové rozhod-
nutí však není pro město, které se 

se závěry ÚOHS v žádném případě 
neztotožňuje, konečným řešením. 
Město má nyní možnost podat pro-
ti tomuto rozhodnutí správní žalo-
bu k nezávislému soudu, přičemž o 
podání žaloby již rozhodlo. Město 
zároveň rozhodlo, že soud požádá 
o odložení vykonatelnosti rozhod-
nutí ÚOHS až do konečného roz-
hodnutí o jeho žalobě. Pokud soud 
této žádosti vyhoví, bude v součas-
nosti stále platná obecně závazná 
vyhláška č. 10/2015, která bude 
platit až do konečného soudního 
rozhodnutí.

V souvislosti s rozhodnutím ÚOHS 
o regulaci hazardu na jeho úze-
mí, město Bílina ještě připomíná, 
že právní úprava, o kterou ÚOHS 
své rozhodnutí opírá, je poměrně 
nová, chybí k ní jakákoli rozhodo-
vací praxe a při aplikaci na oblast 
hazardu vyvolává zásadní výklado-
vé problémy. Je navíc sporné, zda 
zásah ÚOHS do regulace hazardu 
obcemi není dokonce protiústavní. 
Soudy tak mohou o otázkách posu-
zovaných ÚOHS rozhodnout zcela 
opačně. 

(red)

jsou průběžně konzultovány s pa-
mátkáři.
Náklady na revitalizaci Mírové-
ho náměstí jsou podle zpracované 
projektové dokumentace Ing. Pav-
la Adamce odhadované na 17 mi-
lionů korun včetně daně s tím, že 
město věří, že z výběrového řízení 
vzejde cena nižší. Vše bude hraze-
no z rozpočtu města, neboť v sou-
časné době žádný dotační program 
projekty tohoto typu nepodporuje.
Videovizualizace je dostupná na 
facebookových stránkách města 
Bíliny.

Pavlína Nevrlá

Poraďte se 
s advokátem
V prosinci budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
20. 12. od 15 do 17 hodin v kance-
láři číslo 207 v budově městského 
úřadu. 
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)

Obnova zeleně 
na Pražské
Na základě dendrologického po-
sudku byly navrženy k odstranění 
tři topoly kanadské v ulici Jeni-
šovská v zeleni mezi panelovými 
domy. Obecně se jedná o dřeviny s 
horší kvalitou dřeva, které je křeh-
ké, lámavé a jehož větve se často 
odlamují již jen působením vlastní 
tíhy. Předmětné stromy, jsou napa-
dené dřevokaznými houbami, kdy 
v důsledku infekce došlo i k prosy-
chání stromů v korunách.
S ohledem na zvýšený pohyb osob 
v dané lokalitě bylo doporučeno 
předmětné dřeviny pokácet. Na 
takto vzniklém a uvolněném místě 
bude realizována výsadba zhruba 
šesti kusů dřevin. Výsadba dřevin 
bude provedena v roce 2018.   (red)

Pravidla pro rezervace 
do Zelené haly Bílina
1. Písemné objednávky na novou 
sezónu září - květen přijímáme 
nejdříve od dubna do června před 
sezónou

2. Přednost před fyzickými osoba-
mi v čase od 14 do 18 hodin mají 
sportovní kluby

3. Každý klub má nárok na jeden 
žádaný časový interval

4. Provozovatel zadá prioritně 
objednané rezervace, poté bude 
možno využívat rezervační on-line 
systém

KRÁTCE

Vizualizace: 2x Jaroslav Baron 
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Strážníci o letošních dušičkách zajistili 
bezpečí pro návštěvníky hřbitova

Práce asistentů kriminality může být kvalitnější

Časté kontroly hlídek strážníků  
i dohled mobilní kamery zajistily 
bezpečí pro návštěvníky městské-
ho hřbitova o letošních dušičkách. 
Strážníci nemuseli v týdnu na pře-
lomu října a listopadu řešit ani je-

den problém. “Lidé, kteří chodí na 
hřbitov uctívat památku zesnulých, 
rozhodně nechtějí řešit trable s vy-
kradeným autem ani tam nechtějí 
chodit ve strachu. To si moc dobře 
uvědomujeme a naší snahou tedy 
bylo mít hřbitov co nejvíce pod do-
hledem. Kontroly hlídek byly časté, 
ale namátkové, kamera prostor sní-
mala nepřetržitě. Prevence se tedy 
ukázala velmi účinnou ochranou,” 
potvrdil ředitel Městské policie Bí-
lina Petr Kollár. 
Mobilní kamera byla pořízená díky 
dotaci z Programu prevence krimi-
nality 2017 Ministerstva vnitra ČR 
a z rozpočtu města.
K zajištění bezpečnosti ve městě 
přispívá nyní čtyřiatřicet kamer.  
K mobilní přibyly dvě statické. “Ka-
mery pořizují nepřetržitý záznam, 
který sleduje operátor a může 

tedy ihned zareagovat, pokud vidí  
v ulicích města například porušení 
některé městské vyhlášky, ale také 
nebezpečné hry dětí nebo zhoršení 
zdravotního stavu lidí. V takovém 
případě ihned kontaktuje nejbližší 
hlídku strážníků, která se na mís-
to rozjede. Kamerový systém nám 
při naší práci velmi pomáhá, podle 
možností jej budeme i nadále roz-
šiřovat,” uvedl ředitel Městské poli-
cie Bílina Petr Kollár. 
Dvě nové kamery monitorují pro-
blémová místa v Sídlišti Za Chlu-
mem. Nová mobilní kamera je přes 
zimu umístěná na hřbitově, v létě 
se přesune na koupaliště. Tam bude 
pokrytí kamerovým systémem no-
vinkou a přispěje hlavně k udržo-
vání veřejného pořádku v areálu. 
“Moderní kamery nám poskytují 
velmi kvalitní obrazový záznam, 

takže je možné rozpoznat za urči-
tých okolností například i pozná-
vací značku auta nebo chování lidí 
v autě. Kvalitnější je také obraz za 
šera nebo mlhy,” vysvětlil ředitel.
Každý měsíc pomohou kamery 
strážníkům rychleji zasáhnout  
v mnoha případech. V listopadu se 
například díky nim podařilo utišit 
rvačku dvou chlapců před základ-
ní školou. Na apel operátora se na 
místo ihned rozjela hlídka a oba 
chlapce uklidnila a předala rodi-
čům. “Kamery nám také pomohli 
najít ukradeného psa. Podle popisu 
od majitelky, které mazlíčka kdosi 
odvedl od obchodu, jsme pátrali 
po městě a spatřili jsme dvojici se 
značně nervózním pejskem. Ten se 
tedy zanedlouho dostal ke své pa-
ničce,” uzavřel Petr Kollár. 

(pn)

Osm asistentů prevence krimina-
lity pomáhá v každodenní práci 
městským strážníkům. Asistenti 
nemají oprávnění zasahovat do 
práv a svobod občanů, plní takové 
úkoly, které nejsou podle zákona 
o obecní policii svěřeny výhradně 
strážníkům či takzvaným čekate-
lům. “Přestože již několik let pořá-
dáme nábor nových strážníků, stá-
le nemáme naplněný stav. Hlavní 
příčinou jsou podle nás požadavky, 
které jsou na strážníky kladené - 
musí znát zákony i vyhlášky, mu-
sejí mít dobrou fyzickou kondici 
a spoustu vlastností, schopností a 

dovedností, které 
nejsou každému 
vlastní. Naproti 
tomu požadav-
ky kladené na 
asistenty nejsou 
v tak širokém 
spektru, důležitá 
je dobrá místní 
znalost a schop-
nost komuni-

kace. Naplnit stav počtu asistentů 
se nám proto daří lépe,” vysvětlil 
ředitel Městské policie Bílina Petr 
Kollár.
Jak samo pojmenování asisten-
tů napovídá, jejich činnost se má 
soustředit především na prevenci 
kriminality. Samotné porušování 
vyhlášek nebo zákonů neřeší, to je 
v gesci strážníků nebo policistů, ale 
upozorňují na ně. “Působení asi-
stentů v oblasti prevence se nám 
velmi osvědčilo. Každý den dohlí-
žejí u škol, aby se děti mezi sebou 
nešikanovaly, nedistribuovaly a 
nepožívaly drogy, dále pomáhají 

žákům bezpečně přecházet přes 
frekventované silnice, hlídají po-
řádek na hřbitově, v autobusech, 
v létě na koupališti, dohlížejí na 
zaparkovaná vozidla, upozorňují 
na nebezpečí, která mohou obyva-
tele města potkat, a mnoho dalších 
činností,” vyjmenoval ředitel s tím, 
že nebýt asistentů, mnoho oblastí, 
kterými se městská policie zabývá, 
by bez nich nebylo pokrytých.
Při veřejném setkání obyvatel s ve-
dením města přítomní řešili, zda by 
bylo možné asistenty více proško-
lit v oblasti usměrňování dopravy.  
“K lepší průjezdnosti městem hlav-
ně v ranní špičce by přispělo, kdyby 
asistenti zastavovali auta kvůli vět-
ší skupince chodců a ne vždy jen 
kvůli jednotlivci,” podotkl jeden 
z diskutujících. Další příspěvek se 
týkal situace, kdy měl jeden z asi-
stentů volit ne příliš slušný slovník 
při komunikaci s dětmi. “Uvítáme, 
když se na nás obyvatelé obrátí jak 
s pochvalou na práci asistentů, tak 
i s připomínkami nebo stížnostmi. 

Díky zpětné vazbě můžeme zvyšo-
vat kvalitu jejich práce a zaměřit se 
na případné nedostatky,” uvedl Petr 
Kollár. Jedním z posledních přípa-
dů, který asistenti řešili, byla oso-
ba ležící ve křoví u základní školy. 
Muž si ustlal v parku v Lidické ulici 
krátce po poledni a spokojeně spal. 
Asistent nejprve zjistil, zda je muž 
zdravotně v pořádku, protože ne-
reagoval na oslovení. Ukázalo se 
však, že žádné ošetření nepotřebu-
je. Asistent tedy na místo přivolal 
hlídku strážníků, která muže ze 
křoví vykázala. Asistenti prevence 
kriminality působí v Bílině od roku 
2011. Jejich činnost je financována 
především z dotací a příspěvků,  
a to z Programu prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR,  
z Úřadu práce ČR a z Operačního 
programu Zaměstnanost, jehož 
řídícím orgánem je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR.        (pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Vichřice lámala stromy
Vichřice Herwart zaměstnala bílin-
ské strážníky. Ti během jednoho dne 
vyjížděli k více než deseti spadlým 
nebo polámaným stromům i k po-
škozeným střechám. 
První výjezd kvůli silnému větru byl 
do ulice Bílinská v půl osmé ráno. 
U čerpací stanice spadl strom. Jen o 
patnáct minut později se k zemi po-
roučel strom v Teplické ulici u hasič-
ské zbrojnice, kus velké větve spadl v 

osm hodin v Sídlišti Za Chlumem a bě-
hem dopoledne popadaly stromy nebo 
větve ještě v ulicích Pražská, SUNN, 
Antonína Sovy, Jenišovská a odpoled-
ne i ve Skleničkově. 
Silný vítr poškodil i několik střech. 
Před osmou ranní museli strážní-
ci zabezpečit vstup a vjezd do uli-
ce Břežánská u městského úřadu.  
Z budovy radnice totiž padaly střešní 
tašky. V Bezejmenné ulici se na střeše 
jednoho z domů uvolnily plechy a latě, 

v Sídlišti Za Chlumem strhl vítr celou 
střechu na teplárně. V ulici 5. května 
kvůli větru spadlo elektrické vedení. 
U všech těchto událostí strážní-
ci zajišťovali bezpečnost chodců  
i řidičů a sjednávali nápravu buď 
s majiteli pozemků či nemovitos-
tí, nebo s městskými technickými 
službami. Zhruba v jedenáct ho-
din dopoledne se kvůli bezpečnos-
ti rozhodli uzavřít areál Kyselky  
a městského hřbitova.                     (pn)
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AGC Automotive otevřela novou halu

Ostrůvky mají zajistit bezpečnost chodcům

Informace z městských stránek můžete 
dostávat zdarma e-mailem

Novou halu s moderní linkou, kte-
rá bude schopna vyrobit až 2,5 mi-
lionu kusů bočních autoskel ročně, 
uvedla do provozu společnost AGC 
Automotive Czech v Chudeřicích.  
Jeden z největších výrobců auto-
mobilových skel v Evropě investo-
val do nových výrobních prostor 
a technologií zhruba 180 milio-
nů korun. Slavnostního otevření 
se zúčastnily také místostarostky 
města Vendula Vodičková a Zuza-
na Bařtipánová.
Nová hala rozšíří především úvod-
ní fázi výroby autoskel, kdy se skla 
připravují, řezají, obrušují a vyvrtá-
vají se do nich otvory. Velmi mo-

V rámci vybudování bezbarié-
rové trasy od nádraží k Zelené-
mu domu vznikly v centru města 
hned na několika místech poloos-
trůvky zasahující do komunikací.  
Ty mají čistě bezpečnostní cha-
rakter a jejich výstavba byla nutná 
kvůli dodržení stavebních před-
pisů. Další takové poloostrůvky 
vzniknou i při rekonstrukci ná-
městí. Rozšíření chodníku bylo 
nutné například v Seifertově uli-
ci u budovy městského úřadu.  
“Tam je ostrůvek rozsáhlý z dů-
vodu bezpečnosti. Musí být totiž 
dodrženy takzvané rozhledové 

Informace z městských stránek 
můžete dostávat zdarma e-mailem
Ve své e-mailové schránce může-
te mít aktuální informace o dění 
ve městě. Stačí se zaregistrovat na 
internetových stránkách města. 
“Uživatelé tak nemusí preventiv-
ně kontrolovat webové stránky, 

derní je zejména řezací část linky, 
která má řadu vylepšení, díky kte-
rým se zlepší zejména plynulost 
výroby. Ročně by linka měla zvlád-
nout zpracovat až 2,5 milionů skel. 
„Vyšší nároky zákazníků na kvalitu, 
vyšší různorodost a komplexnost 
výrobků a také zvyšující se počet 
zakázek jsou důvodem, proč jsme 
se rozhodli rozšířit naše výrobní 
prostory o novou halu. V té je nain-
stalovaná naše dosud nejmoderněj-
ší linka, kde budeme vyrábět boční 
kalená skla,“ uvedl Luděk Steklý, 
generální ředitel AGC Automotive 
Czech. Vybudování výrobní haly 
trvalo zhruba rok. “S přípravnými 

pracemi jsme začali v létě 2016, sa-
motné práce byly zahájeny v lednu 
letošního roku. Hlavní instalační 
práce skončily v listopadu a dnes 
zahajujeme zkušební provoz,“ do-
plnil Luděk Steklý.
Výstavba haly přišla na zhruba 180 
milionů korun, z toho 115 milionů 
korun společnost použila na ná-
kup technologií. AGC Automotive 
Czech investuje každý rok ve svém 
závodě v Chudeřicích až 200 milio-
nů korun, za posledních šest let to 
bylo 1,5 miliardy korun.
Díky novým výrobním prostorám 
vznikla také nová pracovní místa.  
“Linka je na vysoké úrovni roboti-

zace a automatizace, proto jsme zde 
vytvořili celkem 14 nových pracov-
ních míst. Zhruba k tisícovce pra-
covních míst, která jsme vytvořili 
za poslední dva roky, tedy přiby-
la další,“ sdělil personální ředitel 
AGC Automotive Czech Tomáš 
Brokeš.
AGC Automotive Czech v Chu-
deřicích je největším závodem 
na výrobu autoskel skupiny AGC  
a jedním z největších a nejkom-
plexnějších v Evropě. Zaměstná-
vá přes 2500 lidí. Skupina AGC je 
největším světovým výrobcem plo-
chého skla.                                            

(red)

poměry. To znamená, že pokud 
osoba stojí u přechodu u budo-
vy úřadu, musí být vidět z vozidla 
přijíždějícího zleva minimálně ze 
vzdálenosti třiceti metrů. Pokud 
by byl polostrůvek kratší, mohlo 
by u vchodu do budovy stát zapar-
kované vozidlo a požadovaný roz-
hled by nebyl zachován,” vysvětlila 
vedoucí odboru dotací a projektů 
Renata Straková. Zúžení vozovky, 
které v místě vzniklo, přiměje řidi-
če snížit rychlost.
U dalších ostrůvků může být důvod 
výstavby jiný. Z hlediska bezbarié-
rovosti nesmí být délka přechodu 

vyhledávat aktuality a informace, 
neboť každá nová zpráva se k re-
gistrovaným zájemcům dostane 
ihned, jakmile je na stránkách 
zveřejněna. Služba je navíc zcela 
bezplatná,” uvedla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová. Registrace je 
velmi jednoduchá, stačí najet na 

pro chodce delší než šest metrů, 
respektive sedm při rekonstrukci 
stávající stavby. “Aby se tedy délka 
zkrátila, řeší se to poloostrůvky  
a nemusí se uprostřed vozovky dě-
lat klasický ostrůvek, který by pře-
chod rozdělil na dvě části tak, aby 
to odpovídalo stavebním předpi-
sům,” doplnila vedoucí. V severní 
části náměstí u České pošty vznikly 
na každém okraji chodníku ostrův-
ky proto, aby se mezi nimi utvořil 
záliv pro zastávku městské hro-
madné dopravy.                                       

(pn)

internetovou adresu www.bilina.cz 
a na hlavní straně zvolit možnost 
Aktuality e-mailem, kterou najdete 
uprostřed webové stránky v modré 
liště. Po rozkliknutí jen vyplníte váš 
e-mail, na který vám budou aktu-
ality zasílány. Filtr nabízí možnost 
zasílat veškeré zprávy nebo jen vy-

brané z daných oblastí. Po vyplnění 
registrace stačí informace uložit. 
Kdo si již nebude přát tyto zprávy 
nadále dostávat, může registraci 
zrušit podle jednoduchých poky-
nů uvedených v každém zaslaném  
e-mailu. 

(pn)

Část nové výrobní linky                                                                                        Foto: AGC Automotive Slavnostního otevření se zúčastnily místostarostky Vendula Vodičková a Zuzana Bař-
tipánová (vpravo)                                                                                                           Foto: Pavlína Nevrlá
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Týraní senioři potřebují pomoc ostatních

Bílinu navštívil předseda Hnutí ANO 2011

Jedním ze závažných problémů,  
o kterých se moc nemluví, je do-
mácí násilí. Ve většině případů jsou 
obětmi ženy, asi to mnohé překvapí,  
ale nemalou skupinu tvoří i muži.
Alarmující je skutečnost, že podle 
posledních statistických údajů zažil 
nějakou z forem domácího násilí 
každý pátý senior ve věku nad še-
desát let. Bohužel těchto případů 
přibývá. Smutné na této skutečnos-
ti je to, že toto se děje mezi osobami 
žijícími ve společné domácnosti. 
Seniory nejčastěji týrají rodinní 
příslušníci. Domácího násilí se 
často dopouštějí osoby, které z růz-
ných důvodů nejsou v životě úspěš-

V čase povolebního vyjednávání  
o vládní spolupráci si předseda 
Hnutí ANO 2011 Andrej Babiš 
vyhradil čas na poděkování vo-

né, nebo jsou závislé na alkoholu 
či jiných látkách. Domácí násilí se 
děje téměř výhradně dlouhodobě, 
opakovaně a skrytě. Většina senio-
rů se stydí sobě i okolí přiznat, že 
ti nejbližší se k nim takto chovají,  
a raději to před okolím skrývají. 
Senioři by měli hledat podporu  
a pomoc ve svém nejbližším okolí. 
Důležitý je kontakt s ostatními čle-
ny rodiny, přáteli, ale také sousedy. 
Všechny tyto osoby by k takové-
mu jednání neměly být lhostejné  
a měly by nabídnout pomoc v nou-
zi. Dále se lze obrátit na linky důvě-
ry, intervenční centra, na městský či 
obecní úřad, některou z organizací 

ličům za hlasy 
ve volbách do 
sněmovny. Ve 
čtvrtek 2. listo-
padu 2017 na-
vštívil postupně 
5 měst v Ústecké 
kraji s nejvyš-
ším volebním 
úspěchem. Mezi 
ně se zařadila  
i Bílina.
V komunitním 
v í c e ú č e l ov é m 

centru se pozdravil se svými voli-
či a poděkoval jim i členům místní 
organizace ANO v Bílině. „Chtěl 
jsem lidem v Bílině poděkovat, 

zabývajících se pomoci seniorům. 
Týrání má několik forem, tou 
nejhorší je napadání fyzické.  
Ve většině případů se jedná o týrání 
psychické a citové, urážky, nadáv-
ky, stálé kritizování a v neposlední 
řadě vydírání ekonomické. Dalším 
projevem je zanedbávání – opomíjí 
se potřeby seniora, není mu posky-
tována potřebná pomoc, odpírá se 
mu péče, v nejednom případě odpí-
rání jídla, pití. U seniorů nelze ho-
vořit pouze o problému „domácího 
násilí“, existuje i tzv. „ústavní nási-
lí“ – institucionalizované, odehrá-
vající se například v nemocnicích, 
léčebnách dlouhodobě nemocných 

protože ANO zde volilo 40,7 % vo-
ličů. Dali nám i přes mediální kam-
paň vůči mé osobě důvěru a tako-
vý výsledek nejen mě, ale i ostatní 
členy velmi potěšil,“ řekl osobně na 
setkání předseda.
Do komunitního centra přišlo 
zhruba sto lidí, kteří se chtěli s 
Andrejem Babišem i Richardem 
Brabcem osobně setkat. Setkání 
proběhlo v uvolněné atmosféře, po 
úvodním slovu předsedy vítězného 
hnutí v letošních parlamentních 
volbách došlo na dotazy návštěv-
níků se zaměřením na palčivé pro-
blémy, které obyvatele Bíliny trápí. 
Celou diskuzí rezonovaly problémy 
s hustou tranzitní dopravou a spe-

a domovech důchodců, domovech 
s pečovatelskou službou. Násilí se 
na seniorech nejčastěji dopouští 
pracovníci zdravotní nebo sociální 
služby, lékaři, dobrovolní pečovate-
lé. V těchto případech to zahrnuje 
bezdůvodné omezování osobní 
svobody, přivazování, odpírání 
jídla a pití, zdůrazňování nadbyteč-
nosti, ignorování požadavků apod.
Pokud jste se stali svědkem nebo 
obětí týrání či domácího násilí, 
nemlčte, nebojte se říci o podporu. 
Obraťte se na intervenční centrum, 
svěřte se lidem ve vašem okolí nebo 
zavolejte na bezplatnou anonymní 
linku důvěry.                           OSVaZ

cifika soužití s obyvateli v sociálně 
vyloučených lokalitách. Vrcholní 
představitelé Hnutí ANO 2011 si 
problémy pozorně vyslechli a vyjá-
dřili plnou podporu místní samo-
správě při řešení problémů.
Většina návštěvníků si odnášela 
knihu s věnováním a podpisem 
Andreje Babiše. Při podepisování 
knih lidé pokládali otázky, které 
jim byly vždy s úsměvem zodpo-
vězeny, a panu předsedovi věnovali  
i drobné dárky a slova povzbuzení.
Po zhruba hodině byla návštěva 
ukončena a host odjel v doprovo-
du nejbližších spolupracovníků do 
dalšího města.

Jiří Urbánek, radní města Bílina

Bílina dosáhla nejvyššího hodnocení
Hospodaření města Bílina bylo 
oceněno nejlepším možným iRa-
tingovým stupněm „A“. Tohoto 
nejvyššího hodnocení dosáhlo 
město po létech trvale vzestupné-
ho trendu hodnot rozhodujících 
ukazatelů, které do výpočtu iRatin-
gu vstupují. Ještě v roce 2012 byla 
například Bílina hodnocena stup-
něm „B“, který se nachází na škále 
průměrných hodnocení. Stupeň 
„A“ vypovídá o vynikající finanční 
stabilitě ekonomických ukazatelů, 
které velmi výrazně převyšují uka-
zatele obcí se srovnatelným počtem 
obyvatel.
Město Bílina patří do kategorie 
10 000 - 19 999 obyvatel. V České 
republice zastupuje tuto kategorii 
celkem 69 měst, z nichž na nej-
vyšší hodnocení dosáhlo už pou-

ze dalších 6. Hodnocení vychází z 
rozpočtových a účetních výkazů 
všech obcí ČR, vybraných dat Čes-
kého statistického úřadu a z dal-
ších nefinančních ukazatelů, jako 
například míra nezaměstnanosti 
v okresu, podnikatelská aktivita 
v okresu, průměrná mzda v kraji  
a další. Reflektuje celkový vývoj 
ukazatelů za poslední tři roky.
Výsledky srovnávací ekonomické 
analýzy města zpracované společ-
ností CRIF – Czech Credit Bureau 
ukazují, že město Bílina hospoda-
řilo v posledních čtyřech letech 
velmi dobře. K dobrému hodno-
cení přispěl nejen nulový dluh, ale 
také nízká závislost na dotacích  
a přebytek rozpočtu v hodno-
cených letech. S nulovým dlu-
hem Bíliny souvisí i nízká úro-

veň cizích zdrojů. Ta se promítla 
i do velmi malého podílu cizích 
zdrojů na majetku města. Cizí 
zdroje Bíliny tvořily v roce 2016  
v přepočtu na obyvatele pouze nece-
lou pětinu hodnoty srovnatelných 
měst. „Odborné hodnocení hos-
podaření našeho města je pro nás 
ideální zpětnou vazbou, která nám 
umožnila nezávisle vyhodnotit do-
savadní hospodaření. Zároveň ve-
dení našeho města získalo potřeb-
né informace o tom, jak na základě 
získaného ratingového hodnocení 
vhodně přizpůsobit další kroky  
v následujících letech v této oblas-
ti“, sdělil starosta města Oldřich 
Bubeníček.

Ing. Michaela Zavázalová
vedoucí finančního odboru
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Mýty a fakta o třídění odpadů
od obydlí je v řádu desítek metrů.  
Navýšení počtu kontejnerových stá-
ní neplánujeme zejména z důvodu 
absence místa. Jakékoliv nové stá-
ní by již bylo na úkor parkovacích 
míst, kterých je již takto v sídlištích 
nedostatek. Nově však vlastníkům 
rodinných domů nabízíme zdarma 
nádoby na třídění papíru a plastů, 
které svážíme vždy v pondělí.
 
Je v plánu zřídit v Bílině třídicí 
nebo dotřiďovací linku? Proč tu 
dosud nefunguje?

Vybudování třídící linky bylo zatím 
pouze okrajově projednáno. Nákla-
dy na realizaci a provoz takového 
zařízení jsou řádově v desítkách 
milionů korun, přičemž je nutné 
zajistit smluvně odběr vyproduko-
vaných komodit. To může předsta-
vovat v současném téměř mono-
polním prostředí na trhu s odpady 
velkou překážku. Rovněž personál-
ní obsazení této neatraktivní práce 
je velmi problematické.
 
Za několik let se prý chystají změ-
ny ve svozu nebo v třídění odpadu, 
co se tedy bude dít a jak se na to 
město připravuje?

Schválení novely zákona o odpa-
dech bylo již několikrát vládou 
odloženo. V jaké podobě bude na-
konec schválena, není zatím jasné. 
Jisté je, že bude muset dojít k navý-
šení podílu separovaného odpadu 
vůči celkovému objemu odpadů. 
Do budoucna uvažujeme o vážení a 
identifikaci odpadů přímo na svo-
zových vozidlech, přičemž dalším 
krokem by měl být motivační sys-
tém úhrad za svoz odpadů. Pokud 
by však byly vyhláškou poplatky 
zrušeny, nemá žádný motivační 
systém smysl. Ve spolupráci s měs-
tem Bílina připravujeme žádost  
o dotaci na pořízení systému a do-
vybavení svozových vozidel vážícím 
a identifikačním zařízením. Dále je 
městem Bílina zpracována žádost  
o dotaci na pořízení nádob na sepa-

rovaný odpad, které budou zdarma 
zapůjčeny vlastníkům rodinných 
domů. Předpokládáme, že o ně 
bude přibližně stejný zájem jako  
o nádoby na BIO odpad. Dále v tuto 
dobu vzniká projektová dokumen-
tace na realizaci velkoobjemových 
podzemních kontejnerů a pořízení 
příslušného svozového vozidla. V I. 
etapě by mělo vzniknout zhruba 10 
stání, zejména v hustě obydlených 
sídlištních aglomeracích.

Svoz komunálního odpadu

Po + Pá - Za Chlumem, SHD, 
Panelové sídliště, SUNN, Čapkova
Út + Čt - Pražské Předměstí, 
Újezdské 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:

Mladíci si prohlédli věznici i výchovný ústav
V rámci prevence sociálně patolo-
gických jevů byla koncem října  rea-
lizována ze strany odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina, 
orgánem sociálně právní ochrany 
dětí, exkurze do dvou různých typů 
institucionálních zařízení. Jednalo 
se o Výchovný ústav Pšov a Věznici 
Všehrdy.
Výchovný ústav Pšov lze považovat 
za významné a v mnohých aspek-
tech jedinečné etopedické zařízení, 
které se specializuje nejen na výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, ale 
také na léčbu závislostního chování 
v rámci výchovně léčebného progra-
mu. Kromě uvedeného také nabízí 
prostřednictvím střediska výchovné 
péče odborné poradenství a pomoc 
při řešení potíží, a to ambulantní i 
pobytovou formou. Věznice Všehr-
dy umožňuje výkon trestu odnětí 
svobody i mladistvým pachatelům 
protiprávního jednání.
Exkurze se zúčastnilo celkem dva-
náct chlapců ve věku od 13 do 17 

let, kterým bylo tímto způsobem 
zprostředkováno nejen získání te-
oretických informací ve smyslu vý-
konu ústavní či ochranné výchovy 
a samotného výkonu trestu odnětí 
svobody, ale také osobní zkušenost a 
zážitek v daném ohledu. 
Chlapci měli kromě jiného mož-
nost vyslechnout si zajímavé osobní 
příběhy dvou odsouzených a bese-
dovat s nimi, prohlédnout si zázemí 
věznice i ústavního zařízení. I přes 
skutečnost, že se jednalo o naši prv-

ní zkušenost s aktivitou tohoto typu, 
považujeme ji za velmi zdařilou, o 
čemž svědčí pozitivní reakce nejen 
samotných účastníků exkurze, ale 
i jejich rodičů. Podobné exkurze by 
se v rámci námi nabízených preven-
tivních aktivit mohly do budoucna 
stát pravidelnou součástí podpory 
pozitivního chování dětí a mládeže 
a jedním z významných nástrojů pro 
další práci s dětmi.

Iva Zábojníková, OSVaZ

Pracovníci městských technických 
služeb i úředníci městského úřadu 
se při komunikaci s klienty setká-
vají s některými všeobecně roz-
šířenými mýty o třídění a svozu 
odpadů i s otázkami, na které lidé 
neznají odpovědi. V článku přiná-
šíme vysvětlení na některé z nich. 
Pokud vás zajímá cokoli dalšího 
v oblasti třídění odpadů, uvítáme 
relevantní dotazy na e-mailu bilin-
sky-zpravodaj@seznam.cz. Proble-
matiku osvětlil vedoucí svozu a čiš-
tění městských technických služeb 
Tomáš Pavel.

Třídit nemá cenu, viděl jsem pope-
láře, jak sesypávali dva druhy tří-
děného odpadu do jednoho auta.

Zcela jistě se může stát, že někdo 
zahlédne posádku svozového vozi-
dla, jak vysypává různé komodity 
do jednoho svozového vozidla. Dů-
vod je prostý. Pokud je separovaný 
odpad v nádobě značně znečištěn, 
je odvezen společně s komunálním 
odpadem. Řidiči spolu komunikují 
a navzájem se informují o případ-
ném znečištění. Separovaný odpad 
odvážíme na dotřiďovací linku v 
Teplicích, kde v případě značně 
znečištěného odpadu hrozí nepři-
jetí komodity či zaplacení likvida-
ce. 

 Třídit nebudu, slyšel jsem, že to ve 
sběrném dvoře stejně sypávají na 
jednu hromadu.
Sběrný dvůr je veřejně přístupný, 
každý se tedy může přesvědčit, ja-
kým způsobem nakládáme s při-
jatým odpadem. Není správné se 
odvolávat na informace z doslechu. 
Obsluha sběrného dvora a osádka 
vozidla svážející objemný odpad z 
černých skládek naopak tento od-
pad dotřiďuje. Například rozebírá 
kusy nábytku, odděluje kovové, 
dřevěné, plastové a jiné části, které 
jsou následně odváženy k dalšímu 
zpracování či likvidaci.
Dřevěný odpad je dále zpracováván 
v Jeníkově. Kovový odpad je odvá-
žen do sběrny druhotných surovin. 
Plasty a papír jsou dále zpracovává-
ny ve třídírně odpadů v Teplicích. 
Bio odpad je likvidován v kom-
postárně. Elektro odpad je odvážen 
dodavatelskou firmou k recyklaci 
atd. Naší snahou je co nejvíce ko-
modit ve sběrném dvoře roztřídit 
tak, aby jejich následná likvidace či 
recyklace byla co nejlevnější.

Třídit nemůžu, máme popelnice 
na tříděný odpad moc daleko, až 
na konci ulice.

Průměrná vzdálenost kontejnero-
vých stání na separovaný odpad 
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Lubomír Kníže: Je zcela přirozené, že lidé 
chtějí poslední okamžiky prožít doma

Hospic knížete Václava zahájil pří-
pravy k poskytování domácí hospi-
cové péče i v Bílině. Co přesně ten-
to specifický druh péče znamená, 
čím klientům pomáhá a jak si o ni 
zažádat, uvedl v rozhovoru ředitel 
hospice Lubomír Kníže

Co je to hospicová péče a co si lze 
pod tímto pojmem představit?

Tento druh péče o člověka se týká 
umírajících, jedná se o takzvaný 
terminální stav. V naší zemi je hos-
picová péče v drtivé většině posky-
tována pacientům s onkologickým 
onemocním, kde možnosti léčby 
jsou vyčerpané. Péče o pacienta je 
komplexní, netýká se tedy jen zdra-
votní stránky, ale i psychosociální, 
případně i duchovní.
Domácí hospicová péče je jednou 
ze dvou základních forem hospi-
cové péče - druhá je lůžková. Je 
poskytována pacientům v jejich 
přirozeném, domácím prostředí, 
v němž se každý cítí nejlépe. Tato 
forma péče je specifická tím, že je 
velmi silně orientovaná i na pod-
poru pečujících, povětšinou nej-
bližších rodinných příslušníků, 
kteří garantují, že u pacienta bude 
někdo trvale přítomen. Jejím cílem 
je podpořit pečující tak, aby zvládli 
toto nesmírně obtížné období ter-
minálního stavu svého blízkého a 

doprovodili ho k samému konci 
bytí.

Musejí lidé, kteří chtějí využít va-
šich služeb, splňovat nějaké pod-
mínky?

Ano, jsou tři základní podmínky, 
které musí být splněny, abychom 
mohli přijmout pacienta do péče. 
Výše v textu jsou již dvě z nich 
zmíněny. Shrnu je - pacient je v 
terminálním stavu a s pacientem v 
domácím prostředí je někdo trvale 
přítomen, trvale o něho někdo pe-
čuje. Třetí podmínkou je, že paci-
ent musí být o svém stavu pravdivě 
informován.

Mohou si vaši službu zajistit jen 
příbuzní umírajícího člověka, 
nebo i jeho přátelé, či umírající 
sám?

O přijetí do péče jednáme s tím, 
kdo bude garantovat péči o pacien-
ta. Za téměř 5 let poskytování péče 
jsme neměli případ, kdy by touto 
osobou byl někdo jiný jak nejbliž-
ší nebo vzdálenější příbuzný nebo 
partner umírajícího. Péči nelze do-
mlouvat s pacientem, nemůže být 
sám sobě garantem.

Kdy a jak vás mohou lidé kontak-
tovat?

Pokud rodina chce proces přijmu 
co nejvíce urychlit, doporučujeme 

poslat e-mailem na naší společnost 
poslední lékařskou zprávu, z níž je 
zřejmé, že pacient je v terminálním 
stavu. Pak stačí doplnit podstatná 
fakta jako místo, kam se má za pa-
cientem jezdit, kdo bude o pacienta 
pečovat, představy a požadavky ro-
diny na péči a další relevantní in-
formace dle posouzení rodiny.

Je zapotřebí zajistit si nějaké do-
kumenty, formuláře?

Pouze zmiňovanou poslední lé-
kařskou zprávu. Pokud je pacient 
v době dojednávání přijetí do naší 
péče ještě hospitalizován, tak ne-
mocnice vystavují běžně takzva-
nou epikrízu, tedy předběžnou 
propouštěcí zprávu. Tu potřebuje-
me především.

Všechny vaše služby jsou zdarma?

Ano, naše příjmy tvoří v drtivé 
většině granty, dotace a dary. Ty 
mohou být i od rodiny pacientů. 
Žádnou úhradu nenárokujeme, 
případný dar je pro nás zpětnou 
vazbou.
 
Proč si lidé přejí umírat doma?

Je to zcela přirozené, že lidé chtě-
jí svoje poslední okamžiky prožít 
doma, ve svém známém prostředí a 
se svými nejbližšími. Kromě jiného 
nebýt závislý na jiném subjektu a 
rozhodnout si tak sám o svých po-

sledních okamžicích.

Využívají vašich služeb i ateisté?

Naše země je vysoce ateistická, 
takže většina našich pacientů byla 
nevěřících. Nutno ale říci, že věří-
cí pacient a věřící rodina má jiný 
přístup k umírání, než je tomu v 
opačném případě. Z našeho po-
hledu je přístup věřících mnohem 
pozitivnější ve všech směrech, pře-
devším jsou na situaci lépe připra-
veni a mají více vnitřní síly situaci 
zvládnout.

Co konkrétně od vás lidé očeká-
vají? Jsou požadavky, které nemů-
žete splnit?

Zde je nutno říci, že ve většině pří-
padů mají rodiny jiná očekávání, 
než jsou relevantní k situaci. Větši-
nou vychází z předpokladu, že bu-
deme nahrazovat nemocnici. V ne-
mocnicích se léčí, my ale neléčíme 
a procedury, které vychází z prin-
cipů léčení, nedoporučujeme. Jiná 
věc je smysluplnost plnění přání. 
Ta přání se obecně týkají tendence, 
zda přeci jen by se pacient v termi-
nálním stavu nedal ještě zachránit, 
nebo mu život ještě alespoň pro-
dloužit. Základní zásada hospicové 
péče je, že život uměle neprodlu-
žuje ani nezkracuje. Tuto zásadu 
se snažíme co nejvíce dodržovat.  
Vše má být co nejpřirozenější.

Zajišťujete i služby po úmrtí kli-
enta? Přivolání pohřební služby, 
pomoc s dokumenty a podobně?

Tyto záležitosti s rodinou diskutu-
jeme a případně radíme v průběhu 
poskytování naší péče, například i 
to, jak obléknout do rakve. Obecně 
lze říci, že rodinu průběžně edu-
kujeme, co a jak po úmrtí, ale po 
skonání pacienta si tyto úkony již 
zajišťuje rodina sama. I v tom jsme 
však připraveni pomoci.

Pavlína Nevrlá

Kontaktní informace:

telefon: 725 905 295

e-mail: info@hkv-kl.cz

web: www.hkv-kl.cz

Lubomír Kníže při besedě se seniory z Klubu důchodců I.                                                                                                                        Foto: Pavlína Nevrlá



9FOTOSTRANA15. prosince 2017

VÁNOCE V BÍLINĚ ZAČALY BOHATÝM PROGRAMEM 
PŘI ROZSVÍCENÍ STROMU

Foto: Pavel Hospodář
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Lidé mohou ovlivnit budoucnost obce

Lidé jednali kvůli prasklinám i prašnosti

O budoucnosti obcí mohou roz-
hodnout jejich obyvatelé. Lidé  
z Měrunic a Žichova mohli v dotaz-
níkovém šetření sdělit svůj názor 
na dění v obcích v dalších letech. 
Výsledky z dotazníků budou zahr-
nuté v rozvojové strategii. “Lidé se 

nás důležité,” uvedla starostka obce 
Jitka Nová.
Lidé měli možnost vyplnit dotaz-
ník jak v tištěné formě, tak i přes 
webový formulář. Údaje budou 
použité při tvorbě  Programu roz-
voje obce Měrunice. Ten nastaví 

Obyvatelé Měrunic a Žichova se 
sešli se zástupci společnosti Basalt, 
která poblíž obcí provozuje kame-
nolom. Tématem setkání byl vliv 
těžby na zdraví i kvalitu bydlení 
tamních lidí. 
Činnosti kamenolomu dávají lidé 
vinu za popraskané domy, úbytek 
podzemní vody, zvýšenou prašnost 
a hluk. Zástupci společnosti otevře-
ně přiznali, že praskliny, prašnost  
i hluk mohou být následkem těžby, 
s úbytkem podzemní vody však je-
jich činnost nesouvisí. “Žádné mě-
ření neprokázalo, že by docházelo 
k úbytku spodní vody v důsledku 
těžby,” potvrdil jednatel společnosti 
Luboš Bouček. 
Praskliny na starých domech i no-
vostavbách mohou být způsobené 
otřesy po odstřelech. Pravidelná 
měření však dokládají, že kromě 
jednoho případu nedošlo v po-
sledních dvou letech, kdy se koná 
kontinuální měření, k překročení 

Hostomicemi prošel svatomartinský průvod
V listopadu se uskutečnil v Hos-
tomicích tradiční svatomartinský 
lampionový průvod.  Sraz všech 
účastníků byl v 17 hodin před zá-
kladní školou, odkud se průvod dal 
do pohybu a prošel celou obcí. Cíl 

průvodu byl u dětského hřiště, kde 
již na účastníky čekalo občerstvení 
a zapálený oheň. Na úplný závěr se 
na obloze rozzářil krásný ohňostroj.
 

Ivan Holata, starosta obce

mohli vyjádřit ke konkrétním vě-
cem, například zda by měly finanč-
ní prostředky směřovat do výstavby 
víceúčelového hřiště, domovních 
čističek či do opravy kostela. Z do-
tazníků jsme se dozvěděli i další in-
formace. Názory obyvatel jsou pro 

směr, kterým se bude obec ubírat  
v dalších letech. Dokument bude vy-
pracovaný do června příštího roku.  
Na tvorbě dokumentu spolupracuje 
obec se Spolkem pro obnovu ven-
kova ČR. 

(pn)

Rodáci a přátelé Hrobčicka se sešli podesáté
Tradiční setkání rodáků a přátel 
Hrobčicka se letos uskutečnilo již 
podesáté. Snahou organizačního 
týmu tedy bylo, aby jubilejní pro-
gram odpovídal významu, který byl 
akci přikládán. Slavnostní zahájení 
se uskutečnilo v obřadním sále bí-
linské radnice,
kde naši delegaci přijal starosta 
Oldřich Bubeníček, který ve svém 
projevu informoval o tom, co se na 
Bílinsku podařilo, i o plánech do 
budoucna, což naše německé kraja-
ny vždy velmi zajímá. Svou zdravici 
pak přednesl starosta bavorského 
partnerského města Gerolzhofen 
Thorsten Wozniak, který pochvá-
lil architekturu Bíliny a vyslovil 
přesvědčení, že naše proevropské 

sbližování je správná cesta, kterou 
máme společně jít. První předseda 
Domovského spolku Bilin e.V. Josef 
Liebscher s potěšením konstatoval, 
že vztahy s městem Bílina jsou na 
takto dobré úrovni a pro bavorský 
tisk si vyžádal písemné vyhotovení 
úvodního projevu pana starosty. 
Slavnostní chvíle a přátelské rozho-
vory pak pokračovaly u společného 
oběda v Razicích.
Páteční odpoledne, které zahájily 
děti z mateřské školy, patřilo Hrob-
čicím, kde bylo připraveno přijetí 
starostkou Janou Syslovou. V sobo-
tu byl naplánován výjezd do hrob-
čických obecních částí s výkladem. 
Sobotní odpoledne v Mrzlicích 
bylo tradičně zahájeno pietním ak-

tem k úctě obětem světových válek 
a následovalo zasazení stromu přá-
telství a společných kořenů, jemuž 
opět požehnal páter Saj z Bíliny. 
Sobotní program pokračoval spo-
lečenským večerem na faře v Bíli-
ně, který organizoval Spolek Bílina 
2006.
Neděle byla zahájena bohosluž-
bou v kostele svatého Petra a Pavla  
v Bílině.
Vrcholem třídenního jubilejního 
programu bylo hudební odpoledne 
ve společenském zařízení Fontána 
se Šlágrkapelou z Německa orga-
nizované ve spolupráci se seniory 
z Bíliny. 

(redakčně kráceno)
Jana Syslová, starostka obce 

povolené normy. “Řídíme se těmi 
nejpřísnějšími normami, které zo-
hledňují jak půdní podloží, tak  
i druhy a stáří staveb v obou ob-
cích,” doplnil jednatel. Obyvate-
lé však upozornili na skutečnost,  
že měření se provádí pouze v pří-
zemích domů, přitom otřesy jsou 
citelnější v patrech, která také bý-
vají popraskaná. Zástupce nezávislé 
společnosti, která měření provádí, 
toto uznal, avšak namítl, že měření 
v patrech není povinností a nejsou 
pro taková měření zadané normy.
Také kvůli činnosti kamenolomu je 
v obcích zvýšená prašnost. “Dříve 
to ale nebylo v takové míře. V po-
sledních měsících je však prašnost 
opravdu vysoká,” upozornila jedna 
z diskutujících a předložila i něko-
lik fotografií z různé doby, které 
zachycovaly prašný mrak linoucí 
se od kamenolomu k obcím. Stejně 
tak se podle obyvatel v posledních 
měsících zvýšila i hlučnost. Obou 
těchto problémů v takové míře si 
společnost nebyla vědoma a při-

slíbila, že zjistí, proč tomu tak je  
a bude se snažit prašnost i hlučnost 
řešit.  
Společnost Basalt dále seznámila 
přítomné s tím, jak bude těžba po-
stupovat. Lom je v provozu od roku 
1985 a předpokládá se, že těžba po-
trvá ještě následujících dvacet let. 
Odstřely, které způsobují podzem-
ní seismickou vlnu směrem k Mě-
runicím nebo k Žichovu, by měly 
do dvou let skončit. Poté se těžba 

obrátí na stranu k Mirošovicím  
a k Bílině. 
Obec Měrunice, pod níž spadá Ži-
chov, každý rok dostává od provo-
zovatele kamenolomu darem určité 
procento ze zisku, letos to bylo 111 
tisíc korun. “Tyto finance jsou po-
užity na investiční akce obce. Dále 
od společnosti dostáváme příspě-
vek na konání různých společen-
ských akcí,” dodala starostka obce 
Jitka Nová.  

Pavlína Nevrlá

Zvýšená prašnost trápí obyvatele dvou obcí                                                                        Foto: red
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Cestovatel ukázal Sýrii před zničením válkou

Sýrii ještě ve své plné kráse ukázal 
návštěvníkům městské knihovny 
cestovatel Libor Drahoňovský. Lidé 
si mohli prohlédnout fotografie 
památek, měst i přírody před vy-
puknutím občanské války. Do os-
trého kontrastu nabídl cestovatel 
pohled na snímky pořízené v sou-
časné době. “Pobýval jsem v Sýrii 
tři měsíce, za tu dobu jsem si tam 
našel mnoho přátel a potkal mnoho 
zajímavých lidí. Dnes na ně často 
myslím, jak se asi mají, kde jsou a 
zda jsou v pořádku. S několika jsem 
si dopisoval přes e-mail, ale jedno-
ho dne se mi e-maily začaly vracet 
jako nedoručené,” uvedl s patrným 
smutkem v hlase Libor Drahoňov-
ský. 
Jedním z měst, která ještě před pár 
lety vypadala diametrálně jinak než 
dnes, je Rakka. Cestovatel ji popi-
soval jako město se strohou archi-
tekturou a velmi přátelskými lidmi. 
“Málokdo ví, že mnoho uprchlíků 
se nedostalo do okolních států nebo 
do Evropy, ale zůstali přímo v Sýrii, 
kde jsou vybudované uprchlické tá-
bory v místech, která zatím nejsou 
okupovaná. Mnozí z těch pohos-
tinných lidí, kteří mě tak vřele ví-

tali u sebe doma, mohou být tam, 
snad,” vyprávěl cestovatel s tím, že 
provoz uprchlických táborů přímo 
v Sýrii znamená pro již tak moc 
zkoušenou zemi velkou finanční 
zátěž. Autor přítomným dále pro-
mítl fotografie nejrůznějších syr-
ských památek, které jsou velmi 
zajímavé tím, že se často nachází 
daleko ve vyprahlých pustinách. 

Výstava nabízí krásu nejrůznějších panenek
Sedm desítek nejrůznějších pane-
nek vystavuje sběratelka Zdeňka 
Bednaříková v Sídlišti Za Chlu-
mem. Veřejnost si může přijít 
prohlédnout historické panenky, 
současné, vyrobené v zahraničí a 
k nim i spoustu doplňků a několik 
kočárků. “Panenky a kočárky jsem 
milovala od malička a láska k nim 
mi zůstala i v dospělosti. Dostá-
vala jsem je jako dárky od rodiny, 
nějaké zůstaly po mých dcerách a 
také jsem si je kupovala sama. Dá 
se říci, že už se mi nevešly do bytu, 
a tak jsem se rozhodla pronajmout 

si prostory a uspořádat výstavu,” 
uvedla Zdeňka Bednaříková.
Mezi panenkami je také sbírka na-
zvaná Dámy minulých epoch. Tyto 
panenky jsou vyrobené jako věrné 
napodobeniny románových hrdi-
nek, například Jany Eyrové, Anny 
Kareniny a dalších. “Ke každé této 
panence je i časopis s povídáním o 
dané postavě. Návštěvníci si je mo-
hou prolistovat, stejně jako časopis, 
který mapuje výrobu panenek v Če-
chách,” doplnila majitelka sbírky.
K vidění jsou dále dětské kočárky a 
spousta různých oblečků a doplň-

ků. Většina panenek je v původních 
šatech, doplňky a kočárky jsou po-
dle potřeby opravené nebo vyzdo-
bené.
Dlouhodobá výstava se může dále 
rozrůstat. Pokud by měl někdo zá-
jem darovat zajímavou panenku, 
může se na Zdeňku Bednaříkovou 
kdykoli obrátit. 
Přesné místo výstavy nechce ma-
jitelka uveřejnit z bezpečnostních 
důvodů. Návštěvníci ji mohou kon-
taktovat na telefonním čísle 725 513 
155 a domluvit si prohlídku. 

(pn) 

“Často se jedná o pozůstatky histo-
rických měst. Pohled na ně je však 
úchvatný, někde ze země vyrůstají 
vysoké sloupy, jinde zůstaly hradby. 
Stává se, že v těchto troskách býva-
lých měst, která většinou pustla po 
útoku různých vandalů, bydlí lidé. 
Je to pak zvláštní pohled na velmi 
staré rozpadlé město, kde visí mo-
derní prádlo na šňůrách v místnos-

tech beze střech,” popsal cestovatel. 
Libor Drahoňovský procestoval 
několik větších měst i malých ves-
niček. Život v Sýrii před sedmi lety, 
kdy ji navštívil, popisoval jako život 
v Čechách v osmdesátých letech. 
“Nábytek a vybavení domácností 
bylo velmi podobné, akorát Syřané 
si své domy vybavují jednodušeji,” 
uvedl.
Velmi zajímavé bylo také vyprávění 
o městě Dura Europa, ve kterém se 
nachází - podobně jako i v jiných 
městech - volné prostranství upro-
střed města, kde posedávají lidé 
čekající na práci. “Funguje to po-
dobně jako náš úřad práce. Ráno 
tam přijdou lidé, kteří nemají práci, 
sednou si a čekají, zda přijde někdo, 
kdo jim práci nabídne,” ukázal ná-
zorně na fotografii mužů sedících 
okolo kašny. 
Libor Drahoňovský procestoval 
velkou část Sýrie autostopem, kte-
rý občas nahradil tamní veřejnou 
dopravou. Přespával většinou u lidí, 
kteří mu nabídli nocleh, nebo ven-
ku na ulici, což je tam zcela běžné. 
“Zajímavé je, že jsem se tam cítil 
naprosto v bezpečí. Venku pospá-
vali i velmi elegantně oblečení muži 
s koženými aktovkami a nikdo je 
neokradl. Mně se také nikdy nic 
podobného nestalo. Více než zlo-
dějů jsem se v noci venku bál krys, 
které se proháněly po trávníku,” za-
vzpomínal cestovatel. 

Pavlína Nevrlá

Historické památky ještě v celé své kráse, na většině z nich se nyní podepisuje válka                                                  Foto: Libor Drahoňovský
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Stanislav Lhota: Hrdina, o kterém se nemluví

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
V GALERII POD VĚŽÍ 

VLAKY V PRŮBĚHU STOLETÍ NA 

BÍLINSKU 

 
V E  S P O L U P R Á C I  S E  S P O L K E M  PŘÁ T E L  

M O D U L O V É  ŽE L E Z N I C E  B Í L I N A  
 

Vernisáž se koná 7.12. 2017 
od 17:00 hod. 

od 8.12. do 22.12.2017 

Stanislav Lhota patří bezesporu  
k hrdinům současné doby. Pracuje 
jako zoolog v ústecké zoologické 
zahradě, ale většinu roku tráví pra-
covně v Indonésii. Během studia 
místní fauny a flory se aktivně podí-
lí na boji proti vypalování deštných 
pralesů. Vlivem tlaku firem, které se 
zabývají výrobou palmového oleje, 
pomalu a nenávratně zanikají pří-
rodní biotopy, mizí zvířecí a rost-
linné druhy. „Je to celkově těžké, 
ale pomalu se nám daří alespoň vliv 

dřevařů v Indonésii brzdit,“ řekl na 
vernisáži výstavy s názvem Cesta 
palmového oleje v Galerii Pod Věží 
Stanislav Lhota. 
Vernisáž se tak změnila v diskusi, 
Stanislav Lhota zasvěceně odpoví-
dal na otázky návštěvníků. „Nejvíce 
by lidé v Evropě pomohli tím, kdyby 
se vyhýbali výrobkům z palmového 
oleje, ale uznávám, že je to velmi 
těžké, protože se nachází prakticky 
všude,“ vysvětlil Lhota. 
Součástí výstavy byly i ukázky nej-
známějších výrobků s přidaným 
palmovým olejem. Jak upozornil 
ekologický aktivista Pavel Rais, pal-

mový olej je obsažen nejen v potra-
vinách, ale také kosmetice. Alarmu-
jící je i to, že ho najdeme ve zdravé 
výživě. „Osobně se zabývám spíše 
ekonomickými dopady výroby pal-
mového oleje, ale zdraví určitě pro-
spěšný není,“ dodal Lhota.
Výstavu pořádalo Informační cen-
trum Bílina ve spolupráci s Koalicí 
proti palmovému oleji.

Vlaky v průběhu století
Galerie Pod Věží se po výstavě Cesta 
palmového oleje proměnila v jedno 
velké nádraží. Stěny nyní zdobí fo-

tografie vlaků, mašin, nádražních 
budov a železničářů z uplynulého 
století.
Výstava potrvá do 22. prosince 
2017. Otevřeno je od pondělí do 
pátku od 7:30 do 17 hodin. Vstupné 
zdarma.
Současně probíhá i výstava železni-
ce v komunitním centru (Schme-
ttanova vila) ve dnech 18., 20. a 22. 
prosince 2017 od 9 do 17 hodin a 
27. až 30. prosince 2017 od 10 do 
17 hodin a 31. prosince od 9 do 14 
hodin.

Lada Laiblová
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Koncert ke Dni boje za svobodu a demokracii

Město ocenilo nejkrásnější výzdobu

Základní umělecká škola Gustava 
Waltera každoročně pořádá koncert 
věnovaný vzpomínce na událos-
ti spojené s lety 1939 a 1989. Také 
při letošním listopadovém koncertu 
se posluchačům představili učitelé 
hudebního oboru a několik žákov-
ských seskupení - dívčí pěvecký 
soubor Komořinka, instrumentální 
soubor Bili Band a opravdu počet-
ný školní pěvecký sbor. Zároveň 
byla zahájena výstava prací žáků 

Soutěž o nejhezčí květinovou vý-
zdobu je u konce a má své vítěze. 
V kanceláři starosty města výherci 
obou kategorií soutěže převzali fi-
nanční ceny. V kategorii truhlíky 
zvítězila Miloslava Krejčová, na 

nání koncertů slavnostnějšího rázu 
v právě rekonstruovaném prostoru 
výstavní síně v přízemí budovy.
Adventní období přináší škole pří-
ležitost k řadě vystoupení v Bílině, 
blízkém okolí a tradičně v němec-
kém příhraničí. Na většině akcí 
koncertuje dívčí soubor Komořinka 
pod vedením Veroniky Duchosla-
vové. Můžete se s ní setkat v Mirošo-
vicích, Lukově, na třech teplických 
akcích, v německém Frauensteinu 

ulice, 2. místo obsadila Eva Moflá-
rová z ulice Za Chlumem a na třetí 
příčce se umístil Miloslav Sládek  
z Bořeňské. 
Všem soutěžícím děkujeme za to, 
jak se starají o květinovou výzdo-

výtvarného oboru, která je instalo-
vána na chodbě školy. V úvodu kon-
certu vysvětlil učitel Mgr. Miroslav 
Mužík téma výtvarného projektu 
nazvaného „Ptačí podzim“. Pták 
symbolizuje svobodu, mír - tedy 
došlo k naprostému souznění s té-
matem vzpomínkového koncertu. 
Rád bych zmínil, že koncert byl tak 
hojně navštíven, že kapacita sedm-
desáti míst v našem sále nestačila. 
Tím více se těšíme na možnost ko-

2. místě se umístila Renáta Nová  
a třetí místo za rozkvetlé okno zís-
kali manželé Marie a Kurt Hűble-
rovi. V kategorii předzahrádka za 
úpravu předzahrádky hlavní cenu 
získala Blanka Vaníková z Vojanovy 

a samozřejmě několikrát také v Bí-
lině. Další žáci a učitelé hudebního 
oboru se představí při adventním 
koncertu, který pořádá KC Bílina 
v kostele sv. Petra a Pavla dne 10. 
prosince. Na vystoupení tanečního 
oboru a jeho hostů přijměte pozvá-
ní do bílinské Fontány již 6. prosin-
ce. Detailní přehled předvánočních 
akcí s časovým rozvrhem je umístěn 
na webu školy www.zus-bilina.cz.

Bc. Jiří Kopa, ředitel školy

bu, která krášlí nejen jejich domov,  
ale i celé město. Všem zúčastněným 
děkujeme za účast a těšíme se na 
další ročník soutěže.

Ing. Helena Volfová
oddělení životního prostředí

SOUTĚŽ NA PROSINEC
Kde se v Bílině nachází budova s výraznými reliéfy? 

Odpověď posílejte do 20. prosince na adresu:
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Výherce získá vánoční poukaz do vinotéky 
Bez kocoura v hodnotě 400 korun. 

Správná odpověď z minulého čísla:

Domovní reliéf najdeme na vstupních dveřích budovy bílinské stáčírny.  
Výhercem se stal Jiří Máša a získává dárkový poukaz do butique Beauty 
2000 v hodnotě 200 korun. Na snímku Dagmar Šťastná, výherkyně z čísla 
10.

Děkujeme sponzorům soutěže za podporu a vinotéce Bez kocoura za celoroční spolupráci.
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Školní družina připravila Halloweenskou noc

Děti uzamkly stromy

Šnečka vyrobily i si o něm zazpívalyRostou malí malíři

Krásně barevný podzim začal předávat svou vlá-
du paní Zimě,  a proto si děti z první třídy mateřské 
školky Aléská vybarvily klíče podzimními bar-
vami, kterými při procházce zamykaly stromy,  
aby v zimě nepomrzly. Děti se učily, jaké změ-
ny nastávají v přírodě, hledaly plody stromů 
listnatých i jehličnatých, poznávaly kůru i vůně 
stromů. Všechny děti si loučení s podzimem 
velice užily, však každý ze stromů zamkly nej-
méně na deset západů.

Jana Roubal Francková,  MŠ Aléská

Děti z Mateřské školy Síbova si říkají různé říkanky. Větši-
nou i při své „práci“ si zpívají. Tentokrát si říkaly známou 
říkanku o šnečkovi a každý si ho vymodeloval. Dařilo se jim.

Učitelky MŠ

V Mateřské škole Síbova nám rostou noví malíři. Děti zapouštěly do 
mokrého podkladu barvy. Malovaly jablíčka a hruštičky. Vyzdobily si 
svou šatnu i celou mateřskou školu. Těší se na další tvoření.

Učitelky MŠ

Poslední říjnová noc je podle tradi-
ce nocí strašidel, duchů a vydlaba-
ných dýní. Školní družina Základní 
školy Lidická se rozhodla, že pro 
děti i jejich rodiče takovou noc při-
praví.
Škola byla ozdobena vydlabanými 
dýněmi různých velikostí, objevila 

se různá strašidla, kostlivci, pavouci  
a další Halloweenské příšerky, které 
vytvořily tu správnou atmosféru. Po 
setmění to naplno vypuklo. Škola i 
park byly osvětleny svíčkami v dý-
ních. Pro děti a jejich rodiče byly v 
parčíku u školy připravené soutěže.  
U každého stanoviště bylo straši-

delné stvoření, které soutěžícím 
napovídalo, co mají plnit – napří-
klad chytání nezbedných pavouků, 
házení míčků do jamek v lebce, 
převážení pavouků kolem duchů  
ke strašidelnému zámku a další.
Kromě zápolení v parku probíhala 
soutěž o nejstrašidelnější mas-
ku – převlečené přišly nejen děti,  
ale i mnozí rodiče. I pro ně pak byla 
určena samostatná soutěž – zábav-
ný halloweenský kvíz.
Každý, kdo správně odpověděl 
nebo splnil úkoly v parku, obdržel 
malý dárek. Pro všechny účastníky 
bylo připravené úžasné pohoštění,  
za které nejvíc děkujeme rodičům. 
Nachystali a napekli krásné cuk-
roví a jiné dobroty, které byly na-
zdobeny v halloweenském duchu. 
Spolu s kávou a čajem bylo občer-
stvení dalším zpříjemněním veče-
ra. Zkrátka, vůbec nikdo neodešel  
s prázdnou, a tak to má při správ-
ném Halloweenu být. Ten náš byl 

ukončen lampionovým průvodem, 
který od školy prošel až na náměs-
tí.
Celkově se Halloweenu se školní 
družinou zúčastnilo více než 150 
dětí a 60 dospělých.
Velmi tímto děkujeme městské 
polici, která nám pomohla se za-
jištěním bezpečnosti celé akce 
nejen u školy, ale i při lampiono-
vém průvodu. Také děkuji našim 
vychovatelkám, jmenovitě paní 
Knapíkové, paní Chodounské  
i Mgr. Slukové za úžasný nápad  
a bezvadnou organizaci akce, která 
přilákala obrovský počet účastníků 
a všem se velmi líbila.
Děkujeme také našim dětem, rodi-
čům i hostům, že se s námi přišli 
pobavit v tak velkém počtu, a těší-
me se na tuto akci opět za rok.

Mgr. Marie Sechovcová, 
ZŠ Lidická
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Žáci budou soutěžit o nejhezčího kapra

Z párátek vznikl pichlavý ježečekPrůvod byl přehlídkou stašidel
 

Do školky se slétla strašidla
 

Jóga děti baví

I když nám nastaly podzimní plískanice, mlhy a z toho občas vyplývající špatná nálada, nemůžeme říci, že by podzim byl jenom obdobím, které musí-
me „přežít“. Přece bývají i krásné dny, plné barevného listí a sluníčka. Tak jako v ostatních školách jsme si toto období zpestřili oslavou Halloweena, 
což je vlastně obdoba našich českých dušiček. Řada našich žáků nám do školy přinesla dýně různých velikostí a tvarů, kterými jsme školu vyzdobili.  
Zejména žáci prvního stupně měli připravený krásný projekt, který si určitě všichni užili. Žáci druhého stupně probírali tyto svátky v různých vyučova-
cích předmětech a zejména v hodinách anglického jazyka. 
Protože čas běží jako voda, je třeba se připravovat na největší svátek našeho kalendáře, a to jsou Vánoce. V letošním roce dojde u nás v Hostomicích 
k rozsvícení vánočního stromu dne 26. listopadu v 17 hodin tradičně na Školním náměstí. Kdo by se chtěl přijít podívat, je srdečně zván. Ve škole po-
stavíme vánoční stromek asi čtrnáct dnů před Štědrým dnem a již tradičně zde proběhne soutěž o nejhezčího vánočního kapra. Ten může být zhotoven 
z jakéhokoliv materiálu nepodléhajícímu „zkáze“ a vítězné práce pak budou vyhodnoceny a následně ohodnoceny nějakou tou sladkostí. 
Rovněž zveme rodiče a prarodiče našich žáků v pátek 22. prosince v 11.30 hodin ke společnému zpívání právě u našeho školního stromečku, kde si 
všichni žáci, rodiče i učitelé společně zazpíváme několik známých vánočních koled, abychom se spolu potěšili a naladili na správnou vánoční náladu. 
K tomu všemu potřebujeme mít dva základní pilíře: výborný kolektiv všech zaměstnanců školy včetně ekonomek, kuchařek, školníka, uklízeček a sa-
mozřejmě pedagogů jako pilíř první a dobré materiální zabezpečení, na kterém neustále pracujeme, jako pilíř druhý. Absolutním základem je pak náš 
zřizovatel Městys Hostomice, vedený panem starostou Ivanem Holatou, na kterém oba tyto pilíře stojí. 
V současné době máme třináct tříd a již jedenáct interaktivních zařízení. Máme vlastně všechno, co pro naši práci potřebujeme. Bezpečné a kvalitní 
prostředí pro naše žáky i zaměstnance. A to nás těší a motivuje.

Mgr. Aleš Žák, ředitel školy

Děti z Mateřské školy Síbova si vyzkoušely, jak je pichlavé párátko. 
Ke své práci si přinesly bramboru, do které zapichovaly párátka jako 
bodlinky a tvořily tak ježečka. Očka a čumáček vytvořily hřebíčkem. 
Práce se jim dařila a bavilo je to. Děti si zase vyzkoušely něco jiného.

Učitelky MŠ

Jako každý rok se ve spolupráci s obcí Hrobčice uskutečnila v Ma-
teřské škole v Hrobčicích tradiční oslava Halloweenu a opět na děti 
čekal zajímavý program. Malování na obličej, výtvarné dílničky, sou-
těž o nejkrásnější dýni a také strašidelný průvod zakončený sladkou 
odměnou. Návštěvníků bylo opět více než v loňském roce a musíme 
všechny pochválit, protože byli všichni strašidelně oblečeni a průvod 
byl přehlídkou strašidel a nestvůr. Halloweenský průvod byl tradičně 
zakončen na fotbalovém hřišti. Každý účastník, který prošel strašidel-
nou stezku, získal lampion štěstí, který jsme si všichni společně na fot-
balovém hřišti vypustili. Již se těšíme na příští rok, že se opět společně 
postrašíme.                                             Marcela Dvořáková, MŠ Hrobčice

Poslední říjnový den se slétla do Mateřské školy Za Chlumem strašidla 
z celého okolí. V rámci projektového týdne s názvem V naší školce 
straší se totiž u nás pořádal veselý strašidelný karneval a tam žádné 
pořádné strašidýlko nesmí chybět. Přípravy byly veliké. Děti chystaly 
výzdobu, malovaly, kreslily a vystřihovaly netopýry, bubáky a jinou ha-
věť. Do příprav se zapojili i rodiče a spolu se svými dětmi vytvořili hrů-
zostrašná díla, která zdobila šatnu a třídu dětí. Karneval se vydařil, děti 
si zasoutěžily, zatančily a všechny si odnesly za svoji snahu diplom a 
odměnu.                                                                          Jana Pavlíčková

Jógové cvičení pro kluky a holky v Mateřské škole Čapkova probíhá 
pod vedení lektorky. Děti se učí správnému držení těla, jak se zklidnit 
a relaxovat. Cvičební hodiny jsou pestré, kreativní a zajímavé. Děti se 
na tyto jógové chvilky velmi těší a je vidět, že si je užívají.

Lenka Zlatohlávková
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Prázdniny strávily děti na horách
Vzhůru za dalším dobrodružstvím. Vyrazili 
jsme si do Harrachova na podzimní prázdniny. 
Velké děti jely vlakem s tetou Martinou a s te-
tou Simonou a malé děti jely autem se strejdou 
Viktorem. Byla to dlouhá cesta, a tak jsme si ji 
krátili různými hrami. Ve vlaku jsme hráli slovní 
fotbal a při čekání na další vlak jsme hráli na 
úkoly. Hra na úkoly má jasná pravidla, někdo 
vymyslí úkol někomu jinému a ten ho musí 
splnit. Takže například udělat piruetu, doská-
kat k lampě jako žabák a podobně. Díky těmto 
úkolům nám dlouhá osmihodinová cesta utekla 
jako voda.
Po příjezdu do penzionu na nás čekaly již malé 
děti se strejdou Viktorem na hřišti, které bylo 
kousek od našeho penzionu. Dali jsme si oběd 
a utíkali za nimi, ale jelikož už bylo hodně ho-
din, brzy byla tma. Zbyl nám čas na vybalení 
našich věcí a večerní povídání se strejdou  
a tetami a těšení se na další den.
Další den byl již pro nás atraktivnější. Vydali 
jsme se na Mumlavu, kde ty, kteří tuto krá-
su ještě neviděly, čekaly obrovské vodopády.  
Z jejich nádhery nás přecházel zrak. Cestou 
k nim jsme splnili úkoly, které si na nás liš-
ka Bystrouška na své lesní cestě přichystala.  
Odpoledne jsme se vydali na harrachovské 
skokanské můstky.
V pondělí nás svou návštěvou poctily hereč-
ky z divadla ABC Henrieta Hornáčková a Petra  
Johanson. Henrieta s Petrou nás naučily 
spoustu nových společných her, kterými si pak 

můžeme krátit různé chvíle, u kterých se navíc 
velice zasmějeme. Zdržely se až do úterý, takže 
jsme si jich užili do sytosti a těšíme se na další 
jejich návštěvu.
Během pobytu jsme trénovali také svou zruč-
nost, a to stavěním lesních mechových králov-
ství. U této aktivity se zapojily nejvíce malé děti, 
kterým tato činnost byla také určena.
Středeční den byl ve znamení bobové dráhy, 
která všechny moc bavila a i přes počáteční 
nervozitu si ji všechny děti velice užily, a kdyby 
mohly, jezdily by tam snad do teď. Odpoled-
ne jsme se vydali po cestě Járy Cimrmana do 
Příchovic do areálu u Čápa, kde na nás čekalo 
první oficiální muzeum českého génia a dobro-
druha. Maják Járy Cimrmana, který se v areálu 
také nachází, jsme kvůli veliké mlze, která by se 
dala krájet, nenavštívili.
Předposlední den nás čekal celodenní výlet, na 
který jsme jeli dlouho očekávanou lanovkou. 
Pěšky jsme se vydali za nosem a došli jsme 
až na Dvoračky. Cestou jsme si na Ručičkách 
dali oběd a šli na zpáteční cestu, abychom stihli 
lanovku. Večer na nás čekalo ještě jedno pře-
kvapení, a to rozdělaný oheň a opékání buřtů, 
takže jsme se i tak symbolicky písní rozloučili  
s naším pobytem.
Byl to super týden, v penzionu Tesla byli všich-
ni moc příjemní a ochotní a atmosféra celý tý-
den byla moc krásná. Jen nám ten týden nějak 
rychle utekl.

Martina Jechová, DD Tuchlov

Ekologické centrum připravilo semináře pro žáky z Aléské

Lektorky z Ekologického cent-
ra Most pro Krušnohoří se opět 
vydaly s výukovými semináři do 
Bíliny, tentokráte byla jejich cílem 
Základní škola Aléská. Pro žáky 
bylo připraveno několik prezentací 

a aktivit, ale také například pracovní 
listy, díky kterým měli žáci možnost 
získat řadu zajímavých informací. 
Konalo se celkem sedm seminářů, 
kterých se zúčastnilo 143 žáků.
Semináře Cesta potravin se zúčast-
nilo celkem 33 žáků z devátých tříd. 
Žáci se dozvěděli, proč potraviny 
cestují a čím, jak může být značena 
země původu potravin na obalech, 
jaké jsou typy hospodaření v ČR, 
jaké jsou dopady cestování potravin 
na životní prostředí a jak oni sami 
můžou zmírnit dopady na životní 
prostředí a na své zdraví při nákupu 
potravin a další zajímavé informace.
Druhý den proběhl seminář Co 
dýcháme? Tohoto semináře se zú-
častnili žáci osmých tříd v celkovém 
počtu 46. Zde se žáci dozvěděli více 
o atmosféře, složení vzduchu, zne-
čišťujících látkách v ovzduší a jejich 
vlivu na zdraví člověka i ekosysté-

my, inverzi, smogu, rozptylových 
podmínkách, pochopili rozdíl mezi 
emisemi a imisemi, změřili si, jak 
dlouho vydrží bez vzduchu, pomo-
cí přístroje Vitalograph zjistili svou 
vitální kapacitu plic.
Seminářů Staň se farmářem se zú-
častnilo 64 žáků ze všech třetích 
tříd. Semináře byly připraveny na-
učnou a hravou formou tak, aby děti 
názorně viděly různé druhy obilí, 
klasy kukuřice, poznaly rozdíl mezi 
senem a slámou, podle shlédnuté-
ho videa se učily rozeznávat druhy 
zemědělských strojů. Dále museli 
žáci rozpoznat různé druhy zvířat 
a přiřadit k sobě jednotlivé zvířecí 
rodiny. Zároveň si připomněli, jaká 
je potrava zvířat, kde je chováme  
a následně jaký užitek z nich máme.
Věříme, že semináře byly pro žáky 
i jejich pedagogy přínosné a nabyté 
znalosti a poznatky využijí ve škole 

i v každodenním životě. Semináře 
byly finančně podpořeny městem 
Bílina.

Ing. Hana Matějková 
a Kateřina Rybová

Ekologické centrum Most 
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Vedoucím klubů poděkovalo město  
za dlouholetou činnost

Jezdíte na nákupy do Německa? Pozor na změny

Návštěva starosty
v bílinském domečku

OZNÁMENÍ

způsobí nehodu s hmotnou škodou, 
zaplatí 200 eur, navíc musí počí-
tat s přidělením 2 trestných bodů  
a jednoměsíčním zákazem řízení.  
I cyklistům se telefonování pro-
draží, a to z 25 na 55 eur. Je třeba 
zdůraznit, že nově je zakázána ma-
nipulace nejen s mobilními telefony, 
ale se všemi druhy komunikačních 
zařízení, kam se řadí například tab-
lety či notebooky. Používání těchto 
zařízení je povoleno jen při vypnu-
tém motoru. Nejedná se ovšem o si-
tuace, kdy byl motor vypnut při za-
stavení vozidla systémem stop/start. 
V těchto případech tedy rozhodně s 
komunikačním zařízením nemani-
pulujme. I nadále platí, že ovládání 
telefonu za využití sady hands-free 
či hlasovými povely je povoleno.

Záchranářská ulička

Nerespektování povinnosti vytvořit 
záchranářskou uličku přijde nově 
na minimálně 200 eur. To je 10x 
více než doposud. V závažných pří-
padech to může být 320 eur a jeden 

Děti fitness aneb sportem proti dro-
gám a dvě 2. místa v mezinárodním 
finále té samé soutěže, která se ko-
nalo v Paláci Lucerna v Praze.
Starosta zhlédl aerobikové sestavy 
pro novou závodní sezónu a vy-
zkoušel si práci s jednou z pomů-
cek, se kterými děti cvičí, a stal se 
na chvíli rockerem s kytarou. Potom 
se s dětmi společně vyfotografoval 
a předal jim drobný dárek jako po-
děkování za úspěšnou reprezentaci. 
Slavnostní odpoledne jsme zakon-
čili malým rautem pro všechny zú-
častněné děti. Děkujeme všem za 
podporu a doufáme, že dále bude-
me vyhrávat.

Krista Sýkorová, DDM Bílina

březen - prosinec
první pondělí v měsíci, 
třetí středa v měsíci:
dopoledne od 8.30 do 11.30 
hodin
odpoledne od 15 do 17 hodin
 

Petr Kapic, jednatel MO ČRS Bílina

měsíc zákazu řízení navrch. Obecně 
pak platí, že pokud řidič policejním 
či záchranářským vozidlům jedou-
cím se zapnutou sirénou okamžitě 
neuvolní cestu, bude muset počítat 
s pokutou ve výši 240 eur a zákazem 
řízení o délce 1 měsíce. „Nejedná 
se o samoúčelné zpřísnění postihů. 
Záchranáři si stále častěji stěžují,  
že jim řidiči komplikují průjezd. 
Přitom rakouský autoklub ÖAMTC 
uvádí, že vytvořený koridor napo-
máhá snížit dobu dojezdu potřebné 
pomoci na místo neštěstí až o 4 mi-
nuty, šance vážně zraněných na pře-
žití se tak zvyšuje až o 40 procent,“ 
říká Roman Budský.

Rozpoznatelnost tváře 
automobilisty

Každý automobilista musí při řízení 
pamatovat na to, že jeho tvář musí 
být rozpoznatelná. To má ulehčit 
možnost identifikace řidiče, jehož 
přestupek byl zaznamenán kame-
rou. Zahalení obličeje vyjde na 60 
eur. Obličej tedy nesmí být zakryt 

šálou, závojem, maskou a ani bur-
kou. Zákaz se přirozeně netýká 
motocyklistů, kteří musí používat 
ochrannou přilbu.

Ilegální závody na silnici

Už od 13. října letošního roku platí, 
že každý, kdo zorganizuje ilegální 
závod na silnici či se ho zúčastní, 
musí počítat s dvouletým poby-
tem ve vězení. To v lepším případě.  
Pokud totiž při této akci bude ně-
kdo těžce zraněn či dokonce usmr-
cen, pobyt za mřížemi se protáhne 
až na 10 let. Postižen však může být  
i řidič, který se sice neúčastnil ile-
gálního závodu, ale který svou rych-
lou jízdou závažně porušil platné 
předpisy. „Postihy za ilegální závody 
výrazně zpřísnily. Doposud hrozila 
jen pokuta ve výši 400 eur a jedno-
měsíční zákaz řízení, a to pouze za 
vlastní účast v honičce. Do budouc-
na se uvažuje i se zabavením vozidla 
použitého k ilegálnímu závodu,“ 
uzavírá Roman Budský. 

(red)

V německých pravidlech silničního 
provozu přibyla některá omezení. 
Přitvrdily i postihy za některé delik-
ty – někdy zásadně.
Od října letošního roku musí nejen 
řidiči motorových vozidel, ale i cyk-
listé v Německu počítat s tvrdším 
postihem za některé delikty.

Při řízení je zakázáno manipulovat 
nejen s telefonem

Na pozoru by se měli mít především 
ti, kdo neodolají pokušení používat 
za jízdy mobilní telefon. „Němečtí 
odborníci už delší dobu poukazují 
na to, že rozptylování řidičů moder-
ními komunikačními prostředky je 
stále častěji příčinou vážných do-
pravních nehod,“ vysvětluje Roman 
Budský z Týmu silniční bezpečnos-
ti. Pokud tedy bude řidič přistižen, 
že nedovoleným způsobem mani-
puluje s telefonem či jiným komu-
nikačním zařízením, zaplatí pokutu 
ve výši 100 eur, tedy o 40 více než 
doposud. Navíc mu na kontě přibu-
de 1 trestný bod. Pokud však řidič 

V pondělí 30. října 2017 nás navští-
vil hejtman Ústeckého kraje a sta-
rosta našeho města Oldřich Bube-
níček, aby poděkoval našim dětem 
za výbornou reprezentaci DDM 
a města Bíliny. Setkání s dětmi z 
kroužků aerobiku a počítačových 
kroužků a jejich rodiči proběhlo v 
tělocvičně DDM. Starosta nejprve 
poděkoval dětem, rodičům i vedou-
cím jednotlivých kroužků za jejich 
práci a úspěchy. Chlapci od počíta-
čů se probojovali do finále soutěže 
MŠMT s názvem Mladý programá-
tor a do finále mezinárodní soutě-
že Baltie 2017. Děvčata z aerobiku 
mimo jiné vybojovala krásné 1. a 
2. místo v celorepublikové soutěži 

leden a únor
pondělí a středa:
dopoledne od 8.30 do 11.30 hodin
odpoledne od 15 do 17 hodin

Místní organizace Českého rybářského svazu Bílina oznamuje, 
že v roce 2018 bude změna v úředních hodinách.

Starosta města Oldřich 
Bubeníček s místostarost-
kou Vendulou Vodičkovou 
poděkovali za celé vedení 
města Alžbětě Fialové za 
dlouholeté aktivní vede-
ní Klubu důchodců 1 na 
Pražském Předměstí. Kvě-
tinu a drobné dárky jí pře-
dali při listopadovém zase-
dání zastupitelstva. Stejné 
poděkování patří také ve-
doucí Klubu důchodců 2 
při Domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou Ve-
nuši Vachalcové, která se  
z účasti na zasedání zastu-
pitelstva omluvila.          (pn)
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INZERCE

Potřebujete prodat nemovitost?

Informace o smogu přímo do mobilu

Máte několik možností. Jedna z 
nich je prodat si nemovitost sám. 
Bohužel, prodej nemovitostí je 
natolik specifický, že stejně bu-
dete potřebovat vypracovat mi-
nimálně kupní smlouvu, dále si 
většinou kupující chce vzít úvěr, 
jelikož nemá dostatek hotovosti. 
Věci se prodlužují a nadále kom-
plikují. Jako prodávající neustále 
musíte něco řešit, a nakonec to 
kupující vzdá nebo nedostane 
úvěr a jste opět na začátku. To 
byl jen takový malý popis, jak 
to vlastně chodí. Nebo můžete 
zvolit služby realitní kanceláře. 
Nejlépe si vybrat realitní kance-
lář, která je přímo z místa, kde se 
Vaše nemovitost nachází. Takže 
pokud prodáváte nemovitosti v 
Praze, je dobré si zvolit realitní 
kancelář z Prahy, pokud pro-
dáváte nemovitost v Bílině či v 
okolí, je dobré si zvolit realitní 
kancelář z Bíliny. Je to především 
z toho důvodu, že tato kancelář 
bude detailně znát veškeré loka-
lity, cenovou mapu nemovitos-
tí, má zkušenosti s prodejem v 
tomto místě a poměrně přesně 

Nejen v zimních měsících do-
káže obyvatele měst potrápit 
smog. Ekologické centrum Most 
pro Krušnohoří (ECM) nabízí 
jednoduchý a pohodlný způsob 
získávání informací o smogo-
vých situacích prostřednictvím 
bezplatné služby.
V letošním roce byly vyhlášeny 
v Ústeckém kraji již dvě smogo-
vé situace. Při zimním smogu je 
vzduch plný polétavého prachu, 
který má negativní účinky na 
dýchací cesty. Dochází k oslabe-
ní imunity a k snadnějšímu pro-
niknutí virů a bakterií do orga-
nismu, čímž mohou vzniknout 
různá onemocnění.
Existuje i letní smog, kdy jsou 
problémem vysoké koncentrace 
přízemního ozónu v ovzduší. 
Ten vzniká v ovzduší reakcí uh-
lovodíků a oxidů dusíku při in-
tenzívním slunečním záření. Je 
především důsledkem rostoucí 
automobilové dopravy a spalo-
vání fosilních paliv.

ví, za kolik je možno Vaši ne-
movitost prodat a jak dosáhnout 
maximální cenu při jejím pro-
deji. Toto je poměrně důležitý 
faktor, který byste měli mít vždy 
na zřeteli, tímto si totiž zajistí-
te maximální cenu při prodeji  
a ušetříte čas i peníze.
Po vypsání jen malé části důvo-
dů, proč si zvolit realitní kan-
celář přímo z místa, kde svoji 
nemovitost prodáváte, Vám na-
bízíme malý tip na realitní kan-
celář, která vám všechny výše 
uvedené aspekty splní a nabídne 
Vám další pro Vás důležité věci. 
Pracují zde rychle, bez prodlev  
a zajistí vše, co potřebujete.
Pokud bude potřebovat kupující 
úvěr, tento mu připraví přímo 
u nich. Vše bude pro vás vždy 
připraveno a Vy můžete klidně 
spát s pocitem, že jste si zvolili 
správně.
Takže pokud potřebujete pro-
dat, případně pronajmout Vaší 
nemovitost, volejte do Bílinské 
realitní kanceláře na tel. č. 734 
633 466

Aby se člověk mohl bránit ne-
příznivým účinkům smogové 
situace, je důležité být včas in-
formován o jejím vzniku. Dále 
je zapotřebí omezit pohyb ven-
ku, vyhnout se zvýšené fyzické 
zátěži, omezit větrání, vyhnout 
se činnostem, které znečišťují 
vzduch v pobytových prosto-
rech. ECM provozuje službu 
SMS InfoKanál, která umožňuje 
bezplatné zasílání informací o 
vyhlášení či odvolání smogo-
vých situacích na zaregistrovaná 
čísla mobilních telefonů v krát-
kých textových zprávách (SMS).
 Zájemci o tuto službu se mohou 
zaregistrovat pomocí webového 
formuláře na webových strán-
kách ECM, osobně v kanceláři 
ekocentra v budově Výzkumné-
ho ústavu pro hnědé uhlí a.s., 
tř. Budovatelů 2830/3 nebo pro-
střednictvím SMS v podobě viz. 
níže.

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO BÍLINU
Seifertova ulice č. p. 105/11, Bílina

REGISTRUJmezeraMESTO/OBECmezeraEMAIL
Příklad: REGISTRUJ MOST NOVAKJ@SEZNAM.CZ

Registrační SMS je potřeba zaslat na číslo 476 208 706.
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy. 
Cena registrační SMS je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, 

příjem všech SMS o smogových situacích je již nadále zdarma.
V případě nejasností volejte bezplatnou Zelenou linku 800 195 342.

Ekologické centrum 
Most pro Krušnohoří

PEJSCI Z ÚTULKU HLEDAJÍ DOMOV
Er 
Místo odchytu Bílina, nejspíše kří-
ženec stafordšírského teriéra, asi  
1 až 1,5 roku starý pes, váha při pří-
jmu 19 kg, v kohoutku 49 cm. 
Er je mladý, krásný fešák, kterého 
bohužel nikdo nepostrádá. Er bývá 
k cizím lidem zpočátku nedůvěřivý, 
po očichání a zjištění, že mu nikdo 
neublíží, se rád vesele vydá na pro-
cházku. Na vodítku chodí výborně, 
klidně, ostatní psy registruje, ale 
neprojevuje vůči nim žádné emo-
ce. Je to takový tichý a velmi klidný 
pozorovatel. Er je šikula, z povelů 
umí sedni, lehni, dát packu a miluje 
klacíky. Je u nás velmi smutný, ne-
rad se vrací do svého kotce.

Caesar
Místo odchytu Bílina, nejspíše ame-
rický buldok bez PP, asi 6 až 7 let 
starý pes, váha při příjmu 46,7 kg, 
v kohoutku 64 cm, čipovaný, otlaky, 
záněty, lysiny. 
Caesar se k nám do útulku dostal tím 
nejhorším způsobem, jaký si může-
me představit. Jeho bývalý “pán” ho 
uvázal ke sloupu veřejného osvět-
lení a nechal ho osudu. Caesar umí 
všechny základní povely na jednič-
ku. K ostatním psům je zatím ne-
konfliktní, příliš pozornosti jim ne-
věnuje. Caesar má osvojeny základní 
hygienické návyky, může být tedy 
vhodný k chovu do bytu či uvnitř 
domu. 

Bobina 
Místo odchytu Bílina, nejspíše kří-
ženec jezevčíka, asi 8 let stará fena, 
váha při příjmu 17 kg, v kohoutku 
35 cm, novotvary na mléčný žlá-
zách. 
Bobina na vodítku chodí klid-
ně, vedle nohy. Věříme, že správ-
nou stravou a dostatkem pohybu  
se dostane do lepší kondice. Bobina  
je k lidem zpočátku nedůvěřivá,  
ale během chvíle se rozkouká a ráda 
se přijde pomazlit. Bobina z povelů 
umí sedni, ostatních psů si nevšímá. 
Uvítá paničku či páníčka, který se  
s ní bude oddávat krátkým a častým 
procházkám. 

Gary 
Nejspíše středoasijský pastevecký 
pes, asi 2 roky starý, váha při pří-
jmu 48,5 kg, v kohoutku 79 cm, 
novotvar na hrudi - tylom, na lokti 
burzitida, kupírované uši i ocas. 
V útulku jsme ho vykastrovali  
a nechali odstranit novotvar.  
Na vodítku chodí dobře a ostatních 
psů si nevšímá. Gary se naučil po-
vely, umí sedni, lehni, dát pac a zů-
staň. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o statného psa a o jeho minulosti 
nic nevíme, vydáme ho do adopce 
pouze člověku, který má s těmito 
plemeny zkušenosti. 

Pro více informací kontaktujte přímo útulek. Psi jsou čipovaní, očkovaní a odčervení. Vydáni budou pouze do dobrých rukou. 
Poplatek za adopci je 600 korun. Volejte denně od 8 do 18 hodin. www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258.
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Zkontrolujte si platnost svého řidičáku

Projekty Programu prevence kriminality
2017 Ministerstva vnitra ČR

VEŘEJNÁ VÝZVA

V případě, že řidičák už propa-
dl, lze o výměnu požádat i zpětně.   
I v takovém případě je výměna ve 
standardní lhůtě zdarma. O výmě-
nu průkazu je možné požádat i ve 
zrychleném termínu do pěti dnů.  
V tomto případě vyjde na 500 ko-
run. Pokud řidič nepožádá o nový 
doklad včas a bude řídit i po uplynu-
tí jeho platnosti, riskuje pokutu za 
řízení bez platného řidičského prů-
kazu. Za tento přestupek hrozí řidiči 
pokuta na místě do 2 tisíc korun, v 
případě správního řízení až 2 500 

OSPOD, který pořádal odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví Městské-
ho úřadu v Bílině za účasti strážníků 
Městské policie Bílina a pracovnice 
Probační a mediační služby Teplice. 
Preventivní pobyty byly zaměře-
ny na prohlubování a upevňování 
všeobecných znalostí a dovednos-
tí, správné využití volného času, 
komunikaci, týmovou spolupráci  
a kromě jiného proběhly i odborné 
přednášky, které se týkaly prevence 
kriminality ve smyslu protiprávního 
jednání z pohledu oběti i pachatele 
a zvyšování právního vědomí dětí 
jako takového.

korun.K vydání nového řidičského 
průkazu stačí přijít s platným prů-
kazem totožnosti na příslušný úřad 
obce s rozšířenou působností podle 
místa trvalého bydliště řidiče a do-
nést jednu průkazovou fotografii  
a současný řidičák.
Výměna průkazů se letos netýká jen 
motoristů, ale také vůdců plavidel  
a členů lodních posádek. Na platnost 
svých dokladů si musí dát pozor pře-
devším profesionálové, tedy vůdci 
plavidel jiných než malých, kterým 
byl průkaz vydán od 1. 5. 2004 do 

V únoru 2017 skončila roční pod-
pora od úřadu práce dvěma asis-
tentům prevence kriminality a od 
března do konce roku 2017 jsou tito 
pracovníci financováni z Programu 
prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR. Mají tak možnost po-
kračovat v preventivním působení 
a zužitkovat dosavadní získané zna-
losti a dovednosti. Dohlížejí i nadále 
u škol na bezpečnost dětí, provádějí 
kontrolu heren, zda se v nich nezdr-
žují nezletilé osoby, spolupracují se 
strážníky městské policie, komuni-
kují s občany, dohlížejí na veřejný 
pořádek, kontrolují dodržování 

31. 12. 2014. Totéž platí pro plavec-
ké služební knížky, do nichž jsou 
zapsány způsobilosti členů posádek 
plavidel jiných než malých. Povin-
nost vyměnit si průkaz se vztahuje  
i na některé vůdce malých a rekreač-
ních plavidel. U této skupiny ale jde 
pouze o starší průkazy vydané od  
1. 1. 1985 do 31. 12. 1995. Dohro-
mady zbývá do konce roku vyměnit 
ještě 10 500 průkazů způsobilosti. 
Vyměnit si je letos přišlo zatím jen  
4 500 lidí.                                                    (red)

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

obecně závazných vyhlášek města, 
spolupracují s pracovníky OSPOD 
a nerepresivním způsobem se snaží 
zajistit dodržování právních norem.
Realizace posledního projektu byla 
ukončena v říjnu, kdy byla ke vcho-
du hřbitova nainstalována mobilní 
kamera. Díky ní tak mají strážníci 
přehled o dění nejen na parkovišti 
před hřbitovem, ale i v jeho areálu. 
Všechny tři projekty jsou podpoře-
ny z Ministerstva vnitra ČR z Pro-
gramu prevence kriminality pro rok 
2017 a z rozpočtu města Bíliny. 

Lenka Hosnedlová, 
odbor dotací a projektů

Během roku 2017 postupně končí 
platnost více než 800 tisíc řidičských 
průkazů. Jedná se o průkazy vydané 
během roku 2007 s dobou platnosti 
na 10 let. Tento rok byl z hlediska 
počtu vydaných řidičáků nejvytí-
ženější v historii. V Ústeckém kraji 
si řidičský průkaz ještě nevyměnilo 
přes dvacet tisíc řidičů. Zkontrolujte 
si svůj průkaz, zda nejste mezi nimi.
O bezplatnou výměnu řidičského 
průkazu je možné podat už tři mě-
síce před vypršením platnosti. Lhů-
ta pro vydání dokladu je 20 dnů.  

Město Bílina i tento rok získalo 
dotaci z Programu prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR. 
Předložené projekty byly celkem tři 
- zaměstnání dvou asistentů preven-
ce kriminality, víkendové pobyty 
a tábor pro děti v evidenci orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí (OS-
POD) a pořízení mobilní kamery 
pro městskou policii. Všechny tři 
projekty prošly schvalovacím pro-
cesem, a tak se mohlo začít pracovat 
na jejich naplnění.
Od června do září proběhly dva 
víkendové pobyty a jeden týdenní 
táborový pobyt pro děti z evidence 

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce TECHNIK INVESTIC III 
na plný úvazek, dobu neurčitou.

POŽADAVKY: dosažené minimálně středoškolské vzdělání, případně vysokoškolské vzdělání (stavebního nebo 
technického směru) • trestní bezúhonnost • organizační a komunikační schopnosti, schopnost pracovat samo-
statně i v týmu, smysl pro tvůrčí činnost • samostatné řešení problémů, přesnost, technické myšlení • pečlivost, 

odpovědnost, flexibilita, loajálnost • řidičský průkaz skupiny B • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, 
internet) • dobrý zdravotní stav - práce v terénu

Lhůta pro podání přihlášky je nejpozději 3. ledna 2018 v obálce označené „VV - technik investic III“ 
osobně do podatelny městského úřadu nebo písemně na adresu Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31.

Více informací na www.bilina.cz v sekci volná místa.

Do skladu hutního materiálu 
v Novosedlicích 

přijmeme 
SKLADNÍKA. 

Výhodou jeřáb., vazač., 
palič. průkaz, VZV.                                  

      
tel.: 602 599 885

novosedlice@technimat.cz



20 USNESENÍ 15. prosince 2017

Bíliny s tím, že další prodej nemo-
vitého majetku města Bíliny bude 
realizován za ceny dle znaleckého 
posudku. Prodeje, jejichž záměr 
byl schválen do 02.11.2017 budou 
dokončeny dle do té doby platných 
předpisů. 
Zrušilo:

 Organizační složky Klub důcho-
dů I., se sídlem v Bílině, ul. Aléská 
265 a Klub důchodů II., se sídlem 
v Bílině, ul. Havířská 583/28, a to k 
31.12.2017.

Vzalo na vědomí:
 Dotaz člena zastupitelstva města, 

Ing. Jindřicha Brunclíka, týkající se 
možnosti umístění kavárny a cuk-
rárny v prostorách domu čp. 23 
(Černý kůň), včetně odpovědi.

 Zápis z jednání finančního výbo-
ru z 30.10.2017.

 Zápis z jednání kontrolního 
výboru z 23.10.2017 a zároveň 
schvaluje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu č. 
8/2017 – kontrola čerpání finanč-
ních prostředků na veřejnou zeleň.

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání, které se uskutečnilo 2. listopadu, mimo jiné:

Schválilo:
 Přijetí finančního daru od Seve-

ročeských dolů, a. s., v celkové výši 
1.750.000 Kč.

 Uzavření dohody o spolupráci 
mezi městem Bílina a společnos-
tí Tepgas, a. s., při realizaci staveb 
rekonstrukce komunikace a vo-
dovodu v ulici 5. května v Bílině. 
Předmětem dohody je spolufinan-
cování provedení finálních povrchů 
při akci realizované městem Bílina 

– Revitalizace ulice 5. května v Bí-
lině. Spolufinancování společností 
Tepgas, a. s., v rozsahu stávající šíř-
ky silniční komunikace bude činit 
podíl 30 %.

 Uzavření darovací smlouvy mezi 
Severočeskými doly, a. s., jako dár-
cem a městem Bílina jako obdaro-
vaným, kdy předmětem smlouvy 
je převod pozemku p. č. 1666/4 o 
výměře 1 094 m2 k. ú. Bílina, stavba 
mostu nacházející se na pozemku p. 
č. 1666/5 a p. č. 1666/6 k. ú. Bílina, 
stavba komunikace „Přeložka silni-
ce Radovesice – Bílina“ nacházející 
se na pozemcích p. č. 1664/300, p. č. 
1666/1, p. č. 1666/4, p. č. 1666/5 a p. 
č. 1666/6 k. ú. Bílina.

 Podání žádosti o dotaci do 10. 
výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu na projekt s 
názvem „Rozvoj kybernetické bez-
pečnosti města Bílina“.

 Podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí 
na projekt „Modernizace sběrného 
dvora v Bílině“.

 Plán odpadového hospodářství 
města Bílina na období 2017–2021.

Jmenovalo:
 Paní Vendulu Vodičkovou, 1. 

místostarostku města pro věci ne-
investiční, členkou monitorovací-
ho výboru v souladu s uzavřenou 
dohodou o zásadách environmen-
tálního dozoru obcí Bílina, Braňa-
ny, Duchcov, Ledvice a Mariánské 
Radčice nad provozem lomu Bílina 
Severočeských dolů, a. s., do roku 
2035.

Zvolilo:
 Paní Hanu Šindelářovou, paní 

Miloslavu Uhrovou, paní Janu Ho-
molovou, paní Ivanu Příhodovou 
a paní Danuši Kopeckou přísedí-
cími Okresního soudu v Teplicích, 
v souladu s § 64, odst. 1 zákona č. 
6/2002 Sb., o soudech a soudcích, 
přísedících a státní správě soudů, v 
platném znění.

Vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 

5/2017, kterou se ruší OZV č. 
8/2013, kterou se vydává cenová 
mapa stavebních pozemků města 

údržbě veškeré zeleně ve vlastnictví 
města Bílina, zajišťované Městský-
mi technickými službami Bílina.

 Cenový a grafický návrh na vybu-
dování pumptrackové dráhy.

 Zápisy z jednání sociálně zdra-
votní komise konané 17.10.2017 
a komise pro regeneraci městské 
památkové zóny Bílina konané 
25.10.2017.

Rada města na své 19. schůzi konané 7. listopadu mimo jiné:
Schválila:

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spo-
lečností Demosthenes, o. p. s., jako 
příjemcem, na projekt „Raná péče 
DEMOSTHENA“, ve výši 10.000 
Kč.

 Uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Bílina jako objednatelem 
a panem Tomášem Zahradníkem, 
Most, jako zhotovitelem o zajištění 
zpracování grafického návrhu loga 
města Bílina včetně tvorby logoma-
nuálu.

 Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako objednatelem 
a panem Karlem Kalibou, Koporeč, 
jako zhotovitelem, na dodání čtyř 
postav Betlému – Josefa, Marie, Je-
žíška a oslíka.

Souhlasila:
 S použitím znaku města na ka-

roserii tzv. Sociálního automobilu 
Domovů sociálních služeb Háj a 
Nová Ves. Znak města bude po-
užit v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o 
městských symbolech a jejich uží-
vání.
Nesouhlasila:

 S provozováním zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů společností SIK–
TRANS, s. r. o., umístěného na po-
zemcích p. č. 1683/127, 1683/114, 
1683/117, části 1683/118 a části 
1683/148 v k. ú. Bílina.
Odvolala:

 Pana Tomáše Hereše (HNHRM) 
z hodnotící komise pro posouze-
ní a hodnocení veřejných zakázek 

malého rozsahu pro Městský úřad 
Bílina.
Zvolila:

 Paní Ing. Lucii Ječmenovou (HN-
HRM) členkou hodnotící komise 
pro posouzení a hodnocení veřej-
ných zakázek malého rozsahu pro 
Městský úřad Bílina.
Vzala na vědomí:

 Plnění usnesení RM, kterým bylo 
vedoucímu odboru dopravy ulo-
ženo prověřit možnosti provedení 
úprav dopravního značení v křižo-
vatce ulic P. Bezruče a Alšova. Jedná 
se o doplnění dopravního zařízení 
o odrazové zrcadlo.
 

 Metodiku údržby zeleně v Bílině, 
zpracovanou odborem stavební-
ho úřadu a životního prostředí k 

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

INZERCE
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Zdeněk Čihák Reiner Hutter  Ireny Kučerové Ferdinanda Lochovského 

Vladimíra Solara

Věry a Jarmila 
Úblových.

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 22. prosince tomu budou dva roky, 
co nás opustil milovaný manžel, tatínek 

a děda

Dne 19. prosince 2017 uplynou 3 roky, 
kdy nás opustil milovaný 
manžel, tatínek a děda

Dne 9. prosince jsme si připomněli 
smutné výročí úmrtí paní

Už jen kytičku na hrob
ti můžeme dát, 

chviličku postát a tiše vzpomínat...
Dne 2. prosince uplynulo již 15 let od 

úmrtí pana

Dne 15. listopadu jsme vzpomněli 
na smutné výročí úmrtí pana

Dne 23. listopadu uplynulo 
20 let a 23. prosince 14 let 

od smrti mých rodičů 

Štefan Berky Anneliese Choutková Herbert TillRůžena Drnková

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 25. prosince oslaví své kulaté 
80. narozeniny náš milý tatínek, dědeček 

a pradědeček 

Dne 23. prosince oslaví své krásné 
75. narozeniny naše milovaná maminka, 

babička

Dne 27. listopadu 2017 oslavil své 
80. narozeniny pan 

Dne 8. listopadu 
oslavila své jubilejní 
80. narozeniny paní 

Přejeme ti všechno jen to nejlepší a hlav-
ně dlouholeté pevné zdraví. Děkujeme ti, 

tatínku, za celoživotní starost a péči. 

Dana s rodinou, Eva s rodinou, Jarka 
s rodinou, Hana s rodinou, 

Alice s rodinou a Věra s rodinou.

Hodně zdraví, štěstí, lásky, žádné starosti 
a vrásky. Radost z vnoučat, z rodiny. Pře-
jeme Tobě, maminko, krásné narozeniny. 
Dcery Naďa s rodinou, Lenka s rodinou, 

vnoučata Zdeněk, Jakub a Martin. 
Máme Tě moc rádi.

Vše nejlepší, hlavně hodně štěstí a zdraví 
do dalších let přejí manželka Lidmila, 
dcera Ludmila, Vladimír, vnučka Jana 

s přítelem, pravnoučata Mareček a Jiřík.

Mnoho štěstí a zdraví 
do dalších let ji popřála 

také místostarostka města 
Vendula Vodičková.

S láskou vzpomínají 
manželka, dcera Anuška, vnuk Martin 

a ostatní příbuzní.
S úctou a láskou stále vzpomínají 

manželka Soňa s rodinou.
S láskou vzpomíná syn Miloslav 
s manželkou a rodina Vlasatých.

S láskou a úctou 
vzpomíná rodina.

Dne 11. prosince by slavil 
své narozeniny.

S láskou vzpomínají 
Kučerovi a rodina Vlasatých.

S láskou stále vzpomíná 
dcera Věra s manželem 

a vnoučaty.

Na tuto stranu vám rádi otiskne-
me přání k významným životním 

jubileím 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.

Adventní období má své specifické zvyky. 4. prosince na svatou Barboru chodily děti a také vdavekchtivé dívky řezat větvičky ovocných 
stromů, zvláště třešní, které pak nechávaly ve vázách v teple svých domovů rozkvést. Dívky tak poznávaly, zda se napřesrok vdají, což 
jim měla říct rozkvetlá větvička. Někde dokonce chodívaly v předvečer svátku po venkovských domácnostech bíle zahalené ženy – Bar-
borky. Zlobivým dětem hrozily koštětem, hodným rozdávaly sladkosti. 
5. prosince se připomíná svatý Mikuláš. Je skutečnou historickou postavou. Narodil se kolem roku 250. Za svého života byl známý 
hlavně tím, že rozdal značnou část majetku chudým lidem. Ačkoli se o něm mluví jako o světci, nikdy svatořečen nebyl.
Tradice rozdávání spojená se jménem svatého Mikuláše přetrvala až do dnešních dob. Každý rok v předvečer 6. prosince vyrážejí 
skupiny lidí převlečení za Mikuláše, anděly a čerty obdarovat děti svých známých. Na ty hodné čeká malý dárek, zlobivci často dosta-
nou brambor nebo kousky uhlí. Tento svátek, kdy se děti mohou přímo setkat s nadpřirozenými bytostmi, není oblíbený pouze u nás,  
ale také jinde v Evropě, například v Německu, Nizozemsku a Anglii. Celé adventní období, které vyvrcholí Vánocemi, bylo prostoupeno 
ještě řadou dalších postav, které dnes již nevnímáme, a tedy si je nepřipomínáme. Pohanské saturnálie byly oslavou zimního sluno-
vratu. Důležitý lidový svátek však byl převzat, přeměněn a od křesťanů dostal i nový název. V prosince tedy slavíme Vánoce a s nimi 
narození Ježíše Krista.
Svátky se slaví v celé řadě zemí, ale nemají stejný obraz a průběh. V Čechách je vyvrcholením 24. prosinec. Podle tradice večer dětem 
Ježíšek naděluje pod ozdobený stromeček dárky. V Americe nosí dárky Santa Klaus a v punčoše je děti objeví až o den později.
Oslavu narození Ježíše Krista provází velké množství tradic.  Dům či byt se zdobí jmelím, které přináší štěstí, lije se olovo, rozkrajují  
se jablíčka a pod talíře či ubrus se schovávají kapří šupiny. Zapomenout nelze ani na slavnostní večeři a sladké pečivo.
Podle gregoriánského kalendáře přichází v noci mezi 31. prosince m a 1. lednem nový rok. Lidé se scházejí a za všeobecného veselí 
čekají, až hodiny odbijí půlnoc a s ní i začátek nového roku. Ten lidé tradičně vítají ohňostrojem či podobnou světelnou produkcí  
a „bouchnutím“ šampaňského. Na Nový rok si pak přichystají slavnostní oběd.                                                                 Mgr. Pavel Pátek

Pranostika:
Studený prosinec, brzké jaro.
Prosinec naleje, leden zavěje.
Jaký prosinec, takový červen.
Po studeném prosinci úrodný rok. 

Pár slov k svátkům v prosinci

Poděkování

Za Fotbalový klub Bílina bych chtěl poděkovat Nezávislým v Bílině - HNHRM  
a jejich první místostarostce Vendule Vodičkové a vedoucí Zelené haly Dianě Bla-
hýnkové za opravdu osobní iniciativu při řešení tréninků v Zelené hale pro děti 
z klubu. Dlouho se zdálo, že malí fotbalisté nebudou moci mít kompletní zimní 
přípravu. Díky jmenovaným, kteří pomohli, budou ale moci děti Zelenou halu  
v zimní přípravě využívat. 
Děkujeme, že jste pomohli problém vyřešit.  

Přání

Za celou obec baráčníků Jana Žižky 
z Trocnova v Bílině přejeme všem 
lidem v našem městě mnoho štěstí  
v Novém roce. 

ponocný Vladislav Heřmánek

Přání

Vše nejlepší do nového roku, zdraví, 
štěstí a pohodu přeje Klub důchodců 
I. Bílina.

Mgr. Aleš Tallowitz, zastupitel města
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Karatisté bojovali s těmi nejlepšími

Mistrovstvím uzavřeli krajský přebor

Klub rybolovné techniky 
opět mezi elitou

Pohár starosty 
v rukou domácích střelců

Naši reprezentanti SKM Bílina se 
účastnili NP JKA v Praze. Tato sou-
těž je postupová na MČR JKA. Náš 
oddíl zastupovalo celkem sedm 
závodníků, kteří se dostali do bojů  
s těmi nejlepšími z České republi-
ky. 
Celkem se účastnilo z celé ČR 32 
oddílů. Na těch, kteří se poprvé do-
stali na tak vrcholnou soutěž, byla 
vidět nervozita a obava, proto jsme 
si udělali hned na začátku pora-
du, kde jsme si řekli vše podstatné  
a uvolnili atmosféru pro jejich klid-
né boje.
Naši svěřenci se v samotných bo-
jích neztratili a „rvali“ se o medai-
le. Ne všichni se prosadili v jednot-
livcích, ale měli jsme i kata teamy.  

Říjen je měsícem, kdy Klub rybo-
lovné techniky Kostomlaty pod 
Milešovkou zakončuje uplynulý 
soutěžní ročník krajským přebo-
rem Ústeckého kraje, který pravi-
delně probíhá za podpory Ústecké-
ho kraje. 
Mistrovství Ústeckého kraje  
v mládežnických kategoriích 
ovládlo družstvo KRT Bílina a Jab-
lonec nad Nisou. Soutěž dospělých 
ovládli Marek Bařtipán z Bíliny  
a David Popelka z Jablonce nad Ni-

Klub rybolovné techniky Bílina 
tradičně v průběhu října uspořá-
dal na místním atletickém stadio-
nu soutěž družstev v rybolovné 
technice.
Letošní ročník podzimní  I. a II. 
ligy se nesl ve znamení pokusu 
družstva Bíliny o návrat do I. ligy. 
Celou soutěž vyhrálo družstvo 
Českých Budějovic, které je slo-
ženo z absolutní světové špičky 

Letní sezóna střeleckých soutěží 
pomalu končí. Jedním z jejich 
vrcholů je závod družstev O po-
hár starosty města Bíliny, jehož 
23. ročník proběhl na bílinské 
střelnici v Nemocniční ulici. Stří-
lelo se 5+20 ran z velkorážních 

A při 7 závodnících přivézt z NP 
JKA čtyři medaile, tak je to skvě-
lý výkon závodníků a musím je 
všechny pochválit.

Celkové výsledky: KATA – Lucie 
Pýchová 11. místo, Jakub Šaffek 2. 
místo, Quoc Minh Tran 8. místo, 
Švarcová Anička 15. místo, Smo-
lák David 3. místo, Adam Pěch 6. 
místo.
KUMITE – Pýchová L. 5.místo, Ša-
ffek J. 6.místo, Quoc David 16.mís-
to, Pěch A.14. místo, Vovčičková A. 
5. místo.
KATA TEAM – 2. místo (Vov-
čičková, Smolák, Pěch), 2. místo 
(Minh Tran, Šaffek, Švarcová)

Roman Masopust

sou. Jako každý ročník, tak i tento 
byl obohacen účastí veteránů, kteří 
jsou legendami rybolovné techni-
ky. Věra Čapková je však absolut-
ní světovou ikonou tohoto sportu  
a pro pořadatele je vždy velkou ctí, 
když může hostit tuto personu, kte-
rá stála při zrodu největších světo-
vých úspěchů rybolovné techniky. 
V soutěži družstev zvítězilo druž-
stvo Frýdlantu.  
 

Jaroslava Lepšíková

tohoto sportu. Pro domácí však 
byl kromě pořádání samotné 
soutěže, která proběhla za pod-
pory Ústeckého kraje, postup do 
I. ligy. Družstvo ve složení JUDr. 
Marek Bařtipán, Denisa Králová, 
Jan Weitz a David Hynek se může 
těšit mezi českou elitu tohoto ry-
bářského sportu.
 

Dana Králová , KRT Bílina

pistolí a revolverů na terč P135 
ve vzdálenosti 25 metrů. Zvítě-
zilo družstvo domácích ve slože-
ní Paichl Karel, Veleba Stanislav 
a Šimek Václav se součtem 579 
kruhů před střelci SSK 0311 Doly 
Ležáky Most Kašparem Josefem, 

Marešovou Stanislavou  
a Kopečným Milanem s 574 
kruhy. Třetí skončilo opět 
družstvo domácích Kuče-
ra František, Šimek Pavel  
a Koula Vlastimil s 571 
kruhy. Putovní pohár pře-
dával osobně starosta měs-
ta Oldřich Bubeníček.
Mezi jednotlivci zvítězil 
Kašpar Josef (SSK 0311 
Doly Ležáky Most) se 195 
kruhy, druhý skončil Šimek 
Václav (SSK 0715 Bílina) se 
195 kruhy a třetí příčku vy-
střílela Marešová Stanisla-
va (SSK 0311 Doly Ležáky 
Most) se 194 kruhy.

Milan Zábranský 
SSK 0715 Bílina

Eliška Nováková z Jablonce nad Nisou – velká naděje rybolovné techniky SÚS ČRS
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Bílina se drží ve druhé půlce tabulky

Siláci sbírali medaile a tvořili rekordy

Dva poslední zápasy v podzimní 
sezóně odehrála Bílina s rozdílným 
výsledkem. Zatímco s přehledem 
převálcovala druhý TJ Baník Mod-
lany 4:0, s Horním Jiřetínem v po-
sledním zápase prohrála 2:0. „Kan-
didáta na postup do divize Bílina 
na domácím hřišti hladce porazi-
la. Skvělý výkon podala stopérská 
dvojice, vpravo řádil na nezvyklém 
postu zkušený Kotěšovský, který 
zároveň celý zápas povzbuzoval  
a byl pravým motivátorem týmu,“ 
glosoval zápas s TJ Baník Modlany 
Bohumír Mráz. „ Zleva obranu vy-
ztužil bojovný Baran. Záloha pra-
covala jako tým, Bečvařík se tlačil 
dopředu po pravé straně, Rokos 
znepříjemňoval život soupeři zleva 
a Augusta s Pavlíčkem byli pros-
tě všude.“ Útok si pohlídal rychlý 
Katrenič a Tůma, kteří přehráva-
li obranu hostí. Ojedinělé šance 

V říjnu se v Nymburku odehrál 
Českomoravský pohár dorostu  
a juniorů v klasickém silovém troj-
boji. Soutěže se zúčastnilo 78 sou-
těžících, z nichž bylo 39 dorostenců  
a dorostenek a 39 juniorů a juni-
orek. Byly k vidění pěkné výkony 
a mnozí závodníci vytvořili nové 

národní rekordy. Silový trojboj 
Tělovýchovné jednoty Sokol Bíli-
na měla želízka v ohni, a to Filipa 
Fialu, který skončil na krásném  
7. místě, a Honzu Majerského, 
který v kategorii do 59 kilogramů 
získal první místo a vytvořil svými 
výkony tři národní rekordy. Národ-

ní rekord V dřepu - 155 kilogramů, 
benčpres - 100 kilogramů, mrtvý 
tah - 180 kilogramů a v celkovém 
součtu 435 kilogramů národní re-
kord v trojboji RAW. 
Dále se v listopadu konalo v Bo-
humíně Mistrovství ČR v silo-
vém trojboji RAW mužů a žen.  

Skvělé zastoupení tam měl STTJ 
Sokol Bílina také. Silák Jiří Kadlec 
v silné konkurenci získal krásnou 
bronzovou medaili a národní rekord  
v benčpresu v kategorii Masters  
2. Velká gratulace. 

Zdeněk Ponocný, STTJ Sokol Bílina

Modlan bezpečně likvidoval Ko-
vačka. Za Bílinu dvakrát skóroval 
Tůma, Katrenič a Mergl.

Rozhodla sporná penalta

Poslední utkání podzimu sehrála 
Bílina na umělce v Litvínově proti 
Hornímu Jiřetínu. Za velkého chla-
du a větru se hrál vyrovnaný zá-
pas téměř bez šancí. Bílina hrozila  
z brejků, ale domácí hráli výborně 
ofsajdsystém, a tak hosty píšťalka 
rozhodčího zastavovala ještě před 
zakončením. „Domácí si nevytvo-
řili příliš šancí a hrozili pouze ze 
standardních situací. V 88. minu-
tě odpískal rozhodčí penaltu, kdy 
Kotěšovský lehce překřížil cestu 
domácímu útočníkovi a míč odko-
pl na roh,“ popsal spornou penaltu 
Mráz. „Takový faul se nepíská ani 
v bezkontaktním basketbalu. Fru-

strovaní hosté pak inkasovali ještě 
jednou v prodloužení, když pod-
cenili míč směřující mimo plochu. 
Bílina prohrála s Horním Jiřetínem 
2:0. FK Bílina se po podzimní se-
zóně musí smířit s 12. místem  

v celkové tabulce Krajského přebo-
ru. První místo okupuje Mostecký 
fotbalový klub a poslední jsou Neš-
těmice. V jarní sezóně by chtěla Bí-
lina dotáhnout střed tabulky.      

(red)
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ADVENTNÍ KONCERTY V 
KOSTELE

Adventní koncerty dětí z MŠ, ZŠ, 
ZUŠ Gustava Waltera  v kostele 
sv. Petra a Pavla. Výtěžek z kon-
certu půjde na opravu varhan.

1. adventní neděli
vystoupí děti z MŠ a ZŠ

2. adventní neděli 
vystoupí děti ze ZUŠ Gustava Waltera

3. adventní neděli
koncert zpěvačky, herečky, mode-
rátorky Daniely Šinkorové, hostem 
koncertu bude zpěvačka Veronika 

Mertová

Při všech adventních koncertech 
před kostelem svatého Petra a Pavla 

budou stánky s občerstvením.

DIGITÁLNÍ KINO

pátek 15. prosince, 17.30 hodin
TÁTA JE DOMA 2 - 2D

Dusty a Brad se rozhodnou, že letošní 
Vánoce stráví všichni pohromadě 
jako jedna velká šťastná rodina i s 

oběma manželkami a všemi svými i 
vyženěnými potomky. Plán dostane 
zásadní trhliny ve chvíli, kdy se na 

svátky pozvou jejich otcové.

pátek 15. prosince, 20 hodin
STAR WARS: 

POSLEDNÍ Z JEDIŮ – 3D
Postavy předchozího filmu Star Wars: 
Síla se probouzejí spolu s legendár-
ními hrdiny galaxie prožívají strhující 
dobrodružství, během kterých odhalí 
prastará tajemství síly a šokující udá-

losti z minulosti.

sobota 16. prosince, 17.30 hodin
SNĚHULÁK – 2D

Harry Hole je enfant terrible týmu 
vyšetřujícího zločiny v norské 

metropoli. Na jedné straně je to 
výjimečně dobrý detektiv, jehož 

netradiční metody skoro vždy vedou 
k úspěchu, na straně druhé se však 

jedná o nezodpovědného alkoholika s 
tolika prohřešky, že je už dál nechtějí 
přehlížet nejen jeho nadřízení, ale ani 

jeho přítelkyně Rachel.

sobota 16. prosince, 20 hodin
STAR WARS: 

POSLEDNÍ Z JEDIŮ – 3D

VÁNOČNÍ PROJEKCE V DIGITÁL-
NÍM KINĚ

středa 27. prosince, 17.30 hodin
PŘÁNÍ K MÁNÍ – 2D

Přání k mání poetickou, hravou a 
humornou formou vypráví příběhy 

několika podob lásky

středa 27. prosince, 20 hodin
STAR WARS: 

POSLEDNÍ Z JEDIŮ – 3D

čtvrtek 28. prosince, 17.30 hodin
PADDINGTON 2 – 2D

Náš kamarád Paddington se už šťastně 
usadil s rodinou Brownových a je ob-
líbeným členem místní komunity. Aby 
mohl koupit ten nejlepší dárek ke stým 
narozeninám jeho tety Lucy, začne pra-
covat. Cesta za dobrodružstvím začne, 

když je tento dárek ukraden.

čtvrtek 28. prosince, 20 hodin
ŠPINDL – 2D

Když na hory, tak do Špindlu! Právě 
do zasněženého Špindlerova Mlýna 
vyráží sestry Eliška, Katka a Magda 

na dámskou jízdu v celovečerní zimní 
komedii Špindl. 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

sobota 13. ledna, 20 hodin
24. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 

BÍLINY
Vystoupí děti z DDM Bílina, Stardance 
předtančení O. Šípkové a M. Dědíka, 
host večera zpěvák David Deyl, duo 
DaeMen, bohatá tombola. Večerem 

provází kapela Windiband.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Prosinec 
AFRIKA V DUŠI

Jan Bártík – cestovatel, fotograf a autor 
vystavovaných snímků z exotického 
prostředí Afriky. Během šesti výprav 

s fotoaparátem v ruce Jan a Karel 
Bártíkovi navštívili několik fascinujících 

míst v této zemi.
1. patro centrální knihovny na Mírovém 

náměstí, vstup volný.

od ledna do března
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Mgr. Anna Pavlíková Kutějová 

Putovní výstava Má vlast cestami 
proměn přináší svědectví o příznivých 
proměnách zanedbaných míst a sídel 

v naší krajině. Díky odhodlání místních 
lidí a ochotě řady donorů se chátra-
jící stavby mění v důstojné objekty 
s užitečnou náplní, veřejný prostor 

dostává novou tvář, sakrální objekty 
nacházejí svůj ztracený smysl a příroda 

se nadechuje k novému životu.
1. patro centrální knihovny na Mírovém 

náměstí, vstup volný.

středa 13. prosince, 15.30 hodin
POHÁDKOVÉ VÁNOCE

čtení pro nejmenší 
Přiveďte své děti do knihovny na 

odpolední předčítání  pohádkových 
knížek plné vánoční příběhů. Vyrobíme 

si i vlastní svícen.
Vhodné pro děti od 4 do 7 let. Dětské 

oddělení, hodinová akce zdarma.

od 23. do 30. prosince
UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 
středa 17. ledna, 15.30 hodin

ZIMNÍ RADOVÁNKY
čtení pro nejmenší

První zábavné odpoledne v novém roce 
věnujeme předčítání humorných příbě-
hů ze zimního období. Nebude chybět 

ani oblíbené tvoření a luštění. 
Vhodné pro děti od 4 do 7 let. Dětské 

oddělení, hodinová akce zdarma.

GALERIE POD VĚŽÍ

do 22. prosince
VLAKY V PRŮBĚHU STOLETÍ

fotografie vlaků, mašin, nádražních 
budov a železničářů z uplynulého století

vstupné zdarma

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

neděle 17. prosince
MUZIKÁL MÝDLOVÝ PRINC

odjezd ve 12 hodin
součástí výletu je i procházka vánoční 

Prahou

pondělí 18. prosince, 15 hodin 
VÁNOČNÍ KOULOVÁNÍ

výroba vánočních kouliček na strome-
ček

pondělí 18. prosince, 17 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA 

AEROBIKOVÝCH KROUŽKŮ

úterý 19. prosince, 15 hodin
VÁNOČNÍ DEKORACE

výroba stromečku a ramínka
netradiční vánoční dekorace

úterý 19. prosince, 17 hodin
VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ PRO DĚTI

od 5 let
zábavné skákání na trampolínách, 
světelné efekty, vánoční výzdoba

úterý 19. prosince, 19 hodin
VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ PRO MLÁDEŽ 

A DOSPĚLÉ od 14 let
šedesátiminutová tématická lekce 

jumpingu, losování o ceny

středa 20. prosince, 16 hodin
DÁRKOVÉ KRABIČKY NA MALÉ 

VĚCIČKY
od 8 let

Výroba a zdobení dárkových krabiček

pátek 5. ledna, 18 hodin
HOLČIČÍ MEJDAN

5 - 15 let
Přespání pro členky kroužku Rebelky. 
S sebou spacák, karimatku, přezůvky 

a hrníček.

sobota 6. ledna, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA 

od 6 let
Práce s keramickou hlínou

čtvrtek 11. ledna, 19 hodin
NOVOROČNÍ HOPSÁNÍ

Československé hity
od 14 let

šedesátiminutová tematická lekce 
jumpingu, losování o ceny

pátek 19. a sobota 20. ledna
PODKRUŠNOHORSKÉ SETKÁNÍ 

BALTÍKŮ
Setkání programátorů z celé ČR

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

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


