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Historie zdravotnictví v Bílině
II. DÍL

Na návštěvě Okresního archivu v Teplicích 1.3.2017
jsme z archivních materiálů Bíliny prostudovali karton
č. 118, nazvaný „NEMOCNICE“. Tento karton obsahoval
23 složek. Složka č. 1836 byla věnována zdravotní péči
v Bílině v letech 1892 až 1913, ve složce č.1837 byly
materiály zdravotní komise v Bílině z let 1893 až 1895.
Složka č. 1838 obsahovala informace zdravotní policie,
zde šlo především o čistotu města, dále o veterinární
službu a o jmenování pohodného v Bílině, vše v období
1894 až 1913.
V další složce č.1839 bílinského kartonu 118 byly
zařazeny archivní materiály NEMOCNICE, které pocházely z období let 1856 až 1909. Převážně šlo
o soupisy inventářů, účty, nájemní a jiné smlouvy. V těch-

to listinách byl používán jazyk většinou německý, v menšině český.
Z uvedených dokladů je patrno,
že financování nemocnice v Bílině
v této době měl na starosti obecní
(městský) úřad bílinský.
Zajímavý byl případ ze složky
NEMOCNICE, kvůli kterému si v
průběhu března 1871 až února
1872 vyměnil obecní úřad v Bílině
s obecním úřadem královského
města v Lounech několik dopisů
doplněných přílohami (účty s náklady léčení za pobyt, léky, obsluhu). Oba úřady si za uvedený
průběžný rok vyměnily navzájem
11 dopisů, které se týkaly daného
případu. První odpověď z Loun ze 4.dubna 1871 zařazujeme jako opis:
„Slavný úřade obecní v Bylině. Vyřizujíce ctěný přípis
Váš, kterýž i s přílohami vracíme, sdělujeme, že Antonín
Hanzlík zdráhá se zaplatiti za svého čeledína Antonína
Důdla 10 zl 53 k. Tvrdí totiž, že čeledín ten opil se tak,
že vinnou svou vlastní k onomu neštěstí přišel. Podle
ustanovení §20. a §21. čel. řádu ze dne 7.dubna 1846
nebyl by tedy Ant. Hanzlík povinnen léčebný náklad 10
zl. 53 k zapraviti, nýbrž čeledín sám, po případě obec
jeho příslušná. Antonín Důdl přináleží do Hrádecka, okr.
Královice u Plzně.
Z obecního úřadu lounského dne 4.dubna 1871 připojeno kulaté razítko: RADA KRÁL. MĚSTA LOUN, podepsán
Náměstek purkmistrův.“

Nakonec Louny Bílině předmětnou částku uhradily, po
částech, vždy po dvou zlatých měsíčně. Z uvedeného je
zřejmé, že i před 145 lety se v Bílině dokázali postarat o
opilce. A to i z daleka.
Budova nemocnice stále ještě existuje, je pořád pěkná a
je na ni uveden rok 1883. Nachází se na křižovatce ulic
Nemocniční (případný název ulice) a K. H. Máchy, z této
křižovatky pak pokračuje dále ulice Důlní.
Z archivních materiálů je doloženo, že ve výše uvedené
lokalitě, za železniční tratí a poblíž nádraží Bílina –
město, byla nemocnice Bílina jako lůžkové zdravotnické
zařízení provozována déle než 50 let.
Je možné, že k přestavbě této městské nemocnice v Bílině v roce 1883 se vyjadřoval nebo s ní radil další již třetí
člen slovutné bílinské lékařské rodiny Reussů, August
Leopold Reuss (*5.listopadu 1841 v Bílině, +4.září 1924
ve Vídni), byl synem Augusta Emanuela von Reusse a
vnukem Franze Ambrosia Reusse.
August Leopold Reuss promoval ve Vídni roku 1865, v
roce 1867 se stal chirurgem a v roce 1870 pak oftalmologem, očním lékařem. Provozoval rozsáhlou praxi,
byl přednášejícím profesorem a ředitelem oční kliniky
ve Vídní. Je zajímavé, že na plánku přestavby městské
nemocnice v Bílině z roku 1883 je část této nemocnice
vyhrazena právě pro léčení pacientů s očními chorobami.
Je dobře, že bílinská lékařská rodina Reussů , jejíž členové se tolik zasloužili o bílinské lázně a jistě i o zlepšení
zdravotního stavu občanů Bíliny i klientů zdejších lázní,
má v Bílině u areálu lázní a zřídla Bílinské kyselky svůj
pomník, památník.

MUDr. Josef Chudáček vzpomíná na zdravotnictví v Bílině v šedesátých letech:
Vyprávění MUDr. Josefa Chudáčka, lékaře bílinské interny, kardiologa, primáře a dlouholetého ředitele i jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o. v Bílině, zapsal v letech
2010 až 2013 Ing. Richard Hazdra.
Až do roku 1964, roku otevření nově postavené nemocnice a polikliniky na Pražském Předměstí Bíliny, byla zdravotní péče v Bílině rozdělena do několika pracovišť. Ta byla
rozmístěna po celém městě.
Obvodní ordinace pro dospělé:
Budově OÚNZ v Želivského ulici se určitou dobu říkalo „stará poliklinika“. Tady se nacházel obvod č.1, kde léčil pacienty MUDr. Josef Pavelec (*1928) spolu se zdravotní sestrou
Naďou Hazdrovou. MUDr. Pavelec, zvaný Dany, pak nahradil MUDr. Závodského ve funkci ředitele NsP Bílina a na obvodě č.1 vystřídal MUDr.Pavelce MUDr. Jiří Kaplan. Dr.
Kaplan byl mimo medicínu amatérský kameraman se 16-ti mm filmovou kamerou. Ze Želivského ulice se tento obvod spolu s ostatními přesunul v roce 1964 do nově postavené
budovy polikliniky v ulici Pražská 206/95 (výpadovka z Bíliny na Louny). Během následujícího roku se pak MUDr. Kaplan odstěhoval do Nové Role a v obvodě č.1 v přízemí
nové polikliniky ho od 1.9.1965 nahradil MUDr. Vladimír Volman , který byl již rok (od 1.9.1964) 1. sekundářem na interním lůžkovém oddělení ve druhém patře nové budovy
a současně obvodním lékařem v Břežánkách. Na obvodě č.1 vystřídala zdravotní sestru Naďu Hazdrovou sestra Dana Šímová a od roku 1976 zdravotní sestra Jitka Zemanová.
MUDr. Morávek byl obvodním lékařem na obvodě č. 2 (Sídliště SHD čp. 17). Ten posléze odešel do Tachova. Na tomto obvodě byl nahrazen MUDr. Jaromírou Oppelovou, která
přišla z České Kamenice. Je zajímavé, že děti dr. Oppelové byly ve zdravém prostředí České Kamenice často nemocné, nezdravé prostředí v Bílině je však uzdravilo. Na obvodě č.2
pracovala zdravotní sestřička Ilona Otrubová postupně u obou lékařů.
Nevíme, jestli byl před rokem 1964 obsazen, ani kterým lékařem, obvod č. 3. Jeho lékařka MUDr. Anna Profousová přišla do Bíliny až v roce 1968, takže nastoupila přímo do
nové budovy NsP. Zdravotními sestřičkami na obvodě č. 3 postupně byly Jana Jandů, Věra Sinčáková, Helena Korousová a Pavlína Eliášová.
Potom zde léčil MUDr. Josef Fadrhonc (*1914) – obvodní lékař obvodu č. 4 v Bílině. Jeho rozsáhlý venkovský obvod zahrnoval i řadu vesnic ve středohoří. Do r.1964 ordinoval
MUDr. Fadrhonc v tehdejší ulici Pionýrů (nyní Břežánská ul.), pak byla obvodní ordinace č. 4 přesunuta do nové budovy NsP, Pražská 206/95. Zdravotní sestřičkou na tomto
obvodě byla Božena Dědková. Doktor Fadrhonc měl dvě dcery, obě se upsaly zdravotnictví. Dcera Alena pracovala jako zdravotní sestra na obvodě č.6, dcera Dana se stala zubní
laborantkou.
V obvodní ordinaci Za Chlumem byla lékařkou MUDr. Marie (Máša) Horáčková. Známým lékařem v Bílině byl MUDr. Jan Žižka, obvodní lékař, který ordinoval v budově OÚNZ
v Želivského ulici. Později pracoval jako lékař sociálního zabezpečení v Teplicích, kam dojížděl. Zahynul při srážce s náklaďákem u Tuchlova. Bílinským pacientům se věnoval i MUDr.
Jaroslav Pávek, starší lékař, který často zastupoval na obvodě v Hostomicích. Ten do Bíliny přišel z Hradce Králové. Další lékař, MUDr. Josef Stehlík, pracoval ve dvojitém obvodě
Kostomlaty – Světec, kam patřila i řada dnes již zaniklých obcí (podobně, jako tomu bylo u MUDr. Fadrhonce). Na tomto obvodě pracovala zdravotní sestra Jarošová, manželka
místního lesního. Dr. Stehlík se pak odstěhoval do svého rodiště v Manětíně u Plzně a do obvodu za něho přišla MUDr. Emílie Krauštengelová . Lékařem obvodní ordinace v Ledvicích
byl MUDr. Praj. Jeho dcera MUDr. Prajová byla dlouhodobě primářkou gynekologie v Duchcově. MUDr. Rudolf Tomiška spolu se zdravotní sestrou Olgou Cipínovou ordinoval
v obvodní ordinaci pro obyvatele Břežánek (kde existovaly i ordinace tamních závodních lékařů). V Břežánkách ordinoval svého času též MUDr. Janke, který byl v medicíně činný
až do svých devadesáti let. Do roku 1960 patřily k bílinskému okresu i další obce, dnes patřící k jiným okresům. Například Braňany (dnes okres Most), kde byla snad lékařka.
Dalším bílinským obvodem byla Libčeves , dnes okres Louny, kde na obvodě ordinoval svérázný lékař a do jisté míry i polyhistor MUDr. Jaroslav Frýza.
Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz
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Tři sta bytů za více než šedesát
milionů, cena není konečná
Pavlína Nevrlá
Při veřejném setkání se na bílinské
radnici sešli obyvatelé města s veřejností. Hlavním tématem setkání
byl záměr výkupu bytů ze soukromého vlastnictví do majetku města,
čímž by se dalo zabránit přílivu nepřizpůsobivých. “Když neuděláme
nic, situace se nezlepší. Ve výkupu
bytů vidíme jednu z mála možností,
jak z nezanedbatelné části zabránit
úplné devastaci některých domů a
přistěhování se dalších problémových nájemníků. Nemáme žádný
problém se starousedlíky ve městě,
ale s těmi nově příchozími, kteří k
Bílině nemají žádný vztah a neberou ji jako svůj domov, proto se tu
většina z nich nebude nikdy chovat
slušně. Pokud se nám podaří byty
vykoupit, bude to první krok, aby
se v Bílině žilo lépe, aby odtud lidé
neodcházeli,” uvedl starosta Oldřich
Bubeníček s tím, že výkup bytů je
součást projektu Bílina - bezpečné
město, který dále zahrnuje i prevenci před sociálně-patologickými jevy,
kontroly zneužívání sociálních dávek, dodržování veřejného pořádku
a mnoho dalších opatření vedoucích ke zkvalitnění života ve městě.
Při zasedání se lidé dozvěděli konkrétní informace, které s výkupem
bytů souvisejí. “V současné době se
jedná o 353 bytů, které by město podle nabídky majitelů odkoupilo za
66 milionů korun. To je však zatím
jen nabídka, kterou nikdo doposud
neakceptoval. V úvahu musíme vzít
úvěry i zůstatky na účtech spole-

KRÁTCE
Přání k MDŽ
Dodatečně přeji krásný
svátek všem ženám, které jej
oslavily 8. března při Mezinárodním dni žen. Ze srdce vám přeji
hlavně hodně lásky od vašich blízkých.

Oldřich Bubeníček, starosta města

čenství vlastníků jednotek, kdy jsou
úvěry zhruba o patnáct milionů
vyšší než zůstatky. Další náklady
představují rekonstrukce bytů, které jsou opravdu zdevastované. Ty
by podle současných předpokladů
měly činit celkem asi 41 až 45 milionů, přičemž by město mohlo získat
na opravy až 30 milionů z dotací,”
poskytl konkrétní údaje veřejnosti
předseda komise pro výkup bytů
Pavel Musil.
Záměr výkupu bytů podpořil také
zástupce společnosti Newton Business Development, která vypracovala strategii poukazující na
všechna pozitiva i negativa. “Naše
doporučení zní, aby město byty vykoupilo. Není žádná jiná síla, která
by mohla do bytového fondu a do
cenové politiky ekonomicky vstoupit. Pokud toto město neučiní, byty
budou ve stále horším stavu, tím
pádem budou pronajímány za nižší a nižší cenu. Obchodníci s bídou
budou chtít nadále vydělávat, tím
pádem nebudou do domů investovat a ty budou ještě více chátrat, až
se zdevastují úplně,” upozornil Da-

vid Průdek s tím, že na stavu nyní
problémových domů závisí i hodnota okolních nemovitostí. “Jakmile
budou byty v majetku města a budou bezproblémové, opět porostou
i ceny okolních nemovitostí,” dodal.
Kyselka i obchvat
Přítomné také zajímalo, co se děje
v lázeňském parku. “Tam začala
postupná revitalizace jak budov, tak
i parku. Opravená byla jedna část
inhalatoria a zjara se začne s opravou historického mostu, který je
ve špatném stavu. Opravy by měly
trvat několik měsíců,” uvedla druhá
místostarostka Zuzana Bařtipánová.
Aktuální informace dostali lidé také
k obchvatu města. “Všechny varianty, které byly dosud prověřované,
vyšly jako příliš nákladné. Momentálně se prověřuje varianta tunelu,
který by vedl pod současnou hlavní
silnicí 1/13. Zřejmě je to už poslední varianta. Nyní se bude provádět
geologický průzkum, pokud by vyšel dobře, připravila by se studie.
Stavět by se pak začalo asi za deset
let,” uzavřel Oldřich Bubeníček.

Město Most se seznámilo s projektem Bílina - bezpečné město
Nedávno jsme zmínili zájem okolních měst o náš projekt Bílina
- bezpečné město. Nechtěli jsme
uvádět konkrétní města bez jejich
souhlasu. Nyní však proběhlo na
naší radnici společné jednání se
zástupci města Most k zmíněnému
projektu, který vznikl hlavně z důvodu neúnosné situace s přílivem
nepřizpůsobivých a problémových
občanů do Bíliny. Stejný problém
trápí opravdu většinu měst v našem regionu. Za město Most přijela
na společné jednání náměstkyně
primátora Markéta Stará se svými
dvěma kolegyněmi. Za město Bílina se jednání účastnila místostarostka Vendula Vodičková, místostarostka Zuzana Bařtipánová,
radní a člen pracovní skupiny Jiří
Konárek a předseda pracovní skupiny Pavel Musil. O složení v této
podobě požádali kolegové z Mostu,
kteří se i osobně zúčastnili veřejného setkání s občany, které v našem

3

městě k tomuto tématu proběhlo.
Zástupci města Most zhodnotili
průběh setkání s občany jako velice podařený, a to od prezentace
až po kladné reakce občanů, mezi
kterými seděli. Na společném jednání jsme na zástupce města Most
přenesli všechny možné informace,
zkušenosti a znalosti, které jsme v
rámci příprav tohoto projektu získali. Projekt jsme představili opravdu dopodrobna a neopomenuta
samozřejmě nezůstala ani opravdu
aktivní účast opoziční TOP 09, bez
které by celý projekt byl asi pouze
zpracovaná Strategie revitalizace
Teplického předměstí.
Sami jsme se divili, kolik toho můžeme k dané problematice kolegům
sdělit. Město Most, lépe řečeno
jeho zástupci, jsou si po dlouhém
boji s touto problematikou vědomi, že bez kontroly nad zneužívaným bytovým fondem je to boj s
větrnými mlýny. Jejich hodnocení

naší práce nás opravdu potěšilo. V rámci jednání jsme zmínili
i konečný termín, do kdy se musí
naši političtí zástupci rozhodnout.
Náměstkyně primátora se svým
doprovodem k termínu, na základě
námi prezentovaných informací,
prohlásila, že rozhodování by snad
mělo být pouze formalitou, jelikož
si nedovede představit politika,
který by pro takto připravený projekt nehlasoval. Všem přítomným
zástupcům koalice byla zmíněná
pochvalná slova určitě příjemná.
Setkání, i nad takto ožehavým
problémem, bylo velice příjemné
a přátelské. Všichni přítomní se
shodli, že aktivita měst směrem
k výkupu problémových bytových
jednotek se zvyšuje a nikdo nechce
s pomyslným černým Petrem zůstat poslední.
Vendula Vodičková
1. místostarostka města Bílina

Přání
k Velikonocům
Všem obyvatelům
města přejeme krásné
Velikonoční svátky a bohatou pomlázku.

1. místostarostkaVendula Vodičková
a Hnutí nezávislých HNHRM

Poraďte se
s advokátem
V březnu budou lidé moci využít
služeb bezplatné právní poradny
21. 3. 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)

Bankomat umožňuje
i vklad hotovosti
Bankomat v pobočce Komerční banky na Mírovém náměstí v
Bílině nabízí i možnost vkladu
hotovosti při platbě nebo na účet.
S hotovostí tak lidé nemusí čekat
na volnou přepážku.
Vkladový bankomat je novinkou
pobočky, lidé si na něj ještě zcela
nezvykli a zbytečně platí poplatky
za vklad na přepážce. Banka tedy
upozorňuje, že tam klienti najdou
jak klasický bankomat, tak i ten
vkladový. Přes něj mohou dobíjet kredit mobilních operátorů,
platit složenky, ověřovat zůstatek
na účtu a právě vkládat hotovost.
Postup není složitý a je na bankomatu podrobně popsaný.
Bankomat je dostupný čtyřiadvacet hodin denně.
(red)
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Drahá kola se díky práci strážníků vrátila
Bílinským strážníkům se podařilo vrátit odcizenou věc majiteli, který ani netušil, že o ni přišel.
Sázka na intuici a znalost místních
poměrů se vyplatila. “Vše začalo
při běžné kontrolní činnosti hlídky v nočních hodinách. Strážníci
uviděli dvě nepřizpůsobivé osoby,
o kterých věděli, že dodržování
zákonů a vyhlášek jim příliš neříká, jak projíždí městem na velmi
drahých horských kolech. Zastavili je a chtěli zjistit, kde muži ke
kolům přišli. Ti však odpovídali

velmi zmatečně, nejprve tvrdili,
že je dostali, pak že je koupili. Strážníci tedy pojali důvodné
podezření, že kola pocházejí
z trestné činnosti a zajistili je,” popsal ředitel Městské policie Bílina
Petr Kollár.
Na strážníky dále čekala mravenčí
práce. Hledali na kolech výrobní čísla či štítky prodejců a podle
nich pátrali, kde byla kola prodána. Když se podařilo zjistit prodejce, hledal se dál současný majitel.
“Jednalo se o velmi drahá kola,

kterých majitel cyklosportu příliš
za rok neprodá. Proto věděl o dvou
kupujících. Podařilo se nám je kontaktovat. Jeden z nich měl svá kola
doma, zato druhý je měl přes zimu
uskladněné v kočárkárně domu
v Teplicích. Záhy zjistil, že tam
už nejsou,” uvedl ředitel.
Horská kola v hodnotě čtyřiceti
tisíc korun se tedy vrátila majiteli, který byl překvapen a velmi
strážníkům za jejich práci děkoval.
Krádež nyní šetří policie.

minality nebo obsluhu kamerového systému. Trápí nás nedostatek
strážníků, avšak to je problém
mnoha měst. V náborech nových
kolegů budeme tedy pokračovat i
letos,” uvedl ředitel Městské policie
Bílina Petr Kollár.
Zjištěných či projednaných přestupků bylo v loňském roce celkem
2 333, kontrolovaných osob pak 3
075. Za nejproblémovější lokalitu
města se dá považovat centrum
města, SUNN a nádraží. Tam se
různými problémy strážníci zabývali v 1 200 případech. Lidé tam
porušovali zákony nebo vyhlášky
hlavně v oblasti dopravy a veřejné-

ho pořádku. “Počty řešených případů meziročně poklesly, ve srovnání s rokem 2016 zhruba o pět set.
Důvodem je také cílené zaměření
na problémové lokality jak ze strany strážníků, tak i policistů či odborů města,” doplnil ředitel.
Městští strážníci ve spolupráci s
dalšími institucemi uspořádali
loni 218 kontrol heren, při kterých
zjistili 735 osob, u nichž bylo podezření na zneužívání dávek státní
sociální podpory. “V několika případech se i strážníci podíleli na odhalení černých heren, případně na
nelegálním provozování výherních
hracích automatů. Tyto poznatky

byly předávány buď celní správě či přímo policejním orgánům.
V letošním bude docházet k dalším
legislativním změnám upravující
hazardní hry včetně vytvoření registru osob se zákazem hraní jakékoliv hazardní hry,” informoval
Petr Kollár.
Strážníci loni uložili celkem 864
pokut, což je o více než dvě stě
méně než v roce 2016. Lidé za své
prohřešky zaplatili 242 tisíc korun.
Služeb bílinské městské policie
využívají i některé spádové obce,
nejčastěji loni vyjížděli do Světce a
Hrobčic.

(pn)

Počty přestupků loni klesly, kontrol přibývá
Pavlína Nevrlá

Přes dva tisíce případů a více než
tři tisíce zkontrolovaných osob
mají na svém účtu městští strážníci za minulý rok. Z výroční
zprávy vyplývají i další zajímavá
fakta. “Celkově můžeme loňský
rok zhodnotit kladně. Daří se nám
díky různým opatřením snižovat
počty trestného jednání činů, zajišťovat vyšší bezpečnost obyvatel
a zapojovat se do různých projektů,
díky kterým můžeme zaměstnávat
například asistenty prevence kri-

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Tůrováním rušil obyvatele

Hlasitým tůrováním auta v Teplické ulici na sebe upozornil muž, který
svým chováním rušil tamní obyvatele. Ti se obrátili na městské strážníky.
Hlídka na místě uviděla vůz značky
BMW a záhy zjistila, že nemá technickou kontrolu. Majitel auta se k hlasitému vytáčení motoru přiznal. Strážníci
jej poučili o nevhodném chování a věc
oznámili odboru dopravy.

Pil, ale platit nechtěl

Obsluha restaurace Bašta přivolala
strážníky kvůli problémovému hostu,
který nechtěl zaplatit za vypitá piva.
Prý mu jich obsluha naúčtovala moc.
Hlídka přítomné na místě seznámila s
možností řešení občansko-právní cestou. To nakonec nebylo potřeba, protože se muž druhý den do restaurace
vrátil, dlužnou částku zaplatil a za vše
se omluvil.

Sousedky si příliš nerozumněly

Ne příliš dobré sousedské vztahy mají
někteří obyvatelé domu v ulici Sídliště
Za Chlumem. Na strážníky se obrátila
žena, která tvrdila, že jí její sousedka

dělá naschvály a nahlas si pouští hudbu.
Strážníci zjistili, že se jedná o tytéž sousedky, jejichž spory řešili o pár dní dříve.
Opět tedy vyjeli na místo, ale v domě byl
klid. Žádnou hlasitou hudbu neslyšeli
ani sousedé. Žena, která ji měla pouštět
prý doma spala. O hodinu později však
na místo strážníci jeli znovu. Opět se na
ně obrátila stejná žena, která tvrdila, že ji
sousedka nadávala a strčila do ní. Ta to
však popřela. Na místě byla již i dcera
oznamovatelky, která přivolala sanitku.
Strážníci případ předali k dořešení policii.

Knihovnicím vyhrožoval

Zaměstnankyně knihovny na Mírovém
náměstí přivolali strážníky, protože měli
problém s jedním návštěvníkem. Ten
obýval u počítače a zdálo se mu, že se
mu knihovnice posmívají, proto jim začal vulgárně nadávat a na agresivitě postupně přidával. Hlídka se na místě muže
snažila uklidnit, ale ten ji ignoroval. Po
chvíli však začal být agresivní i na strážníky a chtěl je napadnout. Byl tedy vyveden z budovy, kde se jeho chování začalo
mírnit. Poté musel na služebně vysvětlovat své chování.
(pn)
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Inhalatorium znovu získává ztracený lesk
Při Májovém jarmarku na začátku
května se veřejnosti po letech otevře inhalatorium na Kyselce. Přední část budovy je po rekonstrukci.
“Ukončili jsme práce na první etapě oprav, které začaly v loňském
roce. Letos chceme zajistit přívod
minerální vody a v příštím roce se

bude konat druhá etapa oprav, tedy
rekonstrukce zadní části budovy,”
uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.
V květnu bude veřejnosti zpřístupněná část inhalatoria s pítkem. To
o jarních slavnostech ještě zprovozněné nebude, ale na podzim při

oslavě Dne horníků by si již lidé
měli moci načepovat minerálku.
“Řadu let nebyl pramen lidem k
dispozici. Nyní jej nabídneme při
různých akcích, které na Kyselce
bude město pořádat. Do budoucna
bychom chtěli zajistit provoz pítka
ještě častěji, alespoň o turistickou

sezónu,” doplnila místostarostka.
Při první etapě oprav byly zrekonstruované rozvody elektřiny, osvětlení, skleněná kopule, omítky, stropy, vyměněné radiátory či kliky a
vyčištěné schodiště i zábradlí.
(pn)

Foto 2x: Martina Aubrechtová

Revitalizace náměstí začíná
V těchto dnech začne revitalizace Mírového náměstí. Po vyřízení
potřebných dokumentů odstartují
v druhé polovině března stavební práce. „Největší změnou bude
parkování po obvodu, díky tomu
se náměstí krásně otevře a vynikne historická kašna nebo morový
sloup,“ uvedl starosta města Oldřich Bubeníček. Zhotovitelem prací
je firma Metrostav. Na fotografii je
starosta města s oblastním ředitelem pro Ústecký kraj firmy Metrostav Romanem Vildnerem při podpisu smlouvy.
(red)

NAVRHNĚTE, CO BUDE V PROLUCE
POD SVAHEM
V únoru skončily práce na sanaci sesuvu v Pražské ulici. Nyní je
svah zpevněný kamennou kaskádou a prostor pod ním je upravený.
Otázkou je, čím vzniklou proluku
zaplnit. “Uvítáme jakýkoli nápad,
který lze zrealizovat a bude do prostoru vhodný. Chtěli bychom se od
veřejnosti dozvědět, zda-li by tam
uvítali odpočinkovou zónu, malé
dětské hřiště nebo cokoli jiného,”
uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.
Lidé mohou posílat své nápady
na adresu bilinsky-zpravodaj@
seznam.cz nebo volat na telefonní
číslo 774 564 894. Lze také uvést, co
by v místě být nemělo a proč. (pn)

Dva tenisové kurty
zakryje vytápěná hala
Zahrát si tenis v teple i přes zimní období bude od letošního roku
možné na bílinských kurtech. První dva kurty na podzim zakryje
vyhřívaná nafukovací hala. “Pod
kurty se nejprve připraví betonový
věnec s kotvami, ten se pak překryje novým povrchem. Tyto práce
začnou zjara. Přes sezónu budou
oba kruty sportovcům k dispozici a
po sezóně se začne s instalací haly.
Ještě v letošním roce ji budou moci
tenisté využívat,” sdělila 2. místostarostka Zuzana Bařtipánová.
Výhodou nafukovací haly je hlavně
vytápění teplým vzduchem, který
neustále cirkuluje. Po zimě odborná firma halu opět odinstaluje
a uskladní.
(pn)

Ulice 5. května
dostane novou silnici
i chodníky
S příchodem letních měsíců by
měla začít rozsáhlá rekonstrukce
ulice 5. května. Od budovy Severočeských dolů až na konec ulice
u podjezdu na Kyselku bude nový
povrch komunikace, zasíťování
i chodníky. Od křižovatky ulice
5. května a Spojovací směrem na
Újezdské Předměstí dojde k rozšíření komunikace, aby se zlepšila
průjezdnost, přibudou parkovací
místa a v místě současné autobusové zastávky bude takzvaný záliv.
Travnaté plochy budou upravené,
nové budou odpadkové koše. (pn)
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Ve městě porostou desítky nových stromů

Usychající akáty nahradí nové jírovce pleťové

Foto: Pavlína Nevrlá

Místo jabloňového sadu porostou mladé listnaté stromy

Foto: Helena Volfová

Nové stromy, keře i květiny budou
zjara vysazené v různých částech
města. Někde nahradí přestárlé
dřeviny, jinde se bude jednat o novou výsadbu.
Mladé jírovce pleťové, případně lípy
srdčité nahradí stromořadí akátů
podél řeky Bíliny od kruhového
objezdu u radnice směrem na Kyselku. “Akáty, které tam jsou nyní,
usychají vlivem hnilobných chorob

i vandalů. Jírovce jsou odolnější
a jejich koruna bude výše posazená, takže na ni vandalové lehce
nedosáhnou,” uvedla vedoucí oddělení životního prostředí Helena
Volfová. Nově na místě poroste
zhruba čtyřicet stromů.
Mladé stromy porostou také
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou. Tam různorodé druhy
dřevin nahradí přestárlý jabloňový

sad, navrženy k výsadbě jsou například platan javorolistý, lípa srdčitá
nebo hrušeň Calleryova. “Vysazovat budeme i podél hlavní silnice
1/13 u Teplického Předměstí. Tam
z okrasných keřů bude vytvořena
protihluková a protiprašná stěna,”
doplnila vedoucí.
Další výsadba se bude realizovat
v Jenišovské ulici. Na volném prostranství mezi panelovými domy

přibude několik listnatých stromů.
Nad garážemi poroste nová lipová alej. Město v jarních měsících
obnoví parčík za dětským hřištěm
v proluce na náměstí. Vyvýšený záhon bude doplněný pnoucími rostlinami a okrasnými keři, přibude
i nový mobiliář. Tím tam vznikne
klidná odpočinková zóna. Nové
listnaté stromy porostou také
u praktické školy.
(pn)

Přípravy na provoz bezemisní
městské hromadné dopravy v Bílině jsou v plném proudu. Společnost Arriva City, která MHD
v Bílině zajišťuje, nyní vyřizuje potřebné dokumenty. “Ukončili jsme
výběrové řízení na dodavatele elek-

trobusů, nyní probíhají formální
kroky nutné k uzavření smlouvy
a zveřejnění vítěze výběrového
řízení. Předpokládáme dodání
elektrobusů do konce srpna letošního roku,” uvedl jednatel společnosti Martin Bělovský. Kdy přesně

začnou elektrobusy v Bílině jezdit, ještě není pevně rozhodnuto.
“Na závazné stanovení faktického
zahájení provozu je v tuto chvíli
ještě brzy,” dodal jednatel.
Elektrobusy by měly jezdit na všech
linkách ve městě. Pro cestující

nenastane žádná negativní změna, cena jízdného zůstane stejná.
Zvýší se však komfort jízdy, protože elektrobusy budou zcela nové,
a navýší se zřejmě i přepravní kapacita.

Přípravy na bezemisní dopravu pokračují

(pn)

NÁZORY RADNÍCH
Vážení spoluobčané,
rád bych se s vámi podělil o jednu závažnou skutečnost, která mě
trápí.
Jelikož jsem radním města, myslím si, že je mou povinností vás
informovat o podivném hospodaření hokejového klubu HC
Draci Bílina. Nechci, aby se opakoval tlak rodičů na zastupitele
města, jak tomu již v minulosti
bylo. Děti přišly na zastupitelstvo
města v dresech a s hokejkami,
rodiče pokřikovali na vedení
města, že jsou zlodějové. Město
ani zastupitelé však za finanční
problémy klubu nemohlo, jde to-

tiž o spolek, který město neřídí.
Odpovědnost za daný stav tedy
nesl někdo jiný.
Rád vysvětlím, proč vlastně píši
tento článek. HC Draci Bílina
dlužil městským technickým
službám 316 000 korun za pronájem ledové plochy. Od září hokejisté požadované platby neplatili,
ledovou plochu přesto nadále
využívali.
Již druhým rokem podporuje město sportovce celoročním
finančním příspěvkem na provoz daného klubu. Mládežnický
hokej dostal na rok 2017 částku
1 350 000 korun. Jednou z podmínek žádosti na příspěvek je, že

klub nesmí mít dluh vůči městu.
To se ale v případě hokejového
klubu nestalo. Vedení místo vysvětlení, proč pronájem ledové
plochy neplatí, začalo vyhrožovat, že mládežnický hokej v Bílině skončí. Nakonec byl dluh
uhrazen a město opět hokejovou
mládež finanční částkou 1 350
000 korun podpořilo.
Ptám se tedy, jak je možné, že vedení technických služeb neoznámilo městu dluh, který hokejisté
v pronájmu ledové plochy měli?
Jak asi dopadne vyúčtování hokejového klubu k 31. 12. 2018, když
letošní rok začínají částkou, která
je „menší“ o 316 000 korun?

Proč jsou rodiče slepí a nevidí
problém, který v klubu je? Město
opravdu nemůže za to, jak hokejový spolek hospodaří.
Proč si v okolních městech shánějí sponzory a v Bílině tomu tak
není?
Na to, kde se náhle objevily peníze na uhrazení dluhu, se raději
neptám.
Na závěr bych vám chtěl trochu
se zpožděním popřát v roce 2018
hodně pohody, zdraví a úspěchů.

Jiří Urbánek,
radní města

ZPRAVODAJSTVÍ

16. BŘEZNA 2018

7

Dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti
V roce 2018 lze opět čerpat finanční dotaci z rozpočtu města pro
zdravotně postižené nezletilé děti.
Žádost je potřeba podat nejpozději
do 30. září 2018.
Podmínky pro získání finančního
příspěvku na zkvalitnění života
zdravotně postiženého nezletilého
dítěte, které je dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu, je držite-

lem průkazu osoby se zdravotním
postižením označeným symbolem
„ZTP“ a „ZTP/P“ upravují nová
pravidla pro poskytování dotace
pro zdravotně postižené nezletilé
děti. Zásadní změnou, pro získání
dotace, je zrušení podmínky nároku na dávku „příspěvek na péči“.
Pravidla pro poskytování dotace
včetně formuláře žádosti jsou do-

stupné na Informačním serveru
města Bíliny, webových stránkách
www.bilina.cz – Městský úřad –
Odbory MěÚ – Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví – Formuláře
– Žádost pro zdravotně postižené
nezletilé děti, Pravidla pro poskytnutí dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. V případě potřeby
poskytnou další informace pracov-

níci odboru sociálních věcí a zdravotnictví v kanceláři č. 207 nebo č.
208 v budově městského úřadu na
Žižkově náměstí. Kontaktovat je
můžete i na telefonních číslech 417
810 840 a 417 810 925.
Loni město poskytlo dotaci deseti
žadatelům v celkové výši necelých
88 tisíc korun.
OSVaZ

Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti
1) Žadatel dotace je nezletilý občan České republiky ve věku od 1 roku do 18ti let, který je dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem „ZTP“ a „ZTP/P“ a má trvalé bydliště na území města Bíliny.
2) O dotaci lze žádat na základě vyplněné žádosti na předepsaném tiskopise. Žádost si lze vyzvednout v kanceláři č. 207 nebo č. 208 odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo vytisknout z webových stránek Města Bíliny.
3) Žádost je možno podat v podatelně městského úřadu nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
4) V žádosti musí být uveden účel a způsob použití dotace. Dotace se může použít na investiční (např. spoluúčast při zakoupení zvláštních pomůcek) i neinvestiční náklady (např. doplatek na služby, koupě materiálního vybavení). Dále je nutné doložit doklady uvedené v žádosti o dotaci pro
zdravotně postižené nezletilé dítě.
5) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provede předběžnou veřejnosprávní kontrolu žádosti o dotaci při přípravě materiálů před jejich zpracováním.
6) Využití dotace podléhá kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
7) Žadatel je oprávněn v kalendářním roce požádat o dotaci pouze jedenkrát.
8) Žádost lze podat v termínech od 1.1. do 30.9. kalendářního roku.
9) O poskytnutí dotace rozhoduje Rada města Bíliny s přihlédnutím k vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví a sociálně zdravotní komise.
10) O poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva, která bude pro obě strany závazná.
11) Přiznaná dotace bude vyplacena převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.
12) Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 10 000 korun.

Sauna po rekonstrukci zahájila provoz
Začátkem února byla po rekonstrukci znovu zprovozněna suchá
sauna a občerstvení v plavecké hale.
Objekt B plavecké haly, tedy část
se saunou a občerstvením, se začal opravovat začátkem července,
ihned po skončení sezóny.

Vstupní hala a prostor občerstvení
zůstaly na svém místě, přibylo však
zázemí pro obsluhu. Kapacita osmi
osob v sauně a dvaceti osob v šatně
zůstala zachována, prostor se ale
celkově zvětšil. Vše je přizpůsobeno i pro návštěvu handicapovanou

osobou. Sauna dostala zcela novou
kabinu, vyměněné byly i povrchy a
ostatní zařízení a vybavení. Provoz
je nyní moderní, efektivní a odpovídající platným hygienickým předpisům. Provozní doba sauny je v pondělí a v pátek od 13 do 20 hodin a v

sobotu od 17 do 20 hodin pro muže,
v úterý a ve čtvrtek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin
pro ženy. Ve středu a v neděli od 13
do 20 hodin je společná. Občerstvení a dětský koutek jsou otevřené každý den od 10 do 19.30 hodin. (pn)

Potravinová pomoc lidem bez přístřeší
Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví společně
se strážníky předávali začátkem
února 2018 oblečení a potraviny
lidem bez přístřeší. Balíčky obsahovaly kakaový nápoj, čaj, polévku,
hovězí nebo vepřovou konzervu,

rybičky, marmeládu, vitamíny, pitnou vodu, rýžové nebo kukuřičné
chlebíčky.
Tato akce se poprvé konala v prosinci 2017. Kvůli nízkým teplotám
bylo předáno také teplé oblečení ze
sociálního šatníku.

Lidé bez přístřeší byli opakovaně
informováni o tom, že pokud teplota klesne pod minus 5 stupňů, lze
bezplatně využít noclehárny v bytovém domě Důlní 425. Všem byla
rovněž opakovaně nabídnuta pomoc při řešení jejich tíživé situace.

Balíčky s potravinovou pomocí
pro bílinské obyvatele bez přístřeší
opět poskytla nezisková organizace
K srdci klíč, o.p.s.
(red)
Zdroj: OSVaZ
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Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou
Lenka Brunzová začala pracovat
v Hornické nemocnici s poliklinikou v roce 1989 jako zdravotní
sestra na zubním oddělení, poté
dvanáct let pracovala na rehabilitačním oddělení a nyní je čtyři roky
staniční sestrou LDN A. Na svém
oddělení řídí a kontroluje kvalitu ošetřovatelské péče, odpovídá
za dodržování ošetřovatelských
standardů, zpracovává administrativní agendu spojenou s chodem
oddělení. Absolvovala postgraduální studium v oboru fyzioterapie,
získala též diplom v oboru specialista v organizaci řízení ve zdravotnictví.
Když jsem se zeptala na její motto, vychrlila na mne neskutečné
množství citátů se slovy, že je ráda

sbírá. Všechny jsem je nestihla pojmout, proto jsem vybrala jeden,
který Lenku asi vystihuje nejlépe: Nikdy nesuď člověka pro to,
co udělal, ale zeptej se, jaký měl k
tomu důvod a kolik měl možností.
Ano, to je celá ona, vždy naslouchá druhým a snaží se najít pokud
možno nekonfliktní a efektivní řešení.
Ve svém volném čase aktivně sportuje, má ráda turistiku a cestování,
ráda si přečte pěknou knihu. Nejraději ale vaří fitness stravu. Sbírá
recepty z celého světa a sama recepty i píše. Škoda, že nemá čas
založit si blog o vaření. Ale třeba se
to jednou podaří.

Vedení Hornické nemocnice s poliklinikou podporuje vzdělávací
aktivity, které vedou k rozšíření
kvalifikace a vzdělanosti svých zaměstnanců. Na zabezpečení vzdělávání svých zaměstnanců se podařilo získat dotaci v rámci projektu
Podpora vzdělávání zaměstnanců
II (POVEZ II). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu České republiky. Školení s názvem Ošetřovatelská péče

o seniory – gerontologické služby
je zaměřeno především na komunikaci s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Umění mluvit a naslouchat je velmi důležitou součástí
práce s lidmi a s věkovou kategorií
senioři obzvláště. Popsat pacientovi jeho diagnózu a následující
léčebný postup je velmi důležité.
Věříme, že i tento vzdělávací krok
bude pro naše zaměstnance přínosem v jejich nelehké práci.

Nemocnice vzdělává své zaměstnance

Helena Marinčáková

Helena Marinčáková

Informace z Hornické nemocnice s poliklinikou
Recepce
Provozní doba: 6 - 18 hodin
Telefon: 417 777 111
18 - 6 hodin - přítomnost strážného
Ordinace praktických lékařů
Hornické nemocnice v Bílině a
ordinace v Hostomicích (MUDr.
Chorvatovič, MUDr. Beníšková,
MUDr. Mühlbauerová) z důvodu naplnění kapacity neregistrují
nové pojištěnce.
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.
Mamologická poradna
MUDr. Šíp

Termíny: každou středu od 15:00
hodin, informace na recepci.
Psychiatrická ambulance
BIALBI s.r.o MUDr. Drahozal
Objednávání klientů na recepci.
Termíny v březnu: 22. 3. od 12 hodin
Termíny v dubnu: 5. 4. a 19. 4. od
12 hodin
Nepřítomnost
MUDr. Šíp (mamologie) neordinuje 21. 3.
MUDr. Štembera (chirurgie) neordinuje 26. 3. - 2. 4. a 3. 5. - 11. 5.
Diaporadna neordinuje 25. 4. - 30.
4.
MUDr. Bartoš (ortopedie) neordinuje 26. 3. - 12. 4.
Lékařská pohotovost pro dospělé
Ordinační doba:
po - pá 17 - 22 hodin
so - ne, svátky 8 - 20 hodin

Stomatologická pohotovost
Ordinační doba:
úterý: 16 - 20 hodin - MUDr.
Yaghiová
středa: 16 - 20 hodin - MUDr. Štiglerová
čtvrtek: 16 - 20 hodin - MUDr.
Yaghiová
pátek: 16 - 20 hodin - MUDr. Karnoub
sobota: 9 - 17 hodin - MUDr. Karnoub
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
Kdy využít zubní pohotovostní
službu?
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)
Louny (tel.: 415 242 134)
Ústí nad Labem (tel.: 477 117 898)
Most (tel.: 476 172 434)
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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Kateřina Zechovská: zlatá medaile
z mistrovství světa je něco fantastického
V letošním roce se také zúčastníte
mistrovství?
Letos se mistrovství konat nebude,
je vždy jednou za dva roky. Nově
se však letos bude konat světový
pohár žen do 20 let. To je neoficiální mistrovství světa, ráda bych si
na něm zachytala. O účasti se však
bude teprve rozhodovat. Takže to
ještě nevím. Stejně tak je to s mistrovstvím světa v příštím roce,
které se bude konat na Slovensku.
Musíme prostě pořád hrát co nejlépe, abychom byly vybrané.

Kateřina Zechovská jako hokejová brankářka

Pavlína Nevrlá
Zlato z mistrovství světa v hokejbalu žen v roce 2017 získala Česká
republika také díky reprezentantce
z Bíliny. Kateřina Zechovská dokázala v bráně při napínavém finálovém utkání udržet v prodloužení
čisté konto, gólmanka na druhé
straně nikoli. Zlatou medaili získaly české reprezentatnky vůbec poprvé v historii. O mistrovství světa
v Pardubicích, hokejové i hokejbalové kariéře i plánech do budoucna vyprávěla úspěšná brankářka v
rozhovoru.

žet čisté konto. Finále bylo hodně
napínavé, myslím, že Američanky
sehrály životní zápas. Srovnaly na
3:3 asi půl minuty před koncem.
Porazily jsme je až v prodloužení.
Vítězství bylo úžasné.
Nebyl to váš první takto velký turnaj. V roce 2014 jste se zúčastnila
mistrovství světa v hokeji žen do
18 let a tam jste získala bronzovou
medaili. Bylo tedy něco, co vás
ještě mohlo překvapit?

Máte zlatou medaili z mistrovství
světa. Jaký je to pocit něco takového dokázat?
Je to naprosto úžasné. Celý turnaj
provázela úžasná atmosféra, získání zlaté medaile bylo naprosto fantastické.
Jaký byl průběh turnaje? S jakými
ambicemi jste tam se spoluhráčkami jely?
Věděly jsme, že jsme dobré. Věřily
jsme si a věřili jsme tomu, že můžeme vyhrát. Měly jsme silný tým,
soudržný, vztahy byly velmi přátelské. Ale hlavně jsme chtěly vyhrát.
První dva zápasy jsme měly za úkol
hlavně vyhrát, menší cíl bylo dát co
nejvíce gólů, což se nám povedlo.
Anglii jsme daly přes deset gólů a
Itálii rovných deset. Pak jsme hrály
s Amerikou, Slovenkami a Kanadou. Se Slovenkami jsme vyhrály
první zápas až v nájezdech. Amerikou jsme porazily o dva góly. S Kanadou jsme prohrály, což bylo asi i
dobře, protože nás to vrátilo zpátky
na zem. V semifinále jsme hrály
zase se Slovenkami, ony jsou nebezpečný soupeř, umí dávat góly a
jdou hodně dopředu. Vyhrály jsme
2:0, což bylo fajn i pro mě - udr-

Hokejbal ale není váš dominantní
sport, více se věnujete hokeji. Kdy
a jak jste s tím začala?
K hokeji mě přivedl taťka, byl dlouhá léta trenér v Bílině. Chodili jsme
s mamkou koukat na zápasy a už
jako malá jsem to také chtěla zkusit
a být s tátou na ledě. Ve čtyřech letech už jsem se plácala v přípravce.
Jako malá jsem ještě dělala aerobic,
když pak už nebylo možné tyto dva
sporty skloubit, tak jsem si vybrala hokej. Do deseti let jsem hrála
v útoku, pak jsem přešla do brány.
Tam mě vlastně přivedla náhoda,
skončili najednou dva brankáři
a náš ročník se ocitl bez brankáře.

3x Foto: archiv K. Zechovské

Rozhodně počet diváků v hledišti.
Na každý zápas jich přišlo kolem
dvou tisíc, na finále přes tři a půl
tisíce, což byl tehdy návštěvnický
rekord. Nikdy dřív jsem před tolika
lidmi nehrála, je to psychicky velmi
náročné, i když se to třeba nezdá.
Moc dobře si to ale uvědomovali
trenéři, kteří nás i na toto museli
připravit. Přesto mě to velmi zaskočilo. Tolik lidí umí vytvořit na
hráče velký tlak. Nakonec se však
ukázalo, že publikum bylo vlastně
náš šestý hráč na hřišti, obrovsky
nás podpořilo, byla to pro mě první
taková zkušenost.
Jak vás pak přivítali doma?
Z mistrovství jsem téměř rovnou
jela na vodácký kurz se školou.
Spolužáci i učitelé mě přivítali moc
mile, gratulovali mi, říkali, že turnaj sledovali. Byla jsem z toho na
měkko.

V té době se konal jeden přátelský
turnaj, ten jsem odchytala a začalo mě to bavit. Táta říká, že i když
jsem hrála v poli, tak jsem byla
více v bráně. Když se na to koukám
zpětně, tak bylo asi jasné, že se tam
dostanu.
Kde hrajete nyní?
V páté třídě jsem z Bíliny přešla
na mostecké gymnázium a zároveň z bílinského hokejového klubu
do mosteckého, kde nyní hraji za
kategorii staršího dorostu, což je
nejstarší kategorie v mládežnickém
hokeji. V tomto týmu jsme ještě
loni byly dvě ženy, nyní jsem tam
jen já. Dále hraji za Litvínov extraligu žen. Hokejbal jsem začala hrát
teprve na začátku loňské sezóny,
vlastně krátce před zlatým mistrovstvím. Situace tam byla podobná,
jako před lety v Bílině - odešly dvě
gólmanky a kontaktovali mě tre-

Kateřina Zechovská jako hokejbalová
brankářka

néři, kteří mě znali z hokeje, jestli
bych to nechtěla zkusit. A tak už
jsem u toho zůstala také. Hokejbal
tedy nyní hraji za Slavii Praha v
ženském týmu.
Jaký je rozdíl ve hře s pukem
a míčkem?
Puk je těžší a když hráč vystřelí, tak
většinou letí rovně. Míček ale jde
vystřelit tak, že zahne. Míček hůř
drží na čepeli. Líp se mi chytá puk,
právě proto, že nezahýbá. Míček je
více nepříjemný pro hráčky v poli,
protože více štípne. Při hokejbalu
totiž nemají skoro žádné chrániče.
Věnujete se vrcholově dvěma
sportům a k tomu studujete, jak se
to dá stihnout?
Skloubit se to dá, i když to není jednoduché. Zabere to spoustu času,
je to náročné, ale není to nic nemožného. Hokejový trénink mám
pětkrát až šestkrát v týdnu, o víkendech zápasy. Pak se přidají hokejbalové tréninky, i když ty nejsou
tak často. Každopádně mám někdy
i dva tréninky denně.
Letos vás čeká maturita, jaké máte
další plány?
Po skončení školy bych chtěla na
univerzitu do Ameriky nebo do
Kanady a skloubit univerzitu s hokejem, hrát za nějaký univerzitní
tým. Studovat bych chtěla asi přírodní vědy, fyziologii.
Vrátíte se pak do Čech, do Bíliny?
Plánuji návrat, otázkou je, za jak
dlouho.
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V Hostomicích kácí Černý den hrobčické
stromy bobr evropský školy před 60 lety
Po několika letech se opět objevil
na břehu řeky Bíliny v Hostomicích
bobr evropský. Podařilo se mu porazit už několik stromů. “Na stejném místě se objevil již před několika lety, tehdy také zlikvidoval
pár stromů,” uvedl starosta městyse
Hostomice Ivan Holata.
Bobr dosahuje hmotnosti až 30
kilogramů a je druhým největším
hlodavcem na světě. Bobři byli
u nás na přelomu 18. a 19. století
zcela vyhubeni a v druhé polovině
20. století se k nám začali pozvolna
vracet.
Bobr evropský je chráněn jak naší,
tak i evropskou legislativou.
(red)

OD

Dne 18. února uplynulo 60 let od
tragické události v Hrobčicích.
Děti se tento den scházely před kulturním domem, kde měla být zahájena mimoškolní tělesná výchova.
Protože vedoucí z Bíliny nepřicházel, ač již dávno minula hodina
stanoveného začátku, rozběhlo se
několik asi desetiletých chlapců po
okolí. Jeden z nich našel nevybuchlou bombu. Granát měl být podle
pamětníků za blízkým plůtkem na
zemi, kde se shromažďovala nevybuchlá munice z války. Hoch
uvolnil pojistku a granát hodil před
chlapce do silnice. Bomba vybuchla a následky byly strašné. Na místě zůstali čtyři chlapci mrtví a šest

raněných, z nichž tři velmi těžce.
Z raněných dva zemřeli hned po
převozu do nemocnice, jeden po
několika operacích za čtrnáct dní.
Tři chlapci se vyléčili bez následků.
Padlo tedy sedm mladých životů za
oběť lehkovážné hry.
Obětem byl vypraven společný pohřeb a těla uložena do společného
hrobu na tamním hřbitově. Pohřbu
se účastnily žákovské i učitelské
delegace všech škol okresu, rakve
tonuly v záplavě květinových smutečních darů.
Tragickou událost si lidé letos připomněli při pietní akci na hrobčickém hřbitově.
(red)
Zdroj: obec Hrobčice
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Město Ledvice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele - ředitelky mateřské školy.
Požadavky:

2) praxe dle § 5 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých
1) předpoklady a odborná kvalifika- zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ce pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., 3) znalost školské problematiky
o pedagogických pracovnících a a předpisů
o změně některých zákonů, v platném znění
4) občanská a morální bezúhonnost

5) dobrý zdravotní stav
Termín podání přihlášek: 31. 5. 2018
Předpokládaný nástup do funkce: 10.
7. 2018

Písemné přihlášky včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu: Město Ledvice,
Mírová 422/42, 417 72 Ledvice.
Podrobné informace o podání přihlášek jsou k dispozici na
www.ledvice.cz.
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Obrazy bílinského rodáka Johanna
A. Angermeyera vystavila liberecká galerie
Kde vznikla myšlenka uspořádat
tak náročnou výstavu?

Zajíc
Fotografie © Národní galerie v Praze.

Lada Laiblová
Z Bíliny pocházelo mnoho významných osobností a další stále
objevujeme. Jedním z nich je malíř Johann Adalbert Angermeyer,
který se narodil 22. dubna 1674 v
Bílině a zemřel 10. května 1742 v
Praze. Malbě se učil u malíře švýcarského původu Johanna Rudolfa
Byse. Stýkal se s malíři Johannem
Michaelem Bretschneiderem nebo
Petrem Brandlem. Měl řadu žáků i
následovníků, mezi které patřil například Jan Kašpar Hirschely, Karel
Kastner, J. G. Beittler a další.
Jak se připravuje výstava evropského formátu, prozradila kurátorka
výstavy Zuzana Štěpanovičová.

Koncepce výstavy vychází z první monografie Johanna Adalberta
Angermeyera, jejíž autorkou je
Hana Seifertová. Monografii vydala Národní galerie v roce 2015. Vydání monografie je vždy vhodnou
příležitostí k uspořádání výstavy
a představení autora ve světle nových poznatků. Liberecká galerie
byla pro výstavu vybrána jako připomínka místa, kde se přesně před
padesáti lety odehrála výstava barokního zátiší, kterou Hana Seifertová jako tehdejší ředitelka Oblastní galerie připravila z domácích i
evropských sbírek. Tehdejší výstava
odstartovala dlouhou a záslužnou
badatelskou práci Hany Seifertové
v oblasti evropské barokní malby a
barokního zátiší zvlášť. Výstava J.
A. Angermeyera, známého rovněž
pod českou formou jména Jan Vojtěch Angermeyer, se zároveň stala
poctou této významné znalkyni
staré evropské malby.
Jak dlouho trvá připravit výstavu
takového formátu?
Na tuto otázku není snadné odpovědět, protože práce kurátorů

v regionálních galeriích zahrnují
vedle příprav výstav také práce se
sbírkou, její inventarizaci, digitalizaci, přípravu nákupů nových děl a
podobně. Pro představu lze uvést,
že více než v ročním předstihu se
oslovují instituce se žádostmi o
půjčení děl. Pak následuje sepsání
smluv o spolupráci, smluv o vypůjčení děl, specifikace transportů a
další administrativní úkony, například v případě zahraničních zápůjček také vyřizování státní záruky,
že se díla vrátí zpátky původnímu
majiteli. Nicméně je zapotřebí zdůraznit, že výstava byla uspořádána
na základě Angermeyerovy monografie, a práce na této monografii
trvala Haně Seifertové několik let.
Můžete prozradit, jakou hodnotu
má výstava?
Co se týče hodnoty kulturně-historické, tak je to první Angermeyerova výstava v celoevropském
kontextu, malíř sám byl prvním
specialistou na malbu zátiší u nás,
do té doby zde existovala zátiší malovaná zejména nizozemskými malíři. Výstava představila umělcovu
tvorbu v kontextu jeho předchůdců, současníků i následovníků.
Některé obrazy na výstavě, které

byly původně vytvořeny jako protějšky, se znovu setkaly po mnoha
a mnoha letech. Vzhledem k tomu,
že převážná většina Angermeyerových děl se nachází v zahraničí,
projevily o výstavu zájem také zahraniční média a instituce.
Co se týče finanční stránky, to by se
museli spočítat všechny náklady na
výstavu a připočítat k tomu pojistné ceny všech vystavených uměleckých děl, ty se u nejdražších obrazů
pohybují v řádech desítek milionů
korun.
V Bílině jméno malíře není moc
známé, kde se objevila informace
o tom, že je tamní rodák?
Základním úkolem každého badatele, který píše monografii, je přesné zjištění místa a data narození,
respektive úmrtí. To vše je ukryto
na matrikách, v archivech. Některé
instituce tyto údaje zveřejňují na
internetu, do některých musí badatel osobně. V souvislosti s Bílinou
je vhodné uvést, že významným
bílinským rodákem byl i hudebník
Johann Ignác Angermeyer (17011732), synovec našeho malíře.

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.

Téma pro březen a duben zní:
JÁ A MÁ OBLÍBENÁ KNIHA
Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 20. dubna e-mailem na adresu bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Uveďte 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 květnovém 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.
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Jakoubkovi stříbrňáky
čekají na své objevitele
Město Bílina patří mezi nejstarší města v České republice a jeho
historie sahá až do roku 993. V letošním roce oslaví již 1 025 let od
svého založení. V 15. století se mu
nevyhnuly husitské boje a jako strategické místo si ho vybral tehdejší
hejtman Jana Žižky, Jakoubek z
Vřesovic. Když se jeho vojsko rychle přesouvalo k Mostu, ukryl ve
městě truhlu se stříbrňáky, kterou
si již nestihl vyzvednout.
Poklad mohou hledat nejen turisté, kteří do Bíliny přijedou, ale také

místní obyvatele. V informačním
centru si zakoupí brožuru Tripper,
se kterou projdou vyznačenou trasu, splní zadané úkoly a na konci
odhalí místo, kde je poklad schovaný. Turistická hra je určená pro
celou rodinu a zábavnou formou
odhaluje zajímavosti ve městě, kterých si všimne opravdu málokdo.
Na konci cesty obdrží hráči zdarma
novou turistickou známku. Více informací najdete na www.tripper.cz.
(lal)

Čtenářské tipy
Susanna Bingemer – Superpotraviny: kuchařka plná zdraví
V této knížce najdete všechno
důležité o zdravých látkách obsažených v superpotravinách a o
jejich fantastických účincích. Pětadvacet portrétů nejdůležitějších
superpotravin – exotických i domácích – s praktickými tipy a přes
čtyřicet veganských receptů, které
obohacují kulinářský všední den.

Eva Ava Šránková – Izabela a její
lásky
Intriky na královském dvoře, hrdinské činy odvážných rytířů, věrné
i zrádné lásky urozených dam. To je
vzrušující příběh pestrého života
krásné Izabely, odhodlané bojovat
s osudem.
Ann Granger – Smrt v sutinách
Poté, co je v sutinách vyhořelého

starobylého cotswoldského statku
nalezena mrtvola, začíná vyšetřování, které vede inspektorka Jess
Campbellová. Key House byl celé
roky opuštěný, nicméně mezi lidmi
se povídá, že jeho majitel Gervase
Crown se tam ještě před požárem
vrátil. Je to právě on, kdo má na
svědomí požár a vraždu, nebo je
naopak zamýšlenou obětí celé tragédie? Jess společně s komisařem

Ianem Carterem musí proniknout
hluboko do historie Key House
a postupně zjišťují, že Gervase
Crown oživil staré vzpomínky, z
nichž ne všechny byly hezké. Později někdo ohrozí jeho život a Jess
s Ianem musí jednat velice rychle,
aby zabránili další vraždě.
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Vrška ukázal obrazy s netradičními motivy
při vernisáži výstavy. Autor se při
tvorbě nechává inspirovat například prvky graffiti nebo komiksu.
K vidění však byly také klasické
kresby nebo malba.”Nejobtížnější
byl pro mě obraz žlutého šamana,
bylo tam mnoho detailů, a také
malá olejová malba, protože jsem
do té doby olejem nikdy netvořil,”
doplnil autor. Výstavu doplnil i obraz Bořně, hora je pro autora srdeční záležitostí, která jej od raného
věku fascinuje.

JObrazy prostupující prostor
i čas vystavil v Galerii Pod Věží Jan
Vrška. Zajímavé náměty i rozličné techniky mohli lidé obdivovat
v únoru. Autor svou tvorbu pova-

Obrazy Jana Vršky vznikají různě.
“Někdy mám představu, co budu
malovat, jindy ale začnu bez konkrétního cíle a obraz nechávám
krystalizovat třeba několik týdnů,”
popsal.
Na výstavě byly k vidění obrazy,
které vznikly zhruba za posledních
deset let, autor se však umění věnuje asi dvakrát déle. Některé obrazy
daruje svým známým. Výstava však
byla prodejní, výtěžek z ní věnoval
autor na charitativní účely.
(pn)

žuje za formu terapie. “Když člověku není zrovna nejlépe, když je mu
těžko, tak se vlastně tvoří nejlépe.
Člověk si u toho odpočine a vše se
pak lépe zvládá,” uvedl Jan Vrška

Kam zmizel zlatý poklad republiky?
Městská knihovna Bílina zve na
setkání se Stanislavem Motlem.
Stanislav Motl je novinář a spisovatel. Široké veřejnosti je znám především díky svým investigativním
reportážím v pořadu Na vlastní oči.
Čtenáře také upoutal zajímavými a
čtivě psanými knihami s historickou tématikou.
Beseda s názvem Kam zmizel zlatý poklad republiky? se uskuteční

ve čtvrtek 5. dubna od 17 hodin v
klubovně knihovny na Mírovém
náměstí.
Zlato více než šest tisíciletí člověka
vzrušuje. Magický žlutý kov, který
se stal symbolem krásy, radosti, ale
také prokletím, ztělesním zla a temných sil. Zlato dovede udělat z člověka šťastlivce i žebráka. Oslepuje
rozum, demoralizuje. Zlato má
však, zejména v této nejisté době,

i mimořádnou ekonomickou moc.
Není ani divu, že vyspělé země se
snaží mít ve svých bankovních sejfech zlata co nejvíce. Zlatý poklad
měla svého času i naše země. Byly
to desítky a desítky tun, včetně takřka sedmnácti tun zlatých mincí
nevyčíslitelné historické hodnoty.
Tohle však už patří minulosti.
Co se s naším zlatým pokladem,
na který se po roce 1918 skládali

dávní předkové, vlastně stalo? Jaké
byly jeho osudy? A jak tento zlatý
poklad souvisí s našimi válečnými
hrdiny, kteří bojovali a umírali na
nejrůznějších frontách druhé světové války?
Pokud vás zajímají odpovědi na
tyto a další otázky, jste srdečně zváni na setkání s autorem.
Dana Svobodová
Městská knihovna Bílina

Březen je měsícem čtenářů, knihovna láká na zajímavé akce
V březnu připravila Městská
knihovna Bílina několik zajímavých akcí pro čtenáře a návštěvníky
knihovny. Již po několikáté vyhlašuje knihovna čtenářskou amnestii. To znamená, že ti čtenáři, kteří
nevrátili vypůjčené dokumenty v
řádné výpůjční době, mohou tyto
výpůjčky vrátit a nebudou jim
účtovány sankční poplatky. Od této
akce si knihovna slibuje, že se vrátí
knihy od zapomnětlivých čtenářů
a budou moci být dále půjčovány
dalším zájemcům.

Ve středu 14. března od 15.30 hodin
se bude konat v dětském oddělení
další setkání s našimi nejmenšími
čtenáři v rámci Čtení pro nejmenší.
Můžete se těšit na čtení jarních příběhů a nebude chybět ani malé výtvarné tvoření. Tato akce je vhodná
pro děti od 4 do 7 let.
V současné době je často řešena
problematika bezpečnosti v našem
městě. Nejohroženější skupinou
jsou senioři, a proto jsme nejen pro
ně připravili ve spolupráci s Městskou policií Bílina besedu týkající

se prevence a bezpečného chování.
Tato akce s názvem Zásady bezpečného chování nejen pro seniory se
uskuteční v pondělí 19. března od
10 hodin v klubovně knihovny. V
rámci přednášky bude řešena problematika bezpečného chování
doma, venku, ale i v dopravním
prostředku. Dále se dozvíte, jak se
chránit před okradením, jak eliminovat riziko přepadení, jak se
vyhnout podvodníkům a v neposlední řadě budou zmíněna rizika, která seniorům v současnosti

přináší internet a fenomén domácího násilí. Přednášejícími budou
ředitel městské policie Petr Kollár
a Radka Marková, kteří rádi zodpovědí všechny vaše dotazy.
Všechny připravované akce jsou
zdarma a budou probíhat v budově
městské knihovny na Mírovém náměstí. Těšíme se na setkání se čtenáři a návštěvníky knihovny.
Dana Svobodová
Městská knihovna Bílina

14

VZDĚLÁVÁNÍ

16. BŘEZNA 2018

ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od
září do konce června příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o
to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného
zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky,
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Školka je plná ptáčků

Děti z Mateřské školy Síbova tvořily krmítka pro ptáčky ze špachtlí.
K nim poté dolepily krmení. Každý si vybarvil obrázek ptáčka, který
si vystřihl a nalepil do krmítka. Společnou práci dokončily přilepením
papírového sněhu, který si předem natrhaly. Vytvořit společný obrázek jim dalo velkou práci, ale zdařila se.
Eliška Růžičková, učitelka MŠ

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018/2019
v bílinských základních školách:
Základní škola Lidická
4. 4. 2018
od 14 do 17 hodin
5. 4. 2018
od 14 do 17 hodin
Základní škola Za Chlumem
5. 4. 2018
od 13.30 do 17 hodin
6. 4. 2018
od 13.30 do 16.30 hodin
Základní škola Aléská
4. 4. 2018
od 14 do 17 hodin
5. 4. 2018
od 14 do 16 hodin

Nakupující pomohli získat peníze
pro základní školu

Základní škola Lidická dostala příjemný dárek. Díky nákupům v nově
otevřené prodejně získala tato škola od společnosti Lidl 77 650 korun. Z každého nákupu nad 300 korun první den otevření prodejny po
rekonstrukci totiž společnost Lidl věnovala základní škole 50 korun.
Děti se tak mohly radovat z celkové částky 77 650 korun. “Děkujeme
společnosti Lidl za finanční příspěvek, který bude využit ke zkvalitnění výuky v naší škole a děkujeme také rodičům a přátelům školy,
kteří v nově otevřené prodejně společnosti nakoupili a celou akci tak
podpořili. Poděkování patří také městu Bílina za podporu celé akce,”
uvedla zástupkyně ředitelky školy Marie Sechovcová.
Darované peníze budou využity na nákup školních počítačů, dataprojektoru a didaktických výukových materiálů. „Pro nás je podpora této
základní školy především radost, protože víme, že věnované peníze
najdou dobré využití. Pro děti je číslo na darovacím šeku samozřejmě abstraktní, ale když jim paní ředitelka vylíčila, co za to pořídí,
nemohly se dočkat. A to je pro nás největší odměnou,“ okomentovala
darovanou částku Zuzana Holá, mluvčí společnosti Lidl.
(red)
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Hudební nástroje ozvučily školku

Celý týden děti z Mateřské školy Síbova poznávaly různé hudební nástroje, modelovaly je nebo si je vyráběly. Pak už jen
vyhrávaly na celou mateřskou školu. To byla zábava.
Růžičková Eliška
učitelka MŠ

U Včeliček se konal karneval
V Mateřské škole Čapkova se konal karneval, tentokrát na téma povolání. Děti
ze třídy Včelek už od rána přicházely v
různých kostýmech, navštívila nás například policistka, květinářka, kuchařka,
uklízečka, zahradník, voják, popelář,
průvodčí či lékař. Teprve po svačince
ale začal pravý karneval. Pustila se hudba a děti mohly tančit a představit svůj
kostým při přehlídce.
Společně jsme si zatančili a zazpívali
kalamajku. V kostýmech jsme také navštívili děti z ostatních tříd naší mateřské školy. Ve třídě Motýlci se nám představily děti s masopustními maskami a
Broučci v maskách roztomilých zvířátek. Děti si karneval užily a my doufáme,
že společný čas dětí a rodičů při výrobě
kostýmů se stal příjemně strávenou
chvilkou.
Lenka Zlatohlávková
ředitelka MŠ

Masopust zavítal i do školky

Opičky mají čisté zoubky

Mateřskou školu Aléská navštívilo divadlo s příběhem
O mlsném sedlákovi, který byl spojený s masopustem a jeho
tradicemi. Představení bylo zakončeno masopustním rejem
v maskách. Děti si celý den v maskách náramně užily.

S dětmi ze třídy Opiček Mateřské školy Švabinského jsme si
povídaly o tom, proč je důležité si zoubky čistit a hlavně, jak
je čistit správně. Poté se děti odebraly do umývárny a předvedly, jak si čistí zoubky samy.

MŠ Aléská

Radka Markowiczová, učitelka MŠ Švabinského

Děti si připomněly svátek
zamilovaných

Středa 28. března je Dnem učitelů
V České republice je Den učitelů určen na výročí narození
Jana Amose Komenského a připomínají si ho všichni pedagogové bez rozdílu stupně jejich působnosti.
Všem učitelům a učitelkám z Bíliny i okolních obcí při této
příležitosti velmi děkujeme za jejich dosavadní práci, vážíme
si těch zkušených i těch, kteří se v učitelské praxi teprve začínají orientovat.
Víme, že se nejedná o lehkou činnost.
starosta Oldřich Bubeníček
1. místostarostka Vendula Vodičková
2. místostarostka Zuzana Bařtipánová

Děti z Mateřské školy Síbova oslavily sv. Valentýna po svém.
Celý den byly oblečené v růžovém nebo červeném, zpívaly,
tancovaly a tvořily dárečky pro své rodiče. Také pekly srdíčka
z bramborového těsta. V mateřské škole byl slyšet jen dětský
smích.
Růžičková Eliška, učitelka MŠ
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Mateřinka uspořádala olympijské hry

V průběhu nedávno skončených
olympijských her v korejském
Pchjongčchangu se v Mateřské škole Maxe Švabinského
uskutečnilo neméně napínavé
olympijské klání. Olympiáda
začala průvodem dětí a učitelek sídlištěm za velice hlasitého
skandování „ať žijí Češi“ a „hop,
hop, hop, kdo neskáče, není

Čech“. Následovalo zapálení olympijského ohně, který po celou dobu
her umocňoval skvělou sportovní
atmosféru.
Poté všichni přítomní měli možnost
vyzkoušet si několik atraktivních
olympijských disciplín. Na programu byl biatlon, curling, běh na lyžích
nebo střelba na hokejovou branku.
Zápolení plné napětí, fandění a úžas-

ných sportovních zážitků se dětem i
dospělým velice líbilo. Dětský zápal
pro hru nezkalil ani fakt, že prostory třídy byly pro zápolení značně
omezeny. Tento drobný handicap
však všichni účastníci eliminovali
opravdovým olympijským zápalem
pro hru.
Děti ve věku od tří do šesti let byly
po skončení olympiády odměněny

malými sladkostmi a samozřejmě také olympijskými medailemi. Na závěr si jednotlivé
disciplíny vyzkoušely také paní
učitelky a děti jim hlasitě fandily.
Den plný zážitků se ve Švabince
určitě povedl.
Iveta Koželuhová
MŠ Švabinského

Dětský domov Tuchlov vyprodal
pražské divadlo Rokoko

Víte, že ...
... nejmenší strom, pokud může být stromem ještě nazvána, je vysokohorská vrba plazivá? Dosahuje výšky 3 až 8 centimetrů, u nás roste v Krkonoších a v Jeseníkách.
... podle sčítání lidu, podle evidence úřadu práce v březnu 2017 je v Ústeckém kraji 4 407 negramotných lidí bez vzdělání?
... 72 % Čechů třídí odpad? Česko je tak v EU na druhém místě za Belgií.
Kvíz:
Jakou barvu nenaleznete na vlajce Velké Británie?
a) bílou b) žlutou c) modrou d) červenou
Vasco da Gama, objevitel námořní cesty z Evropy do Indie, byl
a) Španěl b) Ital c) Portugalec d) Francouz
Složíš z písmen slov, některá zbydou, název města Ústeckého kraje?
daňový výkaz
starý model
dlouhé dny
čínské lodě
lvice čeká na kamenitém skalisku
žlutý kosatec
Petrova truhlice
Rumcajs a Rumburak
Barvomluva:
fialová – mystická barva jako symbol duchovna a pokory, je osobitá, náročná i tajemná, možná i melancholická, jemná
připravil Mgr. Pavel Pátek
Správné odpovědi najdete na straně 24.

To jsme my – tak se jmenuje
divadelní představení, které by
nevzniklo bez dobrých lidí, Městských divadel pražských a Nadačního fondu Veroniky Kašákové a
bez talentu, nadšení a pracovitosti
dětí z dětského domova v Tuchlově. Užili si ho diváci v Rokoku.
„Vše jsme dlouho nacvičovali,
protože v představení hrají i hodně malé děti, ale dobře to dopadlo,“ prozradily děti z Tuchlova.
Povzbudit je přišli do Rokoka i
jejich starší „kolegové“ Anna Polívková, Miroslav Etzler, Martin
Písařík a hlavně pak Petra Johansson a Henrieta Hornáčková,
lektorky Divadelní ABCedy, jež s
dětmi jejich autorské představení
nastudovaly. „Je to o jejich snech
a tajných přáních, o tom, jaký je

život v dětském domově,“ popsala Petra Johansson. „Představení
tvoří herecká, taneční, pantomimická a hudební čísla,“ vysvětlila
Henrieta Hornáčková s tím, že v
souboru jsou děti od dvou a půl
roku do sedmnácti let. „Určitě
jsme se vzájemně moc obohatili,“ uvedla Henrieta Hornáčková,
podle které nemusí zůstat jen u
jednoho představení.
Představení To jsme my neobohatilo jen malé a mladé herce a
jejich lektory, ale i diváky, kteří
se v Rokoku výborně bavili a kteří
poznali, jak dovedou být pro děti
důležitá i obyčejná malá přání.
A jak je krásné jim je pomoct splnit.
Jan Blažek
DD Tuchlov
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Nová posilovna dává sportovcům
svobodu vstupu i cvičení bez čekání
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POPTÁVKA
Přijmeme

prodavačku
na hlavní pracovní poměr
nebo brigádu.
Může být i šikovná
paní v důchodu.

Tel.: 608 984 104
Protáhnout tělo i posílit svaly mohou sportovci v novém Fitness
klubu Bílina. Posilovna je zřejmě
největší ve městě, rozsáhlé a členité prostory jsou vhodné i k návštěvě skupin sportovců, například ze
škol nebo různých klubů. “Právě na
to jsme dali velký důraz, abychom
mohli nabídnout více různých strojů na posilování, které jsou tématicky rozmístěné v několika na sebe
navazujících místnostech. Může k

nám tedy přijít třeba skupina kamarádů a všichni mohou cvičit současně, aniž by museli čekat na daný
stroj,” uvedl majitel Fitness klubu
Bílina Jan Šámal. V posilovně jsou
vítané také ženy, kterým budou jistě
vyhovovat oddělené prostory i stroje jako běžící pásy nebo spinningová kola. Velkou výhodou je volná
návštěvní doba. “Každému, kdo
zaplatí měsíční vstupné, dáme čip,
pomocí kterého může do posilovny

přijít kdykoli mezi šestou hodinou
ranní a desátou večerní a pobýt tam,
jak dlouho chce,” doplnil majitel.
V dalších měsících přibudou ve fitku i solária, bar či workoutové hřiště
s boxovacími pytli a dalším vybavením v oddělené části klubu.
Fitness klub Bílina se nachází
v průjezdu do areálu hned vedle
lékárny na Teplickém Předměstí.
Více informací získáte na telefonu
725 309 719.
(pn)

Poděkování
Chtěl bych poděkovat městským
strážníkům, kteří mi pomohli,
když mi ujel autobus a já se nemohl kvůli svému zdravotnímu
stavu dostat na jinou zastávku.
Také velmi děkuji neznámé ženě,
která strážníky přivolala.
Václav Niš
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Objevte tajemství
Wellness Fontána
a nechte se hýčkat...

Rádi bychom Vás pozvali do nově otevřeného Wellness Fontána.
Připravili jsme pro vás místo s jedinečnou atmosférou
k odpočinku i relaxaci. Těšit se můžete na finskou, aromatickou,
solnou, také na infrasaunu, Kneippův chodník, masáže, ochlazovací vědra, zážitkové sprchy, odpočívárnu, vyhřívané lavice,
solária a zdravé osvěžující občerstvení. V našem wellness jsme
připraveni splnit požadavky náročného zákazníka. Nebude chybět venkovní sauna s prosklenou stěnou s výhledem na náměstí Svobody a Krušné hory, ani místnost, kde budete mít vířivku
se saunou pouze pro sebe a nikdo vás nebude rušit. Objevte
tajemství Wellness Fontána a nechte se hýčkat.
Wellness Fontána se nachází v samotném centru Teplic přímo
na náměstí Svobody ve 3. patře Nákupního centra Fontána.
Díky ideální pozici je snadno dostupné pro pěší, cestující veřejnou dopravou nebo autem.
Wellness Fontána navštívila i mezinárodní konzultantka SPA,
specialistka na wellness a lázeňství, paní Hana Cathala.
Ta si velice pozorně prohlédla vše, co Wellness Fontána nabízí,
poradila, konzultovala, změnila i pochválila. Hana Cathala je ve
svém oboru velkým profesionálem. Svým poradenstvím pomohla
k zdárnému rozjezdu i v zahraničí. Například v Řecku, Německu,
Bulharsku, Francii, na ostrovech Réunion a Mauricius, Tunisku,
Jordánsku a další.
Co
říkáte
samotnému
nápadu, že se něco podobného postavilo přímo
v nákupním centru?
Najít fitness v nákupním centru
již nepřekvapí, ale s wellnessem jsem se v Čechách ještě nesetkala. Na první pohled
to může zarazit, na druhý si
návštěvník uvědomí, že to
má logiku. Přestože den má,
stejně jako v minulém století,
24 hodin, má současník pocit, že má stále méně a méně
času. Soustředit nejrůznější
služby do jednoho prostoru mu umožní neztrácet čas
přejezdem z jedné adresy
na druhou, ale vše potřebné,
povinnosti i zábavu si vyřídit
na stejném místě. Proč si nenakoupit, nejít si o patro výš
zrelaxovat a posléze zakončit
večer příjemnou večeří? Provázanost fitnessu a wellnessu je evidentní. Moci přejít po
tréninku do saunového světa
a na masáž aniž bych se musela přezouvat a navlékat zimník je pohodlné a praktické.
Jste velkou expertkou na
sauny. Proč by podle vás
měli návštěvníci přijít do
Wellness Fontána?
Nabídka Wellness Fontána je
kompletní. Detoxikace v růz-

ných saunách pokračuje regenerací v masážních a zábalových prostorech, pro relaxaci
je výběr v temné části nebo té
osvětlené ke čtení. Venkovní
sauna na terase s výhledem je
originální atrakcí. Privátní část
je příjemný luxus, možnost
opravdové komunikace a sdílení zážitku s partnerem nebo
přáteli. Návaznost na sousední fitness, restaurace a další
služby je velké plus.
Wellness Fontána nabízí
celkem sedm saun - zážitkové sprchy, odpočinkové
zóny a další. Co na vás udělalo při vaší návštěvě v Teplicích největší dojem?
To, co je jedinečné pro Wellness Fontána je sauna na
terase, kde můžete na lehátkách i relaxovat, cítit se dobře
v bezstarostném světě pohody, být „well“ a přitom být ve
středu města a pozorovat ruch
na ulicích a krásu historických
budov.
Samotné saunování je v ČR
velice populární. Připomeňte však několik zásadních
pravidel, které by měl člověk před, během i po saunování dodržovat.
Nevstoupit do horkých pro-

stor hned po velké zátěži ve
fitness, nezapomenout se
osprchovat a do saun vstoupit
suchý. Nejíst alespoň hodinu před saunováním, nepožít
alkohol a nezatížit žaludek
ihned po výstupu z wellness.
Zvýšit pitný režim před, během
a po, nesedat či lehat odhalený přímo na dřevo, nepřetěžovat organizmus, poslouchat
své tělo: nejedná se o závody,
kdo vydrží déle uvnitř nebo
kdo porazí „světový rekord“.
Jakmile se pobyt v sauně stane nepříjemný, musí se opustit
a jít se zchladit. Pocit nevolnosti hlásit obsluze.
Co byste vzkázala všem
v Teplicích a v Ústeckém
kraji?
Samozřejmě vyzvu všechny,
kteří rádi zkoušejí nové a ori-

ginální věci, aby si přijeli prožít
část dne nebo víkend do Nákupního centra Fontána, které
není skoupé na zážitky!

Rezervace: fitko@jth.cz
Telefon: +420 417 637 754
www.wellnessfontana.cz
3. patro
Nákupního centra Fontána,
Náměstí Svobody 3312,
Teplice
Otevřeno denně!
Vstup pouze VÝTAHEM A
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Skleněné obaly do koše nepatří

Sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a do tříděného odpadu je
možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem. Při dalším
zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.
Jako obalový materiál patří sklo z
hlediska vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky
donekonečna. Tříděním a recyklací
skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem sebe. Vytříděným sklem

se dá nahradit až 65 procent sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie - ta
může činit až 90 procent oproti výrobě ze sklářských písků.
Skleněné obaly je možné třídit i se
zbytky obsahu, recyklaci to nevadí.
Stačí obsah dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat. Do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým
víčkem, oddělí se pomocí magnetu.
Díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty. Sklo se
rozkládá tisíce let – jeho tříděním
šetříme přírodu.
Barevné neboli směsné sklo se v ČR
třídí do kontejnerů zelené barvy, na
sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je
prostý – z barevného skla se totiž
čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z
kontejnerů se sveze na třídící linku,
kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí

dopravníků a vibračních sít se dále
dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí
optoelektrických čidel. Nečistoty
jako kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky, by se totiž mohly
dramaticky projevit na zhoršených
vlastnostech nových skleněných výrobků
Nejčastěji se z recyklovaného skla
vyrábí opět lahve na minerálky a
pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí
také tepelné izolace – skelná vata
a tzv. pěnové sklo, což je materiál,
který je vhodný jako izolační zásyp
okolo domů, nebo jako izolace pod
základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může
použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a
brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká
chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost ste-

rilace, vícenásobné použití a opětovné zpracování. Nejčastější druhy
skleněných obalů jsou lahve od piva,
vína, nápojů, zavařovací sklenice,
sklenice od kečupů, marmelád,
kompotů, flakonky od parfémů,
lahvičky od léků.
(red)
Zdroj: Agentura ex voto

DO KONTEJNERU NA SKLO

PATŘÍ

· barevné sklo a čiré sklo
· lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů
· tabulové sklo z oken nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO

NEPATŘÍ

· keramika a porcelán
· zrcadla, autosklo, drátované sklo
· varné sklo nebo zlacené sklo

PEJSCI Z ÚTULKU V JIMLÍNĚ HLEDAJÍ DOMOV
Líza

kříženec, asi 1,5
roku stará fena, v
kohoutku zhruba 63 cm, váha
34 kg, čipovaná
Líza už není žádné štěně, je to
mladá, aktivní a
velmi energická
holka, která uvítá rodinu s domkem se zahradou. Hledá někoho,
kdo se jí bude věnovat, bude s ní
podnikat dlouhé procházky, které
ona tolik zbožňuje. Na vodítku
chodí dobře, zpočátku procházky táhne, ale to jen z důvodu, jak
moc se na každou vycházku těší.

Argo

nejspíše německý ovčák, asi 2 až
3 roky starý pes,
váha při příjmu
23,5 kg, v kohoutku zhruba 58 cm
Argo je velmi přátelský pes, miluje
kontakt s člověkem. Arga srazilo
auto, byla provedena resekce kyčle a zlomenina mu
byla zpevněna drátem. Dává se pomalu do kupy, už si užívá klidných,
pomalých procházek po okolí. Povely registruje, ale stále ho nožka pobolívá, tak se šetří a nic nepřehání.
Na ostatní psy zatím reaguje kladně.

Hanibal

nejspíše pitbullterier bez PP, asi 7
let, váha při příjmu
20 kg, v kohoutku zhruba 48 cm
Hanibal, kterému
nyní říkáme Hany,
dostal své útulkové
jméno z důvodu,
že nebyl při příjmu
zrovna přívětivý.
Hany už není žádné štěně, má svou
hlavu a proto uvítá statného páníčka, který mu bude přirozenou autoritou. Jelikož o Hanyho minulosti
nic nevíme, bude vydán pouze osvojiteli, který má s tímto plemenem
zkušenosti chovu jako jedináčka.

Arsa

nejspíše
jorkšírský teriér, asi
9 let stará fena,
váha při příjmu
9 kg, v kohoutku
zhruba 29 cm,
měla špinavou,
zanedbanou srst,
lysiny, špatná játra - má dietu
Arsa je babička,
která má ráda svůj klid. Arsa špatně vidí, nemá ráda pokud je s ní
manipulováno. Na vodítku chodí
velmi dobře. Na povely nereaguje,
ostatních psů si nevšímá. Najde
se někdo hodný, kdo Arsince poskytne skutečné teplo domova?

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

INZERCE
PRÁCE V DUCHCOVĚ
Firma Požární uzávěry Zrůbecký, s.r.o. se sídlem v Duchcově přijme zručného řemeslníka s chutí do práce.
Nabízíme: nástupní plat 22 000 korun a jeho růst, osmihodinovou pracovní dobu, klidné zázemí, přátelský kolektiv, příspěvek na obědy, 25 dnů
dovolené, zaučení.
Požadujeme: slušné vystupování a zájem o plnění svěřených povinností.
Výhodou je řidičský průkaz skupiny B (případně C, E), svářečský průkaz, komunikativnost.
Nástup možný ihned, budete vítáni.
Volejte na telefonní číslo 724 230 484 nebo pište na e-mail info@uzavery.cz.
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Rada města na své 2. schůzi konané 30. ledna mimo jiné:
tví zvýšit četnost a intenzitu pravidelných kontrol bytů a zhodnotit šetření
a předložit RM další návrhy k těmto
kontrolám.

Schválila:

Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o
částku ve výši 10.000 Kč, na úhradu akce Bakalář 2018, která se koná
23.03.2018.
Zachovat původní výši sazby 250
Kč/1m2/rok nájemného z prostor sloužících podnikání v majetku města Bíliny pro rok 2018.
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi panem
Jiřím Liscem, bytem , Bílina, jako
nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je
Uložila:
Ředitelce Městských technických slu- pronájem prostoru sloužícího podnižeb Bílina prověřit a v případě nutnosti kání na adrese Mírové náměstí 71, Bínásledně zajistit pokácení 1 ks uschlé lina pro využití jako provozovna pro
výrobu a opravy galanterie za nájemné
dřeviny (třešně) v ulici Jenišovská II.
dle platné směrnice o nájmu z prostor
sloužících podnikání na dobu neurčiVedoucímu odboru dopravy
• provedení místního šetření v prosto- tou.
Směrnici č. 2/2018 upravující posturu křižovatky ulic Spojovací a 5. května, konkrétně v prostoru přechodu pro py při odtahu vozidel včetně autovraků
chodce, kdy tento není osvětlen, a to z a jejich ekologické likvidaci ve městě
důvodu možného rizika střetu chodců Bílina.
Uzavření darovací smlouvy mezi
s jedoucími vozy. Ze závěru tohoto šetměstem Bílina jako obdarovaným a
ření následně vyvodit další postup.
• provedení místního šetření v pro- společností Bohemia Healing Marienstoru křižovatky ulic Bezejmenná a bad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž
Aléská (u obj. č. p. 256), a to z důvodu předmětem je přijetí Bílinské kyselky v
poničení veřejné zeleně a konstrukč- celkové hodnotě 2.511,60 Kč vč. DPH
Organizační schéma Městského
ních částí místní komunikace, kdy toto
je s největší pravděpodobností způso- úřadu Bílina, platné od 01.04.2018 a
beno provozem vozidel s hmotností zároveň stanovuje celkový počet zanad 3,5 t, zejména pak školního auto- městnanců zařazených do Městského
busu. Ze závěru tohoto šetření násled- úřadu Bílina dle zákona č. 128/2000
Sb., § 102 odst. 2 písm. j) o obcích, v
ně vyvodit další postup.		
platném znění, od 01.04.2018 na 106.
OD – 27.02.
Podání žádosti o dotaci ze státního
Vedoucímu odboru stavební úřadu a
životní prostředí provedení kontroly rozpočtu v rámci Programu prevence
porostů a zeleně, které se nacházejí v kriminality 2018 Ministerstva vnitra
okolí panelových domů v ulici Füg- ČR na projekty „Bílina – Asistenti prenerova č. p. 257–259 a ul. Pražská č. p. vence kriminality 2018–2020“, „Bílina
261–263, a to z důvodu možného na- - Modernizace záznamového centra
rušení zateplených fasád jednotlivých pro MKDS“ a „Bílina – Víkendové poobjektů a dále pak z důvodu obavy, kdy byty OSPOD“.
Navýšení kapacity školní družiny
hrozí, zejména v době silných větrů nebezpečí ohrožení života a zdraví osob ZŠ Aléská 270, o 30 žáků, tj. na celkoa zvířat a škody na majetku. Ze závěru vou kapacitu 150 žáků, s účinností od
této kontroly následně vyvodit další 01.09.2018.
Záměr rozdělení finančních propostup.				
Řediteli Městské policie Bílina pro- středků vyčleněných v rozpočtu města
vedení místního šetření v ulici Antoní- na lyžařské výcviky a školy v přírodě
na Sovy, konkrétně na odstavné ploše dle předloženého návrhu odborem
za domem s č. p. 643. V tomto místě se školství, kultury a sportu. Příspěvek na
nachází nepojízdný automobil továr- žáka na lyžařský výcvik činí 1.000 Kč a
ní zn. Renault Laguna combi, modré příspěvek na žáka ZŠ a MŠ na školu v
barvy, vykazující známky autovraku. přírodě činí 500 Kč.
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
Z tohoto šetření následně vyvodit další
postup.				 městem Bílina jako půjčitelem a FotTajemníkovi MěÚ pověřit vedoucí balovým klubem Bílina, z. s., jako vyodboru sociálních věcí a zdravotnic- půjčitelem, kde předmětem výpůjčky

je fotbalové hřiště s umělým povrchem
na pozemkové parcele č. 1907 o celkové výměře 12.388 m2 v k. ú. Bílina.
Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu
určitou, a to ode dne jejího podpisu
oprávněnými zástupci smluvních stran
po dobu, po kterou bude vypůjčitel
provozovat sportovní klub.
Uzavření smlouvy o obstarání produkčního, technického a organizačního zabezpečení farmářských trhů na
Žižkově náměstí v Bílině mezi městem
Bílina a organizací Český um - Artificium Bohemicum se sídlem v Doksech.
Farmářské trhy se uskuteční v termínech 27.04.2018,
25.05.2018,
22.06.2018, 12.10.2018 a 09.11.2018.
Uzavření příkazní smlouvy mezi
městem Bílina jako příkazcem a Radimem Pecháčkem jako příkazníkem,
jejímž předmětem je zajištění provozu
zookoutku v areálu Letního kina na
Kyselce, s platností do 31.12.2018.
Podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na projekt „1025 let města Bíliny a 100 let republiky” pro rok
2018 zpracovaný organizační složkou
Kulturní centrum Bílina.

Souhlasila:

S odprodejem starých nepotřebných
vozidel Městských technických služeb
Bílina, která jsou v současné době v depozitu. Odprodej vozidel zajistí firma
Veocom, s. r. o., formou aukce.
S úhradou členského příspěvku
svazku obcí Euroregion Labe na rok
2018 v celkové výši 68.820 Kč.

Zřídila:

Pracovní pozici „investiční referent”,
zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic, s
úvazkem 1,0, a to od 01.04.2018.
Pracovní pozici „úřad územního
plánování I“, zařazenou do Městského úřadu v Bílině, odboru stavebního
úřadu a životního prostředí, s úvazkem
1,0, a to od 01.04.2018.

Vzala na vědomí:

Splnění usnesení RM:
• vedoucímu odboru dopravy bylo
uloženo prověřit možnost provedení
úpravy dopravního značení v křižovatce ulic P. Bezruče a Alšova v Bílině (ul.
Palackého), resp. možnost umístění
dopravního odrazového zrcadla.
• vedoucímu OD bylo uloženo provést
místní šetření v prostoru křižovatky
ulic Zahradní a Jenišovská II, kde je konec parkoviště osazen obrubníky, které
tvoří ostrý úhel zasahující do vozovky,
kdy by tímto mohlo dojít k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu.
• vedoucímu OD bylo uloženo prověřit možnost provedení označení nově

vybudovaných komunikací pro pěší v
centru města, konkrétně jejich rozšířených úseků (zálivů) v ulici Seifertova
před budovou odboru dopravy a na
Mírovém náměstí v křižovatce s ulicí
Želivského (u prodejny barvy-laky),
tak aby upozorňovalo řidiče na zúžený
prostor vozovky.
• vedoucímu odboru nemovitostí a
investic bylo uloženo zajistit zpracování projektové dokumentace na nutné
stavební práce pro odstranění havarijního stavu budovy a plynového vedení
regulační stanice plynu na p. p. č. 1940,
k. ú. Bílina.
• vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí bylo uloženo
provést kontroly porostů v areálu lázeňského parku a jeho okolí po nárazových větrech.
• ředitelce MTS Bílina bylo uloženo
zpracovat plán údržby zeleně na rok
2018, včetně vymezení konkrétních
ploch, které budou spravovány Městskými technickými službami a které
externí firmou.
• tajemníkovi MěÚ bylo uloženo 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).
Investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., týkající se vybudování vysokorychlostního internetového připojení v Bílině do roku 2020.
Přijetí petice „za spravedlivé odměny členů volebních komisí“ podanou
panem Patrikem Korandou, Tábor.
Informaci vedoucí odboru správního a vnitřních věcí o přijatých stížnostech a peticích v roce 2017.
Zápis z komise pro bezpečnost a
prevenci kriminality z 10.01.2018.
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 12.12.2017, včetně
harmonogramu zasedání na I. pololetí
roku 2018.
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu, konané dne
10.01.2018.
Zápis z jednání komise pro školství,
kulturu a sport z 08.01.2018.
Zájem vlastníků prodat pozemky p.
č. 167. p. č. 170, p. č. 171, p. č. 169/8 a
p. č. 169/2 a ukládá vedoucímu odboru nemovitostí a investic zajistit výkup
těchto pozemků.
Nabídku spolupráce s regionální televizí Severních Čech rtm+.
Rezignaci Mgr. Pavla Pátka na funkci člena redakční rady Bílinského zpravodaje, s platností od 17.01.2018.
Informace o nahrazení topné soustavy v Obytném domě v Důlní ulici
425.

Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání, které se uskutečnilo 15. února 2018, mimo jiné:
Schválilo:

Přijetí neinvestiční dotace ve výši
966.400 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby ve
spádové oblasti města Bíliny v období
od 01.01.2018 do 31.12.2018 mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem
dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč
na zabezpečení lékařské pohotovostní

služby ve spádové oblasti města Bíliny,
v období od 01.01.2018 do 31.12.2018,
mezi městem Bílina jako poskytovatelem dotace a HNsP, s. r. o., v Bílině, jako
příjemcem dotace.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a spolkem Pure
Music, z. s., jako příjemcem ve výši
50.000 Kč na náklady spojené s konáním akce „13. International Roots &
Blues festival“ v roce 2018 v Bílině.
Převod finančních prostředků ve

výši 4.700.000 Kč z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 na výkup nemovitých
věcí, a to stavby čp. 52 umístěné na
pozemku p. č. 3 k. ú. Bílina, z přebytku
hospodaření.
Převod finančních prostředků odboru nemovitostí a investic v celkové
výši 28.292.000 Kč z roku 2017 do roku
2018, na plnění smluvních závazků z
roku 2017.
Přijetí neinvestiční dotace na konání volby prezidenta republiky ve výši
439.000 Kč, kterou poskytne Minister-

stvo financí ČR, prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Rozdělení finančních prostředků
sportovním spolkům na činnost v roce
2018, dle Programu podpory celoroční
činnosti sportovních spolků ve městě
Bílina, na který je v rozpočtu města vyčleněna částka 6.700.000 Kč a zároveň
schvaluje uzavření smluv o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a těmito sportovními spolky jako příjemci na podporu činnosti příjemce v roce 2018:
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a) Atletický klub Bílina, ve výši
1.100.000 Kč,
b) ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub
Bílina ve výši 30.000 Kč,
c) Foosball Severní Čechy, z. s., ve výši
20.000 Kč,
d) Fotbalový klub Bílina, z. s., ve výši
1.350.000 Kč,
e) Klub rybolovné techniky Bílina, z. s.,
ve výši 80.000 Kč,
f) LAWEN TENIS KLUB Bílina, z. s.,
ve výši 330.000 Kč,
g) P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina, ve výši
20.000 Kč,
h) „PRO–AKTIV, z. s.“ ve výši 65.000
Kč,
i) „SanDoMon Bílina”, z. s., ve výši
40.000 Kč,
j) SHOTOKAN KARATE–DO MASOPUST BÍLINA, z. s., ve výši 250.000
Kč,
k) SK Bílina, z. s., ve výši 335.000 Kč,
l) SK FAVORIT Bílina, z. s., ve výši
20.000 Kč,
m) SK HC Draci Bílina, z. s., ve výši
1.000.000 Kč,
n) SK Velosport team Bílina, z. s., ve
výši 35.000 Kč,
o) Sportovní klub KRASO Bílina, z. s.,
ve výši 300.000 Kč,
p) Sportovní kuželkářský klub Bílina,
z. s., ve výši 100.000 Kč,

q) Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ
Lidická Bílina, pobočný spolek, ve výši
100.000 Kč,
r) Tělocvičná jednota Sokol Bílina, ve
výši 160.000 Kč,
s) AKB GYM BÍLINA, z. s., ve výši
15.000 Kč,
t) Draci Bílina, z. s., ve výši 1.350.000
Kč.
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a společností Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4, jako prodávajícím,
kdy předmětem smlouvy je výkup pozemku p. č. 3 o výměře 341 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba čp. 52, Bílina,
za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 4.978.000 Kč.
Činnost rady města v samostatné
působnosti za období od 19.12.2017
do 30.01.2018.

Seifertova, včetně odpovědí.
Rezignaci Ing. Michala Vyhnálka
(ANO 2011) na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny, a to k 04.02.2018.
Informaci ředitele Městské policie
Bílina o podané zprávě o bezpečnostní
situaci na teritoriu OOP Bílina v roce
2017, předkládanou vedoucím obvodního oddělení PČR Bílina npor. Bc.
Radkem Kaňákem.
Informaci ředitele městské policie o
činnosti Městské policie Bílina za rok
2017.
Zápis z jednání kontrolního výboru
z 5. února a finančního výboru z 12.
února 2018.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ
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Blahopřání
Dne 6. března oslavil své 81. narozeniny
známý rybář

Josef Huňáček

a 29. března oslaví 60 let v manželství s manželkou Marií. Do dalších let hodně zdraví přejí
dcera Jana, synové Josef a Stanislav, vnoučata
a pravnoučata a ostatní příbuzní.

Zvolilo:

Paní Renatu Vítovou (ANO 2011)
členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bíliny.

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

Vzalo na vědomí:

Dne 15. března uplynuly dva roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
bratr a dědeček

Vlastislav Sýkora
S láskou vzpomínají manželka,
syn Roman a Pavel s rodinami
a ostatní příbuzní a kamarádi.

Vzpomínka

Jen kytičku na hrob dát a tiše na tebe vzpomínat.

Dne 13. března 2018 uplynulo již 5 let od
úmrtí pana

Leopolda Veselého
S láskou a úctou vzpomínají manželka Vlasta
s rodinou.

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

Antonín Vlach
S láskou stále vzpomínají manželka
s rodinou

Dne 28. ledna oslavila 90. narozeniny paní

Marie Kapicová

Dotazy člena ZM Ing. Jindřicha
Brunclíka, týkající se zásobování v ulici

Vzpomínka

Blahopřání

Poděkování
Chtěl bych poděkovat strážníkům MP Bílina za skvělou práci v případu mně odcizených horských kol.
Strážníci zajistili má kola, vyhledali přes sérii kroků
mě jako majitele a kola v hodnotě přes 40 tisíc mi
vrátili. Děkuji.

Mnoho štěstí a zdraví do dalších let jí popřály
místostarostky města Vendula Vodičková
a Zuzana Bařtipánová.

Jan Dvořák

Blahopřání

Vzpomínka

Krásné jubileum 60 let oslaví
dne 4. dubna 2018 pan

Jindřich Tupý

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 13. března 2018 uplynulo již 11 let od
úmrtí našeho tatínka a dědečka

Stanislava Houta

a dne 24. dubna uplyne již 10 let
od rozloučení s naší maminkou a babičkou

Bohumilou Houtovou
Stále s láskou vzpomínáme.

Vzpomínka
Dne 19. března 2018 vzpomeneme šestého výročí od úmrtí naší
drahé maminky, babičky, prababičky, sestry a tety

Běly Bennové
Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Dcera Hana s rodinou

Pevné zdraví, mnoho radosti a spokojenosti
přejí manželka Marie
a vnučky Vendulka a Simonka.

Újezďáci, sejdeme se
Kdy: 7. dubna 2018
Kde: U Kádi na Kyselce
V kolik: 15 hodin
Dejte o srazu vědět všem Újezďákům, které potkáte.
Eva a Lída
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BĚH KYSELKOU A KP ÚSTECKÉHO KRAJE 2018
Pořadatel: Atletický klub Bílina • Datum a čas: sobota 17. 3. 2018 v 10 hodin • Místo: lázeňský park na Kyselce • Činovníci: ředitel závodů Josef Mairich
• Hlavní rozhodčí: Rudolf Trubač • Přihlášky: e-mailem na adresu milan.holcr@seznam.cz nebo na místě nejpozději hodinu před startem. Kancelář bude
otevřena od 9 hodin v budově lázní. • Startovné: minižactvo až elévové zdarma, mladší a starší žactvo 20 korun; dorost, junioři a dospělí 50 korun.
Šatny: v prostorách stadionu (500 m od místa startu). Sprchy budou k dispozici v šatnách atletického stadionu. Pořadatel za věci uložené v šatnách neručí.
Tratě: kopcovité tratě vedou po lesních cestách lázeňského parku s hlinitým povrchem, na startu a v cíli je asfalt. • Odměny: minižactvo až elévové obdrží pamětní medaile a účastnické diplomy. Závodníci na prvních třech místech obdrží pohár a diplom. V závodě mužů v absolutním pořadí bude odměněno prvních
pět závodníků věcnými cenami dle možností pořadatele. První tři závodníci v kategoriích KP obdrží medaile a diplomy.
Informace: Josef Mairich - tel.: 721 662 971, e-mail: josefmairich@seznam.cz • Občerstvení: teplý čaj, sušenka, Bílinská kyselka, Rudolfův pramen
Časový program a kategorie:
10.00 hod. - KP mladší žákyně roč. 05-06 1.298 m
10.10 hod. - KP mladší žáci roč. 05-06 1.298 m
10.20 hod. - KP starší žákyně roč. 03-04 2.290 m
10.35 hod. - KP starší žáci roč. 03-04 2.290 m
10.50 hod. - KP dorostenky roč. 01-02 2.290 m, KP juniorky roč. 99-00 2.290
m, KP ženy roč. 84-98 2.290 m, ženy veteránky roč. 83 a starší 2.290 m
11:15 hod. - KP dorostenci roč. 01-02 4 580 m, KP junioři roč. 99-00 4 580 m
11.45 hod. - KP muži „A“ roč. 79-98 6.870 m, muži „B“ roč. 69-78 6.870 m,
muži „C“ roč. 59-68 6.870 m, muži „D“ roč. 49-58 6.870 m, muži „E“
roč. 48 a starší 6 870 m
12.30 hod. - mini žačky roč. 13 a mladší 100 m
12.40 hod. - mini žáci roč. 13 a mladší 100 m

12.50 hod. - přípravka žačky roč. 11-12 100 m
13.00 hod. - přípravka žáci roč. 11-12 100 m
13.10 hod. - elévky „B“ roč. 09-10 526 m
13.20 hod. - elévové „B“ roč. 09-10 526 m
13.30 hod. - elévky „A“ roč. 07-08 526 m
13.40 hod. - elévové „A“ roč. 07-08 526 m
Vítězové 2017:
muži: Filip Žižka 93 AK Bílina 22:53
ženy: Lucie Svobodová 96 AK Most 08:13
Traťové rekordy:
muži: Filip Žižka 93 AK Bílina 22:23
ženy: Květa Pecková 85 AK ŠKODA Plzeň 08:07

Pořadatel si vyhrazuje možnost úpravy časového pořadu dle počtů přihlášených závodníků.

Bílinští atleti bodovali v anketě
Dva bílinští sportovci zabodovali v anketě Nejúspěšnější sportovec Teplicka. V kategorii mládež jednotlivci
se na druhé příčce umístila Adéla Civínová a v kategorii dospělí jednotlivci skončil na šestém místě Hakim
Saleh. Oba jsou členy Atletického klubu Bílina.
Oběma sportovcům pogratulovala 1. místostarostka Vendula Vodičková a popřála jim mnoho sportovních
i životních úspěchů v dalších letech.
(red)

Na mezinárodním turnaji Draci uspěli
AIK Stockholm
vs HC Draci Bilina (CZE)

1:5

POŘADÍ ZÁKL. SKUPINY
1. HC Draci Bilina (CZE) 9
2. AIK Stockholm		
8
3. Söderhamns IK		
6
4. VIK Västerås HK
5
5. Lidingö Vikings		
1
6. Skogsbo SK		
1

Na přelomu roku 2017 a 2018 se
mládežnické družstvo Draků z Bíliny účastnilo mezinárodního hokejového turnaje ve švédském městě
Avesta. Turnaj byl vyhlášen pro kategorii U 13 a mladší a zúčastnilo se
ho 12 týmů. Jediný klub HC Draci
Bílina byl jiné než švédské národnosti. Obsazení turnaje bylo velice
kvalitní, hrály zde ty nejlepší oddíly
ze Švédska.
Základní skupiny byly dvě po šesti
týmech, kdy se hrál systém každého s každým po dobu dva krát
patnáct minut. V základní skupině

tedy Draci odehráli pět utkání, ve
kterých pouze jednou remizovali, jinak čtyřikrát končilo utkání vítězně.
Draci skončili v základní skupině na
prvním místě a čekalo je semifinálové utkání proti druhému týmu ve
druhé skupině.
HC Draci Bilina (CZE)
vs Söderhamns IK		
4:1
Skogsbo SK			
vs HC Draci Bilina (CZE) 1:5
HC Draci Bilina (CZE)
vs VIK Västerås HK
1:1
Lidingö Vikings
vs HC Draci Bilina (CZE) 1:7

Na druhém místě této skupiny se
umístilo mužstvo Borlänge HF.
Jelikož Draci vyhráli tento zápas
celkem přesvědčivě 5:1, postoupili do finále. Draci měli motivaci
dvojnásobnou. Nejen, že si chtěli
odvézt zlaté medaile, ale jednalo se
o odvetu finále z minulého ročníku,
kdy Draci odešli z turnaje po prohře
se stříbrnými medailemi. Soupeřem bylo vítězné mužstvo z druhého semifinále DJURGÅRDENS IF
z hlavního města Stockholm, tedy
proti Bílině opravdový velkoklub.
Finále se oproti utkáním v základní
skupině hrálo dva krát dvacet minut.
První gól padl až ve 13. minutě první části. Ale do jejího konce se podařilo skórovat ještě dvakrát a Draci

před přestávkou vedli 3:0. Ve druhé
třetině dokázali náskok ještě navýšit
o další dva góly a vedli 5:0. Potom se
oba týmy v úspěšnosti střelby střídaly, ale hráči Bíliny dokázali vždy
na soupeřovi branky odpovědět
a zaslouženě udrželi vítězný výsledek 7:5 a mohli slavit úspěšnou
odvetu a obrovský úspěch pro klub
z malého města na severu Čech.
Mladí hokejisté z Bíliny ukázali,
že město neudělalo chybu, když se
před třemi lety rozhodlo nadále finančně podporovat hokejový oddíl
Draků z Bíliny, jelikož klub odvádí velmi dobrou práci s mládeží.
Poděkování patří také městu Teplice za jednorázovou finanční podporu na tento turnaj a všem těm, kdo
hokejový klub nějakým způsobem
podporují a umožnili těmto hráčům
nádherný sportovní zážitek, na který budou vzpomínat celý život. (red)
SEMIFINÁLE:
HC Draci Bilina (CZE)
vs Borlänge HF		
FINÁLE:
HC Draci Bilina (CZE)
vs Djurgårdens IF		

5:1
7:5
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Děti se kendó semináře zúčastnily posedmé

Druhý únorový víkend se v bílinském Domě dětí a mládeže konal
již 7. ročník dětského semináře japonského bojového umění kendó.
Seminář vedli Jindra Ziegelheim (6.
dan kendó, nejvyšší technický stupeň v ČR) a Vít Máliš (2. dan kendó). V páteční podvečer se sjeli kendisté z celé republiky a z bílinského
kroužku kendó, aby spolu strávili
dva dny naplněné cvičením a společnými zážitky. Na místo dorazilo
30 dětí a 12 dospělých včetně spoluorganizujících z bílinského oddílu
kendó.
Skupina dětí pod vedením Jindry
zažila perné chvíle, když se učila
závodní techniky a pilovala výbušnost a vytrvalost. Po tréninku a večeři jsme se věnovali společenským
hrám, pan Konárek nám laskavě
ukázal a dovolil osahat autodráhu.
Po prvním ranním cvičení v sobotu
následovala snídaně. Po hodinové
přestávce se pokračovalo ve cvičení
až do půl dvanácté, kdy byl čas jít na
oběd.
Poté byl přátelský turnaj. Soutěžilo
se v kategoriích Kihon (základy pro
děti cvičící méně než 2 roky), šiai
(zápas) ve věkových kategoriích do
8 let, 9 až 11 let, 12 až 13 let a 14 až

17 let. V některých kategoriích byla
navíc udělena cena za nejlepšího
bojového ducha (Best Fighting Spirit), kdy rozhodčí hodnotí nasazení
v boji a celkový dojem ze závodníka.
Letošní ročník byl ve znamení emocí, děti se tolik snažily a soustředily,
že v případě prohry mnohdy došlo
na slzičky, které ale rychle vystřídala
radost z pěkné atmosféry. Domácí
borci, byť letos poněkud prořídlí, se
v turnaji neztratili.
Kategorii kihon poznamenala
chřipková epidemie a ze 3 zúčastněných se na 2. místě umístil domácí
Jaroslav Borovec. V kategorii šiai do
8 let zvítězila Johana Ziegelheimo-

Fotbal se musí hrát
s láskou a srdcem

V sobotu 17. února byli hráči naší
fotbalové přípravky pozváni na silně obsazený turnaj do Loun. Už jen
to, že se tohoto turnaje účastnily například týmy Bohemians, Viktoria
Žižkov, Slavia Karlovy Vary, FK Ústí
nad Labem svědčí o jeho kvalitě.
Vše vypadalo dobře, ale nemoci,
jarní prázdniny a několik odřeknutí
ze zdravotních důvodů na poslední
chvíli trochu zamíchalo sestavou a
naši hráči se v Lounech sešli v minimálním možném počtu – přijelo
jich pouze pět. Všichni tedy museli

odehrát celý turnaj bez vystřídání.
Kluci to pojali jako výzvu a hráli
opravdu naplno.
Žádný míč pro ně nebyl ztracený,
žádná situace nehratelná do každého zápasu šli naplno. Po jediné
prohře v semifinále s pozdějším
vítězem a infarktovém penaltovém
rozstřelu na závěr souboje o třetí
místo jsme si odvezli krásnou bronzovou medaili. Kluci, díky!
Michal Krovak

vá. V kategorii 9 až 11 let Jiří Ziegelheim vybojoval krásné 3. místo
a svým výkonem v souboji s Adamem Kindlem (Hradec Králové) si
oba vysloužili pochvaly rozhodčích
a oba cenu Best Fighting Spirit. V
kategorii 12 až 13 let člen bílinského
oddílu Jan Neumann kraloval chytrým přístupem a pěknou technikou,
Petr Hegenbart, nováček v kategorii,
obsadil 3. místo. V kategorii 14 až 17
let se naši také neztratili a po dlouhém úvodu, kdy se zápasy skupiny
Máliš, Dunka, Eichlerová V. opakovaly třikrát Martin Dunka, po prvotním zaváhání, dotáhl turnaj do
vítězného konce, Vít Máliš obsadil

místo 2. a Petr Bureš 3. místo. Zcela
tak smetli oponenty z ostatních oddílů.
Úroveň dětí a juniorů se během let
velmi zvedá a za to patří díky těm,
kdo se nebojí s dětmi pracovat
a jsou smířeni s tím, že je to práce
nelehká, fluktuace veliká a jejich
osobní cvičení tím trpí.
Během oněch dvou dnů se mezi dětmi i dospělými vytvořilo nové pouto lidí, kteří spolu zažili něco jiného
než jen pravidelné tréninky. Všichni
měli pocit, že se jejich kendó během
dvou dnů zlepšilo. Dodalo to všem
chuť do dalšího cvičení.
Děkujeme za organizaci Domu dětí
a mládeže Bílina, přípravy probíhaly
pod vedením Věry Ryjáčkové. Děkujeme rodičům a členům oddílu
SanDóMon Bílina za obětavou pomoc s organizací, cukrárně Větrník
za poskytnutí perfektního servisu
pro naše svěřence.
Rádi bychom vyzvali zájemce o cvičení kendó, aby se nebáli přijít podívat do oddílu či kroužku kendó a
zkusili si toto starobylé bojové umění samurajů na vlastní kůži.
Jana Ziegelheimová

Ze zimní přípravy
fotbalových přípravek

Přelom ledna a února byl pro naše
mladé hráče náročný. V posledním
lednovém týdnu odehráli dva dohodnuté turnaje v Německu. V sobotu 27. ledna byli naši fotbalisté pozváni na turnaj v družebním městě
Dippoldiswalde, kde naši kluci hráli
proti osmi týmům z okolí, výsledné
páté místo a cena pro nejlepšího
brankáře sice nejsou fenomenálním
výsledkem, ale kluci určitě ostudu neudělali. Za podotknutí stojí
i přímá podpora zástupců města v
hledišti a v šatně. Děkujeme. Druhý den se již tak nevydařil, na silně
obsazeném turnaji v Heidenau naši

kluci skončili sice na sice
posledním místě, ale měli
šanci si změřit síly se špičkovými saskými týmy.
Následující víkend byl
opět herně náročný. Kluky čekal v sobotu nejdříve
turnaj v Dubí pro starší
přípravky, dále odpolední turnaj ve Spořicích pro
mladší přípravky 2009 a v
neděli pro změnu Spořice
pro starší přípravky ročník
2008. Sobota byla úspěšná,
druhé místo z Dubí a třetí
ze Spořic jsou vynikající výsledky. Neděle byla,
stejně jako předchozí týden, o něco
smutnější. Spojené družstvo ročníků 2008 a 2009 v neděli na úspěch
nedosáhlo. Naplno se zde projevil
úzký kádr a jistá únava. Někteří hráči hráli tento víkend již třetí turnaj.
Ale i přesto klukům patří poděkování a respekt za jejich hru.

Michal Krovak

Na turnaj přijela podpořit bílinské
fotbalisty i první místostarostka města Vendula Vodičková, která zároveň
přivezla malým fotbalistům upomínkové předměty pro jejich soupeře.

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

neděle 25. února, 15 hodin
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY – 2D

do 29. dubna
BAREVNÉ INSPIRACE III.
Výstava děl studentů Univerzity
3. věku UJEP Ústí nad Labem.
vernisáž se koná 28. února 2018
v 17 hodin

čtvrtek 29. března, 15.30 hodin
KRÁLÍČEK PETR – 2D
Rebelský králíček Petr žije veselý
bezstarostný život spolu s ostatními
zvířátky na farmě.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

čtvrtek 29. března, 17.30 hodin
TOMB RAIDER – 2D

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.
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.
neděle 8. dubna, 15 hodin
POHÁDKY Z KOŠÍKU
Výlet do nitra pohádek, ve kterých
návštěvníci divadla mohou pomoct
uzdravit smutnou princeznu.divadlo
SEMTAMFÓR Praha.

pátek 30. března, 15.30 hodin
SHERLOCK KOUMES – 2D
Animovaná komediální detektivka plná
trpaslíků.
pátek 30. března, 17.30 hodin
PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ – 3D
pátek 30. března, 20 hodin
TÁTOVA VOLHA – 2D
sobota 31. března, 15.30 hodin
TRIKY S TRPASLÍKY – 2D
Chloe a její maminka Catherine se už
zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie,
ve které si pořídily nádherný gotický
dům, plný zvláštních zahradních
trpaslíků.
sobota 31. března, 17.30 hodin
REAL PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
2D

úterý 17. dubna, 8.30 hodin
21. BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Pěvecká soutěž určená pro děti
z MŠ, ZŠ, ZŠP, ZUŠ.

sobota 31. března, 20 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY - 2D

DIGITÁLNÍ KINO

Z důvodu rekonstrukce není v provozu.

pátek 16. března, 17.30 hodin
TOMB RAIDER – 2D

GALERIE POD VĚŽÍ

sobota 17. února, 17.30 hodin
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ – 2D
sobota 17. března, 20 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
2D
pátek 23. března, 17.30 hodin
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ – 2D
pátek 23. března, 20 hodin
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST – 2D
sobota 24. března, 17.30 hodin
PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ – 3D
sobota 24. března, 20 hodin
TÁTOVA VOLHA – 2D

MĚSTSKÉ DIVADLO

KAREL URBAN
výstava kreslených vtipů
do 29. března

pátek 16. března, 20 hodin
TÁTOVA VOLHA – 2D

?

čtvrtek 29. března, 20 hodin
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ – 2D

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do konce března
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Putovní výstava přináší další svědectví
ze série o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině.
středa 14. března, 15.30 hodin
VÍTÁNÍ JARA
čtení pro nejmenší
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, vstup zdarma

pondělí 19. března, 10 hodin
ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
NEJEN PRO SENIORY
beseda se zástupci městské policie na
téma bezpečnosti občanů
klubovna knihovny na Mírovém náměstí, vstup zdarma

sobota 24. března, 13 hodin
VÝROBA JARNÍHO VĚNCE
tvoření věnce s peříčky a jarními
ozdobami
úterý 27. března, 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TRADICE
pro základní školy

duben – červen
NA HRADĚ BRADĚ
Výstava ilustrací ke komiksové knize
Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka Na
hradě Bradě.

úterý 27. března, 19 hodin
VELIKONOČNÍ HOPSÁNÍ
hodinová tématická lekce jumpingu,
losování o ceny

čtvrtek 5. dubna, 17 hodin
KAM ZMIZEL ZLATÝ POKLAD
ČESKÉ REPUBLIKY?
Spisovatel Stanislav Motl nás seznámí
se svou knihou, která pojednává o tom,
jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich
boku umírat ve válce proti Hitlerovi.
klubovna knihovny, vstup zdarma

středa 28. března, 18 hodin
VELIKONOČNÍ PŘESPÁNÍ
velikonoční přespání s tradiční velikonoční dílnou

středa 18. dubna, 15.30 hodin
ZVÍŘÁTKA V AKCI
čtení pro nejmenší
Milé děti, máte rádi zvířátka? Přijďte
si poslechnout dobrodružné příběhy,
které nás zavedou do pohádkové říše a
nebude chybět čas i na malé tvoření.
vhodné pro děti od 4 do 8 let, dětské
oddělení vstup zdarma

sobota 7. dubna, 9 hodin
OZOBOTÍ DOPOLEDNE
budeme si hrát s malými ozoboty

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
pátek 16. března, 16 hodin
BALTIE
školní kolo postupové soutěže MŠMT
sobota 16. března, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
tvoření z keramické hlíny, podle šablony a fantazie
sobota 16. března, 10 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE
V KLOKÁNKU
zábavný program pro nejmenší děti
sobota 16. března, 10 hodin
MLADÝ PROGRAMÁTOR
školní kolo soutěže MŠMT
pro programátory Baltíka
sobota 16. března, 10 hodin
VELIKONOČNÍ PLETENÍ
Z PAPÍRU
pletení vajíček a zajíčků z papírových
ruliček
sobota 16. března, 10 hodin
JUMP ARÉNA ÚSTÍ NAD LABEM
výlet pro všechny členy kroužku
Stonožka

středa 28. března, 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TRADICE
pro mateřské školy

čtvrtek 5. dubna, dopoledne
MLADÝ PROGRAMÁTOR
regionální kolo soutěže vyhlášené
MŠMT

sobota 7. dubna, 10 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU
s sebou sportovní obuv, svačinku a
pití
sobota 7. dubna, 10 hodin
HRAJEME SI S LEGEM
hravé dopoledne se stavebnicemi
Lego
sobota 7. dubna, 10.30 hodin
DANCING S LUCKOU
tentokrát v rytmu streetu
pátek 13. dubna, 10 hodin
BALTIE
okresní kolo postupové soutěže
MŠMT
pátek 13. dubna, 15.30 hodin
LASER ARÉNA MOST
Výlet kroužku Stonožka
sobota 14. dubna, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
tvoření z keramické hlíny, podle
šablony a fantazie
sobota 14. dubna, 10 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY
nepečený dort

sobota 16. března, 10.30 hodin
DANCING S LUCKOU
tentokrát v rytmu diska

ZIMNÍ STADION
sobota 24. března, 7 hodin
BOBOVÁNÍ PRO...
charitativní hokejový turnaj

Řešení kvízu: žlutou, Portugalec, Kadaň, Most, Louny, Děčín, Česká Kamenice, Žatec, Teplice, Rumburk
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