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Zvedáky ulehčí manipulaci s pacienty
Na podanou žádost Hornické nemocnice s poliklinikou v dotačním
programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2017
byla přidělena dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje. Z této dotace jsme
již pořídili dva kusy zvedáků typu
Eva 450 EE.
Velkým přínosem je snadný transport imobilních pacientů. Manipulace s tímto typem zvedáku je
velice jednoduchá pro ošetřující
personál a zajišťuje komfort i pro
pacienty samotné.

Příslušenství obsahuje různé druhy
vaků, které se využívají k transportu, ke koupelím a také k rehabilitačním účelům. Součástí je i váha,
díky které se snadno zváží i ležící
pacienti, což do pořízení zvedáků
nebylo možné.
V současné době máme již na každé stanici LDN jeden kus mobilního zvedáku. Těchto pomocníků si velice vážíme. Je jen dobře,
že Ústecký kraj se takto snaží podporovat jak vysoký komfort pacientů,
tak i dobré zázemí samotných nemocnic.

Je již tradicí, že jsme se sešli v čase
adventním s pacienty naší nemocnice a jejich rodinnými příslušníky.
Sestřičky z LDN připravily malé
pohoštění ve formě dobrého čaje
a obložených chlebíčků. Pohovořit
o adventních svátcích přišel i bílinský farář Marcin Saj.
O kulturní vystoupení jsme nebyli ochuzeni ani letos. Pásmo
krásných básniček a písniček nám
přišly předvést děti z MŠ Žižkovo

údolí, ze ZŠ Aléská a děti z kroužku
pod nadací Člověk v tísni.
Nejedno oko zůstalo při tak dojemném vystoupení suché. Děti byly na
konci odměněny malou sladkostí
a na oplátku měly připravené andílky
z papíru, které předaly jako dárek
našim pacientům. Děkujeme všem,
kteří se na této krásné akci spolupodíleli.

Nemocnicí v adventním čase zněly koledy

Mikulášská nadílka potěšila pacienty
Již sedmým rokem se v Hornické
nemocnici s poliklinikou konala
mikulášská nadílka. Na této akci
se podílejí především zaměstnanci Domu dětí a mládeže v Bílině.
Přišel Mikuláš, čerti i anděl.
Při své cestě poliklinikou popřáli všem hezké svátky. Čerti sice
vyhrožovali peklem, ale nikoho
nakonec neodnesli. Zastavili se
na stanicích LDN a sociálních
lůžkách, kde předali nadílku pa-

cientům. Všichni byli přece hodní, tak se nemuseli bát, přestože
s sebou čerti měli i Knihu hříchů.
Většina pacientů si vzpomněla na
básničky z dětství a někteří dokonce zazpívali i písničku.
Zaměstnanci nemocnice plně spolupracovali nad rámec svých povinností a jejich empatie vnesla do
celé akce pěknou atmosféru.

V odpočinkovém parku již bydlí ptáčci
V areálu Hornické nemocnice
s poliklinikou můžete nově spatřit
budky pro ptačí obyvatele. Po bosochodecké cestě, hmyzím hotelu,
domku pro ježky a pozorovacího
domku pro hmyz je to další velký počin. Budky samotné vyrobil
náš zaměstnanec pan Pavel Rais.
Do zkrášlení budek se s vervou
pustili pacienti ze stanic LDN
a sociálních lůžek pod vedením naší šikovné ergoterapeutky

Simony Chyronaiové. Je s podivem, jak se jim dílo vydařilo.
Budky jsou nádherné a určitě se v
nich bude jejich ptačím obyvatelům dobře bydlet. Odměnou pro
nás všechny bude hnízdění ptáků
a jejich zpěv.
Až půjdete areálem nemocnice, nezapomeňte se rozhlídnout po stromech s domečky pro ptactvo.

Články z Hornické nemocnice s poliklinikou připravila Helena Marinčáková
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Zastupitelé města schválili
schodkový rozpočet pro rok 2018
Pavlína Nevrlá

Zastupitelé na svém prosincovém
zasedání schválili návrh rozpočtu
na rok 2018. Ten počítá se schodkem zhruba sto milionů korun,
který bude pokryt z rezerv minulých let. “Důvodem schodkového
rozpočtu jsou tři velké investiční
akce, které se letos nestihly realizovat, tudíž se přesunou i s ušetřenými financemi do příštího roku.
Jedná se o rekonstrukci Mírového
náměstí, objektu Černý kůň a ulice
5. května,” vysvětlil starosta města
Oldřich Bubeníček.
Pro všechny tyto akce jsou hotové
projektové dokumentace. “Počítáme s tím, že ještě letos stihneme

zadat výběrové řízení na rekonstrukci náměstí, na zbylé akce jej
vyhlásíme začátkem příštího roku.
Všechny akce by se měly v roce
2018 realizovat,” konkretizovala
místostarostka Zuzana Bařtipánová. Příjmy na příští rok jsou plánované ve výši zhruba 347 milionů
korun, výdaje zhruba 452 milionů
korun.
Největší investicí bude plánovaná revitalizace Mírového náměstí. Prostor na parkování nahradí
klidová zóna pro pěší a vozy se ze
středu přesunou na obvod. Dále
budou upravené povrchy a doplněn nový mobiliář.
Prázdná budova Černého koně by
se měla zaplnit. “Plánujeme tam
přesunout informační centrum
a časem vybudovat galerii nebo
menší muzeum. V patrech budou
vytvořeny bytové jednotky pro
obyvatele města. Nutná je však celková rekonstrukce budovy. Počítá
se s celkovými opravami vnitřku a
také fasády,” řekla místostarostka
Vendula Vodičková.
Třetí velkou investicí bude rekonstrukce ulice 5. května. Dojde tam
k rozšíření stávající komunikace z
důvodu zajištění bezpečnosti provozu a lepšího parkování, dále k
opravě asfaltového povrchu vozovky a rekonstrukci chodníků.

V dalších letech vyrovnaně

Zastupitelé na svém zasedání
schválili také střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020.
“Na tyto roky je rozpočet navržený jako vyrovnaný. Nepočítá se již
s velkými investicemi, takže kapitálové výdaje nejsou nadprůměrné.
Pro rok 2019 plánujeme celkové
příjmy a výdaje ve výši 334 milionů, pro rok 2020 ve výši 338 milionů korun,” upřesnila vedoucí
finančního odboru Michaela Zavázalová.
Hospodaření města je za uplynulé
čtyři roky hodnocené nezávislou
společností CRIF - Czech Credit
Bureau velmi dobře. Za roky 2013
až 2016 dosáhlo město nejlepšího možného iRatingového stupně
hodnocení. Důvodem je trvalý
vzestup trendu hodnot rozhodujících ukazatelů, které do výpočtu
iRatingu vstupují. “Ještě například
v roce 2012 byla Bílina hodnocena
stupněm B+, který se nachází na
škále průměrných hodnocení. Stupeň A, který nyní získala, vypovídá
o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi
výrazně převyšují ukazatele obcí
se srovnatelným počtem obyvatel,”
uzavřela vedoucí.

Platí novela stavebního zákona
Pavlína Nevrlá

Začátkem ledna letošního roku začala platit novela stavebního zákona. Ta mění mimo jiné podmínky
pro umisťování a provádění staveb,
jako jsou rodinné domy, garáže či
bazény a skleníky. “Novela umožní obyvatelům ve většině případů
rychleji si vyřídit potřebné dokumenty pro zahájení stavby, sníží
se i poplatky, někdy až na polovinu.
To vše za předpokladu, že žadatel
splní podmínky stanovené stavebním zákonem,” uvedl vedoucí odboru stavebního úřadu a životního
prostředí Oldřich Lukeš.
Pro vydání územního souhlasu
a ohlášení stavby rodinného domu
a stavby pro rodinnou rekreaci již
nebude žadatel limitován velikostí
150 metrů čtverečních. Ještě loni
by musel žádat u uvedených staveb nad 150 metrů čtverečních
o územní rozhodnutí a stavební
povolení. “Územní souhlas s ohlášením a územní rozhodnutí se sta-

vebním povolením se liší zejména
v době pro vyřízení žádosti. Pro žadatele, který se chystá stavět rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, je však podstatné, že vydání územního souhlasu a ohlášení
trvá do třiceti dnů, zatímco územní
rozhodnutí se stavebním povolením trvá mnohem déle. Za vydání
územního souhlasu s ohlášením
stavby lidé zaplatí na různých poplatcích zhruba o polovinu méně,”
vysvětlil vedoucí.
Jedním z podkladů pro povolení
stavby rodinného domu a stavby
pro rodinnou rekreaci je vydání
souhlasného závazného stanoviska hasičského záchranného sboru,
které je nově zapotřebí až k výše
uvedeným stavbám, jejichž zastavěná plocha bude větší než 200
metrů čtverečních. U menších staveb bude postačovat pouze požární
zpráva.
Novela zákona dále upravuje výstavbu bazénu nebo skleníku na zastavěném pozemku, tedy tam, kde
již stojí dům nebo chata. Pro vybudování bazénu o zastavěné ploše 40

metrů čtverečních nebo stejně velkého skleníku o výšce maximálně
5 metrů je zapotřebí pouze vydání
územního souhlasu. Podmínkou
však je, že bazén nebo skleník bude
stát dva a více metrů od hranice
sousedního pozemku. “Pokud by
byla tato vzdálenost kratší, musí si
majitel požádat o vydání územního
souhlasu a ohlášení stavby,” upozornil Oldřich Lukeš.
Novelou stavebního zákona došlo
i ke zvětšení plochy stavby garáže
z původních 50 metrů čtverečních
na nových 70 metrů čtverečních,
přičemž k povolení takovéto stavby je postačující územní souhlas
a ohlášení. Nutným předpokladem
je vyjádření souhlasu vlastníků
sousedních pozemků na grafickém
vyjádření situace stavby.
Zmiňované příklady jsou jen výňatkem z novely stavebního zákona, se všemi podrobnostmi je
možné se seznámit na stavebním
úřadě, kde jeho pracovníci ochotně poskytnou potřebné informace
k povolování staveb.
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Milí spoluobčané,
v roce 2018 vám přejeme mnoho
krásných chvil, pevné zdraví
a hodně štěstí.
Užijme si spolu během roku krásný pohled na zasněžené náměstí
v zimě, rozkvetlou Bořeňskou
ulici zjara, procházky kyselským
parkem v létě i podzimní barvy
listů na stromech v kopcích nad
městem. Krásný rok 2018!
starosta města Oldřich Bubeníček,
místostarostka Vendula Vodičková,
místostarostka Zuzana Bařtipánová

KRÁTCE
Poraďte se
s advokátem
V lednu budou lidé moci využít
služeb bezplatné právní poradny
24. 1. od 15 do 17 hodin v budově
městského úřadu v Seifertově ulici.
Jedná se o krátké informativní
porady v délce zhruba patnácti
minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně
jednotlivých případů tak, aby daná
osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit
poskytnutí právních služeb jednotlivými 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 postavení. Bezplatné právní porady
tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo
sepisování listin, například žalob,
smluv a podobně.
(red)

Redakce
Bílinského zpravodaje
Redakce Bílinského zpravodaje
sídlí v přízemí budovy Kulturního
centra Bílina, v ulici Želivského
číslo 54/7. Přijďte za námi s náměty, pozvánkami, připomínkami
nebo jinými materiály ohledně
vydání Bílinského zpravodaje.
K dispozici jsme každé pondělí od
9 do 15 hodin nebo po telefonické
domluvě na čísle 774 564 894.
(red)
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Vandalové městským strážníkům neunikli
Pavlína Nevrlá

Městští strážníci řešili na konci
loňského roku hned několik případů vandalství. Za několika stál
alkohol nebo agresivita. “S opilými nebo agresivními vandaly je
vždy těžké pořízení, někteří nejsou
schopni komunikace. Alkohol však
neomlouvá jejich jednání, a tak
mnohdy končí na služebně policie,”
uvedl ředitel Městské policie Bílina
Petr Kollár.
Právě opilý muž rozbil skleněnou
výplň u okna v budově umělecké

školy. Spolu s ním byli i další dva
podnapilí muži. Hlídka je díky kamerám zastihla v Želivského ulici,
kde muži rozbili sklo na informační tabuli. U nedalekého květinářství je strážníci dostihli. Muži však
se strážníky komunikovat nechtěli,
začali jim vulgárně nadávat a vyhrožovali. Když se jejich agresivita
začala stupňovat, strážníci je museli hmaty a chvaty zklidnit. Jeden
z mužů skončil v poutech. Za své
chování skončí agresivní muž u
přestupkové komise.
V poutech skončila i agresivní mladá žena. Ta nejprve převrhla popelnici u městského úřadu, poté se ne-

vhodně chovala i v budově nádraží.
Tam ji strážníci chtěli ztotožnit,
žena se však bránila, nespolupracovala, nadávala a začala strážníky
napadat. Jelikož se ji nepodařilo
uklidnit, hlídka ji předala zdravotníkům. Ti ji převezli na psychiatrii.
Vysvětlování u přestupkové komise
ji však nemine.
Popelnici si za svůj cíl vybrali i
chlapci, kteří do ní kopali a převrhli ji. Kopanci častovali i kryty
veřejného osvětlení. Hlídka skupinu uklidnila a z místa ji vykázala.
Jiná skupina chlapců si zase spletla
fasádu domu s malířským plátnem.
V ulici Švabinského začali mladíci

na dům malovat barevnými temperami. Strážníci hochy odvedli za
rodiči, kteří museli malůvky z fasády smýt.
Vandalům se do hledáčku zájmu
dostal i vánoční strom na Mírovém náměstí. Parta podnapilých
osob přelezla plůtek kolem stromu
a začala šlapat po výzdobě. Strážníci byli na místě okamžitě a udělili
pokuty. To však partě nestačilo a
o chvíli později v Seifertově ulici
osoby házely dlažební kostky a ničily dopravní značky. Následovala
další pokuta a navíc vysvětlení na
služebně strážníků.

Balíčky pomohly lidem bez přístřeší

Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví společně

se strážníky předávali těsně před Vánocemi oblečení i
potraviny lidem bez
přístřeší. “Balíčky
obsahovaly kakaový
nápoj, cukr, polévku, hovězí nebo vepřovou konzervu, rybičky, marmeládu či
rýžové a kukuřičné
chlebíčky. Tato akce
se loni konala poprvé a rádi bychom
podobné akce do budoucna pro
naše občany bez přístřeší opakova-

li,” uvedla vedoucí oddělení sociální péče Věra Kodadová.
Balíčky s potravinovou pomocí
pro bílinské obyvatele bez přístřeší
zajistily sociální pracovnice MěÚ
Bílina na základě dobré spolupráce s neziskovou organizací K srdci klíč, která potravinovou pomoc
poskytla. Město Bílina nabízí lidem
bez domova pomoc po celý rok, v
zimě je však nejvíce využívaná. Už
v říjnu a listopadu prováděli sociální pracovníci předběžný průzkum
s cílem vyhledání a oslovení osob
bez přístřeší. “Při této příležitosti
jim byla nabídnuta pomoc při řeše-

ní jejich tíživé situace. Předali jsme
jim vitamíny a oblečení ze sociálního šatníku,” popsala vedoucí.
Lidé bez domova mohou přes zimu
využít možnosti přespání v bytovém domě v Důlní ulici. Sociální
pracovníci jim dále nabízí pomoc
s řešením jejich životní situace. Pokud chtějí svoji situaci změnit, jsou
informováni o možnostech naší
podpory při návratu do běžného
života. Tato pomoc je však vždy
podmíněna zájmem ze strany oslovených lidí.
(pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Děti házely petardy

Jeden z obyvatelů Mírové ulice přistihl
skupinu dětí, které házely petardy. Jednu
dívku oznamovatel dovedl jejímu otci.
Ten se však začal chovat agresivně. Hlídka na místě zjistila, že si otec dívky myslel, že jí oznamovatel nějak ublížil, což
se však nestalo. Situaci se hlídce podařilo
uklidnit.

Muž si ustal v parku

Po chodbě domu v Tylově ulici chodil
muž, který kopal do dveří sousedů. Ti přivolali strážníky. Hlídka zjistila, že je muž
silně opilý a spletl si dům, ve kterém bydlí.
Strážníci ho poučili o správném chování
a nasměrovali ho do jeho bydliště.

Ležícího muže v parčíku v Želivského ulici si všiml kolemjdoucí a přivolal
strážníky. Ti se v obavě o zdraví muže v
panujících nízkých teplotách ihned vydali na místo. Muž nebyl viditelně zraněn,
nepodařilo se ho probudit, ale dýchal.
Hlídka ho předala do rukou záchranářů.

Bránil v jízdě kamionu

Z nádrže tekl benzin

Opilec kopal do dveří

V rukou policistů skončil muž, který
na hlavní silnici klečel před kamionem
a odmítal se hnout. Strážníci zjistili, že
se jedná o muže v těžké životní situaci a
chtěli mu pomoci. Muž byl však agresivní a prohlašoval, že je ozbrojený. Hlídka
mu tedy přiložila pouta a předala ho policistům.

Ostraha supermarketu si všimla na parkovišti vozu, ze kterého tekly pohonné
hmoty. Rozhlasem se pokusila kontaktovat majitele vozu, avšak marně. Obrátila se
tedy na strážníky. Těm se podařilo majitele najít a zjistili, že u vozu byla zřejmě navrtaná nádrž. Na místo se dostavili hasiči,
aby skvrnu zasypali.
(pn)
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Pokračují práce na zpevnění svahu
Práce na sanaci sesuvu v ulici Pražská pokračují. Během stavby došlo k dočasnému omezení chodců
a parkování v místě stavby. Chodci
využívají protější chodník, řidiči
nemohou parkovat na jedenácti
parkovacích místech v blízkosti
stavebních prací. Doba stavby při
standardních klimatických podmínkách je plánována na tři měsíce.
Svah u budovy českobratrské církve se sesul před více než deseti lety.
Několik let před tím byly strženy
dva domy, které stály pod strání
a zřejmě svah svým způsobem
podpíraly.
(red)

Město přivítalo narozená miminka
V zaplněné obřadní síni jsme v prosinci do života přivítali tyto děti:
Martinku Krylovou, Štěpánka
Adamce, Emičku Beníškovou,
Vanessku Kovasnyukovou, Anetku Bělochovou, Aleška Miloslava
Půhoného, Pavlínku Korcovou, Karolínku Jirschovou, Tobiáška Jurcu,
Aničku Kárníkovou, Terezku Jonášovou, Dominika Jirsche, Elenku

Slačíkovou, Josívka Gabču, Verunku Šulcovou, Mikuláška Pecháčka,
Viky Sochorovou, Toníka Prejzu,
Zoe Kryndlovou, Barborku, Machovou, Viky Svárovskou, Elišku
Šmrhovou, Mirečka Haase, Julinku
Krausovou.
Naše nejmenší občánky přivítala
místostarostka Zuzana Bařtipáno-

vá a do života jim popřála štěstí
a zdraví. Vítání občánků proběhlo
ve vánoční atmosféře za hudebního doprovodu učitele ZUŠ Bílina
a dětí z Mateřské školky Žižkovo
údolí.
Děkuji jim za úžasnou spolupráci,
která, jak pevně doufám, bude pokračovat i nadále. Na závěr našeho
setkání jsme se rozloučili společ-

nou koledou, která k předvánoční
atmosféře jistě patří.
Vítání občánků se koná vždy v úterý od 14:30 a 15:30 hodin ve dnech
27. března, 26. června, 25. září a 18.
prosince. Uzávěrka nahlášených
dětí je týden před konáním akce.
Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika

Foto: 2x Václav Weber

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

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

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 aktuality 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 pokynů uvedených v každém zaslaném
e-mailu.
(pn)
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Cena tepla zůstane na úrovni loňského roku
Dobrá zpráva pro ty obyvatele Ústeckého kraje, jejichž bytové jednotky jsou napojeny na centrální
zásobování teplem společností
ČEZ Teplárenská. V příštím roce
zůstane její cena za dodané teplo
stejné jako v roce 2017. Společnosti se tak daří držet ceny tepla na
úrovni minulých let, a to díky stabilizačnímu programu vedoucímu
ke snižování nákladů napříč všemi
lokalitami v ČR, v nichž působí.
„Jsme a chceme být i nadále spolehlivým partnerem všem, jimž dodáváme teplo a případně nabízíme
i další služby. Konkurenceschop-

nost, stabilita a komfort dodávek
tepla je proto u nás na prvním místě. Podařilo se nám tudíž stabilizovat ceny na úrovni předchozích let.
Stalo se tak i díky našim investicím
do tepelných soustav, které vedly
k různým úsporám. Ty se pochopitelně snažíme hledat i jinde,“ říká
Petr Hodek, generální ředitel ČEZ
Teplárenské. Jak dodal, společnost
není jen dodavatelem tepla. „Obsluha a provozování tepelných zařízení, chemické čištění výměníků
tepla a otopných soustav, řešení legislativních povinností, energetické úspory a poradenství, asistenční

služby a další nabízíme právě proto,
abychom zajistili veškerý komfort,
bez něhož si nelze dodávky tepla
představit. I toto se pochopitelně
ve finále promítne v našich možnostech udržet ceny za teplo na
konkurenceschopné úrovni.“
Podle Radima Sobotíka, obchodního ředitele ČEZ Teplárenské,
společnost drží v Ústeckém kraji
pro rok 2018 ceny roku letošního. „V Ústí nad Labem již řadu let
máme stejnou cenu na primárních
i sekundárních rozvodech. Pro rok
2018 je na primární síti 417,68
a na sekundární síti 533,83 koru-

ny, a to včetně DPH. V Teplicích
rovněž dlouhodobě držíme ceny
tepla na úrovni minulých let, pouze
v případě teplé užitkové vody dojde
v příštím roce k navýšení o 1,5 procenta, což představuje zvýšení nákladů pro čtyřčlennou domácnost
v bytě 3+1 o zhruba 200 korun za rok.
V dalších městech Ústeckého kraje,
například v Chomutově, Klášterci
nad Ohří, Jirkově a Bílině, budou
v příštím roce také na cenách roku
2017. (redakčně kráceno)
Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ
pro severní a střední Čechy

Práce na opravě koryta budou pokračovat zjara

Práce na opravě koryta řeky Bíliny
byly pozastaveny. Kvůli klimatickým
podmínkám, zejména nízkým teplotám na podzim, pracovníci Povodí
Ohře nestihli opravit koryto po celé
plánované délce. “V současné době
chybí opravit zhruba čtyřicet procent úseku, s opravami začneme opět
zjara, jakmile nebude velký průtok
vody z tání sněhu a budou vyšší teploty,” uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan
Svejkovský.
V současné době je opraveno koryto
v úseku od Lidlu k budově radnice,

zbývá druhá část - od radnice k Albertu.
Opravy koryta se týkají poškozeného
spárování zdiva z lomového kamene
a zajištění celkové stability opěrných
zdí, čímž se prodlouží jejich životnost.
Celková délka prováděných oprav je
zhruba 570 metrů. Práce budou rozdělené do kratších úseků. V jednotlivých místech budou podle potřeby
dočasně zabrané přilehlé chodníky
a komunikace.
(pn)

Nový zdroj si mohou lidé prohlédnout on-line
Možnost prohlédnout si vysoce
ekologický Nový zdroj Elektrárny Ledvice o výkonu 660 MW má
nyní každý, aniž by opustil teplo
svého domova. Stačí si jen sednout
k počítači, kliknout myší na správný webový odkaz. Nový zdroj lze
navštívit na webových stránkách
virtualniprohlidky.cez.cz/cez-ledvice/, a to i prostřednictvím tabletu
či chytrého mobilního telefonu.
Prohlídka nového zdroje Ledvice, tak zní oficiální název nové
elektrárny vybudované v místech
té stávající, startuje leteckým panoramatem lokality. Poté se již uživatel může na základě vlastní volby
vydat na prohlídku nejdůležitějších
části výrobního provozu. Pomocí několika šipek se tak například
hned na začátku může dostat do
jediného Informačního centra klasické energetiky v České republice,
případně si rovnou vybrat za start
technologii, která ho zajímá, což
jsou chladicí věž, strojovna, kotelna a vyvedení výkonu. Rozumí se,
že jakmile se ocitne tam či onde,
nasměrují ho další šipky k postupu
celou elektrárnou. Malé písmeno

i pak návštěvníkovi podá základní informaci o tom, na co zrovna
upřel svůj zrak.
Například v případě chladicí věže
se mimo jiné dozví, že má v základně průměr 108 metrů a výšku
140 metrů. Trvale přes ni proudí
více než 52 tisíc krychlových metrů vody za hodinu. Ta se ve věži
ve výšce cca 12 metrů rozstřikuje
v celém průřezu věže na drobné kapičky a padá do bazénu pod věží.
Z něj je pak dvěma hlavními chladicími čerpadly, každé má výkon
30 000 m3/hod, čerpána zpět do
kondenzátoru. V případě kotelny
se pro změnu začíná základní informací, že kotel bloku 660 MW je
největší elektrárenský kotel v ČR.
Výška samotného kotle je 132 metry, budova kotelny, včetně přilehlých schodišťových věží, je vysoká
přes 143 metrů, což z ní činí nejvyšší budovu v Česku.
Nový zdroj Ledvice má v rámci
virtuálních prohlídek výrobními
provozy Skupiny ČEZ pomyslné
číslo 18. Doplnil tak dosud hojně
z domova navštěvovaná vodní díla
Orlík, Štěchovice, Dlouhé Stráně,

Lipno a Střekov, malé vodní elektrárny Čenkova Pila a Vydra (brány
jako jedna lokalita), uhelné elektrárny Tušimice, Hodonín, Mělník
a Dětmarovice (jediná v ČEZ, v
níž se spaluje černé uhlí), jaderné
elektrárny Temelín a Dukovany,
větrnou elektrárnu Janov, bioplynovou stanici Číčovice, paroplyno-

vý cyklus Počerady, fotovoltaickou
elektrárnu Buštěhrad a SMART
region Vrchlabí. Na stránky dosud
zavítalo více než 130 tisíc návštěvníků. Počet zobrazených stránek
současně atakuje hranici 250 tisíc.
(redakčně kráceno)
Ota Schnepp
Skupina ČEZ pro severní a střední Čechy
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Krajská zdravotní nově poskytuje mobilní hospic v Bílině
V Bílině nově poskytuje služby mobilního hospicu Krajská zdravotní.
Lidé mohou služeb využít zdarma.
“Mobilní hospic poskytuje péči
zdravotníků o nevyléčitelně nemocné pacienty, u nichž jsou vyčerpány
možnosti léčby, je indikována již
pouze léčba podpůrná a nemocní
již nejsou schopni k lékaři dojíždět
ambulantně. V největší míře se jedná
o pacienty s onkologickou diagnózou, ale péče je určena i pacientům
v konečném stadiu kardiálních, respiračních či neurologických onemocnění. Mobilní hospic Masarykovy nemocnice pečuje i o terminálně
nemocné dětské pacienty. V nepo-

slední řadě je podpora hospicového týmu určena i pečující rodině.
Péči poskytuje tým zdravotníků
- lékaři, sestry, psycholog, nutriční poradkyně, sociální pracovnice,
kaplan,” uvedla Jana Dušánková
z Mobilního hospicu Masarykovy
nemocnice.
Nejdůležitější podmínky pro převzetí do péče mobilního hospice jsou
ukončená onkologická léčba a celodenní přítomnost schopné pečující
osoby. Lidé mohou Mobilní hospic
Masarykovy nemocnice kontaktovat
telefonicky, převzetí do péče konzultuje rodina s koordinátorkou a lékařem. Pokud jsou splněny podmínky

hospicové péče, je pečující osoba
pozvána ke vstupnímu pohovoru,
při kterém je seznámena se způsobem péče, s tím, co pro pacienta může
udělat mobilní hospic a s tím, na co
se musí pečující rodina připravit.
Poté je dle potřeby pacienta provedena vstupní návštěva lékaře a sestry
v domácím prostředí a dále je frekvence návštěv dána potřebami a
obtížemi pacienta. Mobilní hospic
může kontaktovat nejen rodina,
ale i kterýkoli z ošetřujících lékařů
pacienta.
Za služby hospicu si pacienti nepřiplácejí. “Mobilní hospicová péče
je od začátku roku nově hrazena

po uzavření smluv s jednotlivými
zdravotními pojišťovnami. Ale i tak
úhrada od pojišťovny nepokryje reálné náklady, takže stále bude nutno
péči financovat vícezdrojově, tedy
z grantů a darů. Provoz z větší části
dotuje Krajská zdravotní. Spádovou
oblastí je oblast Ústí nad Labem,
jezdíme do Děčína, Teplic a nově po
domluvě s vedením města dojíždíme
i do Bíliny,” řekla Jana Dušánková.
Cílem péče mobilního hospice je
splnit přání těm pacientům, kteří chtějí své poslední chvíle strávit
v domácím prostředí v kruhu svých
blízkých.
(red)

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice - kontakt: 734 393 310

Výstavní síň U Kostela dostala víceúčelový sál

Výstavní síň U Kostela je po rekonstrukci znovu otevřená. Návštěvníci
nepřehlédnou změnu, která v síni
nastala - z druhé části se totiž stal
víceúčelový sál. “V sále bylo vybudováno pódium a zabudovány akustické prvky. Dále jsme využili málo používané místnosti za výstavkou, kde
mají nyní zázemí účinkující,” uvedla
vedoucí Kulturního centra Bílina
Martina Tuháčková.
Víceúčelový sál je nyní vhodný pro
pořádání komorních koncertů, vystoupení dětí ze základní umělecké
školy, ale i různé besedy.
Ve výstavní síni se aktuálně koná
výstava s názvem 20 x kolem Slunce,
která nabízí ukázku výtvarných děl
členů skupiny výtvarníků Rolous.
Výstava potrvá do 25. února.
(pn)
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Petr Procházka: K fotbalu mě přivedl táta
Lada Laiblová
Fotbal je jedním ze sportů, který
se stále drží na předních příčkách
popularity co do počtu nových
příchozích hráčů, ale také fanouškovské základny. Právě fotbal má
v Bílině silnou a dlouholetou tradici. Současný A – tým hraje krajský
přebor pod vedením prezidenta
FK Bílina Petra Procházky, kterého
fotbal provází celý život.
Kdy jste se začal věnovat fotbalu?
Na fotbalové hřiště jsem přišel ještě
ve školce. Do Bíliny jsme se přestěhovali, když mi bylo osm let a od
té doby jsem v bílinském týmu.
Co si tak pamatuji, hrál jsem od
mladších žáků přes všechny kategorie až do A týmu dospělých.
Takže se dá říci, že se fotbalu věnuji
více než 40 let.
Ke sportu děti vedou rodiče,
bylo to tak i u vás?
Přivedl mne táta a kamarádi z raného dětství. V naší rodině hrál
i děda, takže určitě něco bude na
tom, že své geny člověk nezapře.
Kdy se dostavily první úspěchy?
Měli jsme dobrý tým v dorostu.
V ročníku 1969 nás bylo celkem
dost a hráli jsme spolu dlouho.
Takže když jsme byli v dorostu
čtvrtý rok, patřili jsme k nejlepším
týmům kraje. Což pro nás samosebou ve velké konkurenci úspěch
byl. V dospělém fotbale jsme několikrát atakovali první příčku v soutěži, která znamenala postup do divize, poslední krůčky k postupu se
nám ale bohužel nikdy nepodařilo
udělat, takže jsme několikrát skončili druzí a divize pro nás zůstala
nedosažena. Největším úspěchem
je to, že trávím život s lidmi, kteří
mají stejně či podobně nastavené
myšlení, a že pořád slouží zdraví.

Z naší generace do dnešních dnů
ve fotbale působí Vladimír Talovic
jako trenér žáků, Dušan Záhradský skončil teď v zimě u A mužstva
jako trenér. Robert Bůžek ještě hraje za béčko. Ostatní si chodí někdy
kopnout za starou gardu.
Jak dlouho stojíte v čele
FK Bílina?
Od roku 2008 jsem předsedou
výkonného výboru FK Bílina.
Ve stejném roce jsme se oddělili od
SK Bílina a založili jsme náš klub.
Je to velká zodpovědnost
a starost o udržení? Jednání
například o financích nejsou
asi jednoduchá?
Pohled na funkci předsedy má
různé úhly. Já vidím svou odpovědnost v zajištění financování
našeho klubu. To spočívá v komunikaci s orgány veřejná samosprávy a samozřejmě i privátního
sektoru. Znamená to komunikovat
zejména se zástupci města, kraje,
případně dalších orgánů veřejné
správy. Dnes je hlavní částí financování příspěvek města Bílina,
a proto bych rád využil příležitosti
a poděkoval vedení města v čele se
starostou Oldřichem Bubeníčkem
a místostarostkami Vendulou Vodičkovou a Zuzanou Bařtipánovou.
Zapomenout nesmím ani na Veroniku Horovou, která stála za vytvořením koncepce na podporu financování sportu ve městě. V loňském
roce totiž společnost ČEZ změnila
podmínky podpory regionů a tím
se změnil i způsob poskytování
podpory ze strany této společnosti

i nám sportovcům. Vedení města
proto konstatovalo, že sport je nedílnou součástí veřejného života a
díky nově vzniklé koncepci jsme
byli schopni udržet všechny týmy
v soutěžích tak, jak se od nás všeobecně očekáváno. Pokud se tedy
vrátím k původní otázce, mou náplní činnosti je zajištění rozpočtu,
dále hlídám záležitosti ve vztahu
k A mužstvu dospělých, společně
s kolegy řešíme přestupy hráčů,
chodím na pravidelné valné hromady Fotbalové asociace ČR, řeším
záležitosti týkající se údržby a oprav.
Ve všem mi pomáhá sekretář Václav Mojžíš, bez kterého by klub
nemohl fungovat. Činnost jednotlivých týmů napříč kategoriemi
si řídí jednotliví trenéři. V letošní
sezóně hraje pravidelné soutěže
sedm týmů mládeže a dva týmy
dospělých.
Uvítal byste ve svých řadách
nové tváře?
Chybí nám někdo, kdo by koordinoval činnost mládežnických
týmů od nejmenších do dorostů.
Nemáme nikoho, kdo by organizoval nábory, komunikoval s trenéry
a s rodiči. Zkrátka někdo, kdo by
zajišťoval činnosti, které přesahují běžnou činnost trenérů. Takový
člověk nám chybí dlouhodobě.
Jak hodnotíte loňský podzim?
Otázka směřuje zcela jistě na výsledky A mužstva dospělých, ale
jak jsem již uvedl, týmů máme devět. Letos nám dělají radost dorosty, které ve svých soutěžích hrají o
nejvyšší příčky. Áčko je po podzi-

mu na sedmnácti bodech, což nás
řadí k týmům, které na jaře budou bojovat o záchranu v soutěži.
I proto jsme sáhli k výměně trenéra
u mužstva. Staronovým trenérem
se stane bílinský patriot Jaroslav
Kovačka. Dušan Záhradský odvedl
u týmu kus práce, za kterou bych
mu rád poděkoval. V červnu ukončil sezonu na 7. pozici. Na podzim jsme však bohužel body příliš
nezískávali, ačkoli jsme porazili
oba celky na první a druhé pozici.
To je pro nás jasným signálem kvality našeho týmu. Všichni věříme,
že krajský přebor v Bílině hrát budeme i nadále. Debaty o divizi jsou
proto v tuto chvíli bezpředmětné.
Kam by měl bílinský fotbal
směřovat?
Dlouhodobou vizí je zkvalitňování infrastruktury a udržování,
případně rozvoj sportovní úrovně.
Činíme maximum pro to, abychom
oba tyto cíle plnili. V letošním roce
jsme pokročili v zateplování budovy šaten. V tom chceme pokračovat
i letos. Rádi bychom opravili střechu toalet pro veřejnost, abychom
mohli divákům poskytnout kvalitnější zázemí. Z hlediska zvyšování
sportovní kvality A mužstva je to
o něco složitější. Kvalita našich hráčů je na dobré úrovni, kádr je však
úzký a při zranění máme problémy.
Oslovili jsme hráče, kteří z různých
důvodů v průběhu podzimu nebyli
k dispozici, a uvidíme, jak se budou v přípravě jevit. Takže chceme
se zachránit, hrát dobrý fotbal
a zkvalitňovat naše zázemí směrem
k divákům i k samotným sportovcům.

Na které zápasy nejvíce
vzpomínáte?
Mne osobně bavila utkání, která
měla náboj. Vždy se vynořovaly
týmy s ambicemi, které vypadaly silně. My jsme často tyhle týmy
hodně trápili. Derby s Duchcovem
měla svůj náboj vždy, fajn byla éra
Braňan, které ve své době hrály
na úrovni Bíliny, později dokonce
výše. Derby obecně měla a mají
svůj náboj vždy.
Zůstal, kromě vás, někdo
z vašeho týmu ještě u fotbalu?

zleva nahoře: Jaroslav Doksanský, Miroslav Picka, Pavel Reiser, Jiří Hora, Petr Procházka, Vladimír Talovic Dole: Robert Bůžek, Petr Truneček,
Martin Kučera, Jan Mejzlík, Jiří Laibl
Foto: FK Bílina
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Adventní čas v bílinském kostele

Foto: Pavel Hospodář
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Historická kašna v Razicích je opravená

V letních měsících probíhala rekonstrukce jedné ze dvou dochovaných historických kašen, a to kašny
na návsi v Razicích. V minulých
dnech byla rekonstrukce kompletně dokončena. Nádoba kašny je
vytesaná z pískovce a podobných
kašen na vodu bylo v minulosti

v našich obcích mnoho. Ta Razická
sloužila jako jediný zdroj vody ještě
v roce 1972. Jako zdroj vody slouží
i dnes, jen voda z ní však není pitná.
Samotná nádoba kašny byla doslova utopená pod úrovní stávající silnice a v havarijním stavu. Nádoba
musela být nejprve celá vyzdvižena

Děti z Ohníče se vzdělávají
díky nové tabuli

Děti z mateřské školy v Ohníči mohou využívat novou interaktivní tabuli. Ta podporuje IT gramotnost dětí. “Pomocí vzdělávacích programů si děti procvičí barvy, tvary, počty, prostorovou orientaci, paměť,
sluchové dovednosti, pozornost i soustředěnost. Naše interaktivní tabule je doplněna i o další aplikace, například logopedie, dopravní školička, záchranný kruh a další,” uvedla Michaela Bečáková z MŠ Ohníč.
Tabuli mohou využívat děti ve věku od tří do šesti let a byla pořízena
díky dotaci z Evropské unie a za podpory města Bíliny.
(red)

tak, aby se nepoškodila, poté podsypána. Byl připraven nový přítok
a odtok vody. Dále umělecký štukatér Karel Kaliba provedl zakonzervování kamene a vytvořil důstojné pozadí včetně nové dlažby.
Po velkém úspěchu s vodní vílou
umělec navrhl a vytvořil kompo-

zici „Dívenka pozoruje žáby“. Rekonstrukční práce přišly na 90 tisíc
korun, umělecká kompozice na 30
tisíc korun.
Jana Syslová
starostka obce Hrobčice

Sousedé se sešli při adventu

V Červeném újezdu se konal již popáté Sousedský advent. Ten uspořádal spolek Veselý venkov za podpory obce Hrobčice. Přítomní se sešli
u vánočního stromu, popovídali si, zazpívali a společně si užili adventní čas.

Soňa Jermanová,
spolek Veselý venkov
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Martina Aubrechtová: Virtuální světy
dávají možnost odpočinout si od reality

Pavlína Nevrlá
Do konce ledna se v Galerii Pod
Věží koná výstava s názvem Virtuální světy. Autorkou zajímavých
fotografik je Martina Aubrechtová,
která blíže popsala jak výstavu samotnou, tak i svou zálibu ve fotografování.
Co fotografujete nejraději?
Nejraději se věnují krajinářské fotografii a detailům. Důvodem například u detailů je používání starých
kinofilmových objektivů, které
nabízejí zasněný pohled na všední
věci, úžasné pozadí a klidnou, čistě
manuální práci, byť s digitálním fotoaparátem.
Jak jste se k fotografování
dostala?
Cesta k fotografii byla docela dlouhá. Máma malovala obrazy olejem,
pomáhala v Bílině s propagací kulturních akcí dřív, než jsem se nau-

čila chodit. Tatínek fotil a točil na
takzvané osmimilimetrové filmy,
po práci v šedesátých letech promítal v kině Oko. S otcem jsem v panelákové koupelně trávila mnoho
času při vyvolávání fotografií, později při zakládání diapozitivů do
rámečků. Přestože oba rodiče byli
tvůrčí, nijak mě to neoslovilo. Občas došlo na fotografování běžných
rodinných obrázků, které dělají
snad všichni, později se s nimi někdy člověk pochlubil na sociálních
sítích. Bývalý kolega a scénarista si
všiml mých fotografií a upozornil
mě, že umím používat oko trochu
jinak než ostatní. V té době jsem
byla po těžké operaci, která vyžadovala dlouhou rekonvalescenci, a to
byl pravý čas opravdu začít. Pak už
byl vývoj velmi rychlý. Po dvou letech jsem měla svou první výstavu.
Velkou výhodou byly fotografické
weby, kde jsem poznala mnoho
skvělých fotografů, kteří uměli a
chtěli poradit. Ostatní bylo na mně.
Používáte digitální zrcadlovku
nebo jiný fotoaparát?

Na mém fotopočátku byl Paladix
Lumix, na který nedám dopustit.
Sice se nejednalo o zrcadlovku, ale
manuální focení s ním bylo možné.
Jenže s jídlem roste chuť a velmi brzy
jsem opečovávala svojí první bazarovou zrcadlovku Sony Alfa 100, následovala Sony A200 a mnoho dalších variant až k dnešní Sony A77II.
Dnes už vím, že tělo fotoaparátu
není až tak důležité jako kvalitní
světelný objektiv a především dobré
světelné podmínky.
Mají vaše fotografiky nějaký
příběh, který vzniká třeba
při pořizování fotografií?
Každý můj obrázek má svůj příběh,
protože je vždy složený nejméně ze
tří fotografií, některé také třeba i z
deseti. Většinou vznikají při nějaké
emotivní události, která mě osloví
a naskočí mi při ní obraz v hlavě.
Nikdy nebudu umět malovat, protože neumím své představy dostat
do ruky, tak si to vynahrazuji tímto
způsobem. Žádný z obrázků neupřednostňuji, každý vznikal v jiné

Vlaky neztrácejí své kouzlo, stále
přitahují všechny generace

Zastaralá a nefunkční nádraží připomínají svou architekturou dobu,
kdy vlaková doprava byla prakticky

jedinou spojnicí mezi městy. V Galerii Pod Věží se návštěvníci mohli
seznámit s historií vlakové dopravy

na Bílinsku. Výstavu pořádal Miroslav Šerák a Jan Štolpa ve spolupráci
se Spolkem přátel modelové železnice Bílina. „O vlaky se zajímám
hodně dlouho a jsem rád, když někdo projeví zájem o jejich historii,“
řekl Jan Štolpa, který má o vlacích,
jízdních řádech a železničních tratích široké znalosti.
Na výstavě byly vystavené fotografie historického nádraží v Duchcově.
„V současné době město Duchcov
jedná o tom, jestli budovu zbourá.
Chtěli bychom ale udělat v tomto
místě železniční muzeum,“ prozradil Miroslav Šerák s tím, že původní duchcovské nádraží slaví 150 let
svého vzniku.
(lal)

době a v jiné souvislosti. Moje virtuální světy dávají možnost nejen
mě, ale především divákům, aby si
od reálného světa odpočinuli, a to
je podstata mé tvorby.
Jste také autorkou projektu
Putovní kolíček.
Co je to za projekt?
Jedná se jednoduchou výstavu několika severočeských fotografů různých žánrů, kteří na vlastní náklady
a ve svém volném čase prezentují
svou práci ve spojení s obcemi Ústeckého kraje. Celé léto o víkendech
trávíme s prádelní šňůrou, kolíčky
a fotografiemi na cestách po kraji.
Tradiční je například Srbská Kamenice, kde naše fotografie lemují
lesní cestu ke skalnímu divadlu.
Letos jsme se přihlásili s Putovním
kolíčkem na Chebské dvorky, vyjeli
jsme tak mimo náš kraj a čekalo nás
velké překvapení v podobě úspěchu
a chvály od akademicky vzdělaných organizátorů v oblasti umění.
To vždycky potěší.

Svatební obřady a životní jubilea
Svatební obřady pro výročí 25 let sňatku
(stříbrná svatba), 40 let sňatku (rubínová svatba), 50 let sňatku (zlatá svatba)
a 60 let sňatku (diamantová svatba) je
nutné nahlásit na matrice číslo dveří 214,
v 1. poschodí městského úřadu. Je třeba
doložit oddací list manželů. Tuto událost
mohou přijít oznámit přímí příbuzní rodiny.
Životní jubilea
Občané, kteří by chtěli oslavit životní jubileum (70 let, 75 let, 80 let a poté každý
následující rok) osobní gratulací pracovníků
městského úřadu, mají možnost nejdéle 14
dní před uskutečněním akce. Nahlásit jubilanta je možné přímým členem rodiny.
Životní jubilea je nutné nahlásit na matrice
městského úřadu, č. dveří 214, 1. poschodí,
u matrikářky Martiny Tučkové.
tel. 417 810 848 e-mail: tuckova@bilina.cz
Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika
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Knihovna pořádala akce pro děti i dospělé
Od září do prosince minulého roku
knihovnu navštívilo během besed a
přednášek celkem 806 žáků základních škol, gymnázia a předškoláků.
Malé děti jsme po prázdninách
uvítali besídkou v programu Čtení
pro nejmenší s podtitulem Dobrodružství s dinosaury. Následovaly
besídky s názvem Podzim, Pohádkové bytosti a roční setkávání
nad dětskou knihou jsme uzavřeli
Vánočními příběhy, kdy jsme si
povídali o vánočních tradicích a
nechyběl čas ani na malé tvoření.
Nadšené děti se rozhodly dát vyrobený svícen svým rodičům jako
dárek pod stromeček.
Pestrou nabídku besídek využili
také učitelé základních škol a gymnázia. Během hodinových návštěv
knihovny se děti seznámily nejen s
její funkcí, ale také měly možnost
prohlédnout si širokou nabídku
knih různých žánrů. Týmovou prá-

ci spolužáků podpořily připravené
kvízy, které žáci se zájmem plnili.
Starší děti byly hravým způsobem
seznámeny s on-line katalogem,
který čtenářům pomáhá s vyhledáváním žádaných autorů nebo knižních titulů.
Do knihovny také zavítali zajímaví
hosté. V klubovně knihovny jsme
na besedě Povídání nad knížkou
přivítali českou spisovatelku paní
Michaelu Fišarovou, která nám
společně s hercem Miroslavem Reilem přečetla úryvky ze své knihy
A-Ž PŮJDEŠ DO ŠKOLY věnované
předškolákům. Svou prvotinu knihu Nikolina cesta, oceněnou v roce
2013 za nejlepší knihu pro mládež,
představila žákům 2. stupně. Jedná
se o příběh, který se dotýká tématu domácího násilí. V rozhovoru s
dětmi upozornila na to, aby si děti
uvědomily, že žít v harmonickém
rodinném prostředí není samo-

zřejmostí a měly by si toho vážit.
Ale pokud někdo nemá takové
štěstí, měl by v sobě najít odvahu
a pokusit se situaci řešit či zlepšit,
jako to udělala v její knize dívka
Nikola. Závěrem autorka vybídla
žáky k dotazům, na které následně
odpověděla.
Autorské čtení spisovatele Jana
Opatřila potěšilo žáky prvního
stupně. Zavedlo je do pohádky
Kapříka Metlíka. Toto pohádkové
vyprávění plné lásky a přátelství je
určené všem, kdo milují podvodní
svět ryb. Ve volné diskuzi jsme se
dozvěděli, jak dlouho autorovi trvá
napsat knihu, jaký je proces vydávání knih, a že svoji první knihu
začal psát v šestnácti letech a věnoval ji svému dědečkovi. Čtení a
psaní autora bavilo od dětství, a tak
se toužil stát spisovatelem. Jeho sen
se nakonec stal skutečností.
Jan a Karel Bártíkovi nás díky své

dobrodružné výpravě zavedli po
stopách zvířat takzvané velké pětky
do jižní Afriky. Poutavé vyprávění
cestovatelů bylo doplněno bohatou prezentací svých fotografií. Seznámili nás nejen s geografickými
a životními podmínkami této
země, ale především se zaměřili
na zdejší faunu. Chytákem v závěrečném kvízu byla otázka: „Které
africké zvíře je pro člověka nejsmrtelnější?“ Mnozí hádali: lev, slon,
krokodýl a jiné. Pravdou zůstává –
je to moskyt.
Jménem městské knihovny bych
chtěla poděkovat všem učitelům,
kteří přijali naše pozvání a pomohli nám tak k navázání vztahu mezi
malým čtenářem a knihou. Závěrem všem čtenářům děkujeme za
přízeň.
Eva Padevítová
MěK Bílina

SOUTĚŽ
Celý rok 2017 probíhala v Bílinském zpravodaji soutěž o tom,
jak znáte své město. Děkujeme všem aktivním soutěžícím
i sponzorům soutěže vinotéce
Bez kocoura a butique Beuty
2000. Soutěž na rok 2018 se
připravuje, začneme v únorovém
vydání.
Výhercem soutěže za měsíc listopad je Jiří
Máša

Hlavní vánoční výhru za správnou odpověď z prosincového čísla získala Eliška
Růžičková

Druhou cenu získala Helena Kicová

Děkujeme sponzorům soutěže za podporu a vinotéce Bez kocoura za celoroční spolupráci.

Jarní prázdniny v DDM Bílina
Od pondělí 19. února do pátku 23. února 2017 jsou pro děti od 6 let připraveny
prázdninové programy. Děti mohou do domečku přicházet od sedmé hodiny
ráno, odcházejí mezi 15. a 16. hodinou. Pokud jsou v DDM, pak je v ceně snídaně, svačina, oběd, svačina i pitný režim.
V pondělí nás čeká taneční den – nácvik jednoduché streetové sestavy, míčové
hry, gymnastika a malá výtvarná dílna, kde si vyrobíme něco na památku.
Také druhý den je v pohybu - sportovně akční. Děti se vypraví do Mostu,
kde navštíví laser arénu a následně bowling v Bílině.
Středa je minecraftí – čeká nás tvorba postaviček Papercraft, robota si vytvoříme ze skleněné mozaiky, ve volném čase si zahrajeme hry na počítačích.
Čtvrtek je koupací – vydáme se na výlet vlakem do aquaparku v Chomutově.
Pátek je odpočinkový u pohádek, výtvarného tvoření a také se seznámíme
s ozoboty.
Přihlášky přijímáme v recepci DDM Bílina na celý týden, nebo pouze na některé dny. Kapacita je omezená, proto s přihlášením neotálejte!
Krista Sýkorová
DDM Bílina
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Aneta Langerová zpívala v Bílině

Skupina výtvarníků

ROLOUS, z.s.
a

Kulturní centrum Bílina
Vás srdečně zvou na výstavu

20 x KOLEM SLUNCE
Vernisáž se koná v sobotu 6. ledna 2018 v 15.00 hod.
ve výstavní síni U Kostela, Seifertova 21/16, Bílina
Doba trvání výstavy: 6. ledna – 25. února 2018
Otevírací doba čt – ne 13 – 17 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, senioři, studenti, děti 10 Kč, skupiny (10 lidí) 100 Kč
Členové skupiny výtvarníků ROLOUS a jejich hosté:

Jiří Vilímek

Dagmar Bobrzyková

Lenka Zemanová

Petr Růžička

Eva Horáčková

Luboš Čmejla

Žije a tvoří v Ústí nad Labem,
zabývá se malbou, kresbou,
sochařstvím, graﬁkou,
počítačovou animací
a navrhováním webů.

Žije a tvoří v Ústí nad Labem,
zabývá se kolážemi, malbou
a fotografováním.

Žije a tvoří v Lovosicích,
zabývá se malbou, kresbou,
graﬁkou a sochařstvím.
lenazem@centrum.cz

Žil a tvořil v Lovosicích,
zabýval se sochařstvím
a řezbářstvím. Je autorem řady
pískovcových a dřevěných
plastik

Žije a tvoří v Ústí nad Labem,
zabývá se malbou, kresbou,
graﬁkou a sochařstvím.

bobrzykova.rolous@tiscali.cz

Žije a tvoří v Roudnici nad
Labem, zabývá se sochařstvím
z kamene, dřeva i kovu.
Od roku 2009 je také členem
skupiny výtvarníků NEFOSIN
působící na Plzeňsku.

evahoracek@seznam.cz

vilstudio@volny.cz
lcmejla@seznam.cz

Michaela Postránecká
-Kozelková
Žije a tvoří v Bohušovicích
nad Ohří, zabývá se kresbou,
malbou, graﬁkou, textilní
tvorbou, dětskou ilustrací
a navrhováním dětských
interiérů.
misapostranecka@seznam.cz

Jiří Svoboda

Jindřich Šrejber

Žije a tvoří v Ústí nad Labem,
zabývá se kresbou,
knižní ilustrací, malbou,
sochařstvím a fotografováním.
Je autorem knihy Tajemství
Českého středohoří.

Žije a tvoří v Ústí nad Labem,
je hostem skupiny ROLOUS.
Na výstavě prezentuje svou
fotograﬁckou tvorbu.
apbsrejber@gmail.com

george.freedom@seznam.cz
info@imaginemedia.cz

K výstavě je vydán katalog k výročí 20 let skupiny ROLOUS, z.s.
za ﬁnanční podpory města Ústí n.L.

w w w. r o l o u s . c z

Helena Sadařová
(Baumgartnerová)

Autorka žije a tvoří v Bílině,
zabývá se malbou, kresbou,
graﬁkou a dětskou tvorbou.
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Střední školy se představily budoucím žákům

Konec roku byl pro vycházející
žáky naší školy přínosný. Nejprve
se na Základní škole Aléská uskutečnily speciální třídní schůzky,
při kterých byly přítomným rodičům poskytnuty veškeré informace
o přijímacím řízení na střední ško-

ly včetně nezbytné dokumentace
a termínové listiny. Ke konci listopadu se ve škole konala beseda s
pracovnicemi Úřadu práce Teplice
a v ten samý den odpoledne pak
tradiční akce s názvem Střední školy se představují. V Bílině je to udá-

lost ojedinělá. Jednotliví zástupci
středních škol z přilehlých okresů
přijedou k nám a prezentují jednotlivé obory či zodpovídají dotazy
zájemců. Na akci nakonec dorazilo
sedmnáct zástupců. Fakt, že akci
navštěvují dokonce i osmáci, nás

mile překvapil, a jsme jen rádi, že se
již nyní starají o svou budoucnost.
Rozhodnutí je to přeci jen klíčové.
Závěrem pouze zopakuji to,
co účastníci všech akcí slyšeli několikrát: Dělej to, co tě baví a ještě
uživí.
Mgr. Jan Švach, ZŠ Aléská

Stromeček tvořili malí umělci

Šatnu zdobí housenky

Děti z Mateřské školy Síbova si vytvořily stromečky na výzdobu šatny.
Nejprve si stromky namalovaly barvou a potom si je zdobily.
Jsou to naše šikulky.
Eliška Růžičková

Děti z Mateřské školy Síbova si nasbíraly různé spadané listí a tvořily.
Postupně navlékaly listí na vlasec, až vytvořily tři housenky, které teď
zdobí jejich šatnu. Pracovaly s velkým úsilím, každý se chtěl navlékání
zúčastnit. Posuďte sami, jak se jim to podařilo.
Eliška Růžičková

Přáníčka potěšila rodiče

Děti z mateřské školy Aléská tvořily vánoční přáníčka, kterými chtěly
potěšit své nejbližší.
Dětem se práce velice vydařila a užily si spousty legrace.
(red)

Andílci v kostele sklidili potlesk

Vánoční čas je časem očekávání a setkávání, pro děti hlavně těšení
se na dárky. Čekání si v Mateřské škole Čapkova krátíme nejen hrami
a vyráběním drobných dárků pro své blízké, ale hlavně zpíváním koled.
Proto jsme s radostí přijali pozvání na společné adventní setkání v kostele svatého Petra a Pavla. Po krátkém úvodu faráře o tradicích a smyslu Vánoc děti zazpívaly několik koled a přednesly vánoční básničky.
V kostýmech andílků byly odměněny velkým potleskem.
Lenka Zlatohlávková, ředitelka MŠ Čapkova
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Andělé zaplnili dětský klub
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Děti předaly uhlíky vládci pekel
Na pohádku s názvem Když v pekle sněžilo odvezl autobus děti z Mateřské školy Čapkova na zámek v Libochovicích. Zde byl pro děti připraven interaktivní zážitkový program o tom, co se stane, když zlý Zmatek
uhasil v pekle oheň. Na dobrodružné cestě mezi nebem a peklem děti
sbíraly uhlíky, které pomohly Luciferovi rozdělat nový oheň pro čertíky.
Přivítal nás anděl a hodný čert děti označil uhlíkem, aby se jim cestou
peklem nestalo nic zlého. Pokračovali jsme ke svatému Petrovi, který
nám přečetl zprávu o tom, jak si uhlíky vysloužit. První uhlík jsme získali
v pekelné hospodě, druhý v pekelné kuchyni a třetí u anděla, který se
omylem dostal do pekla. Pak už nic nebránilo předat uhlíky vládci pekel,
který nám za to dal každému zlaťák.
Moc pěkné dopoledne jsme si všichni užili. Máme v mateřince jen hodné děti, takže se žádné nebálo, ani neplakalo.

Na začátku prosince se v dětském klubu Relax při Základní škole
Aléská otevřela nebeská brána a změnila místnost v andělskou dílnu.
Děti tvořily z papíru andílky a další vánoční dekorace a pak je společně naaranžovaly a nalepily na uměleckou stěnu. Mgr. Ondřej Tancoš

Žáci vyzdobili polikliniku

Lenka Zlatohlávková, ředitelka MŠ Čapkova

Čertíci pomohli rozsvítit strom
Také letos se děti z Mateřské školy Čapkova zapojily do kulturního
života města a připravily si velmi podařené vystoupení při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu. Vystupovaly v krásných čertích kostýmech, které jim připravily rodiče. Jejich vystoupení mělo velký úspěch
a sklidily zasloužený potlesk.
Lenka Zlatohlávková, ředitelka MŠ Čapkova

Mateřinka dostala nové vybavení zahrady

O adventu nastal nejvyšší čas na výzdobu. Děti a učitelky ze Základní školy Aléská se nechaly inspirovat ladovskou zimou a tradičními
českými Vánocemi a vykouzlily tak vánoční atmosféru i na poliklinice
v Bílině.
Gabriela Hudáková, ZŠ Aléská

Advent děti bavil i učil

Děti z Mateřské školy Síbova dostaly pod stromeček mimo hraček nové
vybavení školní zahrady. Mezi stávající prvky se podařilo vhodně zakomponovat nové. Bylo zde použito multifunkční plochy s povrchem
SmartSoft35. Děti jsou nadšené, již se těší, až si budou moci na nové
zahradě hrát.
Vše financovalo město Bílina za účasti ČEZ.
Za vedení MŠ v zastoupení Růžičková Eliška, učitelka

Advent v Mateřské škole Síbova ve třídě u Žabiček začal vyprávěním
pohádky o narození Ježíška, vyrobili jsme si Betlém, procvičili grafomotoriku a celý týden nás doprovázely písničky a koledy.
Iveta Koželuhová
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Rockový sbor Melodica se předvedl v Praze

Druhý adventní víkend se rockový sbor Melodica vypravil
koncertovat do vánoční Prahy.

První vystoupení se odehrávalo
na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde
zpíval také sbor z Itálie a další zná-

Mikulášské dopoledne se dětem líbilo

Ve dveřích Mateřské školy Čapkova se jeden prosincový den objevil
Mikuláš v doprovodu anděla. Naše pilné děti jim zarecitovaly a zazpívaly
nejednu tematickou báseň a píseň. Všem se rozzářily oči radostí, když
uviděli adventní kalendář, který jim za odměnu Mikuláš nadělil spolu
s balíčkem, kde se našlo něco dobrého i zdravého na zub. A aby překvapení nebylo málo, díky sponzorskému daru severočeských dolů měly
děti možnost shlédnout výpravnou pohádku Sněhová královna na motivy Hanse Christiana Andersena v Kulturním domě Fontána.
Dětem se mikulášské dopoledne ve školce opravdu líbilo a odcházely
domů s novými krásnými zážitky.
Lenka Zlatohlávková, ředitelka MŠ

mé osobnosti. Melodica zazpívala svůj téměř hodinový repertoár
i s písněmi vlastní tvorby a sklidila za to obrovský potlesk od českých i zahraničních posluchačů.
Celý koncert zvučila firma Ježek
Production. Druhý den Melodica vystoupila v rámci vánočních
oslav na Staroměstském náměstí a opět s obrovským úspěchem. Odměnou za vystoupení
bylo nejen nadšené publikum,
ale i různé maličkosti od organizátora, děkovný certifikát a pozvání na
příští rok. Koncertování před mnoha lidmi, natáčení záběrů do nové-

ho videoklipu, setkání se známými
osobnostmi, přespání, návštěva
vánočních trhů, samotná doprava
po Praze - to byl náš velmi náročný,
ale nezapomenutelný víkend ve
vánoční Praze. Oba dva dny nás
doprovázeli a podporovali někteří
rodiče a vedení školy.
Finanční příspěvek na zajištění celé
akce nám poskytlo město Bílina
a naše ZŠ Aléská. Za tuto významnou podporu velmi děkujeme.
Hana Ježková
vedoucí sboru Melodica

Předškoláci navštívili čerty v muzeu

Za čerty do muzea v Úštěku vyjely děti z Mateřské školy Síbova. Nejprve
se nikomu nechtělo ani z autobusu vystoupit, ale pak si dodaly odvahy
a šly se podívat. Čert jim vyprávěl různé příběhy, a tak se zapomněly
i bát. Trochu v podzemí se bály tmy, ale nakonec všechny byly zvědavé
a celé muzeum si prohlédly. Při odchodu dostaly od čertice máznutí
sazí pro štěstí.
Výlet se vydařil.
Eliška Růžičková

Školou chodil Mikuláš

V mateřince vonělo cukroví

V Mateřské škole Síbova všechno krásně vonělo, a ta vůně napovídala,
že Vánoce přicházejí a peče se cukroví. Děti si zahrály na maminky.
Cukroví se jim povedlo, vše snědly hned. Růžičková Eliška, učitelka MŠ

Jako každý rok, tak i letos, naší školu navštívili čerti, andělé a Mikuláš.
Žáci 9. tříd si pro své spolužáky připravili krátké představení v podobě
písničky či básničky. Čertíci měli plné ruce práce se zlobivými dětmi,
andílci je utěšovali a Mikuláš zjišťoval, jak naši školáci povyrostli, jak
se učí a jestli nezlobí paní učitelky. V každé třídě byli žáci odměněni
nějakou sladkostí a na oplátku Mikuláši zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Andělům, čertům i Mikuláši se celé putování školou
velice líbilo.
Velké poděkování patří panu učiteli Švachovi a Gramskopfovi za pomoc
se ztvárněním Mikuláše a žákům 9. tříd za velmi milý přístup ke spolužákům.
Mgr. Eva Syrovátková a Mgr. Alena Brandtnerová
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ZŠ Lidická realizovala projekty
z programů Ústeckého kraje

V období červen – prosinec 2017
realizovala Základní škola Lidická
tři projekty, které získaly finanční
příspěvky z dotačních programů
Ústeckého kraje.
Prvním z nich byl projekt „Chráníme přírodu?“ z programu EVVO
Ústeckého kraje, jehož cílem bylo
získání a prohloubení odpovědného
vztahu k přírodě zejména v oblasti

její ochrany. Žáci se učili přemýšlet
ekologicky – třídit odpad, využívání
obnovitelných zdrojů, ochrana rostlinných a zvířecích druhů. K tomu
bylo potřebné získat odpovídající
poznatky a motivaci. Ve spolupráci
s centrem ekologické výchovy v Litvínově a ZOO Ústí nad Labem žáci
absolvovali zážitkové hodiny zaměřené na danou problematiku.
Druhým v pořadí byl projekt „Stop
kouření a jiným závislostem“ z programu Primární prevence Ústeckého kraje. Tento projekt se snažil
uceleně pracovat s informacemi ve
spolupráci s odborníky, nabídnout
žákům dostatek kvalitních informací z různých zdrojů, pracovat na

změně jejich postojů k závislosti a k
užívání legálních drog, zejména ke
kouření, které se často stává spouštěčem dalších závislostí. Ve spolupráci se společností Jules and Jim a
jejich odbornými lektory prošly třídy 2. stupně uceleným programem
primární prevence, na který navazovala nebo mu předcházela výuka
v hodinách přírodopisu, výchovy ke
zdraví, občanské výchovy a českého
jazyka.
Posledním projektem pak byla
„Prevence zdravotně rizikového
chování“ realizovaná z programu
Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje.

Ve spolupráci s MPeducation Praha
byly v jeho rámci realizovány programy pro žáky od 4. ročníku zaměřené na poruchy příjmu potravy,
zdravou stravu a výživová doporučení. V 8. a 9. ročníku pak byly realizovány i bloky věnované tématice
HIV a AIDS.
Děkujeme tímto Ústeckému kraji za
dotační programy, které každoročně
vyhlašuje, a za finanční příspěvky,
díky nimž jsme mohli projekty zrealizovat, a přispět tak k rozvoji osvětové činnosti naší školy.
Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

Tým žáků prezentoval výsledky projektu

Základní škola Lidická se zapojila
v loňském roce do projektu EMISE,
jehož cílem bylo mapování znečištění ovzduší a návrhy řešení zlepšení situace. Nositelem projektu je
Slezské gymnázium Opava, které

společně s několika dalšími středními školami v Moravskoslezském
kraji zapojilo do projektu dvacet
základních škol svého kraje a díky
zapojení DDM v Ústí nad Labem se
k projektu připojilo pět základních
škol z Ústeckého regionu.
Ve školách se vytvořily týmy emisařů. Ti se nejprve sami vzdělávali
v oblasti provádění chemických pokusů a měření znečištění ovzduší.
Naučili se pracovat s meteostanicí a zaznamenávat data, prováděli
dotazníkové šetření mezi obyvateli
jednotlivých krajů a výsledky pak
zpracovávali. Jejich schůzky probíhaly v mimoškolní době.

Potěšili seniory i rodiče

Krásnou básničkou o vánočním stromečku zahájily děti
v Mateřské škole Síbova vánoční pásmo básniček a písniček pro seniory v jejich klubu.
Také si pro ně připravily drob-

né dárečky v podobě andílka
z papíru a stříbrný oříšek. Podle
pověsti, když se drží o Štědrém
večeru v dlani a něco si přejeme,
tak se to splní. Seniorům tedy
přejeme, aby se to jejich přání vyplnilo.
Vánoční atmosféru si děti navodily i ve své školce vánočními
básničkami a koledami. Maminky a tatínkové si vyzkoušeli zdobení skleněných svícnů ubrouskovou technikou a udělali si
krásného andílka na špejli jako
zápich. Šikovní tatínkové zastoupili maminky a prožili společně
s námi příjemné odpoledne.
Některé maminky přinesly vánoční cukroví, a tak si děti pochutnaly.
Jiřina Ondráková

V rámci projektu žáci navštívili
vědeckotechnické centrum Techmánie Plzeň. V prosinci projekt
vyvrcholil prezentací jednotlivých
zapojených týmů přímo v Opavě.
Díky podpoře Ústeckého kraje byla
pro týmy z našeho kraje zajištěna
autobusová doprava do místa konání. Součástí prezentace výsledků projektu byly různé soutěžní
nebo zábavné doprovodné aktivity.
Ve vědomostních soutěžích se členům našeho týmu dařilo . Dva naši
žáci porazili v silné konkurenci i
střední školy a ve výsledném hodnocení nejlepších šesti žáků obsadili
celkově 2. a 5. místo.

Účast v projektu byla pro naši školu přínosem. Dlouhodobě se věnujeme tématům environmentální
výchovy . Pravidelně sami organizujeme různé ekologické projekty
a akce a vyhledáváme zajímavé aktivity jiných organizací, do kterých se
můžeme zapojit, a zkvalitnit tak naši
ekologickou výuku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
emisařům naší školy za vzornou reprezentaci. Velké poděkování patří
paní učitelce Mgr. Janě Libovické za
skvělou práci, kterou v projektu se
žáky odvedla.
Mgr. Marie Sechovcová,
ZŠ Bílina, Lidická

Předškoláci se seznamovali
s tradicemi

V době, kdy se blížily Vánoce
a byl čas příprav, nakupování dárků a předvánočního shonu, vládla
v Mateřské škole Antonína Sovy
skvělá vánoční atmosféra. Už po
první adventní neděli do školky

děti přinesly čerty, Mikuláše a andílky z kartónového papíru, které
vyráběly doma společně s rodiči.
Výrobky děti vyzdobily školku
a čekaly na příchod skutečného
čerta a Mikuláše.
V následujících dnech předškolní děti v domě dětí zdobily perníky a vyráběly adventní věnce.
Ve školce se zpívaly koledy, děti se
seznamovaly s vánočními zvyky
a tradicemi. A v neposlední řadě
jsme si všichni zavzpomínaly na
narození Ježíška.
Děti z malé třídy pekly vánoční
štrůdly, kterými potěšily své rodiče.
Jana Paunkovičová
MŠ Antonína Sovy
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Výrobky chráněné dílny putují do okolí
Výrobky z Chráněné dílny U Lady
se dostávají do širokého okolí.
O kvalitní a velice pěkné věci z rukou handicapovaných mají zájem
jak jednotlivci, tak i různé organizace. “Například pro Krajskou zdravotní jsme šili panenky, na které si
pak mohli malí pacienti malovat,
pro soukromou firmu jsme tvořili
potisk na pracovní vesty a pro dodavatele priessnitzeových zábalů
jsme šili obklady na krk nebo nohy,”
uvedla pár příkladů Lada Novotná,

předsedkyně spolku Šťastně žít, který dílnu provozuje.
Zajímavou zakázkou byly i takzvané
bolstry, tedy válce, které používají
lidé cvičící jógu. Výrobky chráněné
dílny využívají i pracovníci bílinské
polikliniky, pro kterou pracovníci
ušili pytle na oděvy. Mezi stálou a
velmi žádanou produkci chráněné
dílny patří dlouhodobě oblečení pro
miminka a doplňky do mateřské výbavičky. “Zájem je hlavně o měkké
plyšové oblečky, hračky, polštářky,

přikrývky či kapsáře do postýlek,
ale také o vtipná body,” vyjmenovala
Lada Novotná. Tradičně vedou také
ručně malovaná trička či mikiny.
Chráněná dílna funguje v Bílině
zhruba dva roky. Pracovníci ušijí
na míru snad vše, co si kdo přeje.
V nabídce mají také opravy oděvů,
žehlení nebo potisky.
Chráněnou dílnu lidé najdou ve
Wolkerově ulici, otevřeno má každý
všední den mezi 8. a 16. hodinou.
(pn)

INZERCE

Víte, že ...
...- jeden dospělý listnatý strom vyprodukuje každý den až tisíc litrů
kyslíku?
... z jednoho smrku se vyrobí 80 tisíc archů kancelářského papíru?
... gepard vyvine při běhu rychlost až 113 km, antilopa 96 km, klokan
80 km, kůň 70 km, divoké prase 55 km, kočka 45 km a lenochod 800
metrů za hodinu?
... ke sčítání lidu v Československé republice došlo poprvé v roce 1921?
K české národnosti se tehdy v českých zemích přihlásilo 68 %, k německé 31 % a ke slovenské 0,2 % obyvatel.
Doplň potřebná slova a údaje do textu.
Na západě naší republiky tvoří hranici pohoří Š...... a Č......, na severozápadě pak K...... Nejvyšší vrchol těchto hor .... měří ..... metrů, je tedy
..... než nejvyšší vrchol Š....... ......, který dosahuje výšky ..... metrů, a to
o ...... metrů.
Naše nejvyšší pohoří ale nese název K....., jeho a naší nejvyšší horou
je ......, která měří úctyhodných ..... metrů. Podle pověsti celý horský
masiv střeží K.......
Význam barev:
zelená – působí přirozeně, uklidňuje a chrání, je přátelská, dává pocit
bezpečí a naděje
připravil: Mgr. Pavel Pátek

NAŠE BÍLINSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ
REALITY TP-HYPOCENTRUM PRO BÍLINU
a
vedoucí kanceláře Pavlína s Bertíkem Vám přejí
Šťastný nový rok 2018

10 let poskytujeme realitní služby pro Vás v Bílině a jako poděkování za Vaší důvěru jsme
pro naše zákazníky v novém roce 2018 připravili dárek - slevový kupon v hodnotě až

10.000,-Kč na naše služby.
(Sleva bude poskytnuta na všechny objednané služby v roce 2018, výška slevy dle rozsahu objednaných služeb, kupon
bude vystaven vždy při dané objednávce našich služeb, další informace u nás v RK Bílina, Seifertova čp. 105/11nebo na
tel. č. 734 633 466)

Správné odpovědi najdete na straně 24.

SENIORY BAVILY DĚTI I TANEČNICE
Před Vánocemi si vyjel Klub důchodců PP I
na taneční zábavu do Braňan. Mile je přivítali
místní občané a připravili i krátký program.
Představily se jim děti z družiny písničkami a
básněmi a také jim zatancovala břišní tanečnice. Potom již byla volná zábava. Nikomu se
nechtělo domů. I v předvánočním shonu si
udělali čas na zábavu, a tak to má být.
Eliška Růžičková

Kompletní nabídka služeb pro všechny, kteří potřebují prodat nemovitosti v Bílině a okolí.
NAŠE HYPOCENTRUM bylo zřízeno přímo pro tuto lokalitu a zajistí Vám rychlý a bezpečný prodej
Vašich nemovitostí.

OD 1. 1. 2018 VÝKUP NEMOVITOSTÍ
Dále nabízíme bezplatné konzultace v tomto oboru a plošnou inzerci s nabídkou prodeje
nemovitostí.
Zajistíme Vám tržní odhad nemovitostí, vypracování darovacích, kupních či dalších smluv ohledně
prodeje nemovitostí.
VEŠKERÉ SLUŽBY POSKYTUJEME PŘÍMO U NÁS V BÍLINĚ-CENTRUM MĚSTA
Seifertova čp. 105/11, Bílina 418 01
TEL. 734 633 466, 737 070 497

SPOLEČNOST
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Raná péče pomáhá rodinám pečujícím o dítě
se zdravotním znevýhodněním
Raná péče je terénní sociální služba,
která podporuje a provází rodiny
pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním do sedmi let. Službu
vymezuje zákon 108/2006 sb. o sociálních službách, rodinám je jako
služba tzv. sociální prevence poskytována zdarma. Tuto službu nabízí organizace Raná péče Diakonie
obyvatelům Bíliny a okolních obcí.
Diakonie ČCE Praha je nezisková
organizace, která od roku 1994 poskytuje sociální služby lidem s postižením. Jednou z nich je i raná péče
- terénní sociální služba pro rodiny
s dítětem s postižením od narození do sedmi let. Přestože je sídlem
služby Praha, místem poskytování
služby je kromě Prahy i celý Středočeský, Plzeňský a Ústecký kraj.
Typ zdravotního znevýhodnění

Poskytujeme službu rodinám,
v nichž se narodilo děťátko, které
se nevyvíjí běžným způsobem: má

opoždění nebo postižení v oblasti
pohybové, mentální nebo poruchu
autistického spektra. Jednoduše lze
říci, že se na nás může obrátit rodina
s dítětem s neběžným vývojem, jehož převažující obtíží není porucha
sluchu nebo zraku.
Lékařská diagnóza pro nás není
důležitá. Často se totiž stává, že na
určení diagnózy dítěte rodina čeká
několik let - a jsou to právě ty měsíce a léta důležitých vývojových
období v životě děťátka, která je
vhodné nepropást. Poradkyně rané
péče (nejčastěji zkušené psycholožky a speciální pedagožky) vycházejí
z pozorování toho, jak si dítě hraje,
z jeho dalších projevů a ze sdělení
rodičů.
Cíle služby

Jsme takoví průvodci neznámým
úsekem cesty životem s dítětem se
speciálními potřebami. Cílem rané
péče je, aby se rodina zorientovala

v těžké situaci po zjištění postižení
děťátka, porozuměla jeho potřebám
a mohla vhodně podporovat jeho
další rozvoj.
Činnosti rané péče

Raná péče je soubor služeb, které si
každá rodina volí tak, jak potřebuje.
Její součástí je především poradenství týkající se vývoje dítěte, poradkyně navrhují aktivity, které pomáhají rozvíjet oslabené oblasti dítěte.
Máme velkou půjčovnu pomůcek
a hraček, poskytujeme sociálně
právní poradenství s ohledem na
možnosti podpory ze strany státu i nestátních organizací (nadací
apod.), předáváme užitečné kontakty (na lékaře, odborníky, další rodiny), pomáháme při hledání vhodné
školky nebo školy. Poradkyně rané
péče pracují přímo v rodinách tam, kde se dítě i rodiče cítí nejlépe.
Za službou tedy není zapotřebí nikam dojíždět.

Kontakty na službu

Rodiny mohou kontaktovat naše
pracoviště na telefonu 235 518 392
v pracovní dny od 9 do 16 hodin či
e-mailem info@rana-pece.cz se žádostí o službu.
Poradkyně poté navštíví rodinu
a domluví se s rodiči, zda a jak chtějí
službu využít.
Pokud rodina službu potřebuje, začne poradkyně pravidelně do rodiny dojíždět, a to zhruba ve dvouměsíčním intervalu. Na konzultacích
řeší to, co je vzhledem k potřebám
dítěte a jeho aktuálním vývojovým
fázím pro rodinu nejdůležitější.
Ve chvíli, kdy rodina žádnou z nabízených služeb již nepotřebuje,
služba je ukončena, nejpozději však
v 7. roce dítěte.
Více informací o službě naleznete
na www.rana-pece.cz.
Alena Kunová, Kateřina Štinglová
Raná péče Diakonie

Plesy
v Kulturním domě
Fontána
13.1.2018 24.
Reprezentační ples města Bíliny
20.1.2018
Myslivecký ples
26.1.2018
Ples fotbalistů
27.1.2018
Ples gymnázia
3.2.2018
Hornický bál
9.2.2018
Rybářský ples
16.2.2018
Erotický ples
3.3.2018
Ples Autoškoly Jana
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Rada města na své 21. schůzi konané 28. listopadu 2017
a ZUŠ Gustava Waltera, a to v termínu
do zasedání RM v únoru 2018. Další
úkony spojené s tímto rozhodnutím
budou uskutečněny v termínech dle
vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Schválila:

Uložila:

Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí zajistit geologický průzkum pro zjištění možnosti
potenciální budoucí výstavby v klidové
luční zóně Pod Chlumem.
Ředitelce Městských technických
služeb Bílina zpracovat plán údržby
zeleně na rok 2018, včetně vymezení
konkrétních ploch, které budou spravovány Městskými technickými službami Bílina a které externí firmou.
Vedoucí odboru školství, kultury a
sportu zpracovat v souladu s odst. 3
§ 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
podklady pro vyhlášení konkursních
řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, DDM

Uzavření darovacích smluv mezi
městem Bílina, jako obdarovaným a
těmito dárci:
a) Stanislav Tejček, IČ 43266134, ve
výši 5.000 Kč,
b) Mach design, IČ 65609298, ve výši
2.500 Kč.
Předmětem smluv je poskytnutí peněžního daru pro Kulturní centrum
Bílina na pořízení tomboly na ples
města, který se koná 13.01.2018.
Uzavření darovacích smluv mezi
městem Bílina, jako obdarovaným a:
* Zdeňkem Mikešem, IČ 86742507,
jako dárcem na přijetí nepeněžního
daru ve výši 500 Kč ve formě punčochového zboží pro KC Bílina do tomboly na ples města.
* Kateřinou Volmanovou, IČ
04360532, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 1.000 Kč ve formě
dárkových balíčků - mýdel pro KC Bílina do tomboly na ples města.
* Pavlem Vrchotkou, IČ 47763833, jako
dárcem na přijetí nepeněžního daru ve
výši 4.000 Kč ve formě elektroniky pro
KC Bílina do tomboly na ples města.
* Barborou Švejnohovou, IČ:
03202984, jako dárcem na přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 Kč ve formě
dortu a poukázek na večeři pro KC Bílina do tomboly na ples města.

Uzavření licenční smlouvy k projektové dokumentaci výhradní mezi
panem Ing. Pavlem Adamcem jako
poskytovatelem a městem Bílina jako
nabyvatelem týkající se projektové dokumentace pro akci „Revitalizace Mírového náměstí v Bílině“.
Stanoviska bytové komise dle zápisu
z 15.11.2017, vyjma bodu h) a zároveň
schválila bytový pořadník na I. pololetí
roku 2018, dle návrhu předloženého
bytovou komisí.
Organizační schéma Městského úřadu Bílina, platné od 01.02.2018 a zároveň schvaluje stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ
Bílina dle zákona č. 128/2000 Sb., §
102 odst. 2 písm. j) o obcích, v platném
znění, od 01.02.2018 na 104.
Pravidla pro poskytování dotace z
rozpočtu města Bíliny pro zdravotně
postižené nezletilé děti, s účinností od
01.01.2018, dle návrhu předloženého
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Úpravu pravidel odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Bílina, s účinností dnem
schválení, dle návrhu vedoucí odboru
školství, kultury a sportu.
Termíny konání vítání občánků na
rok 2018 vždy v úterý od 14:30 hodin
a 15:30 hodin, v následujících termínech: 27. března., 26. června., 25. září,
18. prosince.
Termíny svatebních obřadů na rok
2018, včetně místa a času konání svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ
včetně jmen oddávajících. Svatební
obřady se v roce 2018 uskuteční v následujících termínech: leden 20.; únor

17.; březen 10. a 24.; duben 07. a 21.;
květen 12.; červen 09. a 23.; červenec
07 a 21.; srpen 11. a 25.; září 08. a 22.;
říjen 13. a 27.; listopad 10. a 24.; prosinec 15.
Harmonogram zasedání RM na rok
2018 v následujících termínech: 9. a 30.
ledna, 27. února, 20. března, 10. dubna,
2. a 22. května, 12. června, 17. července, 14. srpna, 4. a 25. září.

Souhlasila:

S tím, aby město Bílina napadlo
rozhodnutí ÚOHS týkající se OZV
(4/2013, 7/2015 a 10/2015) o regulaci
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her správní žalobou u
Krajského soudu v Brně ve stanovené
lhůtě (2 měsíců), prostřednictvím advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o., JUDr. Martina Nedelky,
Ph.D., kdy součástí žaloby bude návrh
na odkladný účinek žaloby.

Vzala na vědomí:

Vyhodnocení bytového pořadníku
za II. pololetí roku 2017.
Žádost Českého rybářského svazu
o provedení výkupu pozemků p. č.
872/5 o výměře 707 m2 k. ú. Bílina
a 872/6 o výměře 1804 m2 k. ú. Bílina
s tím, že nejdříve bude osloven právní
zástupce majitele pozemků s žádostí
o prodej.
Zápis z jednání komise pro:
• bezpečnost a prevenci kriminality
z 30. 10. 2017.
• školství, kulturu a sport z 6. 11. 2017.
• životní prostředí a dopravu z 6. 11.
2017.
•rozvoj a cestovní ruch z 8. 11. 2017.

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, konaném 14. prosince 2017, mimo jiné:
Schválilo:

Přijetí neinvestiční dotace od MPSV
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při ZŠ v
Bílině“ ve výši 1.098.314 Kč.
Přijetí dvou záloh neinvestiční dotace od MŠMT z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na Bílinsku“ v celkové výši 627.000 Kč.
Přijetí investiční dotace z MV ČR
z Programu prevence kriminality na
rok 2017 ve výši 152.000 Kč na projekt
„Bílina – Rozšíření MKDS o mobilní
kamerový bod“.
Přijetí neinvestiční dotace ve výši
20.000 Kč od Ústeckého kraje jako
doplatek dotace na zajištění lékařské
pohotovostní služby v roce 2017 ve
spádové oblasti města Bíliny.
Uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR na poskytnutí podpory ve výši 100.000 Kč
na projekt „Nákup dvou osobních vozidel s pohonem CNG pro potřeby MP
Bílina“.
Memorandum o spolupráci uzavírané mezi účastníky projektu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“.
Podání žádosti o úhradu nákladů

spojených s realizací díla na odstranění
ekologických škod „Cyklostezka přes
Radovesickou výsypku“.
Realizaci díla na odstranění ekologických škod „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“ a závazky obce
související s realizací díla:
a) město Bílina se zavazuje k součinnosti se zadavatelem a dodavatelem
prací;
b) město Bílina se zavazuje dofinancovat realizaci díla v případě, že jeho část
přesáhne rozsah Koncepce řešení ekologických škod;
c) město Bílina se zavazuje k převzetí
díla, včetně nových movitých věcí a
nemovitostí a tzv. součástí věci, podle
§ 120 odst. 1 občanského zákoníku, po
jeho dokončení do svého vlastnictví;
d) město Bílina se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů na realizaci
díla v případě, že dílo (část přesahující
rozsah Koncepce řešení ekologických
škod) nebude realizovat v celém rozsahu.
Rozpočet města Bíliny na rok 2018
v této výši:
Celkové příjmy ve výši
347.462.000 Kč
Financování ve výši 		
104.686.000 Kč

Celkové výdaje ve výši
452.148.000 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu města
Bíliny na období 2019–2020 v této výši:
rok 2019:
Celkové příjmy ve výši
333.919.000 Kč
Celkové výdaje ve výši
333.919.000 Kč
rok 2020:
Celkové příjmy ve výši
337.754.000 Kč
Celkové výdaje ve výši
337.754.000 Kč.
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Bíliny na rok 2018, dle
návrhu předloženého tajemníkem
městského úřadu, tzn. v následujících
termínech: 15. 02., 26. 04, 28. 06 a 20.
09.
Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 07.11.2017 do
28.11.2017.
Zvolilo:
Paní Janu Homolovou (KSČM),
členkou kontrolního výboru.

Zamítlo:

Petici „Nesouhlas s urbanistickou zástavbou klidové luční zóny
Pod Chlumem“, v územním plánu

města vedené pod označením Z20,
RD, technickou a dopravní infrastrukturou.

Vydalo:

Obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2017 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města.
Zrušilo:
Organizační složku Obytný dům, ul.
Důlní 425, Bílina k 31.01.2018.
Vzalo na vědomí:
Rezignaci Mgr. Martina Sýkory (Nezávislí pro Bílinu) na mandát člena ZM
Bíliny, a to k 07.12.2017.
Prohlášení Mgr. Zdeňka Svobody,
Ph.D., členem ZM Bíliny k 08.12.2017,
s náležitostmi složení slibu 14.12.2017.
Rezignaci Bc. Lukáše Brázdy
(KSČM) na funkci člena kontrolního
výboru, k 12.12.2017.
Srovnávací analýzu hospodaření
města Bíliny za období 2013–2016 a
dosažení nejvyššího stupně iRatingového hodnocení finanční stability obce
kategorie A.
Zápis z jednání kontrolního výboru z
04.12.2017 a zápis z jednání finančního
výboru z 11.12.2017.

Rada města na své 22. schůzi, která se konala 19. prosince, mimo jiné:
Uložila:

Řediteli městské policie zajistit častější
kontroly v sídlišti Za Chlumem v blízkosti základní školy a dětského hřiště

z důvodu zvýšeného nálezu injekčních
stříkaček.
Tajemníkovi MěÚ pověřit vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví

prováděním pravidelných kontrol bytů
za účelem zjištění sociálních poměrů v
rodinách ve spolupráci s oddělením životního prostředí (kontrola nepořádku).

Schválila:

Ukončení smlouvy o nájmu uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Lenkou Šragovou, by-
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tem Bílina jako nájemcem výpovědí ze
strany nájemce a to k 31.12.2017. Předmětem smlouvy je pronájem prostor
sloužících podnikání na adrese Mírové
náměstí 71, Bílina.
Uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako obdarovaným a
společností Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž
předmětem je přijetí Bílinské kyselky v
celkové hodnotě 5.313 Kč.
Uzavření rámcové smlouvy o dodávkách stlačeného zemního plynu
(CNG) mezi společností Vemex, s. r.
o., jako prodávajícím a městem Bílina,
jako kupujícím. Předmětem smlouvy
je odběr stlačeného zemního plynu
(CNG) pro tankování služebních vozidel Městské policie Bílina. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu města.
Přijetí daru od společnosti Lidl Čes-

ká republika, v. o. s., prostřednictvím
společníka Lidl Holding, s. r. o., ve výši
77.650 Kč pro organizaci ZŠ Lidická,
Bílina.
Pravidla pro vydávání Bílinského
zpravodaje, s účinností od 01.01.2018.

Rozhodla:

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pro umístění psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku pro rok 2018, na základě
poptávkového řízení, Útulku pro opuštěná zvířata Jimlín, Bc. David Kubalík,
Jimlín 147, Louny 440 01.

Jmenovala:

Paní Drahomíru Jandovou tajemnicí
komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s účinností od 01.01.2018, a to
z důvodu ukončení pracovního poměru současné tajemnice komise.

Zrušila:

Zásady pro vyplácení reprezentačního příspěvku za svatební obřady, a to k
31.12.2017.

Vzala na vědomí:

Poděkování ředitelky ZŠ Aléská, Bílina, za finanční příspěvek na dopravu
pro dětský pěvecký sbor Melodica, který během druhého adventního víkendu koncertoval v Praze.
Informaci vedoucího oddělení informatiky ohledně přípravy veřejné
zakázky na provedení celkové analýzy GDPR a její naplánování na leden
2018.
Zápisy:
* ze zasedání sociálně zdravotní komise konané 14.11.2017.
* z jednání komise pro školství, kulturu
a sport z 04.12.2017

SENIOŘI SE SEŠLI PŘI BESÍDCE

Klienti Domu se soustředěnou
pečovatelskou službou si užili
předvánoční setkání. “Pečovatelky pro ně připravily velmi pěknou

besídku, při které si přítomní zazpívali koledy a mohli si společně popovídat u kávy či voňavého
čaje. Při této krásné příležitosti

Poděkování
Děkujeme panu Pavlovi Raisovi za přínosné a zajímavé povídání o životě hmyzu. Při tomto setkání nás
pan Rais seznámil i s hmyzími hotely. Povídání bylo
doplněno ukázkou hmyzích domečků a obrázky. Děti
se vhodným způsobem dozvěděly o životě hmyzu
a určitě budou mít k těmto malým živočichům pěkný
vztah. Bc. Jana Knesplová, Mateřská škola Libčeves

jsme všem předali upomínkové
předměty a popřáli krásné Vánoce
a mnoho štěstí v roce 2018,” uvedla místostarostka Vendula Vodičková. Senioři si poslechli vánoční
písně a koledy od děvčat ze sboru
bílinské umělecké školy. Dále pro
ně bylo připraveno občerstvení.
“Vše protkla vánoční atmosféra,
kterou podpořily i pečovatelky v
kostýmech vánočních víl, které se
o své klienty výborně postaraly,
stejně jako to dělají po celý rok,”
poděkovala vedoucí pečovatelské
služby Markéta Kalivodová. (pn)

Poděkování
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům České pošty
na Mírovém náměstí v Bílině za jejich ochotu a trpělivost.
L. Vršatová

Šárka Knapová

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 24. ledna to bude rok,
kdy náš navždy opustila paní

Dne 10. února 2013 odešel

S láskou vzpomínají syn a jeho rodina.

* z komise pro bezpečnost a prevenci
kriminality z 11.12.2017.
Informace pana Aleše Dvořáka ze
společnosti AD projekty, k akci dopravně inženýrská opatření – průtah
městem Bílina.
Žádost Nadačního fondu FOLIVORA o poskytnutí finančního daru na
dostavbu Asijského domu v ZOO Ústí
nad Labem.
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na podprogram Informační centra knihoven v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven
VISK 3 pro rok 2018 pro organizační
složku Městská knihovna Bílina.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ
S úplným zněním usnesení se lze seznámit na úřední desce MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty města

Blahopřání

Dne 31. prosince 2017 oslavili 40.
výročí svatby manželé

Jitka Lišková,
roz. Pancnerová,
a Jaroslav Liška
Srdečně blahopřejí a mnoho sil na další
cestě společným životem přejí dcera Jitka
s manželem Radkem, syn Petr
s družkou Lucií a vnoučata
Michal, Matyáš a Lea.

Blahopřání

Dne 28. ledna oslaví krásné 90.
narozeniny paní

Marie Kapicová

Poděkování
Děkuji neznámé nálezkyni, že dala moji peněženku
paní na výdejně jízdenek. Stalo se to 6. listopadu
2017.
Děkuji, Markéta Becková

Poděkování
O Vánocích by měl každý být se svými nejbližšími,
proto se hnutí Nezávislí v Bílině - HNHRM snaží každoročně alespoň malinko zpříjemnit Vánoce těm, co
svůj osud zatím nemohou ovlivnit. Pomoc formou zakoupení dárků a potřebného oblečení je určená dětem
z kojeneckého ústavu v Mostě. Opět se nám dostalo
radostného přijetí ze strany dětí a milého přivítání
personálem ústavu. Děkuji všem, kteří přispěli.

Jana Lohová

21

Stanislav Čuch
Stále vzpomíná manželka Světlana, dcera
a syn s rodinou.

Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti přejí syn Josef, dcera Hana,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

INZERCE

Poptávka

Sháním rodinný dům

se zahradou v Bílině a okolí,
může být i pozemek k výstavbě.
Tel: 734825016
E-mail: kolanez@seznam.cz
Do skladu hutního materiálu
v Novosedlicích přijmeme

SKLADNÍKA.

Výhodou jeřáb., vazač.,
palič. průkaz, VZV.
tel.: 602 599 885
novosedlice@technimat.cz
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Fotbalisté a záchranáři odehráli exhibici

Po skončení podzimní části HET
ligy odehráli tepličtí fotbalisté netradiční hokejovou exhibici. Na
zimním stadionu v Bílině se střetli
s hokejovým týmem Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje.
Všichni zúčastnění si akci pochvalovali. Hrálo se na 3 krát 15 minut.
Tým fotbalistů FK Teplice vyhrál

5:3. Branky dávali Urma, Diviš a
Trubač. V brance chytal Tomáš
Vondrášek, který si gólmanskou
výstroj oblékl poprvé v životě. Šlo
mu to, přestože tři branky inkasoval mezi betony. Na ledě s hokejkou
řádili především Otto Urma a Dan
Trubač. Výborně si vedli ale i další, například Tomáš Kučera či Jan

Rezek. Urma byl ve druhé třetině
ošklivě zraněn ve tváři odraženým
kotoučem. Ihned mu přispěchal na
pomoc jeden z hráčů záchranářů,
Urmu si pak vzaly do péče sličné
záchranářky, což se mladému fotbalistovi velmi líbilo.
Pro fotbalisty Teplic se jednalo o
příjemné zpestření. V minulosti

hráli „staří“ proti „mladým“, nyní
si zahráli proti týmu záchranářů
Ústeckého kraje. Rádi by v budoucnosti podobné souboje zopakovali.
I Michal Maresch, teplický záchranář, byl nadšený. Prý nikdo z týmu
záchranářů nečekal, že fotbalisté
budou s hokejkou tak dobří.
František Bílek

Mladí hokejisté se sešli již potřetí v Bílině

V Bílině se konal hokejový turnaj
Christmas cup. Turnaje pořádal
spolek Avantgard Hockey ve spolupráci s HC Draci Bílina.
Výsledky:
Christmas cup 2017 - ktegorie.2007/2008:
1. Czech Stars Team (Cz)
2. HG 93 Nürnberg (D)
3. North Stars (Cz)
4. HC Spartak Žebrák (Cz)
5. WTT Slovakia Talent (Sk)
6. Dinamo Minsk (By)
7. Young Talents (Cz)
8. HK Rúžinov Bratislava (Sk)

9. North Stars (Cz)
10. HC Draci Bílina (Cz)
11. Sport Most (Cz)
12. Avantgard Hockey (Eu)

Nejlepší hráči turnaje:
brankář: Tobias Trejbal (North
Stars (Cz)
obránce: Matias Baksalary (Czech

Další úspěch mladých fotbalových nadějí
Družstvo mladších fotbalových
přípravek složené z hráčů ročníků 2009 a 2010 se v polovině prosince zúčastnilo halového turnaje
v Krupce, kde v konkurenci šesti
dalších týmů obsadilo krásné druhé místo. A nebýt nešťastné těsné
prohry v prvním zápase, výsledek
by mohl být ještě lepší.
Vynikající výkon celého týmu podtrhuje nejen celkové skóre 19:3, ale
i to, že se Míra Matějovský prostřílel až do samotného závěru soutěže
o nejlepšího střelce a Maty Krovak
byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje.
Michal Krovak

Stars Team)
útočník: Maxim Schäfer (HG 93
Nürnberg)
nejproduktivnější hráč: Kryštof
Kulhánek (Young Talents)
dovednostní soutěže:
rychlost: Sebastian Prejza (North
Stars 07)
slalom: Andres Grin (HG 93
Nürnberg)
přesnost: Vlastimil Blažek (Czech
Stars Team)
penalty-hráč: Jan Trefný (Czech
Stars Team)
penalty-brankář: Daniel Civiš
(Czech Stars team)

Zděnek Kolman
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Zhodnocení tenisové sezóny 2017 LTK Bílina

Bílinský kanárek (zleva Jan Koudelka, Tereza Lehká a Tereza Procházková)

Talent roku (zleva Marek Podolan, Sebík Stejskal, Dominika Pecková a Ondřej Prošek)

Klub LTK Bílina již počtvrté od
doby svého vzniku uspořádal pro
své členy a především hráče vyhodnocení uplynulé sezóny. Součástí slavnostního odpoledne byla i
volná zábava, soutěž o ceny v tombole a samozřejmě nemohly chybět
vánoční dárky.

tegoriemi jsou ještě hráči a hráčky
baby tenisu a mladších žáků.
Z hlediska hodnocení kategorií
jako týmů jsme jich v uplynulé sezóně postavili celkem šest od kategorie minitenis až po starší žáky v
celkovém počtu 51 hráčů a hráček
krajské soutěže. Nejlepšího výsled-

Hlavní směr a pozornost se však
soustředila na vyhlášení nejlepších hráčů a hráček jednotlivých
kategorií či anket. Rozsahem, co
se věku týče, je základ od těch nejmenších (mini tenis) až po nejstarší (starší žáci, od prosince 2017 již
kategorie dorost). Mezi těmito ka-

ku, a to celkově druhé místo, jsme
dosáhli v kategorii baby tenis. Třetím místem se pak blýskla jak kategorie mini tenisu, tak i starších
žáků.
Pavel Fečko
www.ltkbilina.cz

Výsledky uplynulé tenisové sezóny:
Tenisoví nováčci: Petra Machová, Barbora Ležalová, Dan Helísek a Antonín Vrchota Nadějný tenista: Richard
Bystrý, Miroslav Kučera, František Poživil, Aneta Zemanová, Matyáš Vrchota, Vojtěch Birkner, Anička Kučerová
a Jakub Prošek
Řád zlaté raketky (za skvělý výkon, chuť a spolupráci při tréninku rodičů): Filip Novotný, Lenka Buzlová, Dan
Novotný, Tomáš Krupka, Jak Koudelka, Petra Koudelková, Michaela Košťáková, Iva Zemanová, Renata Bešťáková, Dan Froněk, Lenka Froňková, Kateřina Hamaková, Zdeněk Purchart, Lenka Krupková a Kateřina Trunečková
Pohodář roku: Víťa Novotný
Showman roku: Viktor Hamak
Hvězdná kondice: Karolína Procházková
Tenisové sluníčko: Petra Koudelková
Tenisový šikula: Tereza Froňková
Zlepšení roku: Dorian Bešťák a Štěpán Purchart
Objev roku: Dan Helísek a Petra Machová
Hvězdný návrat: Eliška Fečková
Nadšenec roku: Barbora Fečková
Talent roku: Marek Podolan, Sebík Stejskal, Dominika Pecková, Ondřej Prošek a Bára Ležalová
Minibílinský kanárek: 1. Dan Froněk, 2. Josef Poživil, 3. Jakub Truneček
Babybílinský kanárek: 1. David Košťák, 2. Michal Krupka, 3. Marína Jonášová
Bílinský kanárek: 1. Tereza Procházková, 2. Tereza Lehká, 3. Jan Koudelka
Všechny tyto dosažené úspěchy jsou podpořeny jednak rodiči, dále pak členy výkonného výboru klubu a hlavně
realizačním týmem trenérů ve složení: Štěpán Zelený, Nikola Vlčková a Mgr. Lucie Lugsová (hlavní trenér).

Automodeláři ukončili závodní sezónu
Začátkem prosince proběhl poslední závod Krušnohorského poháru, kterému propůjčil dráhu MK
Most. Pořadatelem byl SRC Most.
V celoročním součtu tohoto seriálového závodu, který se skládal z
několika samostatných závodů, se
umístil na krásném druhém Místě
Filip Kroc, který navštěvuje kroužek automodelářů v DDM Bílina.
Ostatní členové tohoto kroužku

se umístili od šestého do desátého
místa. V prosinci naši malí závodníci ukončili sezónu ještě v jednom
seriálovém závodě, který mívá mezinárodní účast, SLOT-ITU. Poslední závod tohoto roku se konal
8.12. - 9. 12. 2017 v Jihlavě. Tento
závod je zajímavý umístěním dráhy
určené pro tuto soutěž. Automodeláři se sešli v podzemním bunkru
ze 70. let, který sloužil pro civilní

obranu. Své kouzlo má místo nejen tím, že je atypické od klasických automodelářských prostorů,
ale i tím, že pokud jste uvnitř, nemáte signál a ani vám nefunguje
internet. Takže atmosféra tohoto
posledního závodu SLOT-IT měla
něco do sebe. Hlavním výhradním
pořadatelem SLOT-IT seriálového
závodu pro ČR je Tomáš Zedníček, který se účastní všech závodů

po celý kalendářní rok a kontroluje
dodržování přísných pravidel. Naši
závodníci se v celkových výsledcích
umístili velice hezky. Druhé místo
obsadil Jakub Cíl, třetí místo Pavel
Stejskal a ostatní členové kroužku
Automodeláři DDM Bílina byli na
šestém až desátém místě.
Krista Sýkorová
DDM Bílina

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Do 25. února
20 x KOLEM SLUNCE
výstava děl skupiny výtvarníků
ROLOUS, z.s.

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,
fotokoutek večerem provází kapela
Windiband
neděle 11. února, 15 hodin
KRÁLOVSKÝ KARNEVAL
veselý pořad pro děti plný soutěží a
výher uvede divadlo Uličník Teplice
čtvrtek 15. února, 8.30 a 10 hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ
veselý taneční muzikál pro školy
uvede Metropolitní divadlo Praha

DIGITÁLNÍ KINO
pátek 5. ledna, 17.30 hodin
LADÍME 3 – 2D
S titulem mistra světa v a capella
zpěvu v normálním životě nepřežijete.
Tuhle drsnou lekci pochopí hrdinky
úspěšné série Ladíme hned na začátku třetího dílu.
pátek 5. ledna, 20 hodin
ŠPINDL – 2D
Do zasněženého Špindlerova Mlýna
vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na
dámskou jízdu.
sobota 6. ledna, 17.30 hodin
JUMANJI:
VÍTEJTE V DŽUNGLI – 3D
Když čtveřice školáků objeví Jumanji
- starou videoherní konzoli se hrou,
o které nikdy předtím neslyšeli,
ocitají se všichni vzápětí v džungli,
v níž se hra odehrává.
sobota 6. ledna, 20 hodin
7 ŽIVOTŮ – 2D
Sedm životů, sedm sester,
jedna společná identita. Originální
akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před okolním světem, dokud jedna
z nich nezmizí.

?

neděle 7. ledna, 15 hodin
ČERTOVINY – 2D
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo.
Čerti se jen hemžili, ale protože si
k práci neuměli šikovně zajít, navzájem
si překáželi.
pátek 12. ledna, 17.30 hodin
ŠPINDL – 2D
pátek 12. ledna, 20 hodin
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
– 3D
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od
studia Lucasfilm pokračuje sága rodu
Skywalkerů.
neděle 14. ledna, 15 hodin
ČERTOVINY – 2D

sobota 27. ledna, 17.30 hodin
ČERTOVINY – 2D
sobota 27. ledna, 20 hodin
ŠPINDL – 2D
neděle 28. ledna, 15 hodin
COCO – 2D
Navzdory prazvláštnímu rodinnému
zákazu muziky se Miguel touží stát
uznávaným hudebníkem jako je jeho
idol, Ernesto de la Cruz. V touze
dokázat svůj talent se Miguel ocitne v
překrásné a barevné Říši mrtvých.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

pátek 19. ledna, 17.30 hodin
CIZINEC VE VLAKU – 2D
Opět to vypadá na zběsilou akční jízdu,
tentokrát vlakem.

leden až březen
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Putovní výstava přináší další
svědectví ze série o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší
krajině. 1. patro centrální knihovny,
vstup volný

pátek 19. ledna, 20 hodin
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ – 2D
Čtvrtá část kultovní hororové série Insidious odhalí záhadnou minulost dnes
vyhledávané vyvolávačky duchů Elise.

středa 17. ledna, 15.30 hodin
LEGRACE V POHÁDCE
pokračování cyklu Čtení pro nejmenší
pro děti od 4 do 8 let, dětské oddělení,
vstup zdarma

sobota 20. ledna, 17.30 hodin
JUMANJI:
VÍTEJTE V DŽUNGLI – 3D

středa 14. února, 15.30
ZIMA JE PRÍMA A ŽÁDNÁ RÝMA
pokračování cyklu Čtení pro nejmenší
pro děti od 4 do 8 let, dětské oddělení,
vstup zdarma

sobota 20. ledna, 20 hodin
ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI – 2D
„To tedy byl porod!“ vzdychnete si,
když se vám něco nepodaří lehce, ale
stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl
porod!“ je přesná definice nejen vstupu
naší hrdinky Olgy na svět.
neděle 21. ledna, 15 hodin
FERDINAND – 2D
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi
pod španělským sluncem. To by nebylo
až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá
holčička a Ferdinand velký býk.

čtvrtek 22. února, 17 hodin
HAWAI OSTROVY
Dobrodružné vyprávění cestovatele,
spisovatele pana Petra Nazarova.
Klubovna knihovny, vstup zdarma

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
19. a 20. ledna, 14 hodin
PODKRUŠNOHORSKÉ SETKÁNÍ
BALTÍKŮ
Setkání programátorů z celé ČR
sobota 20. ledna, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
keramické tvoření pro veřejnost

pátek 26. ledna, 17.30 hodin
LABYRINT:
VRAŽEDNÁ LÉČBA – 3D
V epickém finále série Labyrint vede
Thomas (Dylan O’Brien) svou skupinu
unikajících Placerů na jejich poslední a
nejnebezpečnější misi.

pátek 26. ledna, 16 hodin
ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA
výroba šperků z prášků a pryskyřice
pátek 26. ledna, 16 hodin

pátek 26. ledna, 20 hodin
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI – 2D

HRAJEME SI S LEGEM
Zábavné odpoledne se stavebnicemi
Lego

pátek 26. ledna, 17 hodin
TŘI V JEDNOM
jumping, zumba rope skiping
sobota 27. ledna, 9 hodin
DESKIÁDA
Malý soutěžní maraton deskových her
sobota 27. ledna, 10 hodin
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
V KLOKÁNKU
čtvrtek 1. února, 18 hodin
PŘESPÁNÍ PRO HOLKY A KLUKY
večerní diskotéka, selfie koutek
a spoustu další zábavy
sobota 3. února, 9.30 hodin
ROBOHRÁTKY
pro děti od 10 let
sobota 3. února, 10 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY
pro členky kroužku rebelky
sobota 3. února, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
keramické tvoření pro veřejnost
9. a 10. února, 17 hodin
KENDÓ
seminář ukončený turnajem

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

Řešení kvízu:
Šumava, Český les, Krušné hory, Klínovec, 1244, nižší, Šumavy, Plechý (na německé straně Velký Javor, 1456 m), 1378, 134, Krkonoše, Sněžka, 1.603, Krakonoš
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