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Historie zdravotnictví v Bílině
III. DÍL
Výstavba nové polikliniky

Tento záběr je z 8. září 1963, kdy byla slavnostně otevřena nová budova polikliniky
v Bílině, zdravotní provoz zde však byl zahájen až v roce 1964.

Hlavním cílem výstavby nové budovy polikliniky, která byla zprovozněna v roce 1964,
bylo soustředění odborných ambulancí, obvodních lékařů a komplementu pod jednu
střechu. Tomu odpovídal i velmi účelně zpracovaný projekt od Zdravoprojektu Praha.
Okna ordinací byla orientována na sever,
aby do ordinací celý den nepálilo sluníčko.
Celá budova se vytápěla podlahami (krystalové topení). Koncepce budovy spočívala
ve výstavbě železobetonového skeletu, realizace pak probíhala s využitím vězňů, kvalitně,
z nešizeného betonu.
Pozdější přístavba, o více než dvacet let mladší, byla za dalších dvacet let v podstatně horším stavebním stavu, než budova základní.
Ve dvoupodlažních křídlech byly umístěny ambulance, které vyžadovaly samostatný vchod,

na západní straně to bylo dětské oddělení,
na východní straně pak oddělení plicní.
V přízemí byly umístěny ambulance pro
pacienty, ambulance lékařské pohotovosti,
interní ambulance, dva lékařské obvody
pro dospělé, centrální kartotéka, neurologie, ortopedie a chirurgie. Současně
byla v přízemí umístěna dvě rentgenová
pracoviště jako vyšetřovací komplement.
V prvním patře pak bylo ORL, kožní ambulance, jeden lékařský obvod pro dospělé,
oční oddělení, gynekologie, biochemická
laboratoř (další komplement) a ředitelství
se správou polikliniky. Ve druhém patře
bylo umístěno zubní oddělení (tři pracoviště), zubní laboratoř, zasedací místnost
a lůžkové oddělení.
Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou
V tomto vydání představuji vedoucí manažerku domácí péče (HOME
CARE) Danu Drégrovou. Je to
usměvavá, příjemná a empatická
sestřička. Když ji potkáte, určitě
se na vás usměje a přidá pár vlídných slov. Pracuje v naší nemocnici
již 30 let. Začala zde pracovat jako
všeobecná sestra na ambulanci,
poté jako zdravotní sestra na úseku
domácí péče. Posledních sedm let
tento úsek i vede.
Domácí péče poskytuje zdravotní
a ošetřovatelskou péči chronicky
nemocným, lidem s handicapem

a nemocným v terminálním stádiu
nemoci. Péči poskytují registrované všeobecné sestry s vystudovaným pomaturitním specializačním
studiem v oboru interna. Tento typ
pomoci umožňuje pacientům zůstávat v důvěrně známém prostředí
svého domova, což velmi pozitivně
ovlivňuje jejich fyzické i psychické
zdraví. Domácí péče je ordinovaná praktickými lékaři nebo lékaři, kteří nemocného propouštějí z
nemocničního ošetřování. Péče je
poskytována pacientům na území
města Bíliny a blízkého okolí. Tato

indikovaná péče je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami.
Na dotaz, jaké má životní motto,
odpověděla: “Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil
o nic nového.“ Tento citát se mi
moc líbí a budu si ho pamatovat.
Volný čas paní Dany Drégrové
nejvíce vyplňují vnoučata Matěj a
Martin. Má ráda hudbu, divadlo,
cestování a práci na zahradě. Je to
zkrátka velice činorodý člověk a
máme ji rádi nejen jako naši kolegyni.

Další vydařenou akcí v Hornické
nemocnici s poliklinikou byla oslava Mezinárodního dne žen. Každá
pacientka byla obdarována krásným barevným petrklíčem a přáníčkem vyrobeným v rámci naší
ergoterapie.
Přípravu oslavy si vzaly na starost
sestřičky ze stanic LDN. Tato akce
se pořádala pro pacienty a klienty
spolu s jejich rodinnými přísluš-

níky. Pozvání přijali také členové
klubu důchodců a obyvatelé Domu
se soustředěnou pečovatelskou
službou v Bílině pod vedením Markéty Kalivodové. Svatební koláčky,
stejně jako upečené slané záviny od
našich kuchařek všem moc chutnaly. K poslechu a dokonce i k tanci
hrála skupina Viva song Víti Vávry.
Oslava MDŽ se líbila a my děkujeme všem co ji pomohli zrealizovat.

V nemocnici slavili Mezinárodní den žen

Volumetrické pumpy zvyšují kvalitu péče
Od nového roku jsou nově, pro
zvýšení kvality poskytované péče,
používány na ambulanci bolesti
volumetrické infuzní pumpy, které
jsou určeny pro řízené dávkování z

infuzních lahví a vaků. Jejich výhodou je přesné a bezpečné dávkování farmak rovnoměrnou rychlostí,
což přispěje k vyšší bezpečnosti
pacientů při podávání léků, snížení

nežádoucích účinků podávaných
léků a eliminaci nákazy.
Nově je také upravená ordinační
doba ambulance pondělí - čtvrtek
od 6.30 do 14 hodin, v pátek do 13

hodin. Objednávat se můžete osobně, popřípadě na telefonním čísle
417 777 405.
Články připravila Helena Marinčáková
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Řidiči, sledujte značky! Dopravní situace
se v době prací na náměstí bude často měnit
Pavlína Nevrlá
Celkem na šest etap jsou rozdělené
práce na revitalizaci náměstí. První
etapa se týká srovnání povrchu ve
středu náměstí. “Během šesti etap
se budou práce postupně přesouvat
a jednotlivé části náměstí budou neprůjezdné, podle plánu však nedojde k celkovému uzavření náměstí
pro vozidla. Změn v dopravě bude
mnoho, proto žádáme všechny řidiče, aby nejezdili takzvaně popaměti,
ale všímali si nového dopravního
značení a respektovali ho,” upozornil starosta města Bílina Oldřich
Bubeníček.

I. etapa
První etapa bude nejdelší, potrvá
zhruba do začátku července. Změnou pro řidiče v této etapě bude
zjednosměrnění části náměstí od
kostela k rohu u pobočky České
spořitelny. Tato část by měla zůstat
jednosměrná i po dokončení prací.
II. etapa
Práce se dále posunou do části podél domu Pražák a také ke knihovně. Obě části budou pro vozidla
uzavřené, přes náměstí se tedy bude
projíždět ze Seifertovy ulice k České
spořitelně a dál k radnici nebo do
ulice Želivského. Vjezd z Wolkerovy
ulice zůstane beze změn, řidiči však
už musí počítat, že z tohoto směru
budou muset odbočit vpravo, rovně do Zámecké ulice se již z tohoto
směru vjíždět nebude. Od kruhového objezdu u radnice budou řidiči
moci pouze do Želivského ulice.
III. etapa
Třetí etapa prací zasáhne část od
kostela k České spořitelně. Ta bude
pro řidiče uzavřena. Ze Seifertovy
ulice se bude náměstí projíždět doleva kolem knihovny, dále kolem
domu Pražák k radnici. Z Wolkerovy ulice budou stále řidiči smět
pouze vpravo a od radnice stále
pouze vlevo do Želivského ulice.
IV. etapa
V průběhu letních měsíců dojde
k poměrně razantní úpravě dopravy, protože bude zcela uzavřena
Wolkerova ulice. Čtvrtá etapa prací
bude znamenat rekonstrukci části od České spořitelny k radnici.
Náměstí bude průjezdné z ulice
Seifertova a od radnice stejně jako
v předchozích etapách, do Wolkerovy se však řidiči zhruba dva týdny
nedostanou.
V. etapa
Pátá etapa prací se bude týkat křižovatky u informačního centra.

Zásadní změnou zhruba na jeden týden bude otočení provozu
ve Wolkerově ulici, kterou budou
řidiči projíždět směrem ven z náměstí. Na náměstí se po tuto dobu
dostanou pouze ze směru od Seifertovy ulice.
Uzavřen po dobu trvání prací při
páté etapě bude vjezd i výjezd
od kruhového objezdu u radnice
v Břežánské ulici, dále i celá Želivského ulice.

VI. etapa
Poslední etapa prací na revitalizaci
náměstí uzavře křižovatku u kostela a knihovny. Zhruba sedm dní se
tedy řidiči na náměstí nedostanou
ulicí Seifertovou, budou muset použít ulici Zámecká a Komenského,
kde bude po tuto dobu otočený provoz směrem na náměstí, nebo ulici
Wolkerovu. Výjezd bude zajištěn
od radnice ke kruhovému objezdu
a ulicí Želivského.

Nákresy změněné dopravní situace k tomuto článku se vztahují
k první a druhé etapě, další budeme
postupně uveřejňovat v následujících číslech Bílinského zpravodaje.
“Jedná se o návrh průběhu prací,
je tedy možné, že bude zhotovitelem
upravován, a proto je velmi důležité,
aby řidiči sledovali dopravní značení při každém průjezdu náměstím,”
upozornil vedoucí odboru dopravy
Oldřich Jedlička.

Vedení města žádá obyvatele o shovívavost v době revitalizace a upřednostnění MHD při návštěvě centra města místo použití
automobilu z důvodu omezení dopravy i parkování.

4

KRIMI

13. DUBNA 2018

Počty kontrol problémových lokalit jdou
do desítek, město s nimi neustává

Pavlína Nevrlá
Dvacet kontrolních místních šetření provedlo město od začátku
letošního roku v problémových
lokalitách a na problémových adresách. První místostarostka Vendula Vodičková, pod kterou tato
problematika spadá, společně se
zástupci sociálního odboru, měst-

ské policie a v některých případech
i zástupců úřadu práce se zaměřili
na problémové osoby a na zkušenosti slušných obyvatel s jevy, které
problémoví lidé způsobují. Některých místních šetření se zúčastnila i druhá místostarostka pro věci
investiční Zuzana Bařtipánová.
“Cílem těchto šetření je především
zjistit, jaké problémy danou lokalitu sužují. Dále také informovat

obyvatele o jejich povinnostech
a nárocích. V této osvětě a pomoci máme prioritní zájem pokračovat. Pomoc opravdu potřebným
by se neměla týkat pouze dávek,
ale veškeré pomoci v běžném životě, neboť hodně našich slušných
obyvatel a seniorů nemá o svých
nárocích žádné povědomí,” uvedla
první místostarostka Vendula Vodičková.
Šetření za účasti zástupců úřadu práce znamenají vyšší dopad
kontroly. “Pravomoci úřadu práce jsou větší než zástupců města.
Jako poskytovatel doplatku na bydlení může příjemce kontaktovat
a kontrolovat přímo. Takovému
místnímu šetření pak už nemůže
zabránit ani majitel nemovitosti,”
doplnila místostarostka. Zástupci
úřadu práce byli přítomni při letošním šetření v ulici Seifertova,
Za Chlumem, Důlní a v SUNNu.
Nejčastěji, celkem sedmkrát, se

místní šetření uskutečnilo ve Švabinského ulici, pětkrát v ulici Za
Chlumem, třikrát v SUNNu, dále
dvakrát v Seifertově a Důlní ulici a jednou v ulici Antonína Sovy.
„Všichni, kteří se kontrol účastní,
dávají svým běžným pracovním
povinnostem něco navíc a za to jim
děkuji,“ uvedla první místostarostka Vendula Vodičková.

V centru města se bude stát jen půl hodiny
Pavlína Nevrlá

V některých ulicích kolem centra
města se v první polovině letošního
roku změní parkování.
V ulici Seifertova a Želivského budou moci řidiči parkovat pouze třicet minut. “K tomuto kroku vedení
města přistoupilo z důvodu zajištění
dopravní obslužnosti pro zásobování obchodů a obyvatel a dále pak
z důvodu, aby ve frekventovaných
ulicích neblokovali řidiči po celý
den parkovací místo. K dlouhodobému stání mohou použít parkoviště v okolí centra, tedy například

u Zeleného domu, podél hlavní
silnice 1/13 nebo nad ředitelstvím
SD Bílina a podobně. V ulicích u
náměstí chceme zajistit, aby tam
vždy našli místo lidé, kteří si jen
potřebují krátce nakoupit v blízkých
obchodech nebo si něco vyřídit na
úřadech,” vysvětlil vedoucí odboru
dopravy Oldřich Jedlička.
Takzvané časové parkování je v plánu také v ulici Wolkerova, na této
změně se v současné době pracuje.
Řidiči, kteří budou chtít v těchto
ulicích zaparkovat, si musí pořídit
takzvaný parkovací kotouč, který
viditelně umístí za přední sklo na
palubní desku vozu a nastaví na
něm dobu začátku stání, kterou ne-

smí až do odjezdu měnit. To bude
sloužit pro kontrolu ze strany strážníků. Terčík s hodinami je možné
zakoupit například na čerpacích
stanicích, v prodejně autodílů nebo
v informačním centru. „Provizorně
postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem,
například: Příjezd 10.30 hodin,
a nechat jej viditelně na palubce,”
doplnil vedoucí.
V obou ulicích bude časové stání
platit od pondělí do pátku od 7 do
19 hodin. Mimo tuto dobu nebude stání časově omezené. V ulici
Želivského budou parkovací místa
zhruba od pobočky Moneta Money
Bank k prodejně elektro. Následo-

vat bude místo pro zásobování. V
Seifertově ulici bude stání na stávajících vyznačených místech, před
budovou městského úřadu, kde sídlí
odbor dopravy, bude místo pro zásobování.
Pokud rada města schválí časové
parkování ve Wolkerově ulici, bude
se stát při vjezdu do této ulice nejprve vpravo, zhruba v polovině ulice
se kvůli bezpečnému vjezdu do křižovatky přesunou parkovací místa
na levou stranu. “Vznikne tedy takové esíčko, které bude tvořit přirozenou optickou překážku a řidiči
tak budou nuceni snížit rychlost. To
je zapotřebí s ohledem na bezpečnost chodců,” doplnil vedoucí.

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Na chodbě plakalo malé dítě

Po chodbě domu se pohybovalo dvouleté
dítě samo jen se psem. Po nějaké době začalo
plakat. Tím na sebe upozornilo sousedy, kteří
zavolali strážníky. Ti na místo přijeli i se sociální pracovnicí. Zjistili, že malé dítě neuhlídal
jeho příbuzný, matka dítěte byla neznámo kde.
Nájemníci z domu uvedli, že se tato situace opakuje poměrně často, a tak nyní bude situaci řešit
odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

V knihovně napadl návštěvníka

Ve večerních hodinách se muž a žena domáhali silným bušením do dveří vstupu do budovy
polikliniky. Ostraha je dovnitř nechtěla pustit, protože pohotovost již nebyla v provozu.
Strážníci dvojici odkázali do jiných nemocnic,

pokud žádají ošetření, a z místa je vykázali. Ta samá dvojice působila potíže
o pár dní později znovu, tentokrát v městské knihovně. Na strážníky se obrátily
pracovnice knihovny s tím, že na chodbě
jsou nepřizpůsobivé osoby a obtěžují děti
i čtenáře. Téměř ihned po ukončení hovoru volaly znovu, že muž z dvojice nepřizpůsobivých napadl jednoho z návštěvníků
knihovny a zranil ho. Na místo tedy kromě
strážníků zamířili i záchranáři a policisté.
Napadený byl převezen k ošetření do nemocnice a útočník skončil na policejní
služebně.

Násilím chtěl dávky

Sociální dávky si chtěl svou agresi-

vitou vymoci muž na úřadu práce v Bílině. Úředníci se mu snažili vysvětlit, že mu nemohou vyhovět,
protože po stránce úřední patří pod pražský úřad práce, kde si má dávky vyřídit. To však muž nechtěl pochopit a začal křičet a bouchl do dveří. Strážníci na místě
situaci uklidnili, muži znovu vše vysvětlili a ten pak již
v klidu odešel.

Fenka se vrátila domů

Volně pobíhající fenu s červeným obojkem našla žena v
Nemocniční ulici a s prosbou o odchyt zavolala strážníky.
Ti už měli nahlášeno, že psa takového vzhledu hledá obyvatelka z Pražského Předměstí. Přivolali ji tedy, aby potvrdila, zda se skutečně jedná o jejího psa. To žena potvrdila
velmi rychle a s pláčem a slovy díky nálezkyni i strážníkům
si pejska odvezla domů.
(pn)
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Bílina má druhé nejlepší webové
stránky z měst Ústeckého kraje
Ústecký kraj zná výherce soutěže
Zlatý erb. V kategorii nejlepších
webových stránek měst se Bílina
umístila druhá z celkem devětadvaceti soutěžících subjektů. Bodovala i spádová obec Bíliny, Ohníč
zvítězil v kategorii nejlepší webové
stránky obce a postupuje do celostátního kola soutěže. Soutěž Zlatý
erb porovnává weby obcí a měst.
V roce 1999 byl proto vyhlášen
první ročník Zlatého erbu. Hlavní
důraz je kladen na obsah a aktuálnost webu, na jeho užitečnost pro
návštěvníky stránek.
(red)
Pořadí dle soutěžních kategorií:

Nejlepší webová stránka města
1. Most
2. Bílina
3. Chlumec

V budově bývalé pobočky
České spořitelny bude
část městského úřadu

Nejlepší webová stránka obce
1. Ohníč
2. Přestanov
3. Mnetěš

při pohledu na irbise jistě potěší,
že i oni dílem podpořili chov této
krásné kočkovité šelmy,” uvedl starosta města Oldřich Bubeníček.
Levharta sněžného jménem Deleg
podpoří město Bílina částkou 20
tisíc korun na letošní rok, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
schválila rada města. “Výše příspěvku na adopci je pevně daná
a vychází z ročních nákladů na
krmení, na ochranu zvířat a jejich
zdraví. Adopce trvá vždy dvanáct
měsíců,” doplnila vedoucí oddělení

životního prostředí Helena Volfová. Irbisi žijí ze všech kočkovitých
šelem v nejvyšších nadmořských
výškách, mají huňatou a dlouhou
srst, krátké ušní boltce a široké tlapy ze spodní strany porostlé srstí.
V ústecké zoo jsou chováni v nejchladnější a nejvíce zastíněné části pavilonu šelem. V minulosti se
podařilo odchovat několik mláďat.
Nyní tam žijí dva samci - Deleg
a Dipendu, kteří pocházejí ze Zoo
Karlsruhe.
(pn)

Na vině nezájmu o vzdělání je v
první řadě nedostatečná motivace ze strany rodičů. Děti nevidí ve
svých rodičích vzor. Zpravidla ani
rodiče základní vzdělání nedokončili. Neúspěch dětí ve škole je především spojen s vysokou absencí,
kdy je těžké se probranou látku
doučit. V případě, že dítě vykazuje vysokou absenci ve škole, hrozí
sankce rodičům. Pro rodiče to znamená, že jim může být uložena peněžitá pokuta a trestní stíhání.
Nikdy není pozdě
Naděje na dokončení vzdělání po
ukončení základní školy však existuje. Možnost dokončení základního vzdělání nabízí 5. ZŠ Chanov
v okrese Most. Studium využila na
naše doporučení v minulém roce
i naše klientka paní E. V rámci
spolupráce bylo zjištěno, že klientka dokončené základní vzdělání nemá. Hlavním důvodem bylo
především časté stěhování v rámci
ČR a velké množství zameškaných

Čtyři desítky obyvatel již
oslavili devadesát let
V Bílině žije přes čtyřicet obyvatel
starších devadesáti let. “Nejstarší
obyvatelce je sto pět let, druhému
nejstaršímu obyvateli je devětadevadesát let,” uvedla vedoucí odboru správního a vnitřních věcí Petra
Krejčová.
Podle statistik jsou ve městě dva
lidé ve věku sedmadevadesáti let,
jeden šestadevadesátiletý, dva
pětadevádesátiletí i čtyřiadevadesátiletí, dále pět třiadevadesátiletých, dvanáct dvaadevadesátiletých, čtyři jednadevadesátiletí
a jedenáct ve věku devadesát let.
(pn)

Základní vzdělání si lze dokončit i v dospělosti
Letos v dubnu se konají na základních školách zápisy prvňáčků. Tyto
děti mají před sebou devět let povinné školní docházky, na jejímž
konci je čeká další závažné rozhodnutí, kam jít dál studovat. Bohužel
to není závažné rozhodnutí pro
všechny. Dle statistik nedokončí
základní vzdělání v České republice ročně na dva tisíce dětí. Z toho
největší počet těchto dětí žije v Ústeckém kraji. Důvodem, proč tyto
děti nemají dokončené základní
vzdělání, je neúspěšné ukončení
ročníku. Pokud žák takzvaně propadne a opakuje ročník jednou,
ukončí základní školu v 8. třídě.
Ukončením osmé třídy splnil povinnou školní docházku, ale nemá
dokončené základní vzdělání. V
případě, že nastoupí po skončení
základní školy na učební obor a
vyučí se, obdrží výuční list. Jiné to
je v případě, když v průběhu studia učební obor předčasně ukončí,
znamená to, že podmínku základního vzdělání nesplňuje.

KRÁTCE

Městský úřad se rozšíří o nové
prostory. Starosta Oldřich Bubeníček podepsal kupní smlouvu,
díky které do majetku města připadne budova bývalé pobočky
České spořitelny sousedící s úřadem. “Dojde tak k propojení obou
budov. V nové části úřadu bude
archiv, spisovna a také část služebny městské policie, která se dlouhodobě potýká s nedostatečným
prostorem,” uvedl starosta.
Uzavření kupní smlouvy schválili
zastupitelé na únorovém zasedání. Budovu s číslem popisným 52
město odkoupilo za necelých pět
milionů korun.
(pn)

Bílina podporuje chov irbise

Město Bílina podporuje chov irbise
neboli levharta sněžného v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem.
“Ústecká zoo je oblíbený výletní
cíl mnoha obyvatel města, nyní je
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Poraďte se s advokátem

hodin. Povinnou školní docházku
dokončila v 8. třídě. Během spolupráce vyplynulo, že si uvědomila
svojí chybu a rozhodla se vzdělání
dokončit.
Klientka s odborem sociálních
věcí spolupracovala a v lednu 2018
úspěšně dokončila základní vzdělání. V současné době má podanou
přihlášku na střední školu a do budoucna se uvidí, jak nově nabyté
vědomosti a zkušenosti využije ve
svém životě. Paní E. si je vědoma,
že může být vzorem svým dětem a
na základě svých zkušeností uvedla, že své děti bude co nejvíce podporovat ve vzdělání.
V případě zájmu o vzdělání je možné se obrátit na sociální pracovnice OSVaZ, oddělení sociální péče,
MěÚ Bílina. Zde podají bližší informace o možnosti dokončení základního vzdělání. Potřebné informace naleznete i na internetových
stránkách školy www.zschanov.cz.
OSVaZ

V dubnu budou lidé moci využít
služeb bezplatné právní poradny
25. 4. 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.
(red)

Uzavřený průchod
Do konce května je uzavřený průchod u fary. Důvodem je rekonstrukce cesty pro pěší.
(red)
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Lidé v proluce uvítají hřiště nebo lavičky
Dětské hřiště nebo odpočinková
zóna se zelení, to jsou varianty,
které v menších obměnách navrhují obyvatelé města pro zaplnění
volného prostoru pod zpevněným
svahem v Pražské ulici. Z reakcí,
které redakce obdržela, vyplývá,
že odpočinková zóna by zřejmě
nevadila nikomu, od vybudování
dětského hřiště někteří odrazují
hlavně kvůli bezpečnosti.
Výhodou dětského hřiště by jistě
byla vhodná přestávka rodin na
cestě z centra na Pražské Předměstí. Hřiště by také sloužilo dětem
bydlícím v Zeleném domě a okolí, protože v těchto místech žádné
není. “Uvítala bych dětské hřiště s
lavičkami. V létě by tam mohl stávat stánek s cukrovou vatou nebo
se zmrzlinou,” zněla jedna z reakcí na výzvu. Dětské hřiště by však
v místě nerad viděl jiný obyvatel

města, který upozornil na blízké parkoviště a za ním poměrně
frekventovanou silnici. Děti by se
tak při hře mohly například honit
mezi stojícími auty a vběhnout do

silnice. Ideální toto místo pro dětské hřiště není ani podle Rostislava
Gramskopfa. “Bydlím několik let v
Zeleném domě a na tento svah ze
svého pátého patra vidím. Vidí na

něj pouze páté a šesté patro a pár
protilehlých domů z ulice, proto
si nemyslím, že by bylo vhodné
na toto místo stavět nějaký dětský
koutek, není tam dostatečná sociální kontrola,” odůvodnil s tím,
že by na místě uvítal spíše okrasné
stromy a mezi nimi třeba informační tabuli nebo pískovcovou
sochu. Podobný názor má i Jiřina
Myslíková. “Jsme obyvatelé domu
v Opletalově ulici, kde ze všech
stran hledíme na plná parkoviště
aut. Tak za nás by to měla být odpočinková zóna hlavně se zelení, stromy a lavičkami,” uvedla. Podle Jany
Vrškové by tam mohla vzniknout
i meditační zahrada.
Náměty ze strany veřejnosti poslouží jako podklad pro vedení
města při rozhodování, čím nově
vzniklou proluku zaplní.
(pn)

Informace k vydávání nových občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. července 2018
• Občanské průkazy se budou vydávat pouze s čipem. Dosavadní
občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Výměna bude probíhat průběžně.
• Dalším vydávajícím úřadem
osobních dokladů bude ministerstvo vnitra.
• Občané budou moci žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu kromě zákonné lhůty
30 dnů i ve zkrácené lhůtě, a to do
24 hodin pracovního dne nebo do
5 pracovních dnů.
Občanské průkazy:
1) Občanské průkazy vydané do 24
hodin pracovního dne:

• Žádost bude možné podat u úřadu obce s rozšířenou působností
nebo na ministerstvu vnitra.
• Vyzvednutí dokladu je možné
pouze na ministerstvu vnitra.
• Správní poplatek činí 1 000 korun, pro osoby mladší 15 let je 500
korun.
2) Občanské průkazy vydané do 5
pracovních dnů:
• Žádost je možné podat u úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
na ministerstvu vnitra.
• Vyzvednutí dokladu je možné
tam, kde byla podaná žádost nebo
na ministerstvu vnitra.
• Správní poplatek činí 500 korun,
pro osoby mladší 15 let je 300 ko-

run. Občanské průkazy vydávané v
zákonné lhůtě do 30 dnů zůstávají
bez správního poplatku, občané
mladší 15 let zaplatí 50 korun.
Občanské průkazy bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti 1 měsíc se budou vydávat pouze k výkonu volebního práva.
Cestovní pasy:
1) Cestovní pasy vydané do 24 hodin pracovního dne:
• Žádost možno podat u úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
na ministerstvu vnitra.
• Vyzvednutí dokladu je možné
pouze na ministerstvu vnitra.
• Správní poplatek činí 6 000 ko-

run, pro osoby mladší 15 let je 2
000 korun.
2) Cestovní pasy vydané do 5 pracovních dnů:
• Žádost je možné podat u úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
na ministerstvu vnitra.
• Vyzvednutí dokladu je možné
tam, kde byla podaná žádost nebo
na ministerstvu vnitra.
• Správní poplatek činí 3 000 korun, pro osoby mladší 15 let je 1
000 korun.
Petra Krejčová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí

Velikonoční besídky pobavily seniory

Foto: Eliška Růžičková

Pečovatelská služba Bílina připravila zábavné velikonoční besídky pro členy obou klubů seniorů a klienty Pečovatelské služby. Na besídkách předvedli
žáci základní školy Aléská, co se naučili za básničky a písničky. Senioři se poté bavili při hudbě a dobrém občerstvení.
(pn)
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Lidé mohou zasílat dotazy přes internet

Na internetových stránkách města
Bíliny začal fungovat nový portál,
kam mohou lidé hlásit závady na
majetku města, zasílat své dotazy
a požadavky. Odkaz najdou lidé
na hlavní straně v pravém sloupci
dole s názvem Požadavky občanů.
Po rozkliknutí je možné vybrat si z
několika kategorií, například Čištění komunikací, Veřejná zeleň,
Černá skládka a další. Pokud se
téma dotazu nebo požadavku nebude týkat nabízených kategorií, je

možné zvolit možnost Nezařazeno.
K požadavku lze také připojit dokument, například fotografii.
Po zvolení příslušné kategorie vyplní žadatel formulář, kam mimo
jiné uvede i svůj e-mail a na ten
mu přijde odpověď o stavu, případně způsobu řešení. Ta se zároveň
zobrazí i na hlavní straně portálu
spolu s dotazem, aby nedocházelo
k vícečetným dotazům na stejné
téma. Pokud se dotaz nebo požadavek bude týkat konkrétního místa

ve městě, může ho občan označit
přímo v mapě. Tento zadaný bod
bude mít dále i informační charakter, podle barvy totiž zadávající
zjistí, v jakém stádiu je vyřizování
odpovědi.
K dispozici bude také mapa událostí. Ta bude zobrazovat polohu
všech konkrétních událostí, na které se lidé ptali nebo k nim dávali
připomínku či požadavek.
Nový portál na webu www.bilina.cz
tak rozšiřuje možnosti komunikace

Krok 3

Krok 1

Krok 1: Portál Požadavky občanů najdou návštěvníci městského webu hned
na úvodní straně vpravo dole.

Krok 3: Pro zapsání požadavku se
zobrazí jednoduchý formulář.

mezi obyvateli města a vedením,
pracovníky městského úřadu nebo
jeho příspěvkovými organizacemi.
„Věříme, že občané možnost tohoto moderního a efektivního způsobu komunikace uvítají a budou jej
hojně využívat. I nadále pracujeme
na modernizaci webových stránek
města a zlepšování komunikace s
našimi občany,“ uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová. Zhruba za jeden měsíc fungování přišlo
dvacet dotazů.
(pn)

Krok 4

Krok 4: Požadavek se zobrazí na
hlavní straně portálu, kde se s ním
mohou seznámit i ostatní obyvatelé,
aby nedocházelo k duplikaci požadavků a dotazů.

Krok 5
Krok 2

Krok 2: Po rozkliknutí se ukáže hned několik kategorií, do kterých mohou
lidé svůj požadavek zařadit.

Krok 5: V portálu Oznámení nad mapou najdou lidé události, na které upozorňuje město. Mohou se týkat například odstávky teplé vody, přerušení
dodávek elektřiny a podobně.

Bílina slaví 1025 let od první písemné zmínky

První písemná zmínka o Bílině je
uvedena v privilegiu papeže Jana
XV. z 31. května 993 pro benediktinský klášter v Břevnově, ve kterém je kromě jiného určena povinnost provincii litoměřické, bílinské
a děčínské odvádět klášteru desátky. Toto privilegium se nedochovalo. V Národním archivu v Praze
je však uložena listina z roku 1224,
ve které Přemysl Otakar I. toto léty
poškozené privilegium potvrzuje.
V překladu tohoto textu se mimo
jiné praví:
K tomu, kladouce Váš klášter pod
ochranu svatého Petra a naši, potvrzujeme naší apoštolskou autoritou, na připomínku našeho bratra
Vojtěcha, pražského biskupa, z lásky k němuž toto píšeme, Vašemu
klášteru všechny kostely, vsi, pole,
lesy, chýše sluhů a služek a rovněž
desátky z tří provincií – litoměřické,
bílinské a děčínské – a ode všech lidí
tohoto kláštera, abyste je rozumně

užívali, jak v místech dříve vzdělávaných, tak v nových a v budoucnu
zušlechťovaných, jak Vy, tak ti, kteří
přijdou po Vás.
Město Bílina plánuje oslavy tohoto výročí, které budou probíhat
během celého roku. Speciálně k
oslavám 1025 let Bíliny bylo navrženo logo města, které je možno vidět na plakátech kulturních
akcí, webových stránkách města a
rovněž v e-mailové korespondenci. Již lednový reprezentační ples
města byl ve znamení těchto oslav.
Návštěvníky plesu vítaly místostarostky v krojích speciálně vyrobených k této příležitosti. Kroje měly
úspěch, a tak budeme mít možnost
vidět krojované místostarostky určitě i na další velké akci, kterou je
Májový jarmark. Letos bude opět
na Kyselce a je připraven opravdu
bohatý program.
Dalším počinem města v rámci oslav
je vydání knihy o Bílině. Ta bude

z větší části tvořena fotografiemi z rozsáhlé dokumentace
k městským kronikám. Některé
snímky nebyly dosud publikovány
a jsou svým způsobem jedinečné.
Podařilo se nám zrestaurovat nádhernou panoramatickou pohlednici Bíliny nebo jsme objevili snímky
z předávání čestného občanství Bíliny prezidentu Edvardu Benešovi
na Pražském hradě.
Nejzajímavější fotografie bude
možno shlédnout také na výstavě
o historii Bíliny, kterou bude možno shlédnout v září ve Výstavní
síni U kostela a v Galerii Pod Věží.
Na této výstavě, kterou pořádá
Kulturní centrum Bílina ve spolupráci s Historickým spolkem a
kronikářkou města, bude možno
shlédnout také dobové kostýmy
a rekvizity. Výstava bude tvořena
i z předmětů, které byly svědky
historie Bíliny. Proto chceme touto cestou oslovit obyvatele města

a uspořádat výstavu, která bude
tvořena i z jejich vzpomínek.
Samotné oslavy 1025 let Bíliny
vyvrcholí v září na Dni horníků,
který se bude konat za přispění Severočeských dolů. Můžeme slíbit,
že zakončení bude letos velkolepé!
Ale to už bychom prozrazovali příliš.
Iveta Richterová
PODÍLEJTE SE NA VÝSTAVĚ
Pokud máte zajímavý předmět, který má vztah k historii Bíliny a jste
ochotni nám jej zapůjčit, neváhejte
nás kontaktovat. Uvítáme staré lahve, etikety, pivní tácky z bílinského
pivovaru, hornické uniformy, helmy,
kahany, obrazy a knihy Bíliny, bílinská lázeňská pítka, dobové pohlednice, fotografie.
Kontakt:
Iveta Richterová, tel.: 417 810 934
e-mail: richterova@bilina.cz
Městský úřad Bílina, odbor školství,
kultury a sportu, Želivského 54/1.
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Hana Lochovská připravuje Bořeňskou
voříškiádu, program bude bohatý
znivce i širokou veřejnost. Dopoledne se budou konat soutěže,
odpoledne bude určeno hlavně
doprovodnému programu a vyhlašování výsledků.

V Bílině se letos vůbec poprvé
uskuteční voříškiáda. Co všechno bude 1. květnový den od 8.30
hodin v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou na programu a
pro koho je soutěž určená, řekla v
rozhovoru organizátorka Hana Lochovská.

Jaké pejsky mohou lidé přihlásit?
Soutěže jsou rozdělené do několika kategorií, ty najdou zájemci
podrobně rozepsané v propozicích
přihlášky. Obecně se dá říci, že budou soutěžit voříšci, pak psi takzvaně bez papírů anebo papíroví,
ale neuchovnění psi. Dále štěňata
do 12 měsíců a veteráni nad osm
let věku psa. Pak jsou na programu také doprovodné soutěže, kde
se mohou představit děti se svým
psem, dále třeba šikovní pejsci,
kteří umí nějaké triky, dále budou
soutěž o nejsympatičtějšího psa,
netradičního psa nebo o největší
podobu pána a jeho psa. Přivítáme
také pejsky s handicapem.

Na co se mohou lidé při prvním
ročníku Bořeňské voříškiády těšit?
Připravený je velmi bohatý program pro majitele psů, jejich pří-

Mohou přijít i lidé, kteří psa nemají?
Samozřejmě. Jednak mohou sledovat soutěže, ale také chystáme

Pavlína Nevrlá

ukázku agility nebo dog dancing.
Připravené budou i soutěže jak
pro děti, tak pro dospělé. Po celý
den bude hrát hudba, zajištěné je
i občerstvení. Navíc pro přítomné
chystáme i jedno překvapení.
Proč jste se rozhodla voříškiádu
v Bílině pořádat?
Vlastníme čtyři psy, z nichž dva
vlastním já. Dva psy, právě voříška
a border kolii si zprvu pořídila má
matka a následně jsem si pořídila
dva psí rebely já. Všichni jsou velmi temperamentní a chtějí takzvaně pracovat a učit se nové věci.
Hledala jsem tedy místo, kde
bych mohla trénovat jak své
psy, tak i pomoci s výchovou
psů široké veřejnosti. Několik míst bylo nevhodných, až
mi vedení města nabídlo místo
v areálu nemocnice, které je v odlehlé části. Voříškiádu jsem navštívila několikrát v jiných městech
a akce se mi velmi líbila, protože
se tam sejdou stejně naladění lidé,
je tam přátelská atmosféra a mnoho krásných psů.

Jsou výjimky, pro které není soutěž
určená?
Ano, nechceme mezi sebou majitele s problémovými a agresivními
psy. Problémovými nemyslím temperamentní, spíše hodně nezvladatelné. Takové přivítáme později při
tréninku, pokud bude chtít majitel
svůj přístup k výchově a tedy i chování psa změnit. Dále není vhodné,
aby mezi tolik psů majitel přivedl
fenu v době hárání nebo ve vysokém stupni březosti. Soutěž není
určena ani pro psy s kupírovanýma
ušima.

Alena Hubáčková: Chci do knihovny přivést
více lidí, pro děti plánuji novinky

Dětské oddělení městské knihovny
nově vede Alena Hubáčková. S knihovnictvím jako takovým sice zkušenosti nemá, pracovala však několik let s dětmi. Jaké má plány, co
chystá i jak se jí v bílinské knihovně
libí, řekla v rozhovoru.
Kde jste pracovala před nástupem
do knihovny?
Pracovala jsem v polygrafii. Celoživotně však tíhnu k dětem. Tři roky
jsem jako dobrovolník doučovala
děti v organizaci Člověk v tísni a
vedla jsem kroužek výtvarné výchovy v domě dětí a mládeže. Jsem
vystudovaná v oboru grafiky a konstrukce obalu, takže kromě toho, že

ráda čtu, opravdu nemám s knihovnictvím zkušenosti. Vést dětské
oddělení je však hlavně o komunikaci a činnosti s dětmi, a právě na
to se nejvíce těším.
Co vás tedy vedlo k rozhodnutí stát
se knihovnicí?
Lákala mě sem různorodost práce,
a právě ta činnost s dětmi. Chtěla
bych do knihovny přivádět více a
více dětí, a to nejen za půjčováním
knih, ale i na různé zajímavé akce.
Už mám několik nápadů, jak doplnit současný seznam akcí pro děti.
Prozradíte nám některé?
Novinku chystáme už na prázdni-

ny, chtěli bychom v pravidelných
intervalech pořádat zábavná tvořivá dopoledne. Od nového školního
roku bych pak chtěla pro děti pořádat takové malé doučování, ale ne
v tom pravém slova smyslu. Některé děti nebaví pouze číst, samotná
četba není pro ně zábavou, ale přitom mají knihy rády. Plánuji tedy
v menších skupinkách dětí takové
besedy nad knihami, prohlížení
a krátké pročítání, doplnění učiva.
Cílem je popularizovat hlavně naučnou literaturu a vyplnit aktuálně
prázdný prostor, mezi malými čtenáři a školáky vyšších ročníků.

Zaznamenala jste o to již zájem?
Ano, tento zájem se mi potvrdil.
V březnu jsme pořádali Noc s Andersenem, a když jsem poté uklízela knihovnu, všimla jsem si nahromaděných knih na stolku v místě,
kde přespávali školáci. Byly to samé
encyklopedie a naučné knihy.
Děti bavilo právě to, že nemusejí číst dlouhé texty, ale mohou si
nad tématem povídat s kamarády.
Tím nechci říci, že by děti nečetly klasické knihy. Tím, že bychom
se věnovali naučným knihám, děti

by se hravou formou učily něco
navíc, než jim nabídne škola, proto
zatím kroužku říkám doučování,
je však možné, že s názvem budeme ještě pracovat. Dále by se tu
děti naučily vyhledávat informace
v knihách. Ony to velmi dobře umí
na internetu, ale stále jsou věci,
které se dají vyčíst jen z knih, takže
je nutné umět se orientovat v obsahu, kapitolách a podobně.
Jste spokojená s návštěvností dětského oddělení?
Zatím se mi to těžko hodnotí. Jsem
tu krátce. Zájem o knihy zvedá
právě probíhající soutěž Perlorodky. Jejím principem je zodpovědět dané otázky, na které děti najdou odpovědi v přiřazené knize.
Odměnou jim je získání perly
do své pokladničky. Kdo jich bude
mít nejvíce, získá cenu. Toto nyní
školáky poměrně dost motivuje,
aby do knihovny chodili a četli.
Jak se tedy současná návštěvnost
liší od té běžné, nedokáži říci.
Každopádně je zcela zřejmé, že děti
se dají namotivovat, třeba soutěží,
aby do knihovny chodily rády.
(pn)
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Škola v Hostomicích se stále modernizuje
Jarních prázdnin využili v Základní
škole Čestmíra Císaře v Hostomicích k výměně lina ve třech třídách
v prvním poschodí hlavní budovy
a celkové údržbě a úklidu školy.
Hned po těchto prázdninách jsme
zrealizovali instalaci dalších dvou
interaktivních dataprojektorů do
prvostupňových tříd ve staré budově. V současné době jsme vybaveni

touto technikou s výjimkou tří tříd.
Tam, pokud bude dostatek financí, plánujeme instalaci v průběhu
letních prázdnin. Dalším krokem
ke zlepšení prostředí bude montáž
nových interiérových dveří ve staré
budově, které by měly být dodány někdy do konce dubna. Kromě
těchto dveří budeme v této budově postupně vyměňovat venkovní

Děti se bavily na maškarním
Maškarní bál uspořádala obec Měrunice pro malé návštěvníky. O bohatý program se postaralo divadlo
Ve Tři, jehož členové připravili roz-

manité soutěže, zábavné hry a také
pomohli vybrat tu nejzajímavější
masku. Malé dárečky si odnesly
všechny zúčastněné děti.
(pn)

Jaro přivolá pálení čarodějnic
V Měrunicích se bude 30. dubna
konat pálení čarodějnic. Průvod
masek vyjde od obecního úřadu
v 17 hodin směrem na hřiště, kde

bude připraven oheň na spálení
čarodějnic i pro opékání buřtů.
Vítaní jsou děti i dospělí v maskách
i bez nich.
(red)

dveře za plastové a o letních prázdninách zde chystáme rekonstrukci
dvou WC v prvním poschodí.
A nyní z pedagogické oblasti. Pedagogický sbor je plně stabilizovaný.
Noví pedagogové jsou přínosem
pro náš učitelský sbor. To samé
mohu říci o nové vychovatelce.
Školní družina pracuje velmi dobře
a děti mají nyní prostor i k pohybo-

vým činnostem v naší tělocvičně.
Ve dnech 12. a 13. 4. 2018 se bude
konat zápis dětí do 1. tříd. První
den od 13 do 17 hodin a druhý den
od 13 do 15 hodin. Na děti budou
čekat i drobné dárky, které nyní vyrábí jejich budoucí starší spolužáci.
Mgr. Aleš Žák
Ředitel ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice

Dobrovolní hasiči budou soutěžit
Dobrovolní hasiči se sjedou do Mě- také v Memoriálu Františka Doksarunic 13. května. Soutěžit budou nského, kde se předvedou veteráni.
mladí hasiči v požárním sportu O Vše začne v 10 hodin dopoledne.
(red)
pohár starostky obce Měrunice a
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Děti recitovaly Bílinské čarodějnici
Letošního ročníku recitační části soutěže Bořeňská čarodějnice se zúčastnilo mnoho dětí. Podle věku byli recitátoři rozděleni do několika kategorií. Děti z mateřských škol, přípravné třídy a nižších ročníků základních škol si vyzkoušely přednes básně před početným publikem a všichni
jsme sledovali, jak si své dětské role v recitaci pěkně vychutnávají. Ve starších kategoriích již šlo o více. Naprostou nutností při recitaci je, aby
přednášející rozuměl danému textu a měl ho bezpečně pamětně zvládnutý. Doplní se správná frekvence řeči a frázování, vhodné zeslabení a zesílení hlasu, správně vyslovená otázka či rozkaz, citové zabarvení řeči, odpovídající pohled očí, mimika tváře, mírná
gestikulace rukou i citlivý pohyb těla – a úspěch je na dobré cestě!
Celkový výstup dokreslí vhodné oblečení a potlesk obecenstva je příjemnou odměnou.
Někteří účinkující se zhostili své role natolik dobře, že byli oceněni, takže velká většina z nich může své
umění předvést v dalších soutěžních kolech.
Rád vyzdvihnu jednu recitátorku z poslední kategorie, tedy nejstarších účinkujících.
Velmi zdárně s citem a výborným projevem přednesla dvě básně a zaslouženě
zvítězila. Velký potlesk ji jistě potěšil. Vím, že naše město bude dobře
reprezentovat v dalších kolech recitační soutěže.
Mgr. Pavel Pátek

Výsledky soutěže najdete
na straně 11

Foto: Martina Aubrechtová, Pavlína Nevrlá
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21. ROČNÍK RECITAČNÍ SOUTĚŽE BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE KOLEKTIVY, NEPOSTUPUJÍCÍ, MŠ
1. místo MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – KAMARÁDI
2. místo MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ BÍLINA – KOŤATA
3. místo MŠ HUTNICKÁ MOST – SLUNÍČKA
KATEGORIE JEDNOTLIVCI, NEPOSTUPUJÍCÍ, MŠ
1. místo MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – ANNA JANDOVÁ
2. místo MŠ HUTNICKÁ MOST – JAN ŘIMNÁČ
3. místo MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – VIKTORIE HRÁDKOVÁ
KATEGORIE JEDNOTLIVCI, NEPOSTUPUJÍCÍ, PŘÍPRAVKA
1. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – TADEÁŠ ČERVENKA
2. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – EMA ČERVENKOVÁ
KATEGORIE KOLEKTIVY, 1. TŘÍDA, POSTUPUJÍCÍ
1. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – RADKA BERÁNKOVÁ,
TEREZA MAREŠOVÁ
2. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – DENIS ŘEHÁK, LUKÁŠ PEKSA
KATEGORIE JEDNOTLIVCI, 1. TŘÍDA, POSTUPUJÍCÍ
1. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – NELA HRŮNKOVÁ
2. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – EMA ŠRÁMKOVÁ
3. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – ANEŽKA HAMANOVÁ
KATEGORIE KOLEKTIVY, ZŠ, POSTUPUJÍCÍ
1. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – ANNA BRANDTNEROVÁ,
MARTINA RAKAŠOVÁ

2. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – HANA BERÁNKOVÁ,
TOMÁŠ PALUSKA
3. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – MARIE BUREŠOVÁ,
TEREZA MIKULOVÁ
KATEGORIE JEDNOTLIVCI, ZŠ, POSTUPUJÍCÍ
1. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA - VÍT NOVOTNÝ
2. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – LUCIE HUDÁKOVÁ
3. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – KAREL MOJŽÍŠ
KATEGORIE JEDNOTLIVCI, ZŠ, POSTUPUJÍCÍ
1. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA – ELIŠKA BUDAJOVÁ
2. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – MARKÉTA DANKOVÁ
3. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA – ANIČKA NOVOTNÁ
KATEGORIE KOLEKTIVY, ZŠ, POSTUPUJÍCÍ
uděleno pouze čestné uznání
ZŠ ČESTMÍRA CÍSAŘE HOSTOMICE – 6.A
KATEGORIE JEDNOTLIVCI, ZŠ, POSTUPUJÍCÍ
1. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – PAVLÍNA SABOLČÍKOVÁ
2. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – JAN SVOBODA
3. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – ANETA DIDYKOVÁ
uděleno čestné uznání - ČLOVĚK V TÍSNI BÍLINA – DENIS ČIČÁK
KATEGORIE JEDNOTLIVCI, ZŠ, POSTUPUJÍCÍ
1. místo ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – LUCIE LOVIČOVÁ
2. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA – ANNA HAVLOVÁ

Vyjádření HC Draci Bílina mládež k článku „Názor radních“ pana Urbánka v BZ ze dne 16. 3. 2018
Vážení spoluobčané, dovolte nám,
abychom jako Výbor HC Draci
Bílina reagovali na článek radního
města Bílina a předsedy komise
rady města pro školství, kulturu a
sport pana Jiřího Urbánka, který ve
svém článku v Bílinském zpravodaji ze dne 16. 3. 2018 projevil starost
o hospodaření našeho hokejového
oddílu, i když sám uvádí, že veškeré závazky vůči městu náš oddíl
vyrovnal.
Jelikož je pan Urbánek jako předseda uvedené komise rady města vysoce postavenou osobou města za
sport, jsme nuceni touto cestou se
vůči uvedenému článku, který vrhá
špatné světlo na náš oddíl i hokej
v Bílině jako takový, ohradit a vyvrátit pochybnosti o hospodaření
našeho oddílu. Přiznáváme, že veškerá čísla, která pan radní Urbánek
ve svém článku uvádí, souhlasí, a
že skutečně došlo k pozdní úhradě
za pronájem ledů. Tato skutečnost
však byla zapříčiněna neobdrženou
dotací z MŠMT. Toto bylo zástupcům města a městského úřadu na
společném jednání, kde se řešilo
zpoždění plateb za ledy, vysvětleno.
Na jednání byli přítomni zástupci
všech politických subjektů a zde se
kromě zpožděných plateb domluvil
i další postup k placení ledů, který
byl přítomnými přijat včetně znalosti, že tento postup je vázán poskytnutím dotace, kterou dostávají
od města všechny sportovní kluby.
Rádi též odpovíme panu Urbánkovi, přestože on odpověď znát nechce, ale hlavně to řekneme všem

ostatním, kde se peníze na úhradu
dluhu vzaly. Není to nic tajného ani
nelegálního. Na uhrazení dluhu
za pronájem ledové plochy si oddíl vzal půjčku. Ta bude uhrazena
z členských příspěvků a dalších
sponzorských darů. Zastupitelé a
občané města Bíliny mohou zůstat
klidní, ani jediná koruna z rozpočtu města nebude použita jinak, než
určuje darovací smlouva. Ani v
loňském roce tomu nebylo jinak.
Je to podmínkou pro obdržení finanční dotace města, kterou jsme,
a to i sám pan Urbánek potvrzuje,
i pro letošní rok obdrželi. Čerpání
dotace je kontrolováno ze strany
města dvakrát. Nejprve při předkládání vyúčtování na odbor školství, kultury a sportu a podruhé
finančním auditem města, který
stvrzuje správnost vyúčtování finanční dotace za kalendářní rok
směrem vůči městu.
Rozpočet HC Draci Bílina z.s (mládež) činní zhruba 3 miliony korun.
Z uvedeného tedy vyplývá, že ačkoliv finanční dotace města je pro náš
oddíl zásadní (1,35 milionu korun)
a bez ní by opravdu mládežnický
hokej v Bílině skončil, musí náš
klub hledat mimo členské příspěvky i další zdroje financování. Takže
nechápeme, jak může pan radní
Urbánek ve svém článku tvrdit pravý opak. I v letošní sezóně musíme
tedy získat další peníze nad rámec
finanční dotace města. To je ale
standardní situace, která nezavdává žádný důvod k pochybnostem či
snad panice ohledně stavu finan-

cování oddílu mládeže HC Draci
Bílina. Celkové účetnictví oddílu je
pak kontrolováno finančním úřadem. Ani odtud žádná pokuta či
penalizace nikdy nebyla vyměřena.
Naopak, klub se neustále snaží rozvíjet, a to se také daří. Za poslední
sezóny došlo k navýšení hráčské
základny v nejmladších věkových
kategoriích, což je pro každý sportovní oddíl zásadní pro rozvoj jeho
činnosti do budoucna. V letošní
sezóně jsme poprvé v historii našeho oddílu přihlásili a odehráli
soutěže ve všech nám dostupných
mládežnických kategoriích, takže
od letošní sezóny hráči mohou hrát
v našem oddíle hráči od základny
až do devatenácti let, což v historii
klubu nikdy nebylo.
Pro zástupce města připravujeme
podle dohody z posledního jednání koncepci, která bude zahrnovat
přesné nutné náklady na zajištění chodu takto navýšené hráčské
základny, a zároveň předložíme
i méně finančně náročnou variantu, která ovšem zahrnuje také zrušení některých věkových kategorií.
Můžeme se za poslední sezóny
pochlubit úspěšnými odchovanci.
Josef Jícha letos nastoupil k několika extraligovým utkáním za HC
Verva Litvínov, do WSM ligy zasáhli Emil Weinhold, mládežnický
reprezentant dohrál sezónu v Ústí
nad Labem a Petr Chlán začal pravidelně nastupovat za SK Kadaň.
Reprezentantky ČR - Kateřina Zechovská, bronzová z MS žen U-18
a mistryně světa v hokejbalu, De-

bora Bartošová bronzová z MS žen
U-18, Daniela Pejšová stříbrná z
ME žen U-16. Za „A“ tým Bíliny
nastupuje a nastoupilo také mnoho
našich odchovanců – Lukáš Jirkovský, Tonda Fryč, Kuba Procházka a
další. A dále velké množství mladých nadějných hráčů nastupuje
v extraligách mladších či starších
dorostenců nebo extraligy juniorů.
Náš klub ale chce nejen vychovávat talenty pro nejvyšší soutěže, ale
chce současně také nabízet využití
volného času pro mládež našeho
města, která z jakéhokoliv důvodu
nemůže či nechce lední hokej provozovat na nejvyšší úrovni.
Věříme, že tímto článkem jsme rozptýlili pochybnosti hlavně u rodičů
mladých potencionálních hokejistů a hokejistek našeho oddílu a že i
v nadcházející sezóně přivedou své
děti na zimní stadion, aby se mohly
tomuto sice finančně náročnému
ale krásnému sportu věnovat.
Na závěr bychom chtěli všem zastupitelům, kteří nás svým hlasem
pro schválení finanční dotace našemu oddílu podpořili, poděkovat.
Jsme si vědomi toho, že bez těchto
peněz by opravdu mládežnický hokej v Bílině nebyl. Věříme, že všichni mají zájem udržet děti u sportu,
ne nutně u hokeje. Pokud se mládež věnuje sportu, předchází se
negativním vlivům, se kterými se
v současné době mládež ve velkém
potýká. Ostatně podporu sportu z
těchto důvodů uváděly politické
strany a hnutí ve svých volebních
programech.
Martin Zechovský
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Májový jarmark připomene historii Bíliny

Pavlína Nevrlá

Koncerty skupin Divokej Bill nebo
Debbi band jsou hlavními taháky
na letošní Májový jarmark, který
bude navíc protkán oslavami 1025
let od založení města. Jarmark se
uskuteční 5. května. “Připravené
jsou tradičně tři hudební a tři dětské scény. Program je zaměřený

hlavně na výročí založení města
Bíliny, takže jsme dali velký prostor
místním umělcům, ale také místním organizacím, sportovním spolkům a podobně,” uvedla vedoucí
Kulturního centra Bílina Martina
Tuháčková.
Program začne v deset hodin dopoledne, kdy začne kyvadlová doprava výletním vláčkem z náměstí na

Kyselku. Dopoledne bude určené
především dětem a seniorům. Na
Růžovém paloučku budou soutěžit, hrát si a navíc se budou moci
seznámit s činností různých bílinských organizací. Pro děti je dále
připravený program s historickou
tématikou u altánu a žonglování
nebo dočasné tetování pro děti na
minigolfu.
Dopoledne se sejdou i milovníci
dechovky, od deseti hodin začne
U Kádi hrát Doubravanka, kterou
vystřídají Pouličníci a Malá muzika
z Chomutova.
Ve 13 hodin bude jarmark slavnostně zahájen na scéně u lesní
kavárny Kafáč. “Návštěvníky přivítají místostarostky města v krojích a po úvodních proslovech za-

čne pohádkové vystoupení žáků
Základní školy Lidická, které bude
pojednávat o Bílinské čarodějnici.
Slavnostní zahájení pak zopakujeme na scéně v letním amfiteátru,”
informovala vedoucí. Kafáč i letní
amfiteátr se po zahájení rozezní
koncerty. Vše vyvrcholí v 17.30
koncertem zpěvačky Debbi a hlavně v 19.30 vystoupením skupiny
Divokej Bill.
Po celý den budou na Kyselce stánky s občerstvením, ručně vyráběnými produkty místních výrobců
nebo dárkovými předměty.
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Galerie chystá výstavu horolezců
Lada Laiblová

Horolezecký oddíl v Bílině byl založen v roce 1957. V loňském roce
tak oslavil 60. let svého trvání.
V Galerii Pod Věží se koná do 30.
dubna výstava, která mapuje vývoj
bílinského horolezeckého oddílu
nejen od jeho oficiálního založení,
ale již z počátku 20. století. Výstava
je doplněna jak textovou, tak obrazovou dokumentací.
Do hlubin duše se ponoří Galerie
Pod Věží v jarním měsíci květnu,
kde bude vystavovat své obrazy Jiřina (Gee) Mikolášková pod názvem
Odrazy – Obrazy duše. Malířka a
grafička se malování věnuje po celý
život. Vystudovala Pedagogickou
fakultu Univerzity J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem. Téměř 35 let pů-

Současný vedoucí HO Bílina Ladislav Vörös při osazování lezeckého kruhu

sobila na základní škole. Se svými
žáky se aktivně věnovala práci pro
humanitární výchovné hnutí Na
vlastních nohou – Stonožka.
Ve své současné tvorbě se zaměřuje především na volnou grafiku,
netradiční výtvarné techniky a je-

jich kombinace, dotváření monotypů, frotáží, tisků z koláží, reliéfů,
struktur a textur. Velmi ji nadchla a
ovlivnila účast na kurzech grafiky u
Mgr. Aloise Krečmara na PF v Ústí
nad Labem. Výstava se bude konat
od 5. do 31. května

Děti v knihovně poslouchaly jarní pohádky
V městské knihovně se konalo
další povedené Čtení pro nejmenší, tedy odpoledne věnované dětem ve věku od 4 do 7 let.
Jaro bylo užuž na dosah. Sluníčko vydatně prohřívalo vzduch.
A tak kdo hádá, že tématem březnového čtení bylo jaro, hádá správně. Březnového čtení se ujala Eliška
Růžičková. Přesvědčivě předčítala

dobrodružný příběh z knihy Kvak
a Žbluňk jsou kamarádi, následovalo čtení z knihy Kouzelný rok
v Kouzelné školce. Čtení uzavřel
pohádkový příběh z knihy Pro
zvědavá ouška. Čtení spravedlivě střídala malá kreativní dílnička. Březnové tvoření hrálo všemi
barvami a tvary. Jarní kytička se
povedla opravdu všem, jaro může

začít. Malé čtenáře zveme na další
odpoledne ve středu 18. dubna v
15.30. Potkáte zvířátka v akci. Jarní mláďátka jsou velmi neposedná
stvoření, naše dětské knížky o tom
ví své. Přijďte se přesvědčit.
Alena Hubáčková
dětské oddělení Městské knihovny
v Bílině

Noc s Andersenem aneb Bylo nás dvanáct

Městská knihovna Bílina se opět
zapojila do celorepublikové akce
s názvem Noc s Andersenem.
Je to akce k podpoře dětského
čtenářství, kterou pořádá Klub
dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) k Mezinárodnímu
dni dětské knihy slavenému v
den narození Hanse Christiana
Andersena.
Letošní ročník byl věnován Josefu Čapkovi a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce. Celý
program letošního ročníku zcela
korespondoval s touto tématikou.

Povídá se, že pejsek a kočička nemohou být kamarádi. Jsou to prý
rozdílné povahy. Drobné rozdíly
zde opravdu jsou – takový pejsek
rád štěká, kočička sem tam mňouká. Zoologové prominou, další rozdíly nenalézám. Nalézám však to
podstatné, a sice že pejsek a kočička
jsou skvělí a nerozluční kamarádi. O této souhře různorodosti se
přesvědčilo dvanáct dětí ve věku od
7 do 12 let, které zažily nocování v
knihovně na svůj kožíšek. Pro některé to byla premiéra, pro jiné již
několikátá zkušenost.
Nocování v knihovně jsme zahájili
v pátek 23. března. A až do sobot-

ního rána jsme spolu hospodařili,
jak nejlépe jsme uměli. Veškeré
dění odstartovalo malování na
obličej. Kdo chtěl, mohl se na
několik hodin stát pejskem či kočičkou. V těsném závěsu následovalo překvapení v podobě ukázky výcviku pejsků. Každé jedno
stvoření bylo chlupaté, roztomilé
a poslušné. Výcvik pejsků předvedla Jana Mikulová, které patří
náš velký dík a obdiv. Myslím, že
Josef Čapek by celé dění výstižně
popsal slovy „…a to bylo radosti,
to bylo veselí, že se to vypovědět
nedá.“
Následovalo všelijaké to malování a tvoření. Rozděleni do skupin
jsme soutěžili, luštili kvízy, četli, předváděli pantomimu. Snad
mohu konstatovat za všechny
zúčastněné, že se naše Noc s Andersenem těšila velkému nadšení.
Spokojenost byla přímo hmatatelná.
Za tým Městské knihovny v Bílině srdečně děkuji všem účastníkům akce.
Alena Hubáčková
MěK Bílina
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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. To může každý
uchopit podle své fantazie.

TÉMA PRO DUBEN
A KVĚTEN ZNÍ:
APRÍL!

Fotografie zasílejte v co nejlepší
kvalitě do 20. května 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 červnovém 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.

Výhercem soutěže na téma
Nejkrásnější dárek se stal
Miroslav Erben, který zaslal uveřejněnou fotografii
s textem: Nejhezčí dárek
pro paní Hanu Lochovskou
a její psí miláčky je splnění
jejího velkého snu a přání pořádat v Bílině Voříškiádu.
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Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ky příspěvkové organizace
Rada města Bíliny usnesením č. 267
ze dne 20. 03. 2018, dle § 102 odst.
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dále pak s
ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění,
podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ky příspěvkové organizace
• Základní škola, Bílina, Lidická
31/18, okres Teplice, příspěvková
organizace
• Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace
• Mateřská škola Bílina, Čapkova
869, příspěvková organizace
• Mateřská škola Bílina, Síbova 332,

příspěvková organizace
• Dům dětí a mládeže Bílina
• Základní umělecká škola Gustava
Waltera
Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• organizační a řídící schopnosti
Náležitosti písemné přihlášky:
název konkursního řízení, jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční
adresa, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a podpis

Masopustní karneval zamířil do školky

V Mateřské škole Za Chlumem si děti užily masopustní karneval. Vidět
jsme mohli masky Spidermana, princezen, želvy, zajíce a jiné. Dopoledne bylo plné soutěží a tance. Děti si karneval moc užily a za odměnu si
domů odnesly sladkou odměnu v podobě lízátka a medaile.
Lenka Zlatohlávková
MŠ Za Chlumem

K přihlášce doložte:
• doklady o získání odborné kvalifikace a nejvyšším dosaženém
vzdělání (v případě vysokoškolského vzdělání předložit diplom
vč. vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce)
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný profesní životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu)
• lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti pro pracovní místo ředitele (ne starší 2 měsíců)
• výpis z rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců)
• písemný souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely tohoto
konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny doklady
musí být originály nebo úředně

ověřené kopie. Přihlášku, životopis, souhlas se zpracováním osobních údajů a koncepci rozvoje školy
vlastnoručně podepište.
Předpokládaný nástup 01. 08. 2018
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením konkrétní
školy, školského zařízení tj. „Konkurs ZŠ Lidická – neotvírat“, „Konkurs ZŠ Za Chlumem – neotvírat“,
„Konkurs MŠ Čapkova – neotvírat“, „Konkurs MŠ Síbova – neotvírat“, „Konkurs ZUŠ – neotvírat“,
„Konkurs DDM – neotvírat“, a to
buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bílina do 30. 04. 2018 do
18,00 hod. nebo poštou na adresu
Městský úřad Bílina, odbor školství, kultury a sportu, Břežánská
50/4, 418 31 Bílina tak, aby byla
doručena na Městský úřad Bílina
do 30. 04. 2018.

Žáci ZŠ praktické navštívili myslivnu

V únoru se vydali žáci Základní školy praktické do myslivny. Tuto
návštěvu netrpělivě očekávali všichni aktivní žáci, kteří se zapojili do
podzimního sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva. Krásné, slunečné, leč mrazivé počasí všem umožnilo prohlídku krmelce a zásypu.
Myslivec Pavel Edelmann pak předvedl střelbu z brokovnice a připravil několik kontrolních otázek. Myslivecké sdružení Bořeň žákům
umožnilo získat spoustu zajímavých poznatků ze života lesní zvěře.
Děkujeme za nezapomenutelné zážitky a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Hana Bendová

Lidická se opětovně připojila ke Global Money Week
Na penězích záleží. To bylo téma Světového týdne vzdělávání o penězích
a finanční gramotnosti - Global Money Week, který letos probíhal od 12.
do 16. března.
ZŠ Lidická se připojila k této celosvětové události, v rámci této akce se
rozhodla uspořádat workshopy pro žáky 2. - 6. tříd, které pro ně zrealizovaly týmy žáků z 2. stupně, které jsou zapojeny v soutěži Rozpočti si to.
Na škole se do soutěže pro 2. stupeň přihlásilo celkem šest týmů, které
si pro mladší žáky připravily aktivity Na penězích záleží, v jejichž rámci
měly vždy připravené podle věku dětí krátké prezentace k tématu Peníze z
portálu Finanční gramotnost do škol a hranou scénku nebo video ze seriálu Bankovkovi, na který navazovala krátká diskuse se žáky a pro všechny
praktickou zábavnou hru, v níž děti poznávaly hodnotu peněz a učily se,
co je zbytné a nezbytné a jak je dobré si penízky střádat.
Pro žáky 7. - 9. ročníku byly připravené aktivity s odborníkem z ČSOB,
která s námi spolupracuje v rámci projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro
školy. Ambasadorem projektu byl Josef Horák, ředitel regionu Severní

Čechy. Úvod každé besedy zaměřil na význam peněz nejen pro hospodaření domácnosti, ale hlavně pro plánování budoucnosti formou krátké
připravené prezentace Finanční produkty, která byla podkladem pro následnou diskusi se žáky, v níž se jako nosná nesla myšlenka investice do
vzdělání a jejího významu pro další život každého jedince.
Do všech aktivit se tak celkově zapojilo 256 žáků z naší školy, z nichž 25
bylo přednášejícími.
Všechny soutěžní týmy se svých úkolů zhostily se ctí a jsme moc rádi,
že se akce líbila nejen žáčkům, ale i jejich učitelkám. Velmi úspěšné byly
i besedy s odborníkem, které byly pro všechny velmi zajímavé a motivující, což dokládaly i pokračující diskuse o přestávkách.
Chtěla bych tímto všem poděkovat za skvělé naplnění celé akce, kterou
jsme přispěli k finančnímu vzdělávání. Velké poděkování patří Josefu
Horákovi z ČSOB Leasing za inspirující prezentaci a podnětnou diskusi
se žáky.
Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická
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Základní škola Lidická získala titul Škola udržitelného rozvoje
Klubu ekologické výchovy
V prostorách ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy se v rámci
valné hromady Klubu ekologické výchovy konalo předání titulů
Škola udržitelného rozvoje Klubu
ekologické výchovy celkem dvaceti
školám z celé České republiky.
Titul jim byl udělen, respektive
propůjčen, na základě jejich aktivit
v uplynulých třech letech v oblasti
environmentální, ale také sociální
a ekonomické.
Mezi oceněnými školami, které zís-

kaly titul nejvyšší, byla i naše škola.
Byl nám tedy propůjčen titul Škola
udržitelného rozvoje 1. stupně na
období let 2018 - 2020. Toto krásné ocenění naší bohaté činnosti
převzala z rukou Milady Švecové
školní koordinátorka ekologické
výchovy Jana Libovická.
K titulu Škola udržitelného rozvoje
2. stupně Ústeckého kraje tak přibyl titul nejvyšší v rámci škol Klubu ekologické výchovy.
Naše škola se dlouhodobě věnuje

projektům cíleným do různých oblastí jako ekologie, například projekty Chráníme přírodu?, Mladý
přírodovědec v lese nebo Cestou
kolem světa, finanční vzdělávání
žáků – soutěže Rozpočti si to, Finanční gramotnost, zapojení do
celosvětového týdne Finančního
vzdělávání - Global Money Week,
oblast prevence nežádoucího chování například Stop kouření a jiným závislostem, Prevence zdravotně rizikového chování, oblast

multikulturní výchovy projekt Pochopením k toleranci a respektu,
do oblastí tradic a zvyků – Čarodějnická škola, Vánoce, poznávání
Ústeckého kraje a České republiky
– aktivity turistického kroužku a
další. Získaný titul nás velmi těší a
budeme se snažit svou činností ve
všech oblastech udržitelného rozvoje jej i v dalším období obhájit a
znovu získat.
Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Provoz bílinských mateřských škol a jeslí během letních prázdnin v roce 2018
2.7.-4.7.

9.7.-13.7.

16.7.-20.7.

23.7.-27.7. 30.7-3.8. 6.8.-10.8. 13.8.-17.8.

20.8.-24.8.

27.8.-31.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

MŠ ANTONÍNA SOVY 668

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

MŠ ČAPKOVA

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

MŠ SÍBOVA

uzavřeno

uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ

otevřeno

otevřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

JESLE ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

otevřeno

V Bílině dne 15.03.2018

Zápisy do bílinských mateřských škol
a jeslí

Učitelé dostali ocenění
za práci s dětmi
U příležitosti Dne učitelů předal
starosta města ocenění učitelům
ze vzdělávacích zařízení. „Děkuji
nejen oceněným, ale všem učitelům , kteří se věnují mládeži, za
celoroční náročnou práci, kterou
odvádějí,“ řekl Oldřich Bubeníček
při slavnostním setkání, kterého
se zúčastnily také místostarostky

města Vendula Vodičková a Zuzana Bařtipánová.
Učitelé dostali ocenění především
za netradiční formy práce s dětmi, pečlivost a obětavost, činnost
pro školu, zapojení se do projektů,
dosažené výsledky, tvořivý přístup
k výuce i tvorbě výukových materiálů.
(pn)

Ocenění byli:
Hana Faitová, učitelka ZŠ Za Chlumem
Jana Kollmannová, učitelka ZŠ Lidická
Milena Svobodová, učitelka ZŠ Aléská
Jiří Bidrman, učitel ZUŠ

Kamila Nováčková, učitelka MŠ Čapkova
Růžena Křížková, učitelka MŠ Síbova
Věra Hošková, učitelka MŠ Švabinského
Eva Klasová, pedagog DDM Bílina

Zápis dětí do všech mateřských škol v Bílině proběhne
9. 5. 2018
od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin.
Zápis dětí do Jeslí Žižkovo údolí Bílina proběhne
10. 5. 2018
od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin.
Do jeslí jsou přijímány děti od 18 měsíců věku dítěte.
Rodiče se dostaví do mateřské školy se svým dítětem a při zápisu
předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Kontakty
MŠ M. Švabinského 664 - ředitelství: 417 821 067
MŠ A. Sovy 668 - odloučené pracoviště: 417 534 436
www.msbilina.cz
MŠ Čapkova 869 - ředitelství: 417 823 580
MŠ Za Chlumem 818 - odloučené pracoviště: 417 823 681
www.mscapkovabilina.cz
MŠ Síbova 332 - ředitelství: 417 823 860,
www.sibova.ms-bilina.cz
MŠ Žižkovo údolí 275 - odloučené pracoviště: 417 823 883,
www.zizkovo-udoli.ms-bilina.cz
MŠ Aléská 264 - odloučené pracoviště: 417 829 128,
www.ms-bilina.cz
Jesle Žižkovo údolí: 417 823 883,
www.zizkovo-udoli-jesle.ms-bilina.cz

Foto: Pavlína Nevrlá
Ocenění si převzali i Růžena Křížková a Jiří Bidrman
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Žáci ZUŠ Gustava Waltera uspěli v okresních kolech celostátní soutěže
V okresních kolech celostátní
soutěže základních uměleckých
škol se v březnu setkali žáci pěti
škol teplického okresu, aby před
odbornými komisemi předvedli
své hudební a taneční dovednosti.
Jsem rád, že stejně jako v předešlém ročníku nás výborně reprezentovali bubeníci ze třídy učitelky
Libuše Šperkové. Letos to byli Jaroslav Máliš a Tereza Lehká, kteří
získali postup do krajského kola.
Tereza již zkušenosti s atmosférou soutěže na krajské úrovni má,
zastupovala naši školu i v ročníku
minulém.
Zpěváci ze třídy učitelky Veroniky
Duchoslavové se okresního kola
zúčastnili v počtu čtyř. V četné
konkurenci především žáků teplické ZUŠ obsadili ve svých kategoriích Barbora Nováková, Annemarie
Novotná a Filip Štětka 3. místa,
postup do krajského kola si svým
výkonem zajistila Nela Bažantová.
Soutěž byla letos vyhlášena také
pro žáky studující hru na dechové
nástroje. Ve hře na příčnou flétnu
nás reprezentovala Michaela Fuhrmannová ze třídy učitele Josefa

Hráči na bicí nástroje Jaroslav Máliš
a Tereza Lehká

Zpěvačka Nela Bažantová

Černého, která získala 3. místo. Premiérou pak byla účast saxofonistů
ze třídy učitele Zbyňka Prokopa. Ve
své kategorii získali Jan Hönig 1.
místo, Jakub Martinovský 2. mís-

to. Možnost porovnání s ostatními
hudebníky na okresní úrovni byla
velmi cennou zkušeností a věřím,
že žáci saxofonové třídy nebudou
chybět při soutěžním klání v dal-

ších ročnících. Všechny soutěže
se konaly v sále teplické umělecké
školy, pouze soutěžní přehlídka
tanečního oboru se uskutečnila
v estrádním sále Domu kultury v
Teplicích. Slečna učitelka Marie
Dobiášová si se svými svěřenci
připravila tři choreografie. Celkově
se porotě předvedli žáci čtyř škol
ve dvanácti vystoupeních. A jak
uspěla naše škola? Dívky studia 2.
stupně obdržely ocenění za účast,
ročníky 3. a 4. získaly 3. místo
a do kola krajského postoupily 5.
a 6. ročník s choreografií s názvem
Pouštní slunce. Tu zatančili Marie
Beránková, Eliška Fečková, Karolína Pavisová, Viktorie Práglová,
Lucie Tannertová, Klára Knorová,
Alice Tschernayová, Anna Volfová
a David Hladík.
Všem zúčastněným žákům i jejich učitelům patří dík a gratulace.
A těm, kteří nás budou zastupovat
v krajských kolech plánovaných na
konec měsíce března a na duben,
držíme palce.
Bc. Jiří Kopa, ředitel školy

Aerobikovou sezónu zahájila děvčata z Bíliny medailemi

Dvě družstva z Domu dětí a mládeže Bílina Crazynky a Candy se zúčastnila svých prvních závodů v Praze s názvem Žij pohybem. Byla to první
příležitost, kdy děti mohly ukázat své nové závodní sestavy. Tréma byla
veliká, ale obě družstva ukázala, že své sestavy umí. Dívky vše zacvičily
velmi dobře, ale stále je co zlepšovat. Mají před sebou ještě spoustu
práce, ale první medaile se jim již houpou na krku. Skupina Candy ob-

sadila 1. místo a Crazynky 4. místo - stačily pouhé dva body a stáli také
na bedně. Dětem moc gratulujeme a přejeme jim co nejvíce úspěchů.
Gratulaci si zaslouží také vedoucí – za družstvo Candy Michaela Ryjáčková a Pavlína Ryjáčková, za družstvo Crazynky Věra Ryjáčková a Petra
Rosenkranzová.
Krista Sýkorová, DDM Bílina

Děti volaly sluníčko
Na přivítání jara přijel do Mateřské školy Aléská
strýček Charlie a děti s ním tanečky a zpěvem
pomáhaly přivolat sluníčko. Všem se představení
moc líbilo a dopoledne si náramně užily.
M.Kalabzová, J. Roubal
MŠ Aléská
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Tereza Pecháčková: V Bílině kočárkování
nebylo, a tak to byla moje jasná volba

Od dubna se mohou rodiče malých dětí v Bílině věnovat novému
sportu. Takzvaný Strollering, neboli kočárkování zavádí dvaatřicetiletá Tereza Pecháčková, maminka čtyřměsíčního Mikuláše, která
se sportu aktivně věnuje. Pracuje
jako učitelka na gymnáziu v Teplicích a ve volném čase kromě sportu
ráda fotografuje. Kočárkování nám
přiblížila v následujícím rozhovoru. Přesné termíny každé lekce najdou lidé na facebookovém profilu
Kočárkování Bílina.

Proč jste se rozhodla organizovat
kočárkování v Bílině?
Když jsem se vloni v létě přistěhovala zpátky do Bíliny, věděla jsem,
že budu chtít s miminkem určitě
chodit někam cvičit. Strollering
se mi líbil už dříve, než jsem byla
vůbec těhotná. V Bílině dosud
nic takového nebylo, a tak to byla
jasná volba. Když jsem se jednou
procházela po Bílině a během jediné dopolední procházky potkala
snad patnáct maminek s kočárkem,

posílení pánevního dna. Myslím,
že tatínkům by se toto „ženské“
cvičení asi moc nezamlouvalo.
Dáme si sice do těla, ale cviky jsou
podobné spíše Pilates, kde také
moc mužů nenajdete.

řekla jsem si, že by se nás možná
našlo víc, kdo bych chtěl dopolední čas strávit aktivně, a tak jsem
k tomu začala podnikat první kroky.

dvoudenní kurz Strolleringu v Praze.

Účastnila jsem se ho již před tím
třeba jinde?
Ano, navštěvuji lekce v Mostě a
v Teplicích. Za pár dní mě čeká

Přivítáte i tatínky?
Samozřejmě ano, ale je třeba si uvědomit, že cviky jsou přizpůsobeny
ženám - maminkám po porodu.
Zaměřují se nejen na celkové posílení a protažení, ale i na takové věci,
jako je rozestup břišního svalstva či

vy se v Klubu důchodců II ujali
žáci základní umělecké školy, v
Klubu důchodců I vystoupily děti
z Mateřské školy Síbova. Čas zbyl
i na přátelskou besedu na různá témata, která seniory zajímala. (pn)

Důchodci se umí bavit. V únoru v
Klubu důchodců I pořádali maškarní bál. Za příjemné hudby vešel
do sálu průvod masek, jedna hezčí

Jak bude lekce probíhat a jak
dlouho trvá?
Základem každé šedesátiminutové
lekce je rychlá chůze, která je prokládána sérií cviků na posílení jednotlivých partií těla. Cviky mohou
být prováděny v pohybu či na místě, někdy s oporou o kočárek, jindy
samostatně. Vždy ale jen do takové
míry, jaká je fyzická kondice každé
maminky. Není třeba se obávat příliš náročného cvičení, ale ani nelze
cvičení zaměňovat s procházkou.
Každý maká, jak mu to jeho tělo
dovolí. A na prvním místě jsou samozřejmě ti nejmenší. Ne vždy se
poštěstí, že chtějí zrovna spinkat
tak, jak my potřebujeme, a tak je
třeba občas improvizovat.
(pn)

Ženy oslavily svůj den Senioři oblékli masky

Starosta města Oldřich Bubeníček
a tajemník městského úřadu Ladislav Kvěch předali květiny členkám obou klubů důchodců u
příležitosti Mezinárodního dne
žen. Slavnostního zahájení osla-

než druhá. Následoval maškarní
rej, spousta zábavy a příjemného
veselení.
Růžičková Eliška

Přednáška varovala seniory před šmejdy

Senioři z Klubu důchodců I se
účastnili přednášky na téma takzvaných šmejdů, tedy podvodných
podomních prodejců. Přednášku
připravil advokát Josef Karnoub
ve spolupráci s Pečovatelskou službou. “Seniory varoval před nekalými praktikami, které tito prodejci
používají, ale také o důsledcích,
které je po unáhleném podpisu
smlouvy čekají. Poradil jim, co dělat v situacích, kdy tyto prodejce
potkají i v situaci, když už nějakou

nevýhodnou smlouvu uzavřeli,”
uvedla vedoucí pečovatelské služby
Markéta Kalivodová.
Senioři se dále dozvěděli, že podomní prodej je v celém městě zakázaný a pokud tento zákaz někdo
poruší, mají ihned volat městské
strážníky. Besedy se zúčastnilo asi
sedm desítek návštěvníků. Pečovatelská služba chce v této prevenci
pokračovat a připravovat i jiné besedy na různá aktuální témata.
(pn)
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Dlouholetí rybáři dostali ocenění
Pavlína Nevrlá
Letošní konference členů místní
organizace Českého rybářského
svazu v Bílině byla výjimečná tím,
že došlo ke generační obměně členů výboru. Nyní již bývalí členové
získali ocenění a vřelé poděkování
za jejich snahu. “Jsou to lidé, kteří se rybářství věnují desítky let.
Velmi oceňujeme jejich dlouholetý
přínos pro rybářský svaz,“ uvedla
2. místostarostka města Zuzana
Bařtipánová.

Někteří z nyní již bývalých členů
strávili ve funkci i padesát let. “Jsou
to lidé, kteří rybářskému svazu věnovali veškerý svůj volný čas. Rád
bych jmenoval pana Waltera Pilaře,
Bohumila Zelenku a Jaroslava Kasla, kteří byli součástí výboru opravdu půl století, a my všichni jsme od
nich získali mnoho cenných zkušeností. A samozřejmě nejen od těchto tří, ve výboru působil a mnoho
práce za sebou zanechal také pan
Štefan Janeček a v neposlední řadě
také strážkyně naší spolkové pokladny Vlasta Kaslová. Myslím si,

že všichni jmenovaní dali do svých
funkcí a jejich vykonávání svá srdce a zůstávají takzvanými mohykány Petrova cechu, od kterých by se
nejeden rybář měl učit stavovské
cti,” řekl Ivan Bílý, člen Rady Českého rybářského svazu.
Poděkování pro všechny

Kromě pětice zmiňovaných získali
ocenění také řadoví členové výboru za mimořádný přínos rybářskému svazu, za brigádnickou činnost
a dlouholeté členství. Walter Pilař

byl navržen na získání medaile
města Bíliny, Jaroslav Kasl na cenu
Rady města Bíliny a všichni získali
Čestné uznání předsedy Rady ČRS.
Jedná se o nejvyšší republikové
ocenění, které mohli v rámci ČRS
dostat.
Místní organizace rybářského svazu v Bílině má 820 členů, z toho je
dvaadvacet členů do 18 let a pětašedesát do 15 let. V loňském roce
nasadili rybáři do vod ve své správě
celkem 10 875 kusů ryb za více než
dvě stě tisíc korun.

Bohumil Zelenka

Walter Pilař

Nastěhoval se do Bíliny z Havlíčkova Brodu v roce 1962, kdy tu pomáhal stavět panelové domy. Od roku 1965 rybaří. Rád jezdíval na motorce
chytat ryby na Dřínov, kde ulovil třiačtyřiceticentimetrového okouna. Na
Márině se mu podařilo chytit devítikilového kapra. Nejraději však chytá
cejny a dělá z nich karbanátky.

Začal rybařit už jako kluk, přivedl jej k tomu kamarád a společně pak chytali v okolí Bíliny. Nejlépe se mu chytalo na jihu Čech, třeba na Lužnici,
kde ulovil vzácného mníka. Stále pomáhá svazu s dokumenty a stará se o
ryby, ale chytat už nechodí.

Jaroslav Kasl

Štefan Janáček

Začal rybařit před více než padesáti lety, tehdy jej k tomu přivedl tehdejší
předseda rybářského svazu. Nejlépe se mu chytalo na Ohři nebo na Labi.
Svůj největší úlovek však chytil v Košticích. Z vody tam vytáhl pětikilového kapra lysce.

K chytání ryb ho přivedla příležitost, protože jako malý chlapec bydlel v
domě, před kterým byl potok. Nejprve tedy chytal takzvaně na pytlačku,
po vojně šel k rybářskému svazu. Ryby nejí, a tak je nechytá na jídlo. Spíše
ho na rybařině baví klidná atmosféra i popovídání si s přáteli.
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Reakce na článek Nekrmte holuby, odchyt je pak nemožný

Už kdysi dávno jsem napsal do
Bílinského zpravodaje poznámku
o situaci redukce holubů domácích
ve městě. Chtěl bych tímto znovu apelovat na příslušné orgány,
zda by se chopily myšlenky přirozeného odchytu holubů pomocí sokolů stěhovavých, jejich přirozených
predátorů. Protože si dravci vybírají v hejnu jen nejslabší a nemocné
jedince, nejenže udržují populaci
holubů v přijatelném stavu, ale udržují ji tímto také ve zdravé kondici.
Přenos chorob mezi ptáky je ome-

zen na minimum, což je prospěšné
i pro samotné holuby. Myslím si,
že zapojení do projektu podpoří i ornitologové, neboť sokol patří mezi velmi vzácné živočichy.
Tento nápad by mohla uvítat i širší
veřejnost; o to více, pokud se dozví o konečné fázi, kam holubi lapení do klecí vlastně putují a jak je
ukončen jejich městský život. Prosím tedy ještě o doplnění informace. Tuším, že se jedná před kafilérií
o usmrcení pomocí jedů či zplyňování. Tak či onak, městští holubi bývají v mnoha případech, především
v centrech větších měst, mnohdy
jediným spojením lidí (hlavně seniorů) s přírodou. Nelze se tedy divit,
že se rádi podělí o zakoupené peči-

vo, i když touto potravou ptákům
příliš neprospívají, stejně jako je
tomu u krmení kachen divokých
u řeky.
Pavel Rais

Odpověď:
Sokol stěhovavý se v posledních
letech šíří a pravidelně hnízdí v okolí větších měst, a to hlavně na komínech továren. I v blízkém okolí Bíliny již několik let tento dravec vyvádí
své mladé. Z tohoto důvodu není
vhodné vysazování dalších jedinců do prostředí, kde se tento druh
vyskytuje přirozeně a tím ohrozit
jeho již pravidelný výskyt.
Ve městě se dále pohybují další
ptačí dravci, kteří svým drobným
příspěvkem také redukují počty

holubů, avšak přizpůsobivost holubů, jejich schopnost rychle se množit společně s městským prostředím, které poskytuje těmto ptákům
dostatek bezpečí a možnost úkrytů,
eliminují schopnost dravců úspěšně
ve městě lovit, a tak se dravci zaměřují hlavně na populace jiných
ptáků, kteří se pohybují mimo město.
Vzhledem k výše popsaným
skutečnostem a desítkám až stovkám stížností na škody, které
obyvatelům města páchají „městští“
holuby, město přistoupilo k opatření
odchytů, které sníží jejich počty.
Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Nezapomeňte na poplatek
za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku
za I. pololetí 2018 je 30. 6. 2018.

FARMÁŘSKÝ TRH

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině
v těchto hodinách:

BÍLINA

pondělí 7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
úterý 7 – 11.30 a 12 – 14 hodin
středa 7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
čtvrtek 7 – 11.30 a 12 – 14 hodin

PÁTEK 27. 4.

SADBA, ZELENINA, OVOCE, PEČIVO, UZENINY,
KOŘENÍ A DALŠÍ KVALITNÍ POTRAVINY
OD MALÝCH VÝROBCŮ A PĚSTITELŮ.
PŘÍŠTÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
V PÁTEK 25. 5., 8–15 HOD.

severoceskefarmarsketrhy.cz

Žižkovo náměstí, 8–15 hod.

Poplatek na rok 2018 je stanoven ve výši 500 korun na osobu a rok
(t.j. 250 Kč/osoba/pololetí).
Pokladnu pro platbu komunálního odpadu naleznete v nové kanceláři
č. 101 umístěné v přízemí naproti kanceláři občanských průkazů.
Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem
na účet číslo 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině
jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na
čísle 417 810 957 nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz.
Od poplatku na rok 2018 jsou osvobozené děti narozené v roce 2018.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

Městské technické služby Bílina hledají obsluhu
sportovní
haly
27.03.18
10:54

2018 duben Inzerce Zpravodaj 98x135.indd 1

Pracovní náplň:
strojník
úklid, drobné opravy
kontrola a komunikace se zákazníkem
evidence rezervací
údržba zeleně
dobrý plavec (kurz zajistí zaměstnavatel)
květen – srpen plavčík na koupališti Kyselka

Platové zařazení:
4 tř. 12 st. 16.800 korun + os. ohodnocení určí
zaměstnavatel (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
O platových poměrech ve veřejných službách
a správě)
Více informací na e-mailu:
olga.rouckova@mtsbilina.cz.

Poděkování
Všechny pracovnice Mateřské školy Síbova, Žižkovo údolí a Aléská děkují za milou
pozornost - květinu, kterou za svou práci
dostaly od MěÚ Bílina. Děkujeme.
Eliška Růžičková
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Rada města na své 4. schůzi konané 27. února mimo jiné:

Schválila:

Stanoviska bytové komise dle zápisu
z 14.02.2018.
Uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako obdarovaným a:
• firmou Josef Žejdlík jako dárcem na
přijetí peněžitého daru ve výši 2.000
Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na
volnočasové aktivity seniorů,
• Vladimírou Hazdrovou, vedoucí
Lékárny na Litoměřické v Bílině, jako
dárcem na přijetí peněžitého daru ve
výši 3.000 Kč pro Pečovatelskou službu
Bílina na volnočasové aktivity seniorů,
• společností Petr Arpáš, s. r. o., jako
dárcem na přijetí peněžitého daru ve
výši 5.000 Kč pro Pečovatelskou službu
Bílina na volnočasové aktivity seniorů.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč mezi
městem Bílina jako poskytovatelem a
Dětským domovem a Školní jídelnou,
Tuchlov , jako příjemcem na letní krátkodobé zážitkové a poznávací pobyty,
výlety, sportovní a kulturní akce, vstupy, ubytování v roce 2018.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
6.000
Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a Základní školou
praktická, Bílina, jako příjemcem na
projekt „Sportování nás baví“, v rámci
kterého budou v roce 2018 uspořádány
tři oblastní soutěže pro žáky speciálních škol.

Uzavření smlouvy o reklamě mezi
městem Bílina a firmou JTH Fitness,
s. r. o., Teplice, jejímž předmětem je
poskytnutí reklamního plnění v Bílinském zpravodaji.
Uzavření příkazní smlouvy mezi
městem Bílina jako příkazcem a společností JCA, s. r. o., Most, jako příkazníkem, jejímž předmětem je zajištění
technického dozoru stavebníka na veřejnou zakázku zadávanou dle §53 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, „Revitalizace Mírového
náměstí, Bílina“.
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a společností T-MAPY,
s. r. o., jejímž předmětem je poskytnutí
služeb pro zajištění průběžné aktualizaci dat územně analytických podkladů v rozsahu správního území ORP
Bílina.
Uzavření příkazní smlouvy mezi
městem Bílina jako příkazcem a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého
kraje, a. s., Ústí nad Labem, jako příkazníkem, na administraci zadávacích
řízení v roce 2018:
a) zjednodušené podlimitní řízení na
stavbu s názvem „Rekonstrukce objektu Mírové náměstí čp. 23“
b) zjednodušené podlimitní řízení na
stavbu s názvem „HNSP LDN C“
c) zjednodušené podlimitní řízení na
stavbu/dodávku s názvem „Podzemní
popelnice“
d) zjednodušené podlimitní řízení na
stavbu/dodávku s názvem „Rekonstrukce jevištní techniky“
e) zjednodušené podlimitní řízení na
služby s názvem „Koncepce rozvoje
veřejného osvětlení ve městě Bílina“.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši:
* 20.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, příspěvková organizace, jako příjemcem na chov zvířete Irbis, tj. na ochranu zvířat a jejich
zdraví.
*25.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a organizaci Domov

důchodců Bystřany, p. o., jako příjemcem, na projekt „Pečovatelský set”.
* 40.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a SPOLKEM PŘÁTEL
MODELOVÉ ŽELEZNICE BÍLINA
BiMo Bílinské moduly jako příjemcem
na podporu činnosti v roce 2018.
*15.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a organizací Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí – Teplice, p. o., jako příjemcem,
na projekt „Kulturní akce pro seniory“.
Zapojení fondu investic organizace Základní umělecká škola Gustava
Waltera na pořízení tanečního lina Baletizol Coppélia pro taneční sál ve výši
47.702 Kč.

Souhlasila:

S provedením změny místní úpravy
v ulicích Seifertova a Želivského v rámci dopravní situace v centru města, a to
ve smyslu označení míst pro zásobování a označení míst k parkování, kdy
tyto budou časově omezeny za využití
parkovacího kotouče.
Se zapojením investičního fondu
Městských technických služeb Bílina
v celkové výši 1.453.000 Kč na pořízení informačního panelu, bazénového
mobilního zdvihače pro hendikepované osoby, generální opravu zdvihacího
zařízení včetně úpravy a prodloužení
katafalku, vybudování sněžné jámy,
vysokotlakého čističe, zhotovení posuvné brány a doplnění kamerového
systému.
S pokračováním činnosti přípravné
třídy ve školním roce 2018/2019 v ZŠ
Za Chlumem Bílina, v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a zároveň pověřuje vedoucí
odboru školství, kultury a sportu požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o
souhlas dle metodického pokynu.

komisi pro posouzení a hodnocení
veřejných zakázek malého rozsahu pro
město Bílina, ze kterých bude starosta
jmenovat zástupce pro otevírání obálek a pro následné posouzení a hodnocení nabídek s tím, že komise pro
otevírání obálek a hodnotící komise se
vždy účastní minimálně 3 členové. Složení: předseda: Mgr. Zuzana Bařtipánová, členové: Luděk Svoboda, Tomáš
Nepomucký, Martin Kačírek, Vendula
Vodičková, Lenka Glabazňová, Šárka
Knapová, Ing. Lucie Ječmenová, Miroslava Chodounská, Mgr. Aleš Tallowitz, Jiří Konárek, Bc. Lukáš Brázda,
Roman Slánička, Ing. Petr Rosenkranz,
Pavel Pastyřík, MSc. MBA, náhradník:
Ing. Ladislav Kvěch. Rada města zároveň volí hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení zakázek pro ostatní
příspěvkové organizace ve složení: statutární orgán příspěvkové organizace,
1. místostarostka, 2. místostarostka,
(náhradník: vedoucí odboru nemovitostí a investic, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, tajemník MěÚ).

Vzala na vědomí:

Zápis ze zasedání sociálně zdravotní
komise z 23.01. a zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu z
07.02.2018.
Informace tajemníka městského
úřadu k činnosti a zařazení komise pro
projednávání přestupků, a informace k
zařazení pracovnic na pozici „přestupky“ pod odbor dopravy.
Informace ke stanovování počtu členů zastupitelstva města.
Informaci vedoucího odboru dopravy o provedení změny místní úpravy v
ulicích Seifertova a Želivského v rámci
dopravní situace v centru města, a to
ve smyslu označení míst pro zásobování a označení míst k parkování, kdy
tyto budou časově omezeny za využití
parkovacího kotouče.
Upravený bytový pořadník na I. pololetí roku 2018.

Zvolila:

Komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro město Bílina a hodnotící

Rada města na své 5. schůzi konané 20. března mimo jiné:
15.06.–17.06.2018 v Bílině, ve výši 45
Vedoucímu odboru nemovitostí a tis. Kč,
investic prověřit možnost přednostní *společností Arkadie, o. p. s., jako přírealizace vybudování nové regenerační jemcem, na projekt „Ozdravný pobyt
nádrže v plavecké hale dle, v současné Harkány – Maďarsko od 15.6.2018 do
době připravované, projektové doku- 24.6 2018“, ve výši 15 tis. Kč,
mentace.				 *společností HIPODROM MOST, a.
s., jako příjemcem na dostihový den –
Schválila:
„Jarní cena“, který se koná 12.05.2018
Přijetí dotace ze SFŽP ve výši a v rámci kterého se uskuteční dostih
100.000 Kč na nákup vozidel s poho- s názvem „Cena města Bílina“, ve výši
nem CNG pro městskou policii.
50 tis. Kč,
Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem, *organizací Domovy sociálních služeb
Bílina ve výši 30.000 Kč na uskutečně- Háj a Nová Ves, p. o., jako příjemcem,
ný výjezd na lyžařský výcvik, kterého na projekt „Festival hájský kohout“, ve
se účastnilo 30 žáků.
výši 10 tis. Kč,
Uzavření smlouvy o poskytnutí ne- *církevní organizací Oblastní chariinvestiční dotace městem Bílina jako ta Most, jako příjemcem, na projekt
poskytovatelem a:
„Azylový dům pro muže a ženy v
*panem Jiřím Faitem jako příjemcem Oseku“, ve výši 10 tis. Kč,
ve výši 10.000 Kč na náklady spojené s *církevní organizací Oblastní charipronájmem letního amfiteátru v rámci ta Most, jako příjemcem, na projekt
akce „Dejte nám šanci žít“ v roce 2018 „Azylový dům a Noclehárna v Duv Bílině.
chcově“, ve výši 30 tis. Kč,
*Svazem tělesně postižených v České
*spolkem Klub rybolovné techniky Bí- republice, z. s., okresní organizace Teplina, z. s., jako příjemcem na náklady lice, jako příjemcem ve na uspořádání
spojené s pořádáním akce „Národní 33. ročníku sportovního setkání zdrakolo Zlaté udice 2018“, která se koná votně a mentálně postižených dětí,

Uložila:

mládeže a vozíčkářů v roce 2018, ve
výši 10 tis. Kč,
*panem Janem Musilem jako příjemcem na akci „BOBování 2018“ –
pronájem ledové plochy na zimním
stadionu v Bílině, nákup pohárů a diplomů v roce 2018, ve výši 15 tis. Kč.
Zapojení fondu investic pro ZŠ
Aléská, Bílina, v celkové výši 119.000
Kč na pořízení myčky nádobí od firmy
ELKUS, s. r. o., Ústí nad Labem.
Vyhlášení konkursního řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ky:
*ZŠ Lidická, Bílina
*ZŠ Za Chlumem, Bílina
*MŠ Čapkova, Bílina
*MŠ Síbova, Bílina
*DDaM Bílina
*ZUŠ Gustava Waltera, Bílina
dle předloženého návrhu, v souladu s
ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a dle ustanovení § 166 odst. 2 a odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, v souladu s

vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích a ukládá vedoucí odboru
školství, kultury a sportu zveřejnit
oznámení o konání konkursu na úřední desce města Bíliny, v periodickém
tisku a na webových stránkách Ústeckého kraje.
Ukončení smlouvy o nájmu č. 627
uzavřené mezi městem Bílina jako pronajímatelem a paní Vitou Babiy, bytem
Bílina, jako nájemcem, kdy předmětem smlouvy je pronájem prostor
sloužících podnikání na adrese Mírové
náměstí 46, Bílina, 1. patro o celkové
výměře 37,82 m2, a to dle žádosti nájemce, ke dni 30.04.2018.
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese
Mírové náměstí 46, Bílina, 1. patro o
celkové výměře 37,82 m2 pro účel využití jako provozovna služeb.
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
do specifického cíle 4.4 Revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně na projekt s názvem „Revitalizace
lázeňského parku Kyselka“.
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Podání žádosti o dotaci z 62. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu vyhlašované pro integrované projekty komunitně vedeného
místního rozvoje na projekt s názvem
„Přístavba multifunkčního objektu
Domu s pečovatelskou službou Bílina“.

služby: Zpracování analýzy a návrh
opatření na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů –
GDPR společnosti BDO Advisory, s. r.
o., formou přímého zadání.

29 členů zastupitelstva města na volební období 2018-2022, v souladu s § 67
a § 68 zákona č. 128/2000 o obcích, v
platném znění.

Souhlasila:

Odvolala:

Mgr. Ivanu Svobodovou z vedoucího pracovního místa ředitelky ZŠ Lidická Bílina, Mgr. Evu Flenderovou z
vedoucího pracovního místa ředitelky
ZŠ Za Chlumem Bílina, paní Lenku
Zlatohlávkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky MŠ Čapkova Bílina,
Bc. Zdeňku Heinrichovou z vedoucího pracovního místa ředitelky MŠ
Síbova Bílina, Bc. Kristu Sýkorovou z
vedoucího pracovního místa ředitelky DDaM Bílina a Bc. Jiřího Kopu z
vedoucího pracovního místa ředitele
ZUŠ Gustava Waltera Bílina, při výkonu zřizovatelské funkce podle ust. §
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dále s ust. § 166
odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s
účinností k 31.07.2018.
Tajemníka vypracováním materiálu ohledně nákupu zvukové aparatury
pro KC Bílina.
Vedoucí odboru školství, kultury
a sportu k vyžádání delegování jednotlivých zástupců do konkursních
komisí ve smyslu vyhlášky č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích a zároveň jí
ukládá připravit návrh na jmenování
konkursní komise.
Projednala a doporučuje zastupitelstvu města stanovit

Splnění usnesení RM, kterým bylo:
*řediteli Městské police Bílina uloženo
provést místní šetření v ulici Radniční v Bílině, v prostoru bývalé tržnice.
Konkrétně ve věci vraku vozidla Fiat
(dodávka bílé barvy), případně zda
nedochází k záboru veřejného prostranství. Z tohoto šetření vyvodit další
postup.
*ředitelce Městských technických služeb Bílina, uloženo prověřit a v případě nutnosti následně zajistit výměnu
stávajícího osvětlovacího tělesa (zdroje
světla) za nové, které by vydávalo intenzivnější osvětlení celého prostoru
přechodu pro chodce v prostoru křížení ulic Spojovací a 5. května v Bílině.
*ředitelce Městských technických služeb Bílina, uloženo prověřit a v případě nutnosti následně zajistit prořez
stromů v zahradách ZŠ Aléská a MŠ
Aléská, jejichž větve přerůstají oplocení a zasahují do komunikace pro pěší v
ulici Jenišovská.
*tajemníkovi městského úřadu 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, zvýšit četnost a intenzitu pravidelných kontrol bytů a zhodnotit šetření
a předložit radě města další návrhy k
těmto kontrolám.
*Informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina o havarijním
stavu regenerační nádrže na plavecké
hale.
Informaci z osobního jednání se zá-

Blahopřání

Blahopřání

S podáním přihlášky městem Bílina – Kulturním centrem Bílina, jejímž
předmětem je členství v Unii digitálních kin, z. s., Pražská 63, 102 00 Praha
10.
Se zřízením přípravné třídy ve
školním roce 2018/2019 v ZŠ Aléská
Bílina, v souladu s ustanovením § 47
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
a zároveň pověřuje vedoucí odboru
školství, kultury a sportu požádat KÚ
ÚK o souhlas dle metodického pokynu
ke zřizování přípravných tříd.
S využitím rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na leasingové splátky a s akontací 2.000.000
Kč na zakoupení multifunkčního
vozidla s lineárním stlačovací nástavbou pro svoz směsného komunálního
odpadu a separace z nádob s horním
a spodním výsypem, včetně podzemních kontejnerů.
Se zapojením investičního fondu
Městských technických služeb Bílina v
celkové výši 1.940.000 Kč na pořízení
bazénového vysavače, na nákup čelního kolového nakladače, opravy venkovního bazénu vč. nátěru a střech na
chatičkách v autokempinku.

Rozhodla:

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na

Pověřila:

Poděkování

Vzala na vědomí:

stupci Ministerstva vnitra ČR, odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly, ve
věci obecně závazné vyhlášky města
Bíliny č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her. A dále bere na vědomí
informaci o usnesení Krajského soudu
v Brně, kterým nebylo vyhověno žádosti o přiznání odkladného účinku
žalobě.
Rozpis zájezdů pro občany města
Bíliny v roce 2018, včetně navrhované
ceny jízdného:
a) 21.04.2018 Praha – Dejvice, jarní
procházka Prahou, cena jízdného 100
Kč,
b) 23.06.2018 Safari Dvůr Králové,
cena jízdného 200 Kč,
c) 18.08.2018 Zámek Hluboká nad
Vltavou + ZOO Obora, cena jízdného
200 Kč,
d) 15.09.2018 Podzimní zahrada Čech,
cena jízdného 50 Kč,
e) 06.10.2018 Hrad Karlštejn, cena
jízdného 100 Kč,
f) 08.12.2018 Drážďany – předvánoční
trhy, 2 autobusy, cena jízdného 100 Kč,
g) 15.12.2018 Praha – Dejvice, vánoční
nákupy, cena jízdného 100 Kč.
Informativní přehled kulturních
akcí pro rok 2018 vypracovaný vedoucí
Kulturního centra v Bílině.
Informaci Kulturního centra Bílina k situaci ohledně stávající zvukové
aparatury.
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní
komise konané 20.02. a zápis z jednání
komise pro školství, kulturu a sport z
05.03.2018.

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

Blahopřání

Dne 14. března oslavil své 86. narozeniny

Dne 14. dubna oslaví 80. narozeniny pan

Dne 6. března oslavil své 80. narozeniny pan

Ing. Josef Krhounek

Anton Doboš

Jaroslav Veith

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

Pevné zdraví do dalších let přeje manželka
Boženka, děti Antonín, Eva, Irena a Libor
s rodinami.

Přání pevného zdraví a mnoho štěstí si vyslechl
od místostarostek města Venduly Vodičkové
a Zuzany Bařtipánové.

Vyslovuji pochvalu pracovnicím Chráněné dílny u Lady
spolku Šance žít za vlídný
přístup k zákazníkům a širokou
nabídku služeb. Ženy v dílně
jsou ochotné, dobře doporučí,
co se dá dělat, pracují rychle a
spolehlivě.

21

Doporučuji všem využívat
nabídky služeb dílny.
Mgr. Pavel Pátek

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 13. května 2018 tomu bude deset
let, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček

Dne 17. dubna uplyne rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček

Jiří Muf
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn
Jiří s rodinou, dcery Olga a Eva.

Kurt Petrlík
S láskou vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. dubna 2018 tomu budou dva roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

František Weigl
S láskou vzpomíná manželka Jana, syn
František, Jana, Radka a Šárka
s rodinami, sestry a bratr.
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Hokej bavil publikum a pomáhal dětem
Výsledky:
1. Loterie Bílina
2. Vikings Teplice
3. Bobování
4. Buldogs Ostrov
5. Sportklub Bílina
6. Klub Kafáč
Nejlepší útočník:
Lukáš Sýkora
Nejlepší obránce:
Zdeněk Pilný
Nejlepší brankář:
Kamil Lehký

Pavlína Nevrlá
Šest hokejových týmů bojovalo o
zlatý pohár v charitativním turnaji
Bobování pro..., který se konal koncem března v bílinském zimním stadionu. Zápasy se hrály na tři třetiny
po deseti minutách, byly bohaté na
góly a ve svižném tempu. Při finálovém zápasu týmů Loterie Bílina
a Vikings Teplice se diváci dočkali
dokonce šestnácti gólů.
Všechny zápasy se nesly v přátelském duchu, spojovala je totiž dobrá věc - finanční dar z vybraných

příspěvků od sponzorů, hráčů i široké veřejnosti. Celkem se podařilo
vybrat přes 57 tisíc, rovným dílem si
je rozdělily rodiny sedmileté Kačenky a desetiletého Jakuba. Kačenka
trpí dětskou mozkovou obrnou a
má postiženy obě dolní končetiny.
Výtěžek z akce pomůže uhradit rehabilitační pobyt. “Je velká naděje,
že by Kačenka mohla chodit bez
potíží, ale k tomu jsou zapotřebí
speciální dlahy, které stojí zhruba
sto tisíc, a pak rehabilitační pobyt v
lázních Klimkovice,” uvedla Kateřinina maminka Jana Zíková.

Jakubovi byla diagnostikována
dětská mozková obrna ve formě
spastické kadruparéze – poškození
všech končetin, epileptické záchvaty
a problémy s příjmem potravy. Jakub je zcela odkázán na celodenní
péči svých nejbližších. Nedokáže se
otočit na bříško, nesedí, neleze, nemluví. “Kubík je ležáček, manipulace s ním je tedy čím dál náročnější.
Z vybrané částky bychom mu chtěli
pořídit otočnou zdravotní autosedačku,” sdělila Jakubova maminka
Hana Vykysalá. Jakubovi se na hokeji moc líbilo, má rád, když je ko-

lem něj rachot, když jsou tam lidé a
něco se děje. Přestože se někdy rány
puku o mantinel lekl, většinu času
se prosmál.
Charitativní hokejový turnaj Bobování pro… se letos uskutečnil již
počtvrté. Stalo se tradicí, že se při
něm sejdou i rodiny dětí, kterým se
pomáhalo v minulosti. Letos svou
přítomností potěšila Adélka, která
trpí Larsenovým syndromem, laicky řečeno mnohočetnou deformací
kloubů. Té hokejisté a jejich fanoušci loni přispěli více než čtyřiatřiceti
tisíci.

Robert Chlán v Kanadě Konec zimní přípravy

V kanadském Quebecu se v únoru uskutečnil velký mezinárodní
turnaj AAA výkonosti za účasti výběru Ústeckého kraje. Jedním z členů výběru byl i hráč
HC Draci Bílina Robert Chlán.
V loňském roce skončil výběr našeho kraje ve finále, a tak byl cíl jasný

- pokusit se v tomto turnaji zvítězit.
Náš tým si vedl výborně a ve velmi
silné konkurenci špičkových zámořských týmů dokázal tentokrát
opravdu zvítězit, když ve finále porazil domácí výběr B-Lau Conquérants 5:3.
Martin Zechovský

Na konci února letošního roku
se v Krupce konal poslední turnaj přípravek, na který byli naši

kluci přihlášeni. Účast byla výzvou, obhajovali druhé místo
z prosince. Sice minule chyběl druhý tým z Heidenau, ale místo něj
se účastnilo silné družstvo FK Ústí
nad Labem. Přijel i obhájce prosincového vítězství TJ Sokol Košťany.
Obsazení bylo na turnaj lokálního
charakteru výborné.
Jak popsat průběh z pohledu FK
Bílina? Pět vítězství, jedna remíza, celkové skóre 19:1 a tedy první
místo a titul nejlepšího střelce. Lepší
zakončení zimní sezóny si kluci
snad ani nemohli přát.
Michal Krovak

Další ročník Sokol Junior Cupu je minulostí
V březnu se odehrál další ročník
Sokol Junior Cupu, kterého se zúčastnilo šest týmů z ústeckého regionu. Florbalové mládí zde zastupovaly týmy DDM Duchcov, DDM
Osek, DDM Teplice, FBC Horalové
z Hory sv. Kateřiny a dva týmy pořádajícího oddílu. Byly k vidění strhující souboje zkušených a začínajících mladých florbalistů.
Tento turnaj se velice povedl domácím týmům, které startovaly pod
názvy Pro – aktiv Bílina a Sokol Bílina. Pro – aktiv Bílina nakonec celý

turnaj vyhrál a Sokol Bílina skončil
na bronzové příčce.
Činnost TJ Sokol Bílina finančně
podporuje Město Bílina.
Radek Nedbálek

Tabulka:
1. Pro – aktiv Bílina 31:5; 13
2. DDM Duchcov 23:6; 13
3. Sokol Bílina 17:15; 7
4. FBC Horalové 10:14; 6
5. DDM Osek 9:22; 4
6. DDM Teplice 6:33; 0
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Modrá inkasovala v Bílině celkem tři góly

Staronový trenér Bíliny Kovačka
naordinoval hráčům do prvního
domácího zápasu útočný fotbal. Po
ztrátě míče hráči ihned atakovali soupeře a Modrá nevěděla, kam
skočit. Realizaci převahy domácích
vzal na sebe hlavně střelec a rychlík
v útoku Fr. Tůma. Dobře ho podporoval vepředu Kotěšovský a Šoufek,
kterého Kovačka vysunul z obrany do ofenzívy, v některých fázích
první půle hrál dokonce těsně pod
hrotem. Líbil se i Hromádko, obrana pracovala spolehlivě, Vondráček
v brance byl bez práce.
Ve 12. minutě si Tůma našel míč
před brankou a nekompromisně
zavěsil. Ve 30. minutě střídal zraněný Bečvařík a na hřiště přišel
Procházka, který svou rychlostí na
hosty platil a vytvořil několik skvělých akcí. Hned po příchodu poslal
ideální míč do běhu Tůmovi, ten
zprava umístil přesný míč k bližší
tyči - 2:0.

výkon v první polovině těší, malé
varování však pro trenéra za hru v
druhém poločase zůstává, zvláště po kolapsu Sparty v druhé půli
derby se Slávií o pár hodin později.
„Dnešní podmínky nebyly pro fotbal zdaleka ideální, proto jsme rádi,
že jsme utkání zvládli. Mohli jsme
navíc vstřelit několik branek ve druhé půli, kdybychom ve finálních fázích útočných akcí byli trochu přesnější. S výsledkem i výkonem týmu
jsme však samozřejmě spokojeni,“
okomentoval duel Petr Procházka.

Pár minut před koncem poločasu
Tůma znovu unikl po pravé straně
a byl sražen - penalta. Příležitost na
třetí gól však Tůma nedostal – při
faulu byl zraněn a do druhé půle nenastoupil. Penaltu si vzal na starost
Mergl, ale nedal.
Před koncem poločasu unikl Procházka a předložil tutovku Hromádkovi – 3:0. Obraz hry se ve druhém

poločase změnil. Domácí při vědomí třígólového náskoku povolili,
přestali presovat a přenechali střed
pole soupeři. Naštěstí Modrá v současné formě není schopna přehrávat
soupeře a její tlak byl platonický, bez
gólového vyjádření. Bílina tedy zápas v klidu dohrála, dostala dokonce ještě šanci z penalty – tu však Kotěšovský neproměnil. Jasná výhra za

Fotbalový klub Bílina z.s.

Bílina – Modrá 3:0 (3:0)
Banky:Tůma 2, Hromádko
Sestava Bíliny: Vondráček – Bečvařík, Pavlíček, Mergl, Baran – Hromádko, Šoufek, Coufal, Čermák –
Kotěšovský, Tůma
Střídali: Procházka, Tirb, Skuthan,
Chiriac

Z napínavého utkání si přivezli dva body

První jarní kolo náš tým odehrál na
umělce ústeckého fotbalového klubu s hráči Neštěmic. Oba týmy do
jarních odvet nastoupily na spodních příčkách průběžné tabulky,
takže není třeba zdůrazňovat, o jak
důležité utkání šlo.
V týmu Fotbalového klubu Bílina
nastoupil ve své premiéře talentovaný Dominik Čermák, který přišel z
Ohníče. Nastoupil na levém okraji
zálohy a nevedl si vůbec zle. Z lavičky tým vedl po pauze Jaroslav Kovačka. Od začátku utkání bylo vidět,
že oběma týmům jde o hodně. Šancí

moc nebylo. Blesk z čistého nebe
udeřil ze strany domácích. Napadání domácího Hrabánka se vyplatilo.
Jeden z bílinských stoperů po hrubce umožnil domácímu útočníkovi
pohodlnou vedoucí branku. Vondráček neměl šanci. Bílina srovnala
po několika minutách. Po rohovém
kopu domácí obránce zasáhl vysokou nohou do břicha Podaného.
Rozhodčí nezaváhal ani vteřinu.
Pokutový kop s přehledem proměnil Tůma. Do přestávky mohly ještě
skórovat oba týmy. Na straně Bíliny
Šoufkovu hlavičku skvěle vyrazil

domácí brankář, stejně jako proti
kličce Katreniče, který na něj postupoval sám. Šance domácích likvidoval spolehlivý Vondráček, nebo
domácí útočníci mířili mimo tyče.
Po přestávce se otěží hry chopili
hráči hostujícího týmu. Domácí
hrozili z brejků. Gólové šance však
již nepřicházely. Obrany předčily
ofenzivní hráče a pokud se mač dostal přes obrany, oba brankáři spolehlivě situace řešili. Utkání tak pod
dohledem přesně rozhodující trojice
sudích dospělo k penaltovému rozstřelu. Domácí hráči střelbu penalt

nezvládli, a tak cenný druhý bod
odvezla Bílina. „Dnešní utkání bylo
dramatické až do úplného konce.
Branka mohla padnout do do obou
sítí, takže jsme rádi, že vezeme dnes
dva body. Máme dobrý pocit ze soutěžní premiéry Dominika Čermáka,
ale i z ostatních hráčů. Druhý poločas jsme hráli dobře, hráči byli koncentrovaní a vyvarovali se chyb, což
byl základní předpoklad bodového
zisku,“ ohodnotil utkání Petr Procházka, předseda bílinského klubu.
Fotbalový klub Bílina z.s.

V rybolovné technice byli Bílinští třetí

Místní organizace Českého rybářského svazu Bílina a Klub rybolovné techniky Bílina uspořádal jarní
halový přebor ČRS z.s., SÚS v rybolovné technice. Závod proběhl v
hale ZŠ a MŠ Žalany v disciplínách
zátěž skish a zátěž arenberg.
Soutěže se zúčastnila družstva Severočeského územního svazu z MO
Bílina, MO Frýdlant, MO Chrastava, MO Jablonec nad Nisou a MO
Most a družstvo z Východočeského
územního svazu MO Košťálov.
V soutěži družstev zvítězilo družstvo z MO Jablonce nad Nisou,
druhé místo obsadilo družstvo MO
Frýdlant následované na třetím
místě Bílinou.
Soutěž jednotlivců dopadla následovně: v začátečnících zvítězil Jakub
Lehký z MO Bílina, kategorii žákyň
do 10 let opanovala Petra Kovaříko-

vá z Klášterce nad Ohří. V kategorii
žáků zvítězil Jaromír Farský z MO
Frýdlant.
Kategorie žáci do 13 let měla jasného vítěze, kterým byl Adam Kröner
z MO Frýdlant. Kategorie žáci do
14 let patřila Jozefu Cínovi z MO
Košťálov. Kategorie žáků do 15 let
ovládl Dominik Vacek z MO Bílina.
V kategorii žákyň do 15 let dosáhla vítězství Tereza Richterová z MO
Chrastava. V juniorech zvítězil David Hynek z Mostu, v ženách Tereza
Bařtipánová z MO Bílina, v mužích
David Popelka z Jablonce nad Nisou
a v kategorii veteránů zvítězil Josef
Einseireich z MO Klášterec nad
Ohří. Celá akce proběhla za podpory Ústeckého kraje.

Markéta Vytejčková (vpravo) z MO ČRS Bílina obsadila 3. místo

JUDr. Marek Bařtipán

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 29. dubna
BAREVNÉ INSPIRACE III.
Výstava děl studentů Univerzity
3. věku UJEP Ústí nad Labem

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
neděle 15. dubna, 15 hodin
DUO HVOZDOVI
Taneční a hudební odpoledne nejen
pro seniory, hudebně doprovází
Duo Hvozdovi.
úterý 17. dubna, 8.30 hodin
21. BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Pěvecká soutěž určená z MŠ, ZŠ,
ZŠP, ZUŠ.
neděle 22. dubna, 15 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Dětská diskotéka s DJ Jirkou Faitem
sobota 12. května, 15 hodin
O PALEČKOVI
Herci z Malého Divadélka Praha na
klasickém pohádkovém příběhu dětem citlivě ukazují, jak pevné je pouto
mezi rodiči a dítětem.
neděle 13. května, 15.00 hodin
DEN MATEK
Taneční odpoledne nejen pro seniory
k oslavě Den matek, k poslechu
a k tanci hraje
JIŘÍ ŠKVÁRA
A MARIE HANZELKOVÁ.

DIGITÁLNÍ KINO
pátek 13. dubna, 17.30 hodin
PEPA – 2D
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až
začne ten opravdový a šťastný život.
pátek 13. dubna, 20 hodin
PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ – 3D
Pokračování sci-fi Guillerma del Tora
Pacific Rim – Útok na Zemi.
sobota 14. dubna, 17.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI 3 – 2D
Zeki Müller (Elyas M‘Barek) byl jako
učitel-samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých metod. Přiměřené
násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí.
sobota 14. dubna, 20 hodin
RAMPAGE: NIČITELÉ – 3D
Mezi samotářským primatologem
Davisem Okoyem (Dwayne Johnson)
a výjimečně inteligentním gorilím
samcem Georgem, o kterého
se Davis stará od jeho narození,
vzniklo velmi pevné pouto.
Nezdařený nebezpečný genetický
experiment však změní toho

mírného lidoopa
v obrovské zuřící monstrum.

Z důvodu rekonstrukce není v provozu

neděle 15. dubna, 15 hodin
KRÁLÍČEK PETR – 2D
Rebelský králíček Petr žije veselý
bezstarostný život spolu s ostatními
zvířátky na farmě. Nový majitel statku
se však o svůj životní prostor dělit
nemíní - a už vůbec ne se zvířaty.

do 30. dubna
HOROLEZECKÝ ODDÍL V BÍLINĚ
výstava mapující vývoj bílinského horolezeckého oddílu od počátku 20. století.

pátek 20. dubna, 17.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI 3 – 2D
pátek 20. dubna, 20 hodin
VADÍ NEVADÍ – 2D
Co byste dělali, kdyby jste se dostali do
smyčky ve hře Vadí Nevadí, kde na splnění úkolu závisí váš život? Nesplníš,
zemřeš!
sobota 21. dubna, 17.30 hodin
RAMPAGE: NIČITELÉ – 3D
sobota 21. dubna, 20 hodin
PEPA – 2D
pátek 27. dubna, 17.30 hodin
PEPA – 2D
pátek 27. dubna, 20 hodin
AVENGERS: INFINITY WAR – 3D
Snímek Avengers: Infinity War završuje
neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na
stříbrná plátna nejsmrtonosnější
a nejultimátnější válku všech dob.
sobota 28. dubna, 17.30 hodin
KAZIŠUCI – 2D
Partička teenagerů si vyrazila, aby si
užili první sex. Jejich rodiče si taky vyrazili. Aby jim v prvním sexu zabránili.
sobota 28. dubna, 20 hodin
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
– 2D
Marie pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má
dar přitahovat samé blbce. Naopak její
sestra Karolína už toho pravého našla
a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou
na návštěvu do své rodné vesničky.
neděle 29. dubna, 15 hodin
V HUSÍ KŮŽI – 2D
Animovaná komedie o houserovi pohodářovi, který se musí začít starat o dvě
malé kachničky. Tahle podivná letecká
rodina bude hodně velká jízda.

GALERIE POD VĚŽÍ

pátek 27. dubna, 10 hodin
ČARODĚJNICE V KLOKÁNKU
zábavný program v Rodinném centru
Klokánek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

pátek 27. dubna, 16 hodin
ČARODĚJNICE V DDM
S OPÉKÁNÍM BUŘTŮ
Čarodějnický program s Dance
Mission

do 30. června
VÝSTAVA KOMIKSŮ Z KNIHY NA
HRADĚ BRADĚ
1. patro knihovny, vstup zdarma

sobota 28. dubna, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Tvoření z keramické hlíny, podle
šablony a fantazie

středa 18. dubna, 15.30 hodin
ZVÍŘÁTKA V AKCI
Čtení pro nejmenší
dětské oddělení, vstup zdarma

sobota 28. dubna, 10 hodin
AUTOMODELÁŘI
závody GT3

úterý 15. května, 17 hodin
KRZEMIEŇOVÁ ANTONIE, TĚLO
NAPOVÍ II.
beseda pro veřejnost
klubovna knihovny, vstup zdarma
středa 16. května, 15.30 hodin
DISNEY POHÁDKY
Čtení pro nejmenší
dětské oddělení, vstup zdarma

HORNICKÁ NEMOCNICE
S POLIKLINIKOU
úterý 1. května, 8.30
BOŘEŇSKÁ VOŘÍŠKIÁDA
soutěžní přehlídka psů smíšených ras,
bez PP nebo neuchovněných

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
sobota 14. dubna, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
tvoření z keramické hlíny, podle šablony a fantazie
sobota 14. dubna, 10 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY
výroba vlastního nepečeného dortu
20. až 21. dubna
ROBOSOUTĚŽ
přátelská soutěž mezi pozvanými
organizacemi.
úterý 22. května, 9 hodin
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 2018
21. ročník výtvarné soutěže Bořeňská
čarodějnice na téma 1025 let založení
města Bíliny

neděle 29. dubna
BÍLINSKÁ TROFEJ
turnaj Kendó ve spolupráci s oddílem
San DóMon Bílina - tělocvična ZŠ
Aléská
pondělí 30. dubna, 8.30 hodin
KREATIVNÍ A VÝTVARNÉ
DÍLNY PRO ZŠ
tvoření z tradičních a netradičních
výtvarných materiálů
pondělí 30. dubna, 15 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
čarodějnické dílny ve spolupráci s
Fotbalovým klubem Bílina a Kulturním centrem Bílina - areál FK Bílina
sobota 5. května, 11 hodin
DDM NA MÁJOVÉM JARMARKU
Kreativní a technické dílny, dětský
koutek
pondělí 7. května, 7 hodin
AQUASVĚT CHOMUTOV
denv DDM s výletem
sobota 12. květen, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Tvoření z keramické hlíny podle
šablon a fantazie
úterý 15. května, 16 hodin
AKADEMIE DDM
KD Fontána - vystoupení
a prezentace kroužků DDM Bílina

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
sobota 5. května, 10 hodin
MÁJOVÝ JARMARK
NA KYSELCE 2018
celodenní program na šesti scénách
Vstup zdarma

MĚSTSKÉ DIVADLO
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