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Historie zdravotnictví v Bílině
I. DÍL

Nepřehlédnutelnou dominantou na kraji města při příjezdu od Loun do Bíliny je Hornická nemocnice s poliklinikou. Budova se nyní pyšní krásnou moderní fasádou,
rekonstrukcí prochází také jednotlivá oddělení uvnitř.
Otevírají se nové druhy ambulancí, zlepšuje se zdravotnická péče. Celkově má bílinská poliklinika i lůžková

oddělení velmi dobrou úroveň, což potvrzuje i získaný
certifikát o akreditaci lůžkové části. Za tím vším stojí
mnohaleté úsilí jak vedení města, tak samozřejmě i vedení nemocnice a jejích zaměstnanců. “Služeb využívají
nejen lidé z Bíliny a bezprostředního okolí, ale dojíždějí
sem pacienti i z okolních velkých měst, třeba kvůli zubní

pohotovosti nebo vyšetření na mamografu. Cesta za modernizací budovy i zvyšováním komfortu služeb začala
zhruba před deseti lety a v úsilí se neustává,” uvedl starosta města Oldřich Bubeníček.
Z největších proměn posledních let lze vypíchnout hned
několik věcí, například nové opláštění v roce 2015, otevření zrekonstruovaných lůžkových oddělení v letech
2015 a 2016. Zprovoznění mamodiagnostického centra
v roce 2016, o rok později zubní pohotovosti. Z personálního hlediska se v posledních letech dařilo do Bíliny
přivádět nové lékaře a stabilizovat počet zdravotních
sester. Změnou prošel také pozemek v okolí nemocnice.
Bylo vybudováno prostorné dětské hřiště, venkovní posilovna, bosochodecká stezka nebo bylinková zahrádka.
Nyní se připravují další rekonstrukce ambulantních částí.
Jak hornická nemocnice, tak i zdravotnictví v Bílině má
bohatou historii. Můžete se s ní postupně seznamovat v
novém seriálu, který v tomto vydání Bílinského zpravodaje začíná. Jednotlivé články jsou součástí zajímavého
dokumentu, který s velkou pečlivostí vypracovali členové
Spolku Bílina 2006 v čele s předsedou Richardem Hazdrou. Děkujeme jim za možnost uveřejnění.
Začtěte se, začínáme v sedmnáctém století.

Pohled na Teplické Předměstí Bíliny je datován okolo roku 1930. V pravém dolním rohu snímku se nachází kostel svaté Alžběty a na něj navazující špitál svaté Alžběty.
Vpravo okolo těchto budov se vine do kopce tehdejší i dnešní Teplická ulice. Snímek byl převzat z publikace „Bilin unser Heimatkreis“, první vydání z r.1979, Ludwigsburg,
Germany. V této knize byl obrázek umístěn na straně 282.
Kostel a špitál svaté Alžběty patřil církevní správě. To jsme ostatně zjistili i studiem archivních materiálů Bíliny při návštěvě Okresního archivu v Teplicích dne 15.2.2017,
karton č. 14 zde má název „ŠPITÁL“. V tomto kartonu jsou zahrnuty též listiny, které se týkají historie i ostatních bílinských kostelů, kromě kostela a špitálu svaté Alžběty
zmiňují také kostel svatých Petra a Pavla a kostel svatého Štěpána. Šlo o zřízení některých kaplí a oltářů v nich a o církevní účty.
Z listinných dokladů kartonu č. 14 má ke zdravotnictví Bíliny vztah doporučující dopis z 9.1.1707 pro Jana Böhma, který se ucházel o místo lázeňského v Bílině. Další
městský lázeňský (ale z Duchcova) Jan Leopold Ringer vydal v Bílině roku 1730 potvrzení o vyšetření mrtvého, což mělo pak soudní dohru. V kartonu je zařazen i recept na
lék pro léčení dobytka, napsaný 11.2.1735. Rozsah námětů listin zde je opravdu mimořádný.
Špitálu svaté Alžběty se týká účet nemocnice za rok 1664, psaný německy. Německy byl sepsán též zápis o jednání o likvidaci majetku městského špitálu z 28. a 29. ledna
1790 (byla likvidována jen část špitálního majetku, ne špitál jako takový). Z let 1813 a 1814 jsou zachycena finanční vydání bílinského špitálu spojené s pohybem zaměstnanců a nemocných místně. Poslední soupis týkající se špitálu svaté Alžběty je z roku 1886 a je též psán německy.
Tolik tedy z listinného materiálu kartonu č.14 nazvaného „Špitál“, ze kterého lze čerpat v Okresním archivu v Teplicích. Nejstarší historie špitálu svaté Alžběty v Bílině započala následovně. Roku 1302 získal Řád německých rytířů z chomutovské komendy patronátní právo nad bílinským kostelem sv. Petra a Pavla, špitálem i nad arcijáhenskými
církevními důchody v Bílině. V té době byla zřízena Komenda Bílina, jejíž součástí byl i špitál a kostel svaté Alžběty, původně z 1.poloviny 14. století.
Držení kostelů v Bílině německými rytíři skončilo buď již roku 1417 nebo definitivně roku 1421 při dobytí Bíliny husity. Kolem roku 1600 byl kostel svaté Alžběty renesančně
přestavěn. S kostelem byla chodbou spojena budova špitálu. Jednalo se o barokní obdélnou stavbu, s typickým dvoutraktovým uspořádáním obytných místností a dlouhou
podélnou chodbou. Na západě byly připojeny vstupní síň a dvě velké společenské místnosti.
V městských knihách Bíliny je pak zapsán rok 1640 jako rok, kdy Wilhelm Popel z Lobkowicz změnil dřívější špitál řádu německých rytířů ve špitál svaté Alžběty. V průběhu
2.světové války, v letech 1940 až 1942, byly pak kostel svaté Alžběty i budova
špitálu svaté Alžběty zbourány. Špitál pro město Bílinu zde tedy stál přes 600 let.
V análech Bíliny je též zapsáno, že obyvatele města Bíliny v 19. a 20. století postihly tři velké epidemie, se kterými se musel špitál i pozdější nemocnice vyrovnat.
V roce 1832 to byla epidemie cholery, o likvidaci jejích následků se velmi zasloužil
Dr. medicíny August Emanuel Rudolf rytíř von Reuss (*8.července 1811 v Bílině ,
+26.listopadu 1873 ve Vídni). Byl synem českého lékaře, mineralogisty a geologa
Franze Ambrosia Reusse (*3.října 1761 v Praze, +9.září 1830 v Bílině) a mimo
medicínu se též věnoval mineralogii a geologii a patnáct let byl lázeňským lékařem
v lázních Bílinská kyselka.
V roce 1866 v průběhu prusko-rakouské války nastala další epidemie cholery. Toto
nebezpečné průjmové onemocnění, které bylo do Čech zavlečeno pruskými vojáky,
se přenášelo alimentární cestou a znečistěnou vodou k pití. Množství zemřelých
během této epidemie si vyžádalo zřízení nového bílinského hřbitova u Mostecké
ulice (stávající bílinský hřbitov). Větší péče začala být věnována i rozvoji kanalizace
v Bílině.
V letech 1920/1921 postihla Bílinu další těžká, tentokrát pandemická chřipková
epidemie. Skončila první světová válka, šlo tedy o první poválečná léta a chřipce se
Archiv: Špitál sv. Alžběty, období 1664 až 1940, zbouráno 1942
začalo říkat „španělská“.
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Řidiči v centru města
nedbají zákazů parkování
Pavlína Nevrlá
Řidiči často porušují zákazy parkování v centru města. Vjezdy do
centra jsou označené dopravní
značkou, která upozorňuje na stání pouze na vyznačených místech,
některá taková místa jsou však
určená pouze pro zásobování.
Vše je dopravními značkami upraveno, řidiči je však nerespektují.
“Parkování ve městě řešíme vždy ve
spolupráci s odborem dopravy a dopravní policií, uspořádání má tedy
svůj důvod. V některých ulicích se
parkovat nesmí kvůli šířce komunikace, jinde kvůli bezpečnosti. Ani
na náměstí není celá plocha určená
k parkování. Například kolem kašny je parkování zakázáno hlavně
kvůli technologii kašny umístěné
pod zemí, která byla stáním aut již
několikrát poškozena,” upozornil
starosta města Oldřich Bubeníček.
Povolené parkování je v jednosměrné ulici Seifertova po levé
straně. Ne však po celé délce.

Zhruba od pekárny je povoleno
zastavení jen pro zásobování. Dále
se smí parkovat v ulici Na Zámku a
na náměstí. Vždy na vyznačených
místech. Lidé mohou také využívat parkoviště u Zeleného domu,
naproti veterinární ordinaci, u
plavecké haly, za farou, za budovou radnice, na Žižkově náměstí
či podél hlavní komunikace 1/13
podél parčíku za Lidlem. “Naopak
zakázané je stání ve Wolkerově, Komenského a Zámecké ulici
a nově také v Želivského ulici, dále
na vyznačených místech u domu
Pražák, kde je parkování povoleno
pouze pro zásobování. Stát se nesmí ani podél kostela ve směru do
centra a podél podloubí u hotelu
U Lva,” upřesnil ředitel Městské
policie Bílina Petr Kollár.
Pokud dojde ke změně parkování,
vždy na tuto skutečnost upozorňují dopravní značky. “Lidé však
spíše jezdí takzvaně po paměti
a nové značky si nevšimnou. Pokud
ke změně dojde, v prvních dnech
na porušení zákazu řidiče pouze

upozorňujeme nebo věc řešíme
domluvou. To však nejde neustále,
a tak jsou později řidiči pokutováni,” varoval ředitel.
Tato pravidla parkování platí samozřejmě do doby, než se začne
s rekonstrukcí náměstí, poté je velmi důležité, aby řidiči respektovali
dopravní značky.
V rámci vybudování bezbariérové
trasy od nádraží k Zelenému domu
vzniklo na náměstí v rohu naproti
radnici takzvané přechodové místo. To má sloužit chodcům, ne jako
vjezd na parkoviště pro automobily.
Řidiči by neměli zapomínat ani na
zaplacení parkovného na Mírovém
a na Žižkovo náměstí, na ostatních
místech je parkování zdarma.
V roce 2016 řešili strážníci 1 123
přestupků ohledně parkování
v centru města, v roce 2017 to
bylo zhruba 1 056 - statistika však
v době uzávěrky Bílinského zpravodaje ještě nebyla uzavřena.
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KRÁTCE
Druhý pokus
na náměstí musí vyjít
Déle než dvacet let se hovoří o
rekonstrukci Mírového náměstí.
Jednou již byla na spadnutí, ale
podmínky dotace, kterou mohlo
město získat, byly dost kruté. Nyní
je na spadnutí druhý pokus. S vizualizací se občané seznamují na
sociálních sítích. A ohlasy jsou od
ano až po striktní ne.
Hlavní otázkou odpůrců je, kde
budeme parkovat? Ano, dnes je
naše historické náměstí jedno velké parkoviště, a to se parkuje i tam,
kde to dopravním značením není
povoleno. Když byl v Bílině na
návštěvě prezident Miloš Zeman,
řekl mi: Máte krásné náměstí. A
já odpověděl, že to je proto, že zde
nejsou auta, zítra to bude jiné.
Podívejme se na věc pohledem
náhodného návštěvníka. Vjede na
Mírové náměstí a vidí stovky parkujících aut. Že máme Mariánský
sloup z roku 1682, že máme kašnu
se sv. Florianem z roku 1679, kostel
sv. Petra a Pavla původně z 11. století, že nad náměstím svítí fasáda
zámku, že domy na náměstí mají
barevné fasády, to ani nestačí postřehnout. Objede náměstí a první
ulicí se vrací na hlavní silnici a jede
na Most nebo na Teplice. Co by na
parkovišti hledal?
Ale turisty do Bíliny chceme. Jsou
zde obchody a obchůdky, které na
náměstí patří, a které vyhledávají
právě turisté. Proto vznikne volná
plocha s lavičkami a květinami,
v koších bude zeleň a parkovat se
bude po obvodu. Dokončí se rekonstrukce Černého koně, kde je
nová střecha a krovy a vznikne tam
nové infocentrum a muzeum.
První písemná zmínka o Bílině je
z roku 993 v zakládací listině břevnovského kláštera. Letos je to tedy
1025 let od založení. Výročí si pěkné náměstí jistě zaslouží.
Oldřich Bubeníček

Poraďte se
s advokátem
V únoru budou lidé moci využít
služeb bezplatné právní poradny
28. 2. 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)
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BÍLINA – BEZPEČNÉ MĚSTO
Bílina má být bezpečným městem, pomůže
výkup bytů i důkladné kontroly
Pavlína Nevrlá
Již na přelomu února a března by měli obyvatelé
Bíliny znát rozhodnutí zastupitelů k výkupu bytového fondu, který je dnes zneužíván k sociálnímu
bydlení a který je významnou součástí projektu s
názvem Bílina - bezpečné město. Tímto krokem
chce město eliminovat přísun nepřizpůsobivých a
zamezit jejich neřízenému ubytovávání v těchto
bytech, které majitelé v současnosti využívají k
nadměrnému čerpání sociálních dávek - příspěvků na bydlení. “V současné době nemá město
žádnou možnost ovlivnit to, jací lidé se do těchto
bytů a tím i do města přistěhují. Když se podaří
získat několik stovek bytů do vlastnictví města,
budeme moci dohlédnout na to, aby je obsadili
spořádaní lidé, kteří platí nájem a dodržují stanovené podmínky,” uvedl starosta města Oldřich
Bubeníček.
Výkup bytů spadá do projektu Bílina - bezpečné město, kterého se účastní jak koalice, tak
opozice, zejména TOP09. „Projekt není pouze
o výkupu, jde o celou řadu opatření, na kterých

spolupracují různé odbory tak, aby byl projekt
co nejvíce koncepční. Chystá se také setkání
s veřejností, kdy lidé budou s projektem seznámeni a kdy očekáváme také konstruktivní debatu,” pozvala místostarostka Vendula Vodičková
všechny obyvatele, kterým není budoucnost Bíliny lhostejná. Termín jednání s veřejností bude
upřesněn a také zveřejněn na webu města a sociálních sítích - v době uzávěrky únorového vydání
Bílinského zpravodaje ještě nebyl znám.
VÝKUP BYTŮ - JEDEN Z CÍLŮ PROJEKTU
Nejzásadnější částí projektu, výkupem bytů, se
zastupitelé města zabývají řadu měsíců. Samotný záměr byl zastupiteli již v minulosti schválen.
Pro záměr byla vypracována strategická studie
nezávislou společností, která upozorňuje na
všechna úskalí i kladné stránky. Z dokumentu
vyplývá, že by výkup bytů při zajištění všech
ekonomických, právních a administrativních
úskalí měl být správným krokem do budoucna s
jasnou vizí zlepšení sociálních, bezpečnostních a
enviromentálních podmínek zasažených oblastí.

Zástupci města při místním šetření na Teplickém Předměstí

Foto: 2x město Bílina

“Zastupitelé se seznámili s tímto dokumentem,
měli také možnost pokládat otázky odborníkům
z řad právníků, zástupců banky, která by poskytla úvěr, a dalších. Jedná se o dlouhodobou
záležitost a je důležité vše důkladně promyslet,”
dodala místostarostka.
Výkup a následné přebírání bytů by bylo postupné, ale hlavně, což je velice důležité, město by
bytové jednotky přebíralo prázdné nebo s takovým počtem nájemníků, se kterým by souhlasilo
a který by byl úměrný velikosti bytové jednotky.
Stejně tak potřebné rekonstrukce nejsou něco, s
čím by město nepočítalo. Momentálně se blíží
termín čerpání dotací na rekonstrukce, což je
velký bonus. V současnosti se nabízí zhruba 400
bytů z problémových lokalit, hlavně z Teplického
Předměstí, ale například i ze Sídliště Za Chlumem
nebo ze sídliště SUNN. S obsazením by podle
průzkumu neměl být problém. Část bytů bude
určena veřejnosti, další pro takzvané sociální
bydlení, tedy pro seniory, matky s dětmi, handicapované a podobně. Zájem projevily také různé
firmy, které potřebují bydlení pro své zaměstnance, například místní AGC nebo výrobní společnosti
z průmyslových zón u Mostu nebo Žatce. S tím
by souviselo i rozšíření kyvadlové dopravy z Bíliny do zóny Triangle, k čemuž dal krajský úřad
předběžný souhlas a což by přispělo k navýšení
zaměstnanosti v Bílině a okolí. “Podle ekonomické rozvahy již nyní víme, že pokud se podaří
obsadit zhruba šedesát procent bytů, výnosy
z nájemného pokryjí veškeré měsíční náklady,
které souvisí se splátkami úvěru i se správou
domů. Předpokládáme, že obsazenost bude vyšší,” řekl Oldřich Bubeníček.
Takto velký bytový fond se nedá dát okamžitě
zpět do užívání. Město se musí zbavit nálepky
vyloučené lokality, což bez změny skladby
obyvatel nepůjde. Celý projekt Bílina - bezpečné

město by měl mít při celkovém naplnění pro Bílinu a jeho obyvatele kladný dopad, a to od větší
bezpečnosti až po nárůst hodnoty nemovitostí.
Měl by jednoznačně přispět k základnímu výsledku,
o který se všichni zainteresovaní snaží, to je zlepšení života obyvatel města Bíliny.
S ODVAHOU A DŮSLEDNOSTÍ
V současné době v souladu s naplňováním obsahu projektu probíhají opakovaná místní šetření,
a to na Teplickém Předměstí a v Sídlišti Za Chlumem, kterých se účastní odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, stavební odbor a životní prostředí, městská policie a zástupci vedení města - starosta Oldřich Bubeníček a místostarostky Vendula
Vodičková a Zuzana Bařtipánová. Výsledky se
průběžně zpracovávají, nicméně již se potvrdilo,
že se do Bíliny stěhují opravdu lidé z jiných regionů v rámci celé České republiky. Prvotně využívají
ubytování na Teplickém Předměstí a poté migrují
dále, a to buď v rámci města, nebo v rámci regionu. Místní šetření se zaobírala i záškoláctvím,
hygienickým stavem objektů, životní prostředí se
zaměřilo na pořádek. V těchto akcích se bude pokračovat. Dále městská policie zvýšila frekvenci
hlídkových služeb a kontrolu závadových osob
včetně kontrol vozidel v problémových lokalitách.
“Naše město má bohatou historii, letos slavíme
1 025 let od první písemné zmínky. Půjdeme až
na hranu zákona, aby se situace zlepšila, místní
se cítili bezpečně a rádi tu žili a turisté se sem
rádi vraceli,” dodal starosta.
Bílina sbírala zkušenosti v boji s nepřizpůsobivými
obyvateli i v okolních městech. Podobný problém
trápí například Varnsdorf, Duchcov, Litvínov, Ústí
nad Labem či Krupku. Bílina ve výkupu problémových domů není průkopníkem, ale projektem
v tomto rozsahu by byla první.
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BÍLINA – BEZPEČNÉ MĚSTO
Projekt Bílina – bezpečné město z pohledu starosty
Je to cesta složitá, ale pro Bílinu možná jediná
reálná. Výkup bytů je jedna věc projektu. Vedení
města oslovilo další vlastníky bytů v panelovém
sídlišti s nabídkou odkupu. Hledají se i možnosti
státní podpory při přeměně problémových lokalit.
Zatím se v minulosti čerpaly velké dotace na rekonstrukce chodníků, dětská hřiště, nová parkoviště, zeleň, ale to nemělo vliv na složení obyvatel.
Druhou částí projektu je řada bezpečnostních
a sociálních opatření, která nejsou na první pohled vidět a ani jsme je dosud nezveřejňovali.
Prakticky každé úterý mám hodinovou poradu
s ředitelem městské policie. Stejnou diskusi má
místostarostka Vendula Vodičková s vedoucí
sociálního odboru. Probíráme situaci za uplynulý
týden a plánujeme úkoly na týden další. Ale nesmíme zapomenout, že ze zákona má povinnost
zajistit pořádek a bezpečnost Policie ČR. Naše
městská policie by měla jen pomáhat při zajištění
bezpečnosti.

Kdo si všímá, tak ví, že strážníci provádějí mimořádné kontroly hlídkami v panelovém sídlišti
a v Sídlišti Za Chlumem. Ví také, že v těchto
lokalitách se pohybují hlídky asistentů prevence
kriminality. Strážníci také provádějí kontroly
vozidel hlavně v Panelovém sídlišti. Výsledek?
Koncem roku a počátkem ledna předali Policii ČR
téměř desítku řidičů, kteří byli pod vlivem alkoholu, drog nebo měli zákaz řízení. Provádějí se
i rozsáhlejší bezpečnostní akce ve večerních
a nočních hodinách ve spolupráci s Policií ČR.
Tyto akce nejsou tolik vidět, ale mají svůj efekt.
Několikrát do měsíce se provádějí v problémových lokalitách společné kontroly pracovnic sociálního odboru, strážníků a dalších orgánů. Cílem
je zamezit dalšímu přílivu nepřizpůsobivých osob
do města.
Oldřich Bubeníček
starosta města

Zástupci města při místním šetření na Teplickém Předměstí

Foto: 2x město Bílina

Projekt Bílina – bezpečné město z pohledu městské policie
Je pravda, že počty přestupků a porušení zákona
v problémových lokalitách po zavedení projektu Bílina – bezpečné město klesá. Dohled nad nájemníky,
a to přímý, určitě tento trend podpoří. Z pohledu
MP je záměr výkupu bytů vzhledem ke skladbě
současných nájemníků nutný, aby dohled v daných
lokalitách byl funkční. Právě vysoká fluktuace nepřizpůsobivých nájemníků nám dělá největší starosti
a stojí za řadou problémů na Teplickém Předměstí
i v Sídlišti Za Chlumem. Největší problém je totiž vždy
s nově příchozími, kteří neznají poměry ve městě
a takříkajíc si myslí, že si tu mohou dělat, co chtějí. Když v poslední době poznali, že to tak není
a že v našem městě probíhají časté kontroly a
důsledně se trestají veškeré prohřešky, přemýšlejí
o nové adrese mimo Bílinu. Ovšem potom přijdou
noví nájemníci, opět o trochu více problematičtí.
Nyní je výkup bytů a celá řada dalších opatření
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve městě zaštítěna
projektem Bílina - bezpečné město, stali jsme se tedy

i my, strážníci, jeho součástí. V rámci projektu jsme
již podnikli společně s některými odbory městského
úřadu a vedením města několik bezpečnostních
a kontrolních akcí. Při nich jsme se zabývali nejen
porušováním zákonů nebo vyhlášek, ale také jsme
se seznámili s celkovou situací v problémových lokalitách i z jiného pohledu, než je ten strážníkův.
Při posledních dvou bezpečnostních akcích jsme například zkontrolovali 16 osob v hernách a oznámili
jejich činnost úřadu práce, zjistili jsme dva případy
neuhrazení poplatku za psa, jedno porušování takzvaného tabákového zákona, dvě porušení vyhlášky
o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti a šest přestupků v dopravě. To je jen částečný výčet případů.
V problémových lokalitách jsme se zabývali i prevencí. Slušné obyvatele jsme ujistili, že se na nás
mohou kdykoli obrátit, dále jsme tamní nájemníky
upozornili na pravidla slušného chování, dodržování
veřejného pořádku, době nočního klidu i povinnosti
hradit místní poplatky.

V minulých letech již město několika kroky přispělo ke zvýšení bezpečnosti na Teplickém předměstí
i v Sídlišti Za Chlumem. Zvýšil se tam počet kamer,
začala fungovat pobočka městské policie, v některých lokalitách se zrušilo vyplácení doplatku na
bydlení díky vydání opatření obecné povahy, zvýšil
se dohled strážníků i asistentů prevence kriminality
a další věci. Tím vším se podařilo postupně snižovat
počty přestupků. Zatímco v roce 2015 jsme na Teplickém Předměstí zaznamenali 130 případů porušení
veřejného pořádku a 140 případů porušení obecně
závazných vyhlášek, o rok později se tato čísla snížila na 77, respektive 128. Loni už bylo porušení
veřejného pořádku zaznamenáno v 61 případech
a porušení vyhlášek ve 107 případech. Klesající trend
jistě podpoří příliv slušných obyvatel a lokality budou
méně a méně problematické díky dohledu nad novými nájemníky.
Petr Kollár
ředitel MP Bílina

Bílina-bezpečné město z pohledu odboru nemovitostí a investic
Součástí projektu Bílina – bezpečné město je také
vykoupení bytových jednotek od současných majitelů, a to převážně v části Teplické Předměstí. Tento
krok se jeví jako nutný pro možnost města ovlivnit
celkovou sociální situaci, neboť pouze vlastnictví bytového fondu dovoluje rozhodovat a ovlivňovat obsazení, využívání a spravování bytového fondu, což
ve finále povede ke zlepšení kvality života nejenom
v inkriminované části Bíliny, ale v celém městě.
Nedílnou součástí transferu je také odkoupení společnosti, která nyní spravuje nejenom velkou část
těchto bytových jednotek, ale také významný počet
bytových jednotek ve zbylé části Bíliny. Odkoupení
této společnosti včetně zapracovaných profesně

zdatných zaměstnanců a její transformování na
městskou společnost by mělo městu zaručit kontinuitu celého procesu, neboť zaručuje vysokou znalost
místních poměrů v bytovém hospodářství a také
dlouholetou zkušenost ve vedení správy bytového
fondu, ale také nezanedbatelný ekonomický přínos.
Dle zpracovaných studií lze předpokládat hospodaření nově vzniklé společnosti v kladných číslech
i v rámci řešení ekonomických ukazatelů plánovaného odkupu bytových jednotek (refinancování stávajících úvěrů, zálohové platby za volné byty do doby
plné obsazenosti apod.).
Ing. Jaroslav Bureš MBA
vedoucí odboru nemovitostí a investic

Jeden z problémových domů, jehož byty chce město vykoupit

Foto: město Bílina
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Prevence je investicí do budoucnosti
Pavlína Nevrlá

Víte, co je to netolismus nebo kybergrooming? Jsou to jen příklady
reálných hrozeb užívání internetu,
kterým jsou vystavené především
děti a mladiství. Právě oni se o
temné stránce internetu dozvědí
při preventivních besedách strážníků. “Kyberkriminalita je poměrně nový druh nebezpečí hlavně
pro mladou generaci. Snažíme
se děti o těchto hrozbách informovat, často si ani neuvědomují,
že se s nimi třeba denně setkávají.
Musejí vědět, jak jim předcházet,
jak se jim bránit a řešit je. Někdy
jim nedokáží poradit ani rodiče,
protože tyto věci sami neznají. Pro
naše strážníky, kteří se prevencí
zabývají, to znamená hlavně neustálé vzdělávání a seznamování se s
novými hrozbami, před kterými je
nutné varovat,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár s tím,
že pravidelné a zajímavé přednášky
pro děti jsou spíše investicí do budoucnosti než řešením aktuálních
problémů.

Kyberkriminalita - virtuální
nebezpečí v realitě
Děti a dospívající tráví velkou část
svého volného času na internetu,
především na sociálních sítích.
“Děti, někdy ale i rodiče, podléhají
dojmu, že se jim doma v dětském
pokoji nemůže nic stát. Přednášky
tedy cílíme na bezpečné užívání internetu, na předcházení a snižování
rizik v online prostředí. S dětským
věkem se pojí jistá dávka naivity a
důvěřivosti, neopatrnosti a touhy
po přátelství, které děti hledají i na
sociálních sítích. Přitom jim velmi
ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu,” upozornila preventistka Radka Marková.
Děti se na internetu mohou setkat
například s kyberšikanou, kdy je
někdo cíleně dlouhodobě uráží a
ponižuje, dále s psychickou manipulací dospělou osobou zvanou
kybergrooming. Nebezpečné může
být také pronásledování oběti přes
internet nebo takzvaný netolismus,
což je závislost na virtuálních drogách, ať už jde o sociální sítě, hry a
podobně. “Nebezpečí dětem hrozí
i při zveřejňování osobních infor-

mací a informací o své rodině, ale
i při nakupování na internetu, při
stahování a sdílení dat. Mnohdy je
pro ně obtížné rozpoznat důvěryhodnost online informací,” dodala
Radka Marková.
Témat přednášek a besed s dětmi v
mateřských i základních školách je
kromě kyberkriminality celá řada.
“Vždy je styl a téma přednášky zaměřeno na věk dětí. V mateřinkách
jsou hlavně o bezpečném chování
při přecházení silnic, opatrnosti
při setkání s neznámými lidmi a
podobnými tématy. Ve školách se
na prvním stupni zaměřujeme na
správné chování, rizika spojená s
letním koupáním, šikanu, bezpečnou jízdu na kole, ale už i na drogy
a vandalství,” popsal ředitel. Pro
druhý stupeň jsou témata spojená
s trestní odpovědností, legálními
i nelegálními drogami v celé škále rizik, gamblerstvím, sexuálním
obtěžováním, dluhy, právě s riziky
nových technologií a mnoha dalšími. “Někdy se stává, že se z původního tématu postupně odkloníme,
protože žáky v dané třídě zajímá
nebo trápí něco jiného. Taková be-

seda má velký význam a může na
problémy upozornit v raném stádiu, kdy se dobře řeší. Žáci k nám
postupem let, kdy se setkáváme,
získávají důvěru a my se snažíme ji
v žádném případě nezklamat,” doplnila preventistka.

ročně zhruba třicet tisíc kilometrů
a navíc počítáme i motohodiny,
kdy vozidlo stojí se zapnutými majáky, například při nehodě. Pohon
na stlačený zemní plyn, který má
velmi nízké emise, tedy pomůže
chránit životní prostředí,” uvedl při
předání vozů starosta města Oldřich Bubeníček s tím, že si váží náročné práce strážníků při zajišťování bezpečnosti a pořádku ve městě.
Dva nové vozy nahradí ty vysloužilé, se kterými strážníci jezdili pět
let. “Modernizace techniky, kterou
městská policie používá, je důležitá
pro její činnost. Strážníci potřebují
vozy, které jsou spolehlivé,” řekla

místostarostka Vendula Vodičková. Wolksvageny Caddy mají oproti
vysloužilým vozům nové majáky s
LED diodami, které jsou více vidět a navíc jsou umístěné i v čelní
masce auta. “Vnitřek vozu vyhovuje našim potřebám, je důležité,
aby měli strážníci k dispozici prostorné auto kvůli přenosné výbavě,
kenelům pro psy nebo rozměrným
věcem, které převážíme třeba od
nehod. Vyhovuje nám také omyvatelný povrch sedaček či moderní
výbava,” popsal ředitel strážníků
Petr Kollár.Oba vozy mají obsah
motoru 1,4 litru, výkon 81 kilowat
a šestikvaltovou převodovku. Po-

řízená vozidla s alternativním pohonem CNG budou využívána pro
standardní výkon služby městské
policie v rámci města a spádových
obcí, se kterými má Bílina uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Jedná
se o územní obvod se zhruba dvaadvaceti tisíci obyvateli. Městská
policie pracuje v nepřetržitém režimu, každé vozidlo bude používáno
dvanáct hodin denně s průměrným
ročním nájezdem asi 30 až 35 tisíc
kilometrů. Pořízení vozů bylo spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí

Varování i pro seniory
Nedílnou součástí prevence je účast
strážníků na víkendových pobytech
a letním táboře, které pro děti organizuje oddělení sociálně-právní
ochrany dětí. Strážníci jsou pro děti
autoritou a osobním vzorem a zábavným způsobem jim předávají informace z oblasti prevence kriminality.
Pro seniory a zdravotně handicapované občany jsou městskou policií
pořádány preventivně zaměřené
besedy, při kterých jsou zásadními
tématy osobní bezpečí, zabezpečení
majetku, domácí násilí, ale stále častěji i bezpečné nakupování na internetu, bezpečné používání sociálních
sítí a důvěryhodnost informací na
internetu. “Tato činnost strážníků
není příliš vidět, ale její důležitost je v
celkovém systému prevence nezanedbatelná,” uzavřel Petr Kollár.

Městská policie převzala nové vozy
Pavlína Nevrlá

Městská policie Bílina užívá dva
nové vozy. Ty mají alternativní pohon CNG. “Vozy strážníků najedou

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Botička pohlídala pachatele
Po desáté hodině večerní došlo
v Mírové ulici k dopravní nehodě, při které měl řidič modré fabie
nabourat jiné vozidlo a od nehody
ujet. Majitelka poškozeného vozu se
ihned obrátila na strážníky i policisty a dala jim popis vozu, který měl
jet směrem na Pražské Předměstí.
Tam jej také strážníci po chvilce
našli, ale vozidlo bylo zaparkované
a řidič poblíž nebyl. Přes noc
tedy auto hlídala botička, tu majitel auta objevil druhý den v

dopoledních hodinách. Ihned volal hlídku, aby mu botičku sundala, a nechápal, proč ji tam má.
Strážníci muži na místě vysvětlili,
že botička má bránit v odjezdu, protože s vozem měla být způsobena dopravní nehoda. Poté, co věc prošetřila
policie, strážníci botičku z vozu sundali.
(pn)

Po přestupku se k autu nehlásil
Hlídka strážníků uviděla vozidlo,
které projelo Wolkerovou ulicí v protisměru. Ihned se za autem vydala

a zastavila jej v SUNNu u hasičárny.
Ihned po zastavení vystoupila z místa
spolujezdce osoba a rychlým krokem
šla od auta pryč. Nikdo další v autě
nebyl.
Strážníci muže zastavili a vyzvali
k prokázání totožnosti. Muž však
řekl, že žádné doklady nemá, že
auto neřídil a ani neví, kdo ho řídil.
Byl z něj cítit alkohol, na místo
se tedy dostavila policie. Té se muž
odmítl podrobit zkoušce na alkohol v dechu i na jiné návykové látky, nechtěl ani lékařské vyšetření.
Muž nakonec musel podat vysvětlení

na služebně strážníků, vše nyní dořeší odbor dopravy.
(pn)

Zlodějka chtěla odnést
kalhoty

Zlodějku přistihla obsluha prodejny textilu ve Wolkerově ulici. Hlídka zjistila, že se jedná o ženu slovenské národnosti, která měla ukrást
kalhoty za necelých pět set korun.
Na místo se dostavila policie, která
zjistila, že je zlodějka v pátrání a celou věc si převzala.
(pn)
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Mapa technické infrastruktury územně analytických podkladů

Nová webová aplikace je k dispozici
na internetových stránkách města

Na webových stránkách www.bilina.cz je k dispozici nová webová
aplikace Mapa technické infrastruktury územně analytických
podkladů (ÚAP). Návštěvníci stránek ji najdou v sekci městský úřad

- územní plánování - územně analytické podklady.
Webová aplikace obsahuje data
technické infrastruktury (stav, záměr), která byla poskytnuta jednotlivými správci inženýrských

sítí úřadu územního plánování při
obci s rozšířenou působností Bílina
v rámci pravidelné aktualizace dat
ÚAP. Tyto údaje o území jsou zobrazeny ve stavu, v jakém byly poskytnuty úřadu územního plánování, úřad územního plánování proto
nezodpovídá za jejich správnost a
úplnost.
Zveřejněné informace nenahrazují
vyjádření vlastníků sítí k existenci
sítí či k územnímu nebo stavebnímu řízení.
Mapová aplikace poskytuje přehled
o průběhu inženýrských sítí v zájmovém území obce s rozšířenou
působností Bílina, tj. obce Bílina,
Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Ohníč, Měrunice, Světec.
Součástí mapové aplikace jsou jako
podkladové vrstvy použity katastrální mapa, letecké snímky obce
s rozšířenou působností Bílina

a územní identifikace (aktuální
data z RÚIAN: správní hranice,
adresní místa, stavební objekty
a ulice). Aplikace bude průběžně
aktualizována dvakrát ročně.
Aplikace nenabízí jen přehled
o průběhu sítí technické infrastruktury na podkladu katastrální mapy
nebo ortofotomapy, ale také vyhledávání pomocí parcelních čísel či
měření plochy nebo vzdálenosti.
Aplikace umožňuje, díky způsobu
uložení dat v datovém skladu GIS v
jednotném datovém modelu ÚAP
T-MAPY, variabilně zobrazit data
kompletních sítí nebo po jednotlivých tematických oblastech. Návod
k obsluze webové aplikace naleznete po spuštění aplikace v horní liště
pod záložkou O aplikaci.
(red)

Zdroj: Úřad územního plánování

Čtyřkolky a auta u Bořně ohrožují chodce

Vjezd motorových vozidel do Národní přírodní rezervace Bořeň je
zakázán. Přesto se tam turisté potkávají s auty, čtyřkolkami nebo
motorkami. Na tuto skutečnost
upozornili obyvatelé Bíliny, kteří
chodí do rezervace na procházky.
Zákaz vjezdu motorových vozidel do Národní přírodní rezervace vyplývá přímo ze zákona číslo
114/1992 Sb. “Zákaz tedy vyplývá
přímo ze zákona, tedy bez ohledu
na existenci dopravních značek.
Takové jednání je přestupkem. Při
správním trestání platí zásada,
že neznalost zákona neomlouvá,”
upozornila Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Podle návštěvníků řidiči vozidel
jezdí v rezervaci rychle a představují tak nebezpečí pro chodce
i zvířata. Navíc podle jejich slov lá-

mou větve a vjíždějí i mimo cesty.
V případě, že lidé uvidí motorové
vozidlo v rezervaci, mohou se obrátit na policii. Podnětem se bude
zabývat také Agentura ochrany přírody. Lidé mohou zaslat například
fotografii, na které je zachycena
poznávací značka vozu jedoucího
v rezervaci.
Jsou však případy, kdy je možné
do rezervace vjet motorovým vozidlem. “Ze zákazu vjíždět motorovými vozidly do Národní přírodní
rezervace jsou vyjmuty vozidla
orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu,”
vyjmenovala Karolína Šůlová s tím,
že vstupovat a vjíždět mimo cesty
vyznačené se souhlasem orgánu
ochrany přírody mohou také vlastníci a nájemci pozemků. Ze zákazu

lze také udělit výjimku v případech,
kdy jiný veřejný zájem převažuje
nad zájmem ochrany přírody, nebo
v zájmu ochrany přírody anebo

Druhé kolo volby prezidenta České
republiky přilákalo k volebním urnám v Bílině i ve spádových obcích
více lidí, než v kole prvním. Nejnižší volební účast byla v Hostomicích, kde svůj hlas odevzdalo zhru-

ba 49 procent lidí. Ani ne o jedno
procento vyšší účast byla v Bílině.
Naopak nejvíce lidí přišlo volit v
Lukově (68 %), v Ohníči (64 %) a v
Hrobčicích (61 %).
Miloš Zeman získal nejvíce hlasů

ve všech obcích na Bílinsku. Nejvíce lidí ho volilo v Lukově, tam dostal zhruba 79 procent hlasů. Hranici sedmdesáti procent pokořil i v
Bílině, Hrobčicích, Ledvicích a ve
Světci. Nejméně hlasů dostal v Oh-

Pavlína Nevrlá

tehdy, pokud povolovaná činnost
významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

Miloš Zeman dostal nejvíce hlasů v každé obci
níči (63 %) a v Měrunicích (66 %).
Také v prvním kole voleb na prezidentský post vyhrál na Bílinsku
Miloš Zeman. Ve všech obcích dostal nejvíce hlasů ze všech kandidátů.
(pn)
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Markéta Kalivodová: Kluby důchodců nekončí,
budeme jim pomáhat s organizačními věcmi
Od 1. ledna se dva kluby důchodců přeměnily z organizačních složek města na součást Pečovatelské
služby Bílina. Jedná se pouze o
změnu organizační. Přesto se někteří členové obávali, že jsou kluby
důchodců zrušené. Není tomu tak.
Co přesně tato změna znamená a
jak se projeví v běžném životě klubů, vysvětlila vedoucí Pečovatelské
služby Bílina Markéta Kalivodová.

Proč k organizační změně došlo
a co to pro členy klubů důchodců
znamená?
Do konce loňského roku byly
kluby důchodců samostatnými
organizačními složkami města.
Znamenalo to, že si veškerou svou
agendu musely spravovat samy.
Jelikož takzvaného papírování
a různé dokumentace je však více
a více, město se rozhodlo tyto dvě
organizační složky zrušit a kluby
v nezměněné podobě převést pod
již registrovanou sociální službu s
názvem Pečovatelská služba Bílina,
která v Bílině funguje již několik let
a zabývá se právě seniory. Místo tří
samostatných složek zaměřených

Zařídíme i zmiňovanou plavbu lodí
a pak se necháme inspirovat nápady členů klubů. Už se k nám dostalo, že by se jim líbila třeba módní
přehlídka. Kromě výletů však budeme organizovat různé besídky a
přednášky. Chtěli bychom pomoci
obohacovat program na těchto akcích, zvát třeba sbory nebo spolky
z jiných měst a podobně. Budeme
zaštiťovat také organizaci pobytových výjezdů.

Alžběta Fialová vede klub důchodců přes 20 let, nyní jí ubyde práce

na seniory je tedy jen jedna, což
je organizačně jednodušší. Paní
Fialové a paní Vachalcové ubude
administrativní a organizační práce, která je v dnešní době náročná.
Také jim budeme pomáhat s organizací jejich akcí.
Znamená to, že třeba výlety nebo
zájezdy bude organizovat
Pečovatelská služba?
Ano, ale rozhodně ne bez členů
klubů. Již v lednu jsme se členů začali ptát, kam by chtěli jet nebo co
by chtěli vidět. Nabízíme jim různé

možnosti a zjišťujeme jejich zájem.
Samozřejmě bereme ohledy na tradiční akce, senioři například velmi
rádi jezdí výletní lodí po Labi, takže o tento výlet nepřijdou. Máme
ale i tipy na místa, kde třeba ještě
nebyli. Vše se prostě bude organizovat ve spolupráci obou klubů.
Už máte nějaké výlety nebo jiné
akce naplánované?
Nyní připravujeme výlet do bazénu v Marinbergu. Seniorů jsme se
ptali již loni na podzim, zda by se
jim to líbilo a ohlasy byly kladné.

Bude se Pečovatelská služba
starat i o prostory, ve kterých
se kluby scházejí?
Ano, budovy jsou v majetku města.
Pokud bude zapotřebí rekonstrukce nebo oprava, budeme podávat
žádost na odbor nemovitostí a investic. Také se budeme starat o vybavení klubů. Například chystáme
pořízení myčky do klubu důchodců na Pražské. Když se tam koná
nějaká akce, sejde se třeba i osm
desítek návštěvníků, kterým tři seniorky z klubu připravují občerstvení. Už to je pro ně náročné a pak
ještě musejí umývat nádobí. Takže
by jim myčka usnadnila práci.

INZERCE
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Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou
Při výdeji pomůcek v šijovně jsem
potkala paní Romanu Kühnelovou.
Hned mě zaujala svým úsměvem
a příjemným vzezřením.
Romana Kühnelová pracuje v Hornické nemocnici s poliklinikou
v Bílině bezmála 23 let. Nastoupila do nemocnice jako pomocnice

u lůžka. To obnášelo manipulaci s
jídlem, úklid a pomocné práce kolem pacientů.
Zhruba před pěti lety úspěšně absolvovala sanitářský kurz a pracovala na stanici LDN C jako ošetřovatelka u lůžka. V květnu loňského
roku přestoupila na úsek provozu

budov, údržby a stravování, kde
pracuje v šijovně. Vykonává činnosti související s oběhem prádla
napříč hornickou nemocnicí, tedy
sběr pro externí prádelnu, výdej
čistého prádla a drobné opravy.
V šijovně Romanu Kühnelovou pacienti nepotkají, ale mohou se s ní

setkat v sádrovně našeho chirurgického oddělení, kde také pracuje.
A jak tráví volný čas? Nejraději
pracuje na zahradě a vyšlápne si do
přírody. Zkrátka preferuje aktivní
odpočinek.
Helena Marinčáková

Obrázky ze soutěže zdobí stanice LDN

Hornická nemocnice s poliklinikou
v Bílině vyhlásila na podzim soutěž
s názvem Nemocnici maluje celá
rodina. Donesené obrázky byly
vystaveny v prostorách nemocnice
a po veřejném hlasování byla nejhezčí díla oceněna. Slíbili jsme, že
všechny obrázky budou zkrášlovat stanice lůžek dlouhodobě nemocných (LDN), aby zpříjemnily
pobyt našim pacientům. Všechna
umělecká díla jsme opatřili pěknými rámečky a předali na jednotlivé
stanice LDN. Ještě jednou všem
umělcům děkujeme a vězte, že jste
naše pacienty potěšili.
Helena Marinčáková

Informace z Hornické nemocnice s poliklinikou
Ordinace praktických lékařů
Hornické nemocnice v Bílině
(MUDr. Chorvatovič, MUDr.
Beníšková) z důvodu naplnění
kapacity neregistrují nové pojištěnce.
Ordinace praktické lékařky
Hornické nemocnice (MUDr.
Mühlbauerová), pracoviště v
Hostomicích, má ještě volnou
kapacitu. V případě zájmu o registraci se domluvte se zdravotní

sestrou této ordinace Naděždou
Maurerovou na tel. čísle 417 825
045.
Klienti ordinace po zemřelém
praktickém lékaři MUDr. Volmanovi, kteří doposud nepodepsali
v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Chorvatoviče registrační
lístek, se mohou na termínu domluvit se zdravotní sestrou Vladimírou Pospíšilovou na tel. čísle 417
777 226. Zdravotní sestra se věnuje

během ordinačních doby přítomným pacientům a je možné, že nemůže hned zvednout Váš telefon.
Opakujte volání v těchto případech
prosím později. Děkujeme za pochopení.
Mamologická poradna
MUDr. Šíp:
Termíny:
každou středu od 15 hodin, informace na recepci tel. 417 777 111.
Provozní doba recepce:

6 - 18 hodin
Telefon: 417 777 111
18-6 hodin - přítomnost strážného
Obsluha recepce:
Lenka Vernerová,
Kristýna Kalabzová,
Zuzana Krásová.
Tel.: 724 863 579
Vedoucí recepce:
Veronika Kavalierová,
Tel.: 702 089 314

Stomatologická pohotovost
Ordinace se nachází ve 2. patře
HNsP

sobota: 9 - 17 hodin
MUDr. Karnoub

Kdy využít zubní pohotovostní
službu?

Ordinační doba:
úterý: 16 - 20 hodin
MUDr. Yaghiová

neděle: 9 - 17 hodin
MUDr. Tručková
(nedělní ordinace funguje pouze
podle aktuálně vypsaných termínů,
ty jsou k dispozici na www.hnsp.cz,
nebo informace podá recepční na
telefonu 417 777 411)
svátky: 9 - 17 hodin
MUDr. Karnoub

V případě neustupující, několik
hodin trvající bolesti zubů, která
se objeví mimo ordinační dobu
vašeho stomatologa. Při intenzivní
bolesti.
Na zubní pohotovosti se provádějí pouze akutní zákroky (vytažení
nervu či zubu, zánětlivé onemocnění ….).
Další zubní pohotovosti v kraji:
Děčín
(dle rozpisu ordinací na webu města)

středa: 16 - 20 hodin
MUDr. Štiglerová
čtvrtek: 16 - 20 hodin
MUDr. Yaghiová
pátek: 16 - 20 hodin
MUDr. Karnoub

Louny (tel.: 415 242 134)
Ústí nad Labem (tel.: 477 117 898)
Most (tel.: 476 172 434)
Regulační poplatky
Zákonný poplatek ve výši 90 korun platíte po vyšetření v ordinaci.
Poplatek je vybírán pouze jednou, a to i při vyšetření na více
pracovištích. Poplatek neplatí
skupiny pacientů vyjmenované v Zákoně o veřejném zdravotnictví a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů
č. 48/1997 Sb., § 16a.
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Ohlédnutí za
Reprezentačním plesem města Bíliny

Foto: Martina Aubrechtová
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Hostomičtí se utkali ve stolním tenise

V lednu se uskutečnil druhý ročník
turnaje ve stolním tenise O pohár
městyse Hostomice. Turnaj je určen pro neregistrované hráče, kteří
si chtějí protáhnou své tělo po Vánocích. Toto sportovní setkání se
uskutečnilo v tělocvičně Základní
školy Čestmíra Císaře Hostomice.

Výsledky:
kategorie děti: Tomáš Pokorný
kategorie ženy: Věra Hrůnková
kategorie muži: Ondřej Smil
Ivan Holata
starosta městyse Hostomice

PEJSCI Z ÚTULKU V JIMLÍNĚ HLEDAJÍ DOMOV
Luisa

Nejspíše kříženec velkého knírače nebo českého fouska, asi 10
až 12 měsíců stará fena, váha při
příjmu 29,5 kg, v kohoutku asi 57
cm, kastrovaná.
Luisa je společenská a mazlivá
fenka, která ráda dovádí. Na vodítku chodí dobře, zvládá povel
sedni. Ze všeho nejraději si nechává drbat bříško. Hodí se k
domku s dobře zabezpečenou zahradou, kde bude mít svou boudu. Má tendenci lovit zvěř.

Many

Nejspíše labradorský retrívr bez PP,
asi 8 let starý pes, váha při příjmu
26 kg, v kohoutku asi 52 cm, horší
stav, původní čip, v útulku od června
2017, byl zabaven pro týrání - nyní
k adopci.
Many je přátelský pes, který miluje
mazlení, drbání na bříšku a procházky. Na vodítku chodí dobře, za pamlsek zvládá povel sedni. Na ostatní
psy reaguje zatím pozitivně a příliš
pozornosti jim nevěnuje. Many touží po páníčkovi, který ho bude mít
rád a už nikdy ho nezklame.

Miloš

Nejspíše kříženec jezevčíka, 2 až 3
roky starý pes, v kohoutku asi 40
cm, kastrovaný. Miloš byl při zabavení dehydrovaný, zanedbaný,
měl obrovské dredy po celém těle.
V útulku se dal do kupy a byl uvolněn do adopce. V červenci 2017 byl
osvojen, avšak po měsíci byl vrácen
z adopce. Dle majitele byl dominantní vůči menším dětem. Není vhodný
k chovu do paneláku, když byl doma
sám, očůrával, štěkal a kňučel.
Miloš je přátelský a mazlivý pejsek,
který miluje procházky. Na vodítku
chodí klidně, ostatní psy si vybírá.
Miloš zvládá povel sedni, je to stále
mladý pejsek, který se rád bude učit
novým věcem. Milošek hledá někoho, kdo ho zahrne láskou a jako
bonus pro něj bude mít domeček
se zahrádkou. Přijeďte našeho svěřence Miloška vyvenčit, určitě se
zamilujete.

Trnka

Nejspíše kříženec stafordšírského
teriéra, asi 3 až 4 roky stará fena,
váha při příjmu 21,5 kg, v kohoutku asi 53 cm.
Trnka je energická psí holka, která
miluje pohyb. Je však u nás moc
smutná, i přesto, že si procházky
moc užívá, je stále ve střehu a někoho vyhlíží. Bohužel beznadějně,
Trnku nikdo nepostrádá. Trnka
z povelů umí sedni, chápe povel
zůstaň. Správným vedením se doučí i zbývající povely, nepohrdne
ani cvičákem. Na vodítku chodí
dobře, lehce táhne, uvítá statnou
paničku či páníčka. Feny bere
jako konkurenci, psů si spíše nevšímá.
Trnka má osvojeny základní hygienické návyky, proto je vhodná
i k chovu do bytu.

Psi ani feny nejsou určeni k další reprodukci (osvojitel to stvrzuje podpisem adopční smlouvy). Pro více informací kontaktujte přímo útulek.
Psi jsou čipovaní, očkovaní a odčervení. Vydáni budou pouze do dobrých rukou. Pro osvojení pejska si pozorně přečtěte podmínky adopce
na našich webových stránkách v sekci co a jak - podmínky adopce. Všichni jsou vítáni. Volejte denně od 8 do 18 hodin. Tel.: 604 451 258
www.utulek-jimlin.cz
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Posluchači univerzity vystaví svou tvorbu

Do výstavní síně U Kostela v Bílině
se znovu vrací senioři, posluchači Univerzity třetího věku. V roce

2016 zde již vystavovali absolventi
I. skupiny kurzu Grafickou cestou
pro pokročilé a jejich výstava se

těšila značnému zájmu. Vzhledem
k tomu, že množství studujících
seniorů je velké a zájem ukázat své
práce přesahoval loni možnosti
výstavní síně, letošní výstava bude
obsahovat a představí nám práce
druhé skupiny studentů seniorů.
Všichni členové této skupiny pracují pod vedením lektora Mgr. Aloise
Kračmara při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. A protože
se jedná o seniory v důchodovém
věku, vzdělávají se ve volném čase
na Univerzitě třetího věku, kde se
věnují této umělecké tvorbě a plní
si tak přání vyplnit svůj volný čas
a rozšiřovat si vzdělání v tom, co je
baví. Velkým pomocníkem jim je

Ráda bych čtenáře informovala
o dalších službách a možnostech
využití Městské knihovny v Bílině.
Kromě klasické nabídky a půjčování knih je v centrální knihovně na Mírovém náměstí, pobočce
Za Chlumem a Maxe Švabinského
k dispozici pestrá nabídka denního tisku a časopisů všech žánrů
a témat. Pokud nahlédneme do statistiky, jsou periodika zastoupena
asi dvaceti procenty ve výpůjčnosti,
což jistě není málo. Časopisy a denní tisk nejsou zrovna levné, a proto
je škoda této možnosti ze strany
obyvatel města nevyužít.
V takzvané centrální knihovně
si může i neregistrovaný návštěvník
přečíst ve studovně každý den ak-

tuální výtisk deníku Mladé fronty,
Práva či regionálního Teplického
deníku.
Z časopisů pro ženy jsou v nabídce například Vlasta, Tina, Květy, Story, Pestrý svět, Xantypa,
Apetit, Cosmopolitan, Bydlení
a Domov. Ruční práce nabízí Burda, Sandra, Dekor, Ona ví a Diana
baby. Pro muže máme také pestrou
nabídku, například Auto Tip, Svět
motorů, Computer, Chip, Zahrádkář, Receptář, Chatař, 21. století,
100+1 a Stereo + video. Ze společenských časopisů odebíráme třeba Reflex, Respekt, Téma, Instinkt,
Čtenář a Týden.
Velmi zajímavá je nabídka časopisu
DTest. Pokud potřebujete praktic-

kou radu při nákupu spotřebního
zboží nebo služeb, tak si na internetových stránkách DTestu najdete požadovaný druh zboží, a tam
vás odkáží na konkrétní číslo titulu,
ve kterém se test výrobku nachází.
Konkrétní výtisk si pak můžete ve
všech knihovnách v Bílině zapůjčit či pouze nechat okopírovat požadovaný test. Novou bezplatnou
službou pro registrované čtenáře je možnost využít přístupu do
této webové databáze testů přímo
v knihovně.
Také dětští návštěvníci u nás nepřijdou zkrátka. Pro ně jsou k dispozici časopisy ABC, Časostroj,
Top dívky, Naše kočka, Čtyřlístek
nebo Mateřídouška.

Knihovna nejsou pouze knihy

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat soutěž pro všechny
obyvatele města, kteří rádi pořizují zajímavé snímky. V každém
vydání zveřejníme téma, na které má být fotka zaměřená. Fotografie musí být vždy pořízená na Bílinsku, tedy přímo ve městě nebo
ve spádových obcích a blízkém okolí. Každý soutěžící ručí za své
autorství zaslané fotografie a dává zasláním souhlas s případným
uveřejněním. K fotografii může být připojená i krátká legenda, která upřesní souvislost mezi snímkem a zadaným tématem.

zázemí, které poskytuje Univerzita
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Studenti této skupiny nejsou ve vystavování žádní nováčci, jejich expozice jsou pravidelně k vidění například v prostorách Informačního
centra v Ústí nad Labem, ve foyer
fakulty, v Seumeho kapli v Teplicích, v muzeu v Ústí nad Labem.
Tímto vás absolventi srdečně zvou
k návštěvě výstavní síně v Bílině
U Kostela, která se koná od 28.
února do 29. dubna 2018. Výstavní
síň je otevřena od čtvrtka do neděle
mezi 13. a 17. hodinou.

Od roku 1996 archivujeme v centrální knihovně místní periodikum
Bílinský zpravodaj, ale na pobočce
Maxe Švabinského je možné nahlédnout do úplně prvních čísel
z roku 1989.
V dnešní době panuje představa,
že vše se dá najít na internetu, což
zrovna v případě novin a časopisů
není ani zdaleka pravda. Je na vás,
zda se o tomto tvrzení přesvědčíte
na vlastní oči. Snad vás nabídka
služeb přiláká do naší knihovny,
a využijete i dalších možností, které
nabízíme.

Helena Baumgartnerová

Anna Baumgartnerová
Městská knihovna Bílina

Galerii Pod Věží
zaplnily fotografiky

Téma pro únor a březen zní:
NEJHEZČÍ DÁREK
Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 20. března e-mailem
na adresu bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Uveďte téma, celé jméno autora a kontaktní údaje. Ze všech zaslaných fotografií, které
splní zadané téma, bude ta výherní vybrána losováním. Z losování
budou vyřazené fotografie s nevhodným nebo špatně viditelným
obrazem. Jméno výherce a jeho fotografii uveřejníme v dubnovém
vydání Bílinského zpravodaje.
Pokud se chcete na cokoli ohledně soutěže zeptat, pište na výše
zmíněnou e-mailovou adresu nebo volejte na telefonní číslo 774
564 894.

Fotografiky vystavovala v lednu
ve Výstavní síni Pod Věží Martina
Aubrechtová. Ta představila průřez
svou tvorbou, která zachycuje například krajiny nebo různé detaily.
Fotky jsou vždy digitálně upravené,
což jim dává další rozměr. Proto
nesla výstava název Virtuální světy.
“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. Moje virtuální
světy dávají možnost nejen mě, ale
především divákům, aby si od reálného světa odpočinuli, a to je podstata mé tvorby,” uvedla autorka.
(pn)
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Výstava vás zavede do všech oblastí umění

Osm desítek různých děl od deseti umělců si mohou prohlédnout
návštěvníci Výstavní síně U Kostela. Skupina výtvarníků Rolous
tam připravila výstavu s názvem
20 x kolem slunce. “Ve spolku nejsou jen sochaři nebo pouze malíři,
jeho členové jsou velmi všestranní.
Právě tato všestrannost tvoří velký
potenciál, který tato skupina má,”
uvedl při vernisáži jeden ze členů
spolku Jindřich Šrejber.
Výstava je tématicky velmi různorodá. Návštěvníci si mohou prohlédnout portréty, akty, koláže,

grafiky, sochy a mnoho dalších
oblastí umění. Každý autor používá techniku, která mu je nejbližší.
Obrazy jsou tedy ztvárněné malbou, kresbou, fotografií či různými
kombinacemi technik. “Vystavená
díla představují průřez tvorby autorů, z nichž každý má umění jako
svého koníčka, nikdo se jím neživí,”
podotkl Jindřich Šrejber s tím, že
skupina je různorodá nejen tématicky, ale také věkově.
Spolek Rolous vznikl před dvaceti
lety. Název v sobě ukrývá písmena
z měst, kde bydlí nebo bydleli za-

Čtenářské tipy
Království meče
František Niedl
Wolfram Katzinger z Olšové, někdejší johanita, jehož jediným
majetkem je jeho meč, vynikající
kůň, statečnost a umění boje, stojí
věrně ve službách krále Jana. Beneš
z Vřesova pokračuje dál ve stavbě
svého hrádku Vřesova, jelikož jenom pevné zdi, prozíravost a snad
i močály svírající Vltavu na pomezí
z Bavorskem ho mohou uchránit
před opakujícími se nájezdy bavorského šlechtice, který je v Čechách znám spíše pod přezdívkou
Hanz Křivák. Jako Rožmberkův
man, kterého si mladý vladař
i přes vzájemnou rozepři velice cení, musí Vřesov opouštět a
účastnit se bojů jak s vnitřními, tak
s vnějšími nepřáteli na obranu
krále. Nebo proti němu? To podle
toho, na které straně Rožmberk
zrovna stojí.
Tiše a přesně
J. D. ROBB
Čtyřicátá třetí kniha série Smrtící.
Laserový paprsek přiletěl rychle,
tiše a se smrtící přesností. Během
několika vteřin zemřeli tři lidé.
Je jasné, že zabíjel odstřelovač

s taktickou laserovou puškou.
Brzy se ukáže, že toto bylo jen zahřívací kolo, a nový útok po sobě
zanechává další mrtvé. Eva Dallasová má před sebou mimořádně
těžký úkol.
Kamarádi
Jan Cimický
Dramatický příběh o síle a touze
člověka i o potřebě a pevnosti přátelství. Dlouho jen tak proti sobě
sedí každý na svém břehu řeky dva
rybáři, co chytají ryby a neznají se. Poznali se až v dramatickém
okamžiku, kdy je spojily jejich
profese. Mladý chirurg a mladý kriminalista. Jejich osudy se zkřížily
a od té chvíle začalo jejich chlapské
přátelství. Tak jejich život dospěl
až na křižovatku, které se odborně
říká třetí věk.

kládající členové, tedy Roudnice,
Litoměřice a Ústí nad Labem.
Výstava potrvá do 25. února, přístupná je od čtvrtka do neděle mezi
třináctou a sedmnáctou hodinou.
VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI:
Dagmar Bobrzyková
klasické a fotografické koláže,
malba, fotografie
Jiří Vilímek
malba, kresba, grafika,
počítačové animace
Eva Horáčková
malba, kresba, sochařství

Michaela Postránecká Kozelková
malba, kresba, dětská tvorba
Luboš Čmejla
sochař, řezbář - kámen, dřevo, kov
Helena Sadařová
malba, kresba, dětská tvorba
Jiří Svoboda
kresby, malby, knižní ilustrace,
fotografie, grafika
Petr Růžička
sochařství, řezbářství
Lenka Zemanová
malba, kresba, grafika, sochařství
Jindřich Šrejber
fotografie

14

VZDĚLÁVÁNÍ

16. ÚNORA 2018

Andělé od dětí pomohli druhým

V mateřské škole Čapkova se děti učí, že je dobré pomáhat i ostatním
lidem, a myslí i na ty, které v životě postihly různé nesnáze. Rozhodli
jsme se tedy společně zapojit do výroby andělů na dobrovolnou sbírku pro nadaci Dobrého anděla. Díla to byla velmi povedená. Rodiče s
dětmi si za dobrovolný příspěvek vybrali toho svého anděla, aby jim
připomínal jejich dobrý skutek. Celkem se vybralo 11 341 korun, a
to je částka, která určitě pomůže rodinám s nemocnými dětmi. Moc
děkujeme všem, kteří se s námi na této sbírce podíleli.
Lenka Zlatohlávková, MŠ Čapkova

Sněhuláci procvičili šikovné ruce
Děti z Mateřské školy Síbova ze
třídy Včeličky si společně vyzdobily šatnu. Procvičily si šikovné
ručičky při výrobě sněhuláků.
Sněhové koule tvořící tělo vyrobily z bílých čtvrtek, knoflíky vytvořily z papírových koulí. Nakonec
sněhulák dostal oči, usměvavou
pusu, dlouhý nos a na hlavu barevný hrnec.

Česká televize natočila reportáž
o sboru Melodica

Rockový sbor Melodica byl osloven Českou televizí k natočení reportáže do pořadu Planeta YÓ. Na začátku listopadu přijel štáb televize
o šesti lidech s moderátorem Ondrou Havlem. Celý tento pořad je
postaven na vyzpovídání každého člena tohoto sboru. Padly otázky o
průběhu zkoušek, repertoáru sboru či jeho historii.
Nejprve si režisér pořadu Planeta YÓ nechal nastoupit všechny členy
sboru, pak zazněla známá autorská píseň Popelka. Následně přišel
Ondrův moderátorský výstup s elektrickou kytarou a rockovým úvodem. Ondra to pekelně rozjel a připravil si tak půdu pro rozhovor s
vedoucí a manažerkou Melodicy Hankou Ježkovou. Ptal se na začátky
sboru a na důvody založení. Poté si režisér vzal do parády jednotlivé
členy a padala jedna otázka za druhou. Na závěr jsme dostali krásnou
příležitost vyzpovídat členy štábu a role se vyměnily.
Dozvěděli jsme se spoustu informací a po náročném natáčení zavládla neuvěřitelná pohoda.
Pořad se bude vysílat v České televizi 28. února 2018.
Hana Ježková, vedoucí sboru

Sypání ptáčkům do zobáčku

Růžičková Eliška, učitelka

Děti se proměnily ve sněhuláky

I přesto, že nenapadl sníh, si učitelky s dětmi z Mateřské školy Aléská
povídaly o tom, že v zimě nemají zapomínat na krmení ptáčků. V rámci environmentální výchovy pak při procházce v okolí školky nasypaly
ptáčkům zobání.
(red)

Z dětí se stali návrháři

Děti ze třídy Žabiček Mateřské školy Švabinského si užily Sněhulákový den. Rodiče jim pomohly s převleky sněhuláků, hrnce si vyrobily
ve školce. Společně si zatančily, soutěžily a užily si krásné dopoledne.
Iveta Koželuhová, Soňa Košútová
učitelky MŠ Švabinského

Děti z Mateřské školy Síbova si zahrály
na módní návrháře.
Postupně si vytvořily čepice, rukavice a
šály. Seznámily se tak
s technikou stříhání,
lepení, kresbou zmizíkem i malbou plastickými barvami. Zimní
oblečení se jim velmi
povedlo.
Růžičková Eliška
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Žáci ZUŠ se připravují na soutěže hudebního a tanečního oboru
Pololetí je pro Základní uměleckou školu v Bílině časem samostatných koncertů žáků všech
tříd hudebního oboru. Tato vystoupení přinášejí rodičům možnost porovnání výsledků uměleckého vzdělávání u jednotlivých žáků, a protože se muzikanti prezentují postupně po ročnících, získají posluchači zároveň přehled o nárocích studia.
Současně se nacházíme v období vrcholících příprav na účast v okresních kolech celostátní
soutěžní přehlídky hudebního a tanečního oboru. Ta se sice uskuteční až na začátku března,
ale učitelé na ně připravují své žáky již několik měsíců předem. V rámci hudebního oboru je
letos soutěž vyhlášena pro sólový a komorní zpěv, dechové a bicí nástroje a pro smyčcové
soubory. S výjimkou posledního jmenovaného zaměření bude mít naše škola zastoupení ve
všech kategoriích.
Tento rok je premiérový vysláním saxofonistů ze třídy učitele Zbyňka Prokopa. Výuka hry na
saxofon nemá ve škole dlouhou tradici a historicky jde skutečně o první účast v soutěži. Hra na
bicí nástroje patří v rámci bílinské ZUŠky k druhému nejmladšímu studijnímu zaměření. Přesto
se bubeníci ze třídy učitelky Libuše Šperkové již v předchozím ročníku úspěšně prezentovali
v krajském kole a letos se připravují samozřejmě také. Kromě saxofonistů a bubeníků se soutěže zúčastní flétnisté ze třídy učitele Josefa Černého a žákyně pěvecké třídy učitelky Veroniky
Duchoslavové. Pravdou je, že zmíněné nástroje i zpěv jsou na školách hojně vyučované, a proto očekáváme velkou konkurenci již v okresním kole, kde
se setkají žáci pěti ZUŠek.
Po třech letech je vypsána soutěž také pro taneční obor. Věřím, že hudebníkům i tanečnicím se podaří školu dobře reprezentovat a snad i postoupit do
krajského kola. O každém úspěchu budeme rádi veřejnost informovat na stránkách Bílinského zpravodaje.
Jiří Kopa, ředitel ZUŠ Bílina

Letní pobytový tábor Čarovná zátoka
Dům dětí a mládeže připravuje v termínu od 7. do 14. července 2018
letní pobytový tábor v krásném prostředí Orlické přehrady, v rekreačním středisku Orlík – Loužek.
K dispozici je nám minigolf, tenisový kurt, oplocené hřiště na míčové
sporty, zázemí pro táborový oheň s posezením, krásná klubovna a
dvě učebny s terasami, které lze využít nejen při nepříznivém počasí.
Dále přírodní písčitá pláž, která se pozvolna svažuje do vody, dětské
brouzdaliště, součástí areálu je i dětské hřiště, pískoviště, prostor
pro badminton a lesní kuželky.
Ubytováni budeme ve vícepokojových zděných chatách, kde je na
každém pokoji vlastní sociální zařízení a sprcha. Pokoje jsou útulné,
s kobercem a dostatkem úložných prostor. Stravovat se budeme formou plné penze, včetně svačin a druhé večeře ve společné jídelně,
kde bude po celou dobu tábora zajištěn i pitný režim.
A na co se můžete těšit? Celý tábor bude plný soutěží, her a zábavných aktivit. Pokud jste ještě nikdy nepluli parníkem, pak se můžete
těšit na chvíli, kdy se objeví v naší zátoce. Vydáme se na objevnou
plavbu po okolí a navštívíme zámek Orlík.
Dalším zpestřením bude beseda se Záchrannou službou ASČR (Asociace
samaritánů ČR), která
sídlí po celé léto
přímo v zátoce.
Poslední
zajímavostí, kterou
prozradíme je,
že v prostorách
kempu se zabydleli již před
nějakým časem
chránění živočichové. Jací?
Nechte se překvapit!
Letní tábor pro
děti připravuje
Michaela Pémová, Lucie Svobodová, Monika
Cílová,
Jana
Konárková, Jiří
Konárek a další.
Pro přihlášky a
další informace
přijďte do recepce DDM Bílina.
Krista Sýkorová
DDM Bílina

Zvířátka se sbíhají, na dobrůtky čekají
V zimních měsících jsme si s dětmi z Mateřské školy Za Chlumem
vzpomněli na zvířátka v lese. Společně s rodiči jsme nasbírali tvrdé
pečivo, ptačí zob a mrkev. Tím
vším jsme potěšili zvířátka.

Lenka Zlatohlávková,
MŠ Za Chlumem
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V domečku se sešli mladí programátoři
V lednu byl Dům dětí a mládeže Bílina plný nejmladších programátorů. Pořádali jsme již 13. ročník tradiční akce - Podkrušnohorské
setkání Baltíků.
Kromě dětí, které chodí do kroužků v našem domečku, se setkaly
děti ze ZŠ L. Kuby z Českých Budějovic, ze ZŠ Dukelská ze Strakonic
(obě školy jsou s rozšířenou výukou informační techniky), z TIB
Praha, z Budíku Žatec, ze ZŠ Bílá Cesta z Teplic a ze ZŠ při Biskupském gymnáziu v Bohosudově.
Do soutěže bylo letos přihlášeno 44 dětí. Mnozí z vás znalých poměrů se zeptáte, jak se k nám mohli vejít? Programovalo se na dvě
skupiny, a to ještě bylo třeba po DDM posbírat počítače, které se o
víkendu nebudou využívat. Vždy půlka dětí programovala, pro druhou skupinu jsme měli připravené roboty, tvořivé dílny, deskové
hry.
Pátek byl ve znamení tvůrčí, kreativní úlohy. Tentokrát děti měly
naprogramovat různé variace na téma voda a program končil, jak
jinak, u naší Bílinské kyselky, kterou pak měly možnost ochutnat.
Tradiční večeří na podobných setkáních jsou párky a děti si na nich
nakonec pochutnaly.
Skupiny ze vzdálenějších míst nocovaly v tělocvičně. My, co učíme
Baltíka, se večer domlouváme na organizaci následujících akcí. Letos nás ještě čeká soutěž Mladý programátor, kde bychom chtěli
zařadit i programování robotů Lego Mindstorms.
Sobotní programy kopírovaly rovněž téma voda. Úlohy mají pevné
zadání, děti musejí pracovat přesně podle něj, nějaké vylepšování, byť s těmi nejlepšími úmysly, je ke škodě programátora.
Porotu letos tvořili již odrostlejší programátoři z Prahy, Bíliny, Žatce a Českých Budějovic.
Po splnění úkolů se jednotlivé skupinky rozprostřely po bílinských restauracích na oběd a hurá na vyhodnocení.
V nejmladší kategorii jsme nakonec neměli nikoho ze soutěžících, kluci stihli omarodit. V kategorii 4 až 5. třída ZŠ soutěžili letošní začátečníci, tím
pádem velkou díru do programátorského světa také neudělali a umístili se někde uprostřed startovního pole.
Milým překvapením byli již osvědčení borci: Jakub Martinovský (1. místo), Michal Švec (3. místo) a Adam Pícha (4. místo). Letos nějak „pokulhával“
Vláďa Adamenko, který se zasekl hlavně na tvůrčí úloze.
Pro nás je ale důležité, že se setkání povedlo a všichni soutěžící i doprovod odjížděli spokojení.
Krista Sýkorová, DDM Bílina

Víte, že ...
... listy vzrostlého stromu zaberou přibližně plochu 1 600 m²?
... roční spotřeba papíru v české domácnosti je v průměru 70 kilogramů?
... Karel Nosek vyřezal loutku Spejbla v roce 1920? Hurvínek přibyl v roce
1926.
... Albert Einstein dostal Nobelovu cenu za fyziku v roce 1921?
Připiš slovo, které znamená totéž nebo téměř totéž, např. vlastnit – mít.
držadla u hrnce - ......., pevnina v moři - ......., opak výše - ......., nehlučně
- .......,
malý pes - ......., obloha - ......., moc malý - ........, pracovat hráběmi - ........,
pomalý běh - ......., levný - .......
Který z těchto ptáků neumí létat?
a) pěnkava b) vrabec c) pštros d) drozd
Který strom se svými listy je symbolem Kanady?
a) lípa b) javor c) dub d) jasan
Barvomluva:
modrá
Světlá působí přívětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha
a touhy.
Tmavá je klidná, rozvážná, barva dálek a svobody, představuje věrnost
a vytrvalost,
také rozjímání a smutek
připravil Mgr. Pavel Pátek

Správné odpovědi najdete na straně 24.

SPOLEČNOST

16. ÚNORA 2018

17

Otcové mají nárok na novou sociální dávku
otec, který o dávku bude žádat, musí
být zapsán jako otec v rodném listě
dítěte a musí být účasten bez přerušení na nemocenském pojištění 3
měsíce před nástupem na otcovskou
dovolenou. Na tuto dávku mají také
nárok muži, kteří převzali dítě do
péče nahrazující péči rodičů.
Bližší informace podá příslušná
ČSSZ (OSSZ) nebo jsou k dispozici na internetových stránkách
www.cssz.cz.

Novinkou letošního roku v oblasti
nemocenského pojištění je sociální
dávka - takzvaná otcovská dovolená. Ta umožňuje otcům zůstat
v prvních týdnech po porodu miminka doma, aby pomáhali matce s
péčí o novorozence.
Dávku lze čerpat v průběhu prvních
šesti týdnů po porodu a náleží na
dobu 7 kalendářních dnů. O dávku
se žádá na příslušné ČSSZ (OSSZ)
dle místa trvalého pobytu za splnění zákonných podmínek. Například

Iva Zábojníková, OSVaZ

Nekrmte holuby, odchyt je pak nemožný
Hejna holubů se v těchto dnech
stávají velkým problémem města
Bíliny. Stovky zdivočelých holubů
se vznášejí v hejnech nad městem a
neděsí jen památkáře ale i majitele
domů. Ptáci svým trusem znečišťují střechy, fasády domů, památky,
zanášejí okapy a znečišťují chodníky. Město Bílina z těchto závažných
důvodů, kdy v některých lokalitách

Chráněná dílna
se přestěhovala
Chráněná dílna U Lady se z Wolkerovy ulice přestěhovala do Víceúčelového komunitního centra ve Skleničkově ulici. Nyní sídlí v přízemí,
návštěvníci musejí ke vstupu použít
zvonek. Otevírací doba zůstává stejná – ve všední dny od 8 do 16 hodin.
Pracovníci chráněné dílny opravují
nebo šijí oblečení, bytové doplňky,

dětskou výbavičku, hračky a mnoho dalších věcí. Lidé mohou přijít
s vlastním návrhem, podle kterého
v dílně výrobek zhotoví. Je možné
také nechat ušít hračku podle dětského obrázku. Dále lze nechat si
na oděv namalovat obrázek podle
vlastního motivu.
(pn)

hrozí hygienická rizika, objednalo
službu, která je pochytá do pastí.
Z těchto důvodů důrazně apelujeme
na obyvatele Bíliny - NEKRMTE
HOLUBY. Veškerá opatření a tím
i vynaložené finanční prostředky
města se při krmení holubů občany
města míjejí účinkem.
Ing. Helena Volfová
oddělení životního prostředí

„Na cestování je fascinující
nejen objevování
zajímavostí a krás různých míst na světě,
ale zejména objevování sebe sama,
svých možností a limitů.“
Petr Nazarov

HAVAJ OSTROVY
Městská knihovna srdečně zve na besedu ve čtvrtek 22. února,
kterou bude provázet cestovatel a spisovatel Petr Nazarov.
Bude vyprávět o svých zážitcích z dvanáctiměsíčního pobytu
na Havajských ostrovech Oahu, Maui, Lanai, Molokai, Kauai,
Big Island. Návštěvníci se dozvědí zajímavosti o tamních zvycích,
tanci Hula Hula, šamanismu a léčitelství. Díky videoprojekci
budou k vidění přírodní krásy těchto ostrovů.
Čtvrtek 22. února 2018 od 17 hodin
klubovna městské knihovny, vstup zdarma

Redakce Bílinského zpravodaje

Čtenářská amnestie
Upozorňujeme zapomnětlivé čtenáře, že od 1. do 31. března 2018
vyhlašujeme čtenářskou amnestii.
V tomto období můžete vrátit

zapůjčené knihy a časopisy bez
sankčních poplatků.

Eva Padevítová
Měk Bílina

Redakce Bílinského zpravodaje sídlí v přízemí budovy Kulturního centra Bílina, v ulici Želivského číslo 54/7. Přijďte za námi
s náměty, pozvánkami, připomín-

kami 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 89. (red)
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Kasárna v Bílině jsou již minulostí

Budova kasáren před zbouráním

V současné době je dokončená demolice budov bílinských kasáren,
nyní se na místě několik měsíců
nebude téměř nic dít, bude totiž
probíhat nutné získávání různých
povolení a vyřizování dokumentů. S
výstavbou plánovaného logistického areálu by se mělo začít na podzim letošního roku.
Nyní jsou na místě kopce suti. Ta
bude odvezena do velké drtičky, kde

Nyní jsou v areálu hromady sutě

se nadrtí na požadovanou fragmentaci a zrecyklovaný materiál bude
znovu použit například na výstavbu
cest či podloží silnic. Na vyčištěném
pozemku vyrostou dvě nové samostatné budovy. “Záměr je orientovaný na skladové plochy, což nezvýší
hluk ani prašnost v okolí. Zásobování skladových hal bude probíhat
zevnitř areálu na vlastním zásobovacím dvoře. Přístupy do areálu

Plánovaný logistický areál

budou dva. Hlavní vjezd a výjezd
bude ve východní části z ulice Radovesická a bude sloužit především
pro nákladní dopravu. Druhý vjezd
a výjezd bude z ulice Teplická. Toto
řešení považujeme za nutné z hlediska bezpečnosti i provozu areálu.
Areál bude oplocený a hlídaný,” popsal generální ředitel skupiny JTH
Jaroslav Třešňák. Výstavbou logistického areálu vznikne postupně až

Foto: 3x archiv

60 nových pracovních míst. “Preferovat budeme zaměstnance z Bíliny
a okolí. Kromě administrativních
pracovníků bude velká poptávka po
profesích, jako jsou vrátný, manipulační dělníci, řidiči, obsluha vysokozdvižných vozíků, údržbáři, baliči
a podobně,” uvedl mluvčí skupiny
JTH Karel Schön.
(pn)
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SVOZ ODPADŮ

TERMÍNY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Svoz komunálního odpadu z veřejných kontejnerových stání
po, pá - lokality Za Chlumem, SHD, Panelové sídliště, SUNN, Čapkova
út, čt - lokality Pražské předměstí, Újezdecké předměstí, centrum města
st - svoz komunálního odpadu právnických osob

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

Svoz komunálního odpadů z rodinných domů
po - lokality Pražské předměstí, Újezdecké předměstí, Žižkovo údolí
út - lokality Teplické předměstí, Bezovka, Lidická
st - lokality Výsluní, Větrák, Důlní, centrum města

SVATEBNÍ OBŘADY A ŽIVOTNÍ JUBILEA

Svoz separovaného odpadu
po - plast, papír vč. rodinných domů
čt - papír - veřejné stání
pá - plast - veřejné stání
poslední středu v měsíci - sklo
Svoz BIO odpadu
st - od dubna do října (případně do poloviny listopadu, dle klimatických
podmínek)
SBĚRNÝ DVŮR
od pondělí do neděle: od 8 do 16 hodin (polední přestávka 11.30 až 12
hodin)
Každý občan Bíliny má nárok na uložení 300 kilogramů odpadu za rok
zdarma.

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

PLESY V KULTURNÍM DOMĚ FONTÁNA
16. 2. 2018
3. 3. 2018

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.

Erotický ples
Ples Autoškoly Jana

HRA V INFORMAČNÍM CENTRU BÍLINA

BÍLINA MÁ MÉNĚ OBYVATEL
Počet obyvatel Bíliny loni mírně klesl. Zatímco na konci roku mělo město
15 061 obyvatel, na konci loňského roku to bylo 15 009, tedy o 52 méně.
Loni se v Bílině uskutečnilo 52 sňatků, což je o tři více než předloni.
Zatímco statistika roku 2016 eviduje 6 sňatků s cizincem, loni nebyl takový ani jeden. Dále matrika přijala loni dvě žádosti o příjmení v nepřechýlené podobě, předloni jich bylo osm.
Matrika loni vydala 125 úmrtních listů.

(red)

BÍLINA MŮŽE DOSTAT RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ
Hlasování o deset nových Rákosníčkových hřišť odstartoval Lidl v únoru. Celkem 149 měst či městských částí, v jejichž blízkosti se nachází prodejny Lidl, a Rákosníčkovo hřiště tam ještě nestojí, má možnost
o nové hřiště soutěžit.
Rákosníčkovo hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun mohou vyhrát města
Bílina, Česká Kamenice, Duchcov, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec.
Má to ale jednu podmínku - získat nejvíce hlasů ve své kategorii. Hlasování bude probíhat na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká republika www.facebook.com/
lidlcesko do 28. února 2018.
Každý hlasující může denně odevzdat dva platné
hlasy a navíc se může zapojit i do soutěže o ceny.
Na webových stránkách
projektu bude možné sledovat průběžné výsledky,
které budou pravidelně
aktualizovány k 16. hodině.
(red)
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Rada města na své 1. schůzi konané 9. ledna 2018 mimo jiné:
Podání žádosti o dotaci z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 na
projekt „Oprava mostku v areálu Lázní
Kyselka“.

llowitz, Roman Slánička, Josef Horáček. Náhradníci: Oldřich Bubeníček,
Vendula Vodičková, Ing. Radek Zenker.

Podání žádosti o grant nadace ČEZ
– Podpora regionů na projekt „Animoterapie v HNsP“ a finanční spoluúčast
města na tomto projektu ve výši 32.843
Kč.

Zvolila:

Uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem
Bílina jako příkazcem a ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘÍ Kříženecký & partneři,
s. r. o., České Budějovice.

Schválila:

Podání tří žádostí o dotace na úpravu zahrad MŠ Maxe Švabinského, MŠ
Čapkova a ZŠ Za Chlumem z výzvy č.
16/2017 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu
Životní prostředí.

Složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
pro veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Členové: Mgr. Zuzana Bařtipánová,
Ing. Lucie Ječmenová, Mgr. Aleš Ta-

Redakční radu Bílinského zpravodaje ve složení: Mgr. Pavlína Nevrlá
– vedoucí redakce, Mgr. Pavel Pátek,
Mgr. Eva Böhmová, Vendula Vodičková, Mgr. Zuzana Bařtipánová a Oldřich
Bubeníček.

Zřídila:

rekonstrukce (sauna, masáže a občerstvení), včetně reklamačního řízení
zjištěných závad.
Výroční zprávu MěÚ Bílina o poskytování informací za rok 2017, dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Splnění usnesení RM, kterým bylo
ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo prověřit a následně
zajistit pokácení 4 ks uschlých stromů
v ulici Aléská, za domem č. p. 248.

Pracovní skupinu pro investiční
akce ve složení: Vendula Vodičková,
Mgr. Zuzana Bařtipánová, Pavel Bárta
a Mgr. Aleš Tallowitz.

Vzala na vědomí:

Informaci odboru nemovitostí a
investic o průběhu reklamace díla: Rekonstrukce sportovní haly – Žižkovo
údolí (Zelená hala) a informaci o stavu
objektu B plavecké haly po dokončení

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ
S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední desce
MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty města

TELEFONNÍ SEZNAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
spojovatelka:
odbor dotací a projektů:

417 810 811
417 810 959
417 810 862
odbor interního auditu:
417 810 962
odbor finanční:
417 810 820
odbor školství, kultury a sportu:
417 810 930
odbor nemovitostí a investic:
417 810 860
odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
417 810 910
odbor dopravy:
417 810 890
odbor stavebního úřadu a životního prostředí: 417 810 880
obecní živnostenský úřad:
417 810 940
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Informační centrum Bílina:
Bílinský zpravodaj:
Kulturní centrum Bílina:
Městská knihovna Bílina:

417 810 985
775 601 264
774 564 894
775 601 264
417 810 985
417 823 224

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Městské technické služby Bílina:
Plavecká hala:
Zimní stadion:

417 821 777
417 823 283
417 822 234

Tenisové kurty:
Zelená hala:
Koupaliště:
Autocamp:
Minigolf:
Správa hřbitova:
Sběrný dvůr:

417 820 577
417 823 283
417 823 254
417 823 254
777 136 722
417 820 273
721 353 396

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Hornická nemocnice s poliklinikou:
Pečovatelská služba:

417 777 111
417821009

BEZPEČNOST
Městská policie:
Policie České republiky Bílina:

417 810 999
974 440 200

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
MŠ Švabinského:
MŠ Síbova:
MŠ Čapkova:
ZŠ Aléská:
ZŠ Lidická:
ZŠ Za Chlumem:
Základní umělecká škola:
Dům dětí a mládeže Bílina:

417 821 067
417 829 128
417 823 580
417 829 127
417 823 170
417 823 663
417 823 095
417 821 577

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkuji paní Anně Spáčilové z lékárny v Seifertově ulici. Je vždy velmi ochotná a má k zákazníkům výborný přístup. Děkuji jí také za to,
že mi pomohla v těžké situaci, kdy jsem po nějakou dobu zůstal dlužníkem. Moc děkuji.
Václav Niš
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Vzpomínka

Vzpomínka

Já ještě chvíli chtěl jsem s vámi být, ale osud chtěl a já musel odejít.

Dne 18. února uplynul rok, co nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

Dne 26. února 2018 vzpomeneme 4 roky
od smrti

Vilém Kohout

Rudolfa Gabča

S láskou vzpomíná manželka, dcery Alena
s rodinou a Naďa s rodinou, syn Pavel s manželkou a syn Petr.

S láskou vzpomínají manželka Irena, děti
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Dne 22. února vzpomeneme 25. výročí od
úmrtí našeho milujícího tatínka a starostlivého manžela

Václava Králíčka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Jana, dcera Jana s rodinou,
syn Václav s rodinou, dcera Lenka s rodinou
a dcera Petra s rodinou.

Vzpomínka

Odešla jsi, jak si osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 21. února 2018 uplyne 5 let, co nás
opustila maminka, babička, teta a švagrová,
paní

Anna Škvárová,
roz. Morávková
S láskou vzpomínají děti s rodinami

Poděkování
Bílinský zpravodaj kontaktovala jedna z žen zaměstnaných u městských technických služeb, chtěla poděkovat vedení města i technických služeb, že se k ní
všichni dobře chovají a tvoří v práci skvělou atmosféru. Tato žena se řadu let stará o čistotu ve městě. Je to
tedy právě ona a její kolegové, kterým patří obrovský
dík.
Lidé, kteří se starají o čistotu ulic, dělají každý den obrovský kus práce. Odměnou jim je častá kritika a také
zneuctění jejich úsilí - co ráno uklidí, je odpoledne
opět zaneřáděné. Všimněte si někdy, jak vypadá dětské hřiště v letním podvečeru, když z něj odejdou rodiny s dětmi. Jak vypadá letní amfiteátr po promítání,
trávníky na sídlištích, a to na všech. Povalují se tam
plastové lahve, kelímky, pytlíky, papíry a mnohdy
mnohem horší věci. Zaměstnanci technických služeb
jdou a uklidí to. Za každého počasí, po celý rok.
Známe námitky, že je to jejich práce, tak nač je chválit. S tím nesouhlasím. Často dělají nad rámec svých
povinností a běžné pracovní doby. Je jich málo, vysoká zaměstnanost současné doby dává možnost si zaměstnání vybírat. K technickým službám se o místo
hlásí málo kdo. Proto si vážím těch, kteří tam dlouhodobě pracují. Všímám si jejich práce a děkuji jim.
Oldřich Bubeníček, starosta města

Dne 23. února 2013 nás navždy opustil
náš milovaný

Vladimír Krofta
a dne 16. července 2013 jeho maminka

Leopoldina Kroftová
S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 27. února si připomeneme 7. výročí,
kdy nás opustil nás manžel, tatínek a děda

Antonín Vloch
S láskou stále vzpomínají manželka s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem známým a kamarádům, kteří se dne 19. 1. 2018
zúčastnili pohřbu pana Petra Takáče, za projevy soustrasti, květiny a podporu v těžkých chvílích.
Rodina Takáčova

Blahopřání

Dne 6. února oslavil své 85. narozeniny
bílinský rodák

Karel Burkl

Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti mu
z celého srdce přeje rodina a přátelé.

Blahopřání
Dne 6. ledna 2018 oslavila
70. narozeniny paní

Jaroslava Nemčeková

INZERCE

Vzpomínka

POPTÁVKA
Sháním
rodinný dům
se zahradou v Bílině
a okolí, může být
i pozemek
k výstavbě.
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Mnoho štěstí a pevné zdraví jí přišly popřát
místostarostky Vendula Vodičková
a Zuzana Bařtipánová.

Blahopřání
Dne 29. ledna 2018 oslavil
60. narozeniny

Petr Truneček

Tel.: 734 825 016
Hodně zdraví, štěstí přejí Dana, Jirka, Michal,
Lenička, Matyášek a Míša.
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Střelci znají svého krále i mistra
Novoroční setkání bílinských střelců opět přineslo zajímavé klání.
Sportovním speciálem České zbrojovky Uherský Brod a.s., pistolí CZ
75 TS ráže 9 mm Luger vystřelil každý příchozí na dva originální terče
pouze po jedné ráně, a to bez přípravy. Králem střelců 2018 se stal
poprvé Víťa Semerák a bylo to tentokrát o pověstný fous, neboť další
dva střelci měli své zásahy proklatě
blízko.
O trochu jednodušší to bylo u druhého terče, celkem jasným Mistrem střelců 2018 se stal Jaroslav
Nováček, a to již potřetí. Poprvé
byl Mistrem pro rok 2007, podruhé
pro rok 2012.
M. Zábranský
SSK 0715 Bílina

Vlevo Víťa Semerák, vpravo Jaroslav Nováček

Mladší přípravka zazářila v silné konkurenci
Družstvo mladší přípravky ročník
2009 se 20. ledna zúčastnilo silně
obsazeného halového turnaje ve
Spořicích. Konkurence byla opravdu veliká. O výhru přijely bojovat
týmy Bíliny, Loun, Mostu, Teplic,
Žatce, Litoměřic a Ostrova nad
Ohří. Naši borci prohráli až ve finále s týmem Litoměřice „modří“,
ale i druhé místo je úspěchem!
Skvělý výkon Bílinských kluků podtrhuje i vyhlášení Toníka
Hausnera nejlepším hráčem turnaje. Gratulujeme!
Michal Krovak

Starší přípravka druhá
Družstvo FK Bílina, starší přípravka ročník 2008,
získalo 13. ledna
2018 na halovém
turnaji v Žatci
krásné druhé místo. Gratulujeme!
Michal Krovak

VÝZVA PRO SPORTOVCE
Účastníte se nějakého sportu v Bílině nebo ve spádových obcích?
Vedete klub nebo sportovní spolek? Chodíte na sportovní zápasy jako
divák? Budeme rádi, když nám dáte o sobě vědět.
Uvítáme sportovní příspěvky z různých odvětví sportu, a to jak ze
strany trenérů či hráčů, tak recenze zápasů či turnajů ze strany diváků. Příspěvky můžete posílat na bilinsky-zpravodaj@seznam.cz, veškeré dotazy zodpoví redaktorka Bílinského zpravodaje na telefonním
čísle 774 564 894.
(red)

SPORT

16. ÚNORA 2018
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BÍLINSKÝ BŘEZŇÁK CUP

POMÁHAL CHRÁNĚNÉ DÍLNĚ
Celkem 7 500 korun, takový je
výtěžek 1. ročníku bílinského benefičního hokejového turnaje neregistrovaných hokejistů s názvem
Bílinský Březňák Cup 2018, který
se uskutečnil na zimním stadionu
v Bílině. Putovní pohár a první
místo vybojoval pořádající tým
HC Kafáč Bílina.
Historicky prvního turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů z Bíliny a
širšího okolí. Na ledovou plochu
se postavili hráči z Mostu, Teplic a
přilehlých obcí. Jako tým nastoupili
hokejisté HC Bílinská kyselka, HC
Kafáč Bílina, HC ZZS ÚK (zdravotnický záchranný sbor Ústeckého kraje),

Snowflake, AHC pro OFFICE a naje byl dát prostor ne-hokejistům,
Jokerit Svinčice. “Turnaj byl určen kteří nemají mnoho šancí zahrát
pro amatérské hokejisty, kteří neby- si na turnajích, kde se nasazují výli nikdy registrováni pod svazem,” konnostní hráči z důvodu úspěchu
řekl za organizační tým František daného týmu. Chceme zajistit turWeigl. Vstupné bylo dobrovolné a naji náležitou organizaci a docílit
jeho výtěžek šel na podporu spol- toho, aby potěšení ze hry bylo na
ku Šance žít, v dílně pracují lidé s prvním místě,” dodává k behendikepem, například s těžkým nefičnímu hokejovéastmatem, psychickými nemoce- mu turnaji
mi, roztroušenou sklerózou, po
operaci páteře a rukou, po onkologické diagnóze a s epilepNA:
sií. “Hlavní cíl
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v Bílině Fanda Weigl. Po skončení
finálového zápasu benefičního turnaje pak organizátoři uspořádali
veřejné bruslení s diskotékou. Také
výtěžek z tohoto vstupného byl věnován spolku.
Jan Vraný, JV Press

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Do 25. února
20 x KOLEM SLUNCE
Výstava děl skupiny výtvarníků ROLOUS, z.s. K výstavě je vydán katalog
k výročí 20 let skupiny ROLOUS, z.s.
za finanční podpory města Ústí nad
Labem.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
čtvrtek 15. února, 8.30 a 10 hodin
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Veselý taneční muzikál pro školy
uvede Metropolitní divadlo Praha.
neděle 25. února, 15 hodin
KRÁLOVSKÝ KARNEVAL
Veselý pořad pro děti, plný soutěží a
výher uvede divadlo Uličník Teplice.
úterý 6. března, 8.30 a 10 hodin
POHÁDKY ZE MLÝNA
Skládanku veselých pohádek uvede
v rámci představení pro MŠ, nulté
ročníky a 1. třídy ZŠ divadlo Pohádka
Praha.
úterý 13. března, 8.30 hodin
21. BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE –
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Recitační postupová soutěž určená
pro děti z MŠ, ZŠ, ZŠP, ZUŠ.
neděle 18. března, 15 hodin
VODNICKÉ ŠTĚSTÍ
Výpravná loutková pohádka o
smutném vodníkovi a jeho nešťastné
lásce, která nakonec k naplnění dojde.
Loutkovou pohádku pro děti a rodiče
uvede divadlo DOKOLA Tábor.
sobota 24. března, 20 hodin
ZLATÁ PADESÁTÁ
Taneční večer a doprovodný program
s kapelou ve stylu 50. let a Rock and
Rollu.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Z důvodu rekonstrukce není v
provozu

GALERIE POD VĚŽÍ
PROSTOR A ČAS
Výstava do 28. února

DIGITÁLNÍ KINO
pátek 16. února, 17.30 hodin
BLACK PANTHER – 3D

?

Film od studia Marvel Black Panther
je dobrodružstvím válečníka T’Chally,
který se po smrti svého otce, krále
Wakandy, vrací domů do odloučené,
avšak technologicky vyspělé africké
země, aby se stal novým právoplatným
králem.
pátek 16. února, 20 hodin
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI – 2D
„To tedy byl porod!“ je přesná definice
nejen vstupu naší hrdinky Olgy na
svět (vzácnou polohou čelní), ale tato
věta vystihuje výstižně i její touhu najít
pravou lásku.
sobota 17. února, 17.30 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 a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec.
sobota 17. února, 20 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY-2D
Pokud si myslíte, že vstupem do
manželství pro Anastasii (Dakota
Johnson) a Christiana (Jamie Dornan)
končí veškerá legrace a že legendární
Červenou mučírnu předělají na dětský
pokoj, nemůžete se víc mýlit.
neděle 18. února, 15 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ
OHNĚ A LEDU – 2D
Pokračování populární animované série
je opět plné dobrodružství, legrace
i kouzel.
pátek 23. února, 17.30 hodin
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
– 2D
Film líčí příběh novinářů deníků The
Washington Post a The New York
Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu
označovanou jako Pentagon Papers.
pátek 23. února, 20 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY-2D
sobota 24. února, 17.30 hodin
BLACK PANTHER – 3D
sobota 24. února, 20 hodin
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ – 2D
Josef a Miluška jsou manželé už snad
celou věčnost. Miluška učí aerobik
a svého manžela i dospívající dceru
neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou
ženu miluje, ale má slabost i pro mladší
a krásnější ženy.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BÍLINA
Do března
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 na Mírovém
náměstí, vstup volný.

Aquasvět Chomutov
pátek 23. února
ODPOČINKOVÝ DEN
Pohádky, knížky, malá dílna
sobota 3. března, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Tvoření z keramické hlíny, podle
šablony a fantazie

středa 14. února, 15:30 hodin
ZIMA JE PRÍMA A ŽÁDNÁ RÝMA
Čtení pro nejmenší
Milý čtenáři – nečtenáři, přijďte si prožít
zimní radovánky v pohádkových příbězích do tepla městské knihovny, čeká
nás také plnění kvízů a malé tvoření.
Vhodné pro děti od 4 do 8 let.
Dětské oddělení, vstup zdarma.

sobota 3. března, 12:30 hodin
PĚNOVKA - KVĚTINOVÁ VÍLA
Tvoření z pěnovky, práce se šablonou, tavnou pistolí

čtvrtek 22. února, 17 hodin
HAWAI OSTROVY
Dobrodružné vyprávění cestovatele a
spisovatele pana Petra Nazarova, který
procestoval několik desítek zemí s fotoaparátem v ruce. Klubovna knihovny,
vstup zdarma.

pátek 16. března, 16 hodin
BALTIE
školní kolo
Postupová soutěž MŠMT

úterý 13. března, 17 hodin
MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Beseda geologa a mineraloga Zdeňka
Dvořáka, který bude hovořit o své knize
Minerály českého středohoří.
Klubovna knihovny, vstup zdarma.
středa 14. března, 15:30 hodin
VÍTÁNÍ JARA
Čtení pro nejmenší
Milé děti, zveme Vás na další pohádkové posezení nad knížkou. Jarní příběhy
a velikonoční tvoření nás na hřejivé jaro
pomalu připraví.
Vhodné pro děti od 4 do 8 let. Dětské
oddělení MěK, vstup zdarma.

pátek 9. března, 18 hodin
HOLČIČÍ MEJDAN
Přespání pro děti kroužku rebelky,
s sebou spacák, přezůvky, hrnek

sobota 17. března, 10 hodin
JUMP ARÉNA ÚSTÍ NAD LABEM
Výlet pro všechny členy kroužku
Stonožka

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

středa 19.00 hodin
JEMNÁ JÓGA

Jarní prázdniny 19. - 25. února
pondělí 19. února
TANEČNÍ DEN
Pohyb, tanec a k odpočinku malá dílna

čtvrtek 18.00 hodin
JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
A PEVNÉ BŘÍŠKO

úterý 20. února
SPORTOVNĚ AKČNÍ DEN
Laser aréna Most, bowling
středa 21. února
MINECRAFTÍ DEN
výtvarné tvoření, počítače
čtvrtek 22. února
KOUPACÍ ČTVRTEK

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: ucha, ostrov, níže, tiše, psík, nebe, maličký, hrabat, klus, laciný, pštros, javor
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