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Historie zdravotnictví v Bílině
IV. DÍL

Snímek je z 19. 9. 1984, z dvacátého výročí provozování interního lůžkového oddělení
NsP Bílina. Je zde tehdejší osazenstvo včetně některých ambulancí a vpředu třetí zleva
nestor NsP Bílina MUDr. Pavel Letáček.

Vznik interních nemocničních lůžek
Nemocnice s poliklinikou v Bílině byla
původně projektována jako takzvaná
čtyřprimariátová nemocnice s poliklinikou,
kdy v přední postavené části byly umístěny ambulance polikliniky a v zadní, která
se však stavebně nerealizovala, měly být

umístěny čtyři lůžková oddělení – interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské.
Tento typ nemocnice byl takto vybudován
před rokem 1960 již v několika tehdejších
okresech a v Bílině byl pro tento účel vyčleněn rozsáhlý pozemek na okraji města u
výpadovky na Louny.
Výstavba kompletní akutní lůžkové části se

již neuskutečnila a prostor se později využíval
pro přistávání vrtulníku a zdravotní šetrnou
přepravu neurologických pacientů na neurochirurgii do Liberce. Po roce 1989 byl rozsáhlý pozemek za budovou nemocnice v oploceném areálu NsP Bílina z nejasných důvodů
restituován a po roce 2006 jej město Bílina
od restituentů odkoupilo za 4 miliony korun.
Přes dosud uvedené problémy se zřízení lůžkové složky v poliklinice v Bílině uskutečnilo.
Ve druhém patře, kde je nyní LDN C, byly už
v původním projektu připraveny čtyři pokoje
pro traumatologická lůžka. Návrh na jejich
zřízení podal traumatolog MUDr. Cmund, a
to vzhledem k větší úrazovosti ve zdejších
uhelných dolech a průmyslových závodech s
těžkými provozy (zinková huť, sklárny). Vedle traumatologických lůžek ve druhém patře
byly podle projektu vyčleněny místnosti pro
administrativu, vše bylo projektováno v době,
kdy byl v Bílině samostatný Okresní ústav
národního zdraví (OÚNZ) včetně Okresní hygienické stanice.
V obou těchto prostorách druhého patra
polikliniky bylo pak místo administrativy
zřízeno interní lůžkové oddělení, které bylo
prvním primariátem v Bílině. Toto oddělení
bylo otevřeno v roce 1964 spolu s ambulancemi a ostatními provozy nové NsP v Bílině

jako součást OÚNZ Teplice. Lůžková interna
zahrnovala 40 lůžek, polovinu pro ženské
a polovinu pro mužské pacienty. Prvním
primářem interního oddělení byl ustanoven MUDr. Pavel Letáček, zkušený lékař
internista. Od 1. 9. 1964 jako 1. sekundář
lůžkové interny nastoupil MUDr. Vladimír
Volman, který souběžně pracoval i jako
obvodní lékař v Břežánkách. Jako 2. sekundář nastoupila na lůžkovou internu MUDr.
Marie Calábková. Primariát lůžkové interny
po MUDr. Letáčkovi od roku 1978 převzal
MUDr. Josef Chudáček a spolupracoval zde
s vrchní sestrou Janou Sokolovou.
Na oddělení postupně pracovala řada lékařů, kteří se pak uplatnili jako terénní lékaři
převážně v bílinské oblasti. Vzhledem k
tomu, že zdravotní činnost na poliklinice
byla účelně propojena mezi lůžkovou složkou, ambulancemi a laboratorním komplementem, získali tito lékaři široký pohled na
medicínu, což se projevilo jak při atestačních
zkouškách, tak i při jejich praxích.

Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou
Jana Grümannová pracuje v HNsP
již od roku 1995 jako vedoucí účetní. Tuto příjemnou ženu v prostorách nemocnice potkáte opravdu zřídka. Sedí totiž u počítače a
neustále pracuje s čísly. Je velice
svědomitá a pečlivá. Mám ji ráda
jako člověka a moc dobře se mi s
ní spolupracuje. V popisu její práce je vedení účetnictví, zajišťování

Zubní pohotovost
navštívilo přes tři tisíce lidí za rok

Uplynul již celý rok, kdy Hornická
nemocnice s poliklinikou rozšířila
rozsah poskytování zdravotnických služeb o zubní pohotovost.

Tato služba je využívána pojištěnci všech zdravotních pojišťoven ve
všední dny, víkendech i svátcích.
Za první rok bylo ošetřeno celkem
3 239 pacientů (k datu 17. 4. 2018).
S bolestí za ošetřením dojíždějí pacienti z blízkého i vzdáleného okolí
jako jsou Teplice, Ústí nad Labem
a dalších měst. Jménem nemocnice
bychom chtěli poděkovat sloužícím
lékařům MUDr. Jarmile Štiglerové,
MUDr. Evě Yaghioé, MDDr. Lence Tručkové a především našemu
MUDr. Zahedu Karnoubovi. Velké
poděkování patří i sloužícím zdravotním sestřičkám.
Helena Marinčáková, HNsP

styku s bankou, sestavování ekonomických rozborů, rozpočtu, účetní
a statistické ekonomické hlášení.
Připravuje podklady pro účetní
uzávěrky, kontroluje a zpracovává podklady pro přiznání k DPH,
zpracovává pravidelný finanční
reporting pro vedení, kontroluje
oběh dokladů, provádí inventarizaci příslušných účtů, sleduje čerpání

dotací a zajišťuje jejich vyúčtování.
Životní motto prý nemá, jen se
snaží v životě chovat a pracovat
podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí. Veškerý volný čas věnuje
celá rodina synovu koníčku, kterým je fotbal. Přesto si ráda najde
chviličku na práci na zahrádce
nebo na návštěvu divadla.
Helena Marinčáková, HNsP

Informace z Hornické nemocnice
s poliklinikou
Recepce
Provozní doba: 6 - 18 hodin
Telefon: 417 777 111
18 - 6 hodin - přítomnost strážného
Ordinace praktických lékařů Hornické nemocnice v Bílině a ordinace v Hostomicích (MUDr. Chorvatovič, MUDr. Beníšková, MUDr.
Mühlbauerová) z důvodu naplnění
kapacity neregistrují nové pojištěnce.
Klienti ordinace po zemřelém
praktickém lékaři MUDr. Volmanovi, kteří doposud nepodepsali v
ordinaci praktického lékaře MUDr.

Chorvatoviče registrační lístek, se
mohou na termínu domluvit se
zdravotní sestrou Vladimírou Pospíšilovou na tel. čísle 417 777 226.
MUDr. Nasher (diabetologie) neordinuje do 17. 5. 2018, akutní stavy ošetří MUDr. Sýkorová (pondělí
a čtvrtek).
MUDr. Štembera (chirurgie) neordinuje 28. 5. - 6. 6. 2018.
Mamologická poradna
termíny: každou středu od 15:00
hodin, informace na: 417 777 111
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Geotechnický průzkum prověřuje variantu X
Pavlína Nevrlá
Ředitelství silnic a dálnic se nadále zabývá obchvatem Bíliny. Nyní
je aktuální varianta X, tedy silnice
z větší části vedoucí v tunelu pod
městem. “Aktuálně je pro potřeby
aktualizace varianty X v podobě
hledání technického řešení přijatelného z hlediska stavebních nákladů
i životního prostředí zpracováván
předběžný geotechnický průzkum.
Výsledky budou podkladem pro
rozhodnutí o proveditelnosti tunelového řešení v rámci varianty

X. Předpokladem dokončení průzkumu je třetí kvartál roku 2018,”
uvedl Václav Havlan z chomutovského Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Výsledky průzkumu budou pak
předložené ministerstvu dopravy i
zastupitelům Bíliny. Geotechnický
průzkum ukáže, jaké jsou geologické poměry v místě budoucí stavby,
aby bylo možné kvalitně zpracovat
projekt s minimálním dopadem na
okolní prostředí, bezpečnou realizací i následným užíváním.
Náklady na variantu X jsou odhadovány ve výši zhruba sedm miliard korun. Asi o 3,5 miliardy lev-

nější vycházela nyní pozastavená
varianta A, tedy výhodní obchvat,
který byl však o několik kilometrů
delší a byly obavy, že by tato trasa
nebyla řidiči dostatečně využívaná.
Zcela zamítnutá ale tato varianta zatím není, platnost studie EIA, která
posuzuje vliv stavby na životní prostředí a je nezbytná pro případnou
realizaci, byla prodloužená do března roku 2021.
Varianta X, která se z pohledu řidičů zdá nejschůdnější, protože neznamená téměř žádnou zajížďku,
má tři podvarianty. “Všechny tři
jsou ale téměř stejné, liší se pouze

Nákresy dalších etap prací na revitalizaci náměstí

II. etapa: Práce se posunou do části podél domu Pražák a 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.

ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů,” popsal vedoucí
odboru dopravy Oldřich Jedlička.
Varianta X počítá s nájezdem na
obchvat těsně před Bílinou ve směru od Teplic u stavebnin. Tam by
řidiči vyjeli na přemostění, které by
překlenovalo řeku a železnici směrem k Důlní ulici. Na tu by se napojilo a zhruba v polovině ulice by
obchvat vedl do tunelu. “Ten by se
stáčel zase zpět pod řeku a železnici.
U koupaliště by vyústil na povrch a
napojil se zase na silnici 1/13,” vysvětlil vedoucí. Celý obchvat by byl
čtyřpruhový.

Výkup bytů od
soukromníků je
pozastaven
Zda město Bílina bude vykupovat
byty od soukromých vlastníků, není
v tuto chvíli jasné. Tento bod byl
stažen z programu dubnového zasedání zastupitelů. Důvodem bylo odstoupení jednoho z vlastníků bytů
od jednání o výkupu.
Město Bílina chtělo vykoupit v první fázi 353 bytů zhruba za 66 milionů korun. Chtělo tak získat částečnou kontrolu nad nově příchozími
lidmi do města, aby co nejvíce eliminovalo přísun nepřizpůsobivých
obyvatel. Byty měly být po výkupu
z části zrekonstruovány a nabídnuty
k pronájmu za přísných a jasně stanovených podmínek, další pak měly
sloužit jako sociální bydlení pro seniory, část měla být zakonzervována.
(red)

V Bílině se setkají
studenti

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.

Z Holandska, Polska i Německa se
do Bíliny sjedou studenti středních
škol, aby se znovu setkali s přáteli z
bílinského gymnázia. Setkání totiž
navazuje na předchozí, které se konaly v Polsku či Německu. Tématem
bude 2. světová válka.
Zahraniční studenti v Bílině pobudou od 4. do 9. června. Je pro ně
připravený bohatý tématický program, hned druhý den po příjezdu
totiž vyrazí do Lidic, kde si prohlédnou muzeum a galerii, večer pak
shlédnou film Lidice. O den později
navštíví památník v Bohosudově a
Kašticích. Čtvrtý den návštěvy bude
ve znamení poznávání hlavního
města Prahy, pátý den se skupina
podívá do Terezína. Bílina přivítá
celkem 20 studentů.
(red)
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Nezodpovědným pejskařům hrozí pokuty
Majitelé psů jsou povinni sbírat po
svých miláčcích exkrementy z veřejného prostranství. To nařizuje
obecně závazná vyhláška města o
pravidlech pohybu psů na veřejném
prostranství a vymezených prostorech pro volné pobíhání psů. Ne
všichni majitelé však tuto vyhlášku
dodržují. “Dívám se z balkonu svého domu a mnohdy vidím, že maji-

tel venčící svého psa vidí, že si jeho
pes právě ulevuje, ale exkrement po
něm neuklidí. Je to otřesné, trávníky jsou znečištěné, děti si na nich
nemohou hrát. Je to od majitelů psů
obrovská nezodpovědnost,” uvedl
pro zpravodaj obyvatel Pražského
Předměstí s tím, že se někdy i sám
snaží pejskaře upozornit. “Jenže
není to nic platné, buď mě ignorují

nebo mi ještě vynadají,” dodal.
Pokud se o čistotu města nepostarají sami majitelé psů, musejí po
nich uklízet pracovníci technických
služeb. “Metařky mají za úkol sbírat
exkrementy denně, a to jak ze zpevněných ploch, tak ze zeleně,” uvedl
Tomáš Pavel z Městských technických služeb Bílina s tím, že zjara
se navíc pracovníci zaměřují na psí

exkrementy celoplošně a po zimě
uklidí celé město. Ve městě je však
přihlášeno přes třináct stovek psů a
skutečný počet bude ještě vyšší, zajistit neustále čisté trávníky je tedy
téměř nemožné.
Nezodpovědné pejskaře kontrolují
také městští strážníci. Ti v roce 2017
zkontrolovali čtyřiačtyřicet majitelů
psů, letos zatím zhruba dvacet. (pn)

Informace pro majitele psů o poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území města Bílina. Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců. Sazby poplatku jsou přehledně popsány v obecně závazné
vyhlášce č. 18/2010, která je zveřejněna na internetových stránkách
města, v sekci evidence právních
předpisů města Bílina, případně lze
informace získat přímo v hlavní pokladně městského úřadu. Poplatek
je splatný vždy do 31. března příslušného roku. Činí-li poplatek více
než 300 korun za kalendářní rok,
je možné zaplatit poplatek ve dvou

shodných splátkách, a to vždy do
31. března a do 30. září příslušného
roku. Dle evidence města je přihlášeno v současné době 1 345 psů.
Místní poplatek za psy směřuje do
rozpočtu obce. Tyto finance jsou
pak použity na provoz útulku pro
opuštěné a ztracené psy, nákup sáčků na psí exkrementy a evidenční
známky pro psy a dále jsou částečně použity na úklid veřejných prostranství od neuklizených výkalů
po psech neukázněných majitelů,
kteří si neplní své povinnosti, jako
součást údržby pozemků. /např. pro
Městské technické služby Bílina byl
zakoupen v minulých letech vysa-

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Strážníci pomáhali zvířatům
v nouzi

Strážníci se mimo jiné starají i o
bezpečnost zvířat. V uplynulých
týdnech je zaměstnalo hned několik
chlupáčů, opeřenců i divočák.
Na zahradě domu na Teplickém
Předměstí našla žena zraněné mládě káněte. Strážníci jej odchytli a
předali ošetřovateli.
V otevřené větračce domu na Teplickém Předměstí uvízla kočka.
Hlídka zjistila, že v bytě nikdo není,
a tak přivolali na pomoc hasiče. Ti
kočku z okna vysvobodili, nebyla
zraněná. Strážníci zvíře odvezli na
služebnu a po několika hodinách se
jim podařilo zkontaktovat majitelku, která si svého mazlíčka vyzvedla
a strážníkům za pomoc mnohokrát
děkovala.
Strážníci se postarali také o čerstvě
narozeného kance. Mládě ještě s
pupeční šňůrou našel muž na své
zahradě a jelikož měl dva psy, kteří
by mu mohli ublížit, obrátil se na
strážníky. Ti mu předali kontakt na
myslivecké sdružení, jehož členové
se o zvíře postarali.
V Litoměřické ulici viděli kolemjdoucí uvázaného psa. Jelikož tam
byl delší dobu, přivolali strážníky.
Těm se nepodařilo najít majitele, a
tak psa odvezli do útulku. V podvečerních hodinách volal na služebnu
muž, jestli mu strážníci neodvezli

jeho psa, kterého nechal uvázaného,
když šel na houby a nechtěl ho brát
sebou. Vyzvedl si ho tedy v útulku.
Zbloudilého bažanta uviděli hasiči
na zídce nad jejich budovou. Strážníci zjistili, že se jedná o bažantí
slepici, ale protože se jednalo o divokou zvěř, nezasahovali a nechali
ptáka odletět.
Žena z Teplického Předměstí odchytila žlutou korelu, která zřejmě
ulétla majiteli. Strážníci jej převezli
na služebnu. Netrvalo dlouho a majitel papouška se našel, sám se ozval
a ptáčka si vyzvedl.
(pn)

Řídit auto nesměli

Díky místní znalosti zjistili strážníci,
že muž za volantem vozu zřejmě porušuje vyslovený zákaz řízení. Když
jej kontrolovali, muž se choval agresivně a chtěl z místa odejít. Hlídka
mu tedy nasadila pouta a převezla
na policii.
Za volantem neměl co dělat ani jiný
muž, kterého strážníci díky kamerovému systému uviděli ještě s jinou
osobou postávat u bývalé pasovky
a kouřit zřejmě marihuanu. Krátce
na to osoby sedly do auta a z místa
odjeli. Strážníci je zastavili v Čapkově ulici. Test na návykové látky
potvrdil, že muž před usednutím za
volant požil drogu a skončil tedy na
služebně.
(pn)

vač na exkrementy/. Obecně platí,
že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby jejich chování korigovala
nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní
si své povinnosti i bez nich. Nicméně neuklizený exkrement může
majitele psa vyjít poměrně draho.
Strážník městské policie může na
místě uložit pokutu do výše 5 000
Kč, ve správním řízení pak hrozí
pokuta ještě vyšší. Městská policie
je oprávněna ukládat povinnosti v
souvislosti s odklízením psích exkrementů na veřejném prostranství
podle zákona o obcích 128/2000
Sb., § 10 písm. c) zákona o obcích
ve znění:

c) k zajištění udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně (dále jen „veřejná zeleň“) a k
užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
Pohyb psů na veřejném prostranství v našem městě upravuje Obecně závazná vyhláška města Bíliny
č. 6/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů.
Ing. Michaela Zavázalová
vedoucí finančního odboru
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Opravy Černého koně vyjdou
dráž, rozhodne nové vedení
Pavlína Nevrlá

Rekonstrukci budovy Černého
koně vedení města odložilo. Opravy byly plánované na letošní rok
a počítal s nimi i rozpočet města,
došlo však k nárůstu rozpočtu od
projektanta oproti předchozím
očekáváním. “Původně jsme počítali s investicí ve výši zhruba 25
milionů korun, návrh rozpočtu
projektové kanceláře se však vyšplhal na 35 milionů korun. Rozhodli
jsme se tedy rekonstrukci odložit a
v příštím roce se nové vedení města
rozhodne, zda se k opravám za tuto
cenu přikloní nebo bude hledat
jinou cestu,” vysvětlila 2. místostarostka Zuzana Bařtipánová. Projekt v této ceně nechce realizovat
žádná z koaličních stran. Město se
nyní snaží získat formou licenční
smlouvy autorská práva, aby mohlo nové vedení projekt a jeho využití upravit podle svých představ.
Budova je v současné době zakonzervovaná. Mělo se do ní přesunout informační centrum, vzniknout tam nové městské muzeum

KRÁTCE
Opraví chodník
v Jenišovské
Do konce první poloviny roku
začnou práce na opravě dlouhého chodníku v Jenišovské ulici
podél silnice. Asfalt je na mnoha
místech popraskaný a zvlněný,
nyní však dostane nový rovný
povrch. Práce na rekonstrukci
by měly trvat zhruba dva měsíce.
(pn)

a v patře pak bezbariérové nájemní
byty. “Rozpočet investice se navýšil
kvůli požadavkům památkářů na
původní podobu oken, dveří, podlah a zdiva, dále z důvodu snížení
podlahy v přízemí, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do všech
prostorů, a také z důvodu vybudování výtahu. Právě volný přístup

pro handicapované nebo osoby se
sníženou pohyblivostí je pro nás
velmi důležitý, proto nelze tyto
skutečnosti opomenout,” dodala
místostarostka. V minulých letech
byla opravena střecha a krovy budovy, který byla postavena ve druhé polovině 19. století a je součástí
městské památkové zóny.

V prostoru u altánu se povrchu
vrátila přírodní podoba
Z prostoru mezi altánem a hlavní
budovou lázní na Kyselce zmizel
nerovný a poškozený asfaltový
povrch. Nahradil ho přírodní, takzvaně mlatový terén. “Jedná se o
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přírodní povrch, směs písku, hlíny
a kameniva, který se více hodí do
parku. Stejný povrch mají i některé
cesty v areálu a osvědčil se hlavně
z důvodu snadné údržby,” uvedla 2.

místostarostka města Zuzana Bařtipánová.
Asfaltový povrch již technické
služby odstranily, nyní bude mlat
dorovnán.
(pn)

Poraďte se s advokátem
V květnu budou lidé moci využít služeb bezplatné právní poradny 16. 5. od 15 do 17 hodin
v budově městského úřadu v
Seifertově ulici.
Jedná se o krátké informativní
porady v délce zhruba patnácti
minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací
ohledně jednotlivých případů
tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího
postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních
služeb jednotlivými advokáty
v plné šíři, neboť jejich účelem
není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo
nabízí k řešení jeho postavení.
Bezplatné právní porady tedy
nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování
podrobných právních rozborů
nebo sepisování listin, například
žalob, smluv a podobně.
(red)

Uzavřený průchod
Do konce května je uzavřený
průchod u fary. Důvodem je rekonstrukce cesty pro pěší.

(red)
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Na Bílinu můžete shlížet ze 144 metrů

Pavlína Nevrlá
Skoro osm set schodů musíte zdolat, abyste se mohli rozhlédnout
do okolí ze 144 metrové výšky.
Rozhledna na jedné z věží ledvické
elektrárny se totiž otevřela pro veřejnost, jedná se o nejvyšší vyhlídku v republice. Do osmadvacátého
patra však návštěvníky vyveze i výtah, a to za tři čtvrtě minuty.
Prosklená vyhlídka s přístupným
ochozem se nachází na pravé věži
kotelny Nového zdroje. Veřejnosti
bude přístupná vždy od úterý do
soboty v 8, 10, 12 a 14 hodin. Vstup
je z infocentra.
Rozhledna nabízí krásný pohled
na České středohoří, Bořeň, Zlatník, Krušné hory, vesničky v okolí

Ledvic, Bílinu, Duchocov, ale také
částečně na šachtu či výsypky.
Rozhledna v Elektrárně Ledvice se
slavnostně otevřela za účasti starosty Bíliny Oldřicha Bubeníčka,
ředitele divize klasická energetika
Skupiny ČEZ Ladislava Štěpánka,
ředitele Elektrárny Ledvice Jiřího
Šinágla, ledvické starostky Zdeňky
Fritscherové a předsedy Klubu českých turistů pro oblast Ústeckého
kraje Jana Eichlera. „Skupina ČEZ
je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji a proto si vážíme jakékoliv spolupráce s ní. Jsme rádi,
že se teď můžeme v rámci této
spolupráce pyšnit nejvyšší rozhlednou v republice. Elektrárna je
jakýmsi pomyslným středobodem
mezi městy Bílinou, Teplicemi a
Duchcovem, tedy místy s bohatou

historií, které mají svým návštěvníků co nabídnout. Hlavně ale díky
pohledu shora všichni poznají, že
v Ústeckém kraji to žije, že je zde
plno pěkných míst k vidění i navštívení, i když zrovna stojí na střeše nejmodernější uhelné elektrárny,“ sdělil při slavnostním otevření
Oldřich Bubeníček.
Z elektrárenské výšky po kraji se
sice bude moci prakticky každý,
ale jistá omezení tu budou. „Bylo
by škoda, aby se návštěvníci ledvického Informačního centra Skupiny
ČEZ, které je věnované výhradně
celé a jako jediné v republice klasické energetice, nemohli alespoň projít nejmodernější uhelnou
elektrárnou a podívat se na ni z
ptačí perspektivy. Pořád ale jsme
výrobní zařízení, v němž je nutné

dodržovat nejrůznější bezpečnostní opatření. Proto je k výtahu vytyčena speciální trasa vedoucí mimo
výrobní a ostatní provozní technologie. Výtahem se dostanou do 28.
patra, aby se ocitli na ochozu věže,
budou muset ještě zdolat 46 schodů. Vše samozřejmě s průvodcem,“
řekl Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny
Ledvice.
Na rozhlednu budou moci dostat
jen ti, kteří nejprve absolvují krátké
proškolení a budou se řídit pokyny
pověřené osoby elektrárny. Přístup
na věž bude umožněn jen s průvodcem a maximálně deseti lidem
ve skupině. Děti musí být starší
šesti let a do 15 let mohou nahoru
jen v doprovodu rodičů či jiné odpovědné dospělé osoby, například
pedagoga.

V SUNNu bude více parkovacích míst

V květnu nebo červnu začnou práce na rozšíření parkoviště v ulici Sídliště U Nového nádraží. Ve slepé ulici ve směru od firmy na výrobu oken je nyní
po levé straně patnáct parkovacích míst, přibude jich patnáct a dalších čtrnáct jich bude v zadní části ulice. Práce by měly trvat zhruba dva měsíce. (pn)
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Nové občanské průkazy a cestovní doklady 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 je možné podat u úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
na ministerstvu vnitra.
* Vyzvednutí dokladu je možné
pouze na ministerstvu vnitra.
* Správní poplatek je 1000 korun
(mladší 15 let 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 je 500 korun
(mladší 15 let 300 korun).
Občanské průkazy vydávané v zá-

konné lhůtě do 30 dnů zůstávají
bez správního poplatku (občané
mladší 15 let 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 je možné podat u úřadu
obce s rozšířenou působností nebo
na ministerstvu vnitra.
* Vyzvednutí dokladu je možné
pouze na ministerstvu vnitra.
* Správní poplatek je 6000 korun

(mladší 15 let 2000 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 je 3000 korun
(mladší 15 let 1000 korun).
Cestovní pasy vydávané v zákonné
lhůtě 30 dnů – zůstává správní poplatek 600 korun (občané mladší
15 let 100 korun).
Petra Krejčová
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Termín splatnosti poplatku za I. pololetí 2018 je 30. 6. 2018.
Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině
v těchto hodinách:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
7 – 11.30 a 12 – 14 hodin
7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
7 – 11.30 a 12 – 14 hodin

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.

Víte, že …

Řešení kvízu je na straně 24.

... první čtyřdobý spalovací motor zkonstruoval Nicolaus Otto v letech 1862 až 1866?
... český klub automobilistů byl založen v roce 1904?
... v roce 1905 byla stanovena nejvyšší rychlost jízdy v obcích na 15 km/hod.?
... v roce 1921 bylo u nás již tolik řidičů, že svaz řidičů žádal o zastavení dalších školení a zkoušek?
... v roce 1936 jezdilo na našich silnicích už přes 200 tisíc motorových vozidel?
Připoj ke každému slovu další a vyjádři tím smysl každého slova:
letový ……. – letící ……. – létající ……. – létavý ……. – letecký ……. – letmý …….srdečný ……. – srdeční ……. – srdcový ……. – srdčitý ……. –
srdnatý ……. – srdcovitý …….mrazivý ……. – mrznoucí ……. – mražený/mrazený ……. – mrazicí …….
Potřebuješ pomoc pro psaní mě - mně?
vidím tě - vidí mě, mluví o tobě - mluví o mně, tebe tam čekali - mne tam čekali, vždy dobře: 2. a 4. pád mě, 3. a 6. pád mně
Barvomluva: purpurová – působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojena s představou spravedlnosti a majestátu

připravil Mgr. Pavel Pátek
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Pavel Princ: Bořeň patří mezi jednu
z nejvyhledávanějších horolezeckých lokalit
ve vztahu vůči přírodě, například
tak, jako když v Brazílii staví fotbalový stadion. Vyhlédnou místo
v pralese, pokácí stromy, přijedou
buldozery strhnou vegetační kryt,
odvodní plochu a už staví a každý
víkend řvoucí fandové pijí pivo
Antarctica.

Lada Laiblová
Soulad s přírodou, cvičení duše a
svalů, překonávání strachu z výšky
a očekávání chemické reakce, při
které se uvolňuje zátěžový hormon
štěstí – endorfin. Jak říká horolezec
Pavel Princ, nejde o sport, ale je
to životní styl. V Galerii Pod Věží
si současní i bývalí členové připomněli šedesáté výročí vzniku horolezeckého oddílu v Bílině.
Připravit výstavu z historických
dokumentů není jednoduché, jak
dlouho jste dával vše dohromady?
Výstavu jsem připravoval z podnětu historického výročí trvání
činnosti oddílu. Kdysi již jakási podobná výstava proběhla a organizoval ji bývalý člen oddílu, moderní umělec a výtvarník Petr Tomáš
Vránek. Původně jsem měl úmysl
zadat zpracování specializované
mediální agentuře, ale po selhání
možnosti získání finančního krytí od města jsem dle dostupných
podkladů od jednotlivých přispěvovatelů, členů HO Bořeň, sestavil
obsah z webových stránek oddílu
a se souhlasem autorů těchto příspěvků.
Měla výstava nějaké poselství pro
návštěvníky?
Je to stručné seznámení zejména
široké veřejnosti s náplní činnosti
horolezeckého oddílu Bořeň, a též
možná nábor nových členů.
Kde začínají kořeny HO Bílina?
Historie lezení v Bílině je podle
mých zdrojů spojena s rozmachem průmyslové revoluce v rakousko-uherských zemích. Bohatí průmyslníci, kteří sice, jak se
kdysi poměrně nedávno tvrdilo,
vykořisťovali dělnickou třídu, ale
měli velice silný vztah k přírodě a
horám. Zakládali horské chaty v
evropských horách. Z této příčiny

byla též založena i chata pod Bořněm a útulna - bufet na vrcholu. V
následujících letech byla založena
i bořeňská zahrada, kam byly přemístěny z celé Evropy vzorky rostlin, které nyní jistým ochráncům
připadají jako endemity. Lezecká
sekce byla založena v Teplicích a
v Žatci již v roce 1908. Zakladateli byli lidé z okolí zmiňovaných
průmyslníků (majitel přádelen v
Teplicích a distributor chmele v
Žatci). Domnívám se, že dostatečně známý je i příběh bořeňského
strýce Scharfa. Bohužel kontinuita
horského a lezeckého spolku byla
přetržena vysídlením německé populace z oblasti. Pokračovatelem
lezecké tradice v poválečném období byl pan Logaj z Mostu, o jehož
přínosu zatím přetrvávají rozporné
názory a věřím, že v brzké době budou známy bližší informace.
HO Bílina dovršil 60 let svého trvání, ale v posledních letech nejsou
jeho aktivity prakticky vidět. Jde to
nějak změnit?
Myslím, že se mýlíte, zájem o tuto
skalní oblast evropského významu
je ze strany horolezců stále enormní, důkazem jsou počty zápisů ve
vrcholových knihách. V jistém
kompromisním řešení stále velice
spolehlivě funguje i tábořiště pod
jihovýchodními stěnami Bořně.
Členové oddílu pravidelně aktivně,
ovšem v minimálním rozsahu udržují přístupové cesty do lezeckých
tras, tak aby vše bylo v souladu s
Výjimkou zajištěnou pro lezení na
Bořni u orgánů ochrany přírody
odpovědnými zástupci Českého
horolezeckého svazu a správcem
oblasti. Aktivity v dohledné době
nehodláme nijak měnit, neboť státní správa neřeší horolezecký sport
v takovém rozsahu trvalé udržitelnosti jako například v sousedním Sasku. Lezení na Bořni nelze
provádět agresivním způsobem

Horolezeckou oblast je potřeba
udržovat, co vše je nutné udělat na
Bořni? Co široká veřejnost neví?
Údržba Bořně z pohledu horolezce
se provádí prostřednictvím pověřeného správce skalní oblasti. Nyní je
již několik let správcem současný
předseda horolezeckého oddílu Ladislav Vörös. Správce oblasti z podnětu lezců i z podnětu vlastního
udržuje společně se členy oddílu
kotevní a jistící body pro horolezce. Materiál pro jištění je zajišťován
prostřednictvím Českého horolezeckého svazu.
O Bořni se říká, že je to ráj horolezců a lezců, co si o tom myslíte?
Skutečnost, že Bořeň je horolezecký ráj dokládá i fakt, že i naši němečtí sousedé mají o této oblasti
vedené webové stránky. Pro mne
a ostatní z oddílu je Bořeň nejen
ráj, ale zejména Svatá hora. Počtem evidovaných výstupů a jejich
umístěním v jedné lokalitě se tato
lezecká oblast řadí, domnívám se,
na první místo v České republice.
V sousedních oblastech i jinde, například Zlatník, celé Krušné hory a
podobně, ani zdaleka takové lezecké možnosti nejsou.
Jak jste se dostal k lezení a jak
dlouho tento sport děláte?
Do hor jsem se dostal v roce 1983
prostřednictvím turistiky - prováděl jsem značení tras jako značkař,
dalším stupněm byla vysokohorská
turistika v Tatrách, to vše při studiu
na dopravní škole v Žilině. Lezení v
horách a na vápencových skalkách
v Porůbce a v Maníně mne zcela
pohltilo od roku 1985. Stal jsem se
členem tělovýchovné jednoty Pozemní stavby a též horského spolku
James.
V roce 1987 jsem vstoupil do horolezeckého oddílu v Bílině. Tehdy oddíl vedl skvělý lezec Jaroslav
Hanuš a oddíl fungoval v rámci
ČSTV jako Lokomotiva Bílina.
Obrovskou výhodou byly tehdy
výrazné slevy na jízdném do hor
vlakem. Začal jsem lézt na Bořni
a též na pískovcích v Dubském a
Českosaském švýcarsku, vlastně
tam lezu dodnes. S přáteli lezeme
občas cesty do stupně obtížnosti

VII. Podstatnou část výstupů tvoří
cesty do IV stupně, na což stačí jen
lehce trénovat a držet formu.
Co by se mělo podle vás zlepšit kolem lezecké oblasti Bořeň?
Lezecká oblast je dokonalá, Matka
příroda ji vybavila prakticky vším,
co horolezci potřebují a není třeba
ji zlepšovat. Na Bořni je již delší
dobu zakázáno jistit se prostřednictvím vlastních skob. Moderní
jistící prostředky jsou ovšem na
takové úrovni, že lze odjistit prakticky jakýkoliv lezecký terén, a kdo
to neumí, nebo má strach, může
si vybrat takovou lezeckou cestu,
na kterou má dostatek morálních
i fyzických sil. Upozorňuji, že lézt
na Bořni by měli pouze lidé, kteří
jsou organizováni v některé složce,
která se horskými sporty zabývá,
takto je to uvedeno i v takzvané
Výjimce. Nevěřím, že by bylo v někoho silách zajistit, například prostřednictvím technických služeb,
za finanční úhradu údržbu skalní
oblasti, to řeší v nezbytném rozsahu její správce Ladislav Vörös prostřednictvím dotací Horolezeckého svazu. Pravidelnou údržbu ale
potřebuje příjezdová komunikace
k chatě, zatím nyní stačí asi jen
trochu prořezat vegetaci a vyčistit
odvodnění. Doporučuji ale zejména vytvořit prostor pro občerstvení
nebo i ubytování v bořeňské chatě. Je to nesnadný úkol, snad pro
město. Například odkupit a zajistit
vhodného nájemce chaty, aby fungovala minimálně takovým způsobem jako za první republiky a i
v dobách rozvinutého socialismu,
kdy ji snad provozovala společnost Restaurace a jídelny. Nájemce
- provozovatel, by neměl řešit zavazující komerční hledisko tvorby
zisku, ale jen a pouze užitek pro
společnost. Podobným způsobem
jako v alpských zemích prostřednictvím pachtýřů - nájemců řeší
sportovní a přírodovědné aktivity
jejich majitelé. Dalším mým podnětem a snad i přáním do budoucnosti by bylo vytvořit například
startovací plochu pro záchrannou
helikoptéru, to by bylo třeba vyřešit
majetkoprávní vztah s majitelem
pozemku, případně zpevnit komunikaci pro příjezd k tábořišti. Nyní
je poměrně spolehlivá nezpevněná
cesta pouze k základnové stanici
mobilního telefonního operátora
nad obcí Hrobčice. Ani si netroufám připomenout, že oddíl nemá
žádné zázemí, občas se scházíme
na Kyselce U Kádi.
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Webové stránky Ohníče jsou
nejlepší v celé republice
Obec Ohníč má nejlepší webové
stránky v republice, zvítězil totiž
ve své kategorii v celorepublikovém kole soutěže Zlatý erb. “Na
nových stránkách jsme pracovali
asi dva roky, nyní jsou tři měsíce v
provozu. Chtěli jsme je vytvořit co
nejvíce přehledné, zajímavé a také
praktické pro obyvatele Ohníče i
spádových obcí Křemýž, Dolánky
a Pňovičky,” uvedla starostka obce
Lenka Brandtnerová. Soutěže se
v letošním roce zúčastnily obce a
města z celé republiky, ze všech čtrnácti krajů. Celkově se zapojilo 430

webových stránek a projektů obcí a
měst včetně elektronických služeb.
“Nečekali jsme takový úspěch ani v
krajském kole, které jsme vyhráli v
naší kategorii, natož v celostátním.
Poděkování patří i obyvatelům
obcí, kteří pomáhali stránky vytvářet, třeba poskytnutím fotografií a
podobně,” doplnila starostka.
Webové stránky www.ohnic.cz jsou
nejen často aktualizovány o potřebné informace pro obyvatele, ale přinášejí i další zajímavosti, například
historické fotografie v porovnání se
současnými, rezervační systém pro

Setkání zaměstnanců
dolu Svornost

sportovní zařízení či informační
portál. “Praktické je také propojení
s jinými weby. Když někdo shání
informace například k vyřizování
různých dokladů, nemusí hledat,
kde se co vyřizuje, ale proklikne se
přes naše stránky přímo na stránky
patřičného úřadu. Podobně to funguje s informacemi ze zdravotních
středisek,” popsala starostka.
Na druhém místě za Ohníčem
skončila obec Lovčice v Královéhradeckém kraji a třetí byly Myslibořice v kraji Vysočina.
(pn)

Čarodějnice odemkli novou
Mýtinku fantazie a stezku

Letos jsme tradici pálení čarodějnic zpestřili o odemčení Mýtinky
fantazie a naučné stezky skřítka

Hrobčíka. Oblíbená stezka byla
totiž přes zimu pracovníky obce
upravena a doplněna o další zají-
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V obci Ohníč se koncem května uskuteční setkání bývalých
zaměstnanců dolu Svornost k
příležitosti 40. výročí ukončení
těžby. Bližší informace budou k
dispozici na stránkách www.ohnic.cz. Poslední setkání se uskutečnilo v roce 2015.
Obec tímto srdečně zve všechny
bývalé zaměstnance.

V Hostomicích
rozkvetl hlaváček

mavé pohádkové elementy vlastní
výroby a také z dílny umělce Karla
Kaliby. Největším lákadlem se stala chaloupka na muřích nožkách
baby Jagy z pohádky Mrazík a 15
metrů dlouhá skluzavka. Akci jako
vždy pořádala Obec Hrobčice ve
spolupráci s MŠ Hrobčice.
Nejprve se všichni sešli v areálu
mateřinky, kde byla připravená čarovná dílnička a salón pro malé čarodějnice a čaroděje s malováním
na obličej, které vedla Martina Tuháčková. Poté jsme se společným
průvodem vydali naučnou stezkou,
okruhem zpět přes Rafandu, až k
místnímu fotbalovému hřišti, kde
již byla připravená vatra a buřtíky. Programem nás provedl tým
Divadla V Pytli Petra Stolaře. K
poslechu, tanci a příjemné večerní
atmosféře zahrála skupina ALIBI.
Jana Syslová
starostka obce Hrobčice

Jako každý rok oznamuje nástup
jara v Hostomicích krásná žlutá
květina hlaváček jarní (Adonis
vernalis). Výskyt této zákonem
chráněné rostliny je na jižním
svahu Husova vrchu, kde se
nachází stovky rostlin. Při troše
štěstí lze nalézt i koniklec luční
(Pulsatilla pratensis). V době,
kdy tato přírodní zajímavost
kvete, je Husův vrch často navštěvován milovníky přírody,
kteří sem jezdí za touto krásnou
květinou.
Ivan Holat, starosta Hostomic

Sousedé si užili
veselici

Hrobčice opraví bývalou tvrz

Víceúčelové centrum s kulturním
domem vznikne z bývalé tvrze v
Hrobčicích. Obec připravila projekt na rekonstrukci zchátralého
areálu, postupně tam vznikne nový

kulturní dům v jedné budově a do
druhé opravené se přesune například pošta či knihovna a vznikne
tam rekultivační infocentrum a
klubovna. “Nyní čekáme na schválení dotace, ta by měla být ve výši
sedmnácti milionů korun, zhruba
stejnou částku dáme z obecního
rozpočtu. Rekonstrukce se bude
konat v několika etapách, celkově
by pak měla vyjít zhruba na padesát až šedesát milionů i s vybavením budov,” uvedla starostka obce
Jana Syslová.

Opravy čekají i část budovy mateřské školy. Ve sklepení a na půdě
vzniknou nové učebny pro děti.
“Jedná se o dosud nevyužívané
prostory, které se přímo nabízejí,
aby sloužily dětem. Učebny budou
zaměřené na výtvarnou činnost, z
jedné vznikne keramická dílna,”
doplnila starostka. V rámci projektu dostane budova nový výtah, aby
byla bezbariérová. Rekonstrukce
vyjde na šest milionů korun, 85
procent by měla pokrýt dotace.
(pn)

Foto: Josef Cib, Květa Hegrová

Začátkem dubna se v Červeném
Újezdu konal šestý ročník akce
s názvem Masopust po našem
aneb sousedská veselice. Lidé
si užili skotačení v maskách i
tradiční tance. Akce se konala za
podpory obce Hrobčice, pořádal
ji spolek Veselý venkov. (red)
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Děti zpívaly Bílinské čarodějnici

Foto: Martina Aubrechtová

VÝSLEDKY / RŮZNÉ
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PĚVECKÁ ČÁST SOUTĚŽE BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
KATEGORIE MŠ sólisté
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Julie Rovná, MŠ Hutnická Most
KATEGORIE: MŠ skupiny
1. místo: Štěňátka, MŠ Hutnická Most
2. místo: Veverky Čiperky, MŠ Hutnická Most
3. místo: Veverky Julči, MŠ Hutnická Most
KATEGORIE: 1. - 5. třída ZŠ, DDM sólisté
1. místo: Anna Berčová, BGB, ZŠ a MŠ Bohosudov
2. místo: Adéla Hudáková, ZŠ Aléská Bílina
3. místo: Anděla Masáková, MŠ a ZŠ Polepy
KATEGORIE: 1. - 5. třída ZŠ, DDM skupiny
1. místo: Adéla Hudáková, Nela Bažentová; ZŠ Aléská Bílina
2. místo: Lucie Hudáková, Zuzana Gabrielová; ZŠ Aléská Bílina
3. místo: Lenka Dragounová, Elizabet Palečková; ZŠ Aléská Bílina
KATEGORIE: 1. - 5.třída ZŠ, DDM sbory
1. místo: Rarášci, ZŠ Trmice

2. místo: Zvonečky, ZŠ Lidická Bílina
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Dominik Demeter, ZŠ Trmice
KATEGORIE: 5. - 9. třída ZŠ, SŠ, DDM sólisté
1. místo: Natalie Šerešová, SOU a ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
2. místo: Filip Ježek, ZŠ Aléská Bílina
3. místo: Kateřina Horvátová, SOU a ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Denis Čičák, Člověk v Tísni
KATEGORIE: 5. - 9. třída ZŠ,SŠ, DDM skupiny
1. místo: Adéla Hudáková, Karolína Brezáková; ZŠ Aléská Bílina
2. místo: Natalie Šerešová, Michaela Tancošová, Kateřina Horvátová, Hana
Kubrichtová, Věra Fiedlerová; SOU a ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
3. místo: Filip Ježek, Karolína Brezáková; ZŠ Aléská Bílina
KATEGORIE: 5. - 9. třída ZŠ, SŠ, DDM sbory
ČESTNÉ UZNÁNÍ: SOU a ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
KATEGORIE: ZUŠ sólisté, věk 6 - 12 let
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Natálie Fořtová, ZUŠ Děčín

Základní umělecká škola
Gustava Waltera v Bílině
pořádá

DOPLŇOVACÍ ZÁPIS ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
OD PONDĚLÍ 4. ČERVNA DO STŘEDY 6. ČERVNA.
Všechny zápisy se konají v čase od 15 do 18 hodin.
Bližší inromace na telefonním čísle 417 823 095 nebo na www.
zus-bilina.cz.
Hudební obor:
- přípravná hudební výchova pro děti od 5 let
- základní studium pro děti od 7 let - hra na dechové dřevěné
a žesťové nástroje, hra na klávesy, klavír, kytaru, sborový a
sólový zpěv
Taneční a výtvarný obor:
- přijímáme do přípravného (od 5 let) i do základního studia
(od 7 let)
Literárně-dramatický obor:
- přijímáme do základního studia 1. stupně (od 7 let)

Městská knihovna v Bílině vás srdečně zve na besedu
věnovanou tématu Nemoci z emocí.

NEMOCI Z EMOCÍ

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Souvisejí emoce s nemocemi? Pokud ano, jak? Jsou nějaká pravidla,
která spojují některou z emocí s nemocí? Tak o tom si budeme povídat
na besedě, která se koná v úterý 15. května v 17:00 v klubovně Městské knihovny. Přednášku povede Antonie Krzemieňová. Vstup zdarma.
Na akci bude přítomen fotograf.
(red)
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Základní umělecká
škola se zapojí
do ZUŠ Open
Ve čtvrtek 24. května se uskuteční
druhý ročník celostátního happeningu ZUŠ. V tento den se po celé
republice prezentují školy akcemi
mimo své obvyklé prostory koncertních a výstavních síní, případně
tanečních sálů. Letos je do projektu
zapojeno 400 škol.
Také naše škola nebude stát stranou a svou prezentaci připraví na
Žižkově náměstí. Program nazvaný Hudba zní celým náměstím s
podtitulem Hudební toulky Bílinou je věnován letošnímu 1025.
výročí města Bíliny. Tříhodinová
akce začne v 16 hodin a divákům
se představí všechny čtyři ve škole
vyučované obory. Zahrají a zazpívají žáci i učitelé hudebního oboru,
svými divadelními vstupy se představí literárně-dramatický obor,
nebudou chybět dívky z oboru tanečního. Výtvarný obor si připravil
workshopy, při kterých si přítomné

děti budou moci zkusit své tvůrčí
dovednosti.
Stále platí, že počasí neporučíme,
což si před rokem v opakovaných
průtržích mračen řádně „užili“ diváci i účinkující. Díky statečnosti
zvukaře a toleranci všech zúčastněných se program podařilo uskutečnit, i když se nemohli prezentovat všichni, kteří byli připraveni.
Výtvarný obor je proto připraven v
případě nepřízně počasí své tvůrčí
dílny přesunout do výstavní síně
U Kostela. Tam bude mimo jiné
jako doprovodný program ZUŠ
OPEN instalována od 10. května do
3. června výstava prací žáků výtvarného oboru nazvaná Kreslíme
očima.
Přijměte naše pozvání na bílinské
Žižkovo náměstí dne 24. května
2018 v čase 16 do 19 hodin. Budeme se na vás těšit.
Bc. Jiří Kopa, ředitel školy

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Téma pro květen a červen zní: ROZKVETLÉ JARO

Základní umělecká škola
Gustava Waltera
vás zve na program

aneb

komponovaný blok hudby, tance a slova věnovaný 1025. výročí města Bíliny

24. května 2018 v čase 16.00 - 19.00 hodin
Žižkovo náměstí v Bílině
za podpory

ve spolupráci

hlavní mediální partneři

Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 20. června 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 červencovém 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.
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.
Výhercem soutěže na téma Já a má oblíbená kniha se stala Jana Kučerová, která vhodně propojila obrázek bílinské radnice se svou oblíbenou
knihou Česká secese. “Knihu jsem si oblíbila nejen pro ten fakt, že secesi
až neskutečně miluji, nýbrž i proto, že pohled na naši krásnou radnici
musí každého člověka zahřát u srdce! Jsem hrdá na to, že v Bílině máme
náš vlastní kus secese, a to ještě tak ojedinělý
a krásný. Nikdy jsem nepostřehla, že se věž
o 20 cm naklání. Pro mě je: Krásná, rovná
a secesní! Kniha Česká secese pojednává o
vývoji secese nejen ve výtvarném umění, nýbrž i v architektuře. Sledujeme v ní ucelený
vývoj období z přelomu 19. a 20. století. Dílo
je výjimečné netradičním uspořádáním – vše
je nenásilně podáno dle jednotlivých námětů,
avšak v celkovém pohledu. Autor tedy nečlení zvlášť malířství a architekturu, ale čtenářům představuje secesi zároveň jako umělecký směr a navíc jako nevšední životní styl,”
uvedla autorka fotografie.
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KNIHOVNA PRASKALA VE ŠVECH

13. INTERNATIONAL
ROOTS & BLUES FESTIVAL

30.6. 2018 sobota 14:00 • Letní amﬁteátr, Kyselka, Bílina

14:00 Bužma (CZ) • 15:00 Fekete Jenő & Horváth Mihály (HU)
16:00 Petra Börnerová trio & Fedor Frešo (CZ/SK)
17:00 Bonifanti (CZ) • 18:30 Tom Shaka (USA)
20:00 Cheap Tobacco (PL) • 21:30 Band of Heysek (CZ)
Roots & Blues festival pořádá Pure Music,
z.s. ve spolupráci s KC Bílinou za ﬁnanční
podpory města Bíliny a dalších partnerů.
www.puremusic.cz • info@puremusic.cz
tel.: +420 604 967 847
www.kcbilina.cz • vedouci@kcbilina.cz
tel.: +420 417 823 081

Začátkem dubna se v městské
knihovně uskutečnila velice zajímavá beseda s investigativním
novinářem a reportérem Stanislavem Motlem. Předmětem besedy
bylo seznámení se s osudem zlatého pokladu naší republiky. Toto
téma bylo pro návštěvníky velice
atraktivní, což potvrzovala i velmi vysoká účast.
Vyšší návštěvnost jsme očekávali. Kapacitu míst jsme rozšířili, a
přesto byla nedostačující. Knihovnice musely na chvíli převzít

roli stěhováků a nosily židle a stoličky z celé knihovny.
Pan Motl odměnil své příznivce velmi poutavým vyprávěním,
které doplnil o osobní zkušenosti.
Připomenul také překážky, které
mu byly kladeny při pátrání po
osudu československého zlata.
Všem návštěvníkům můžeme slíbit, že s se panem Motlem setkáme i příští rok při další zajímavé
besedě.

Předprodej vstupenek v Infocentru na
Mírovém náměstí v Bílině.
Vstupné: 100 Kč (v předprodeji) / 150 Kč (na místě)
Děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup
zdarma. Změna programu vyhrazena.
V rámci festivalu: • nabídka piv
Vinohradského pivovaru
• pravý maďarský guláš
• prodej LP desek a CD

Dana Svobodová
vedoucí MěK Bílina

V BÍLINĚ
POSLOUCHÁME SEVER
88.8 FM
INZERCE-POLOVINAA4-BÍLINA.indd 1

sever.rozhlas.cz

6.4.2018 10:35:33
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Žáci z Aléské se učili s rodilými mluvčími
Jsou události, které se pravidelně
opakují a dětem přinášejí radost.
Takových událostí je v Základní
škole Aléská za rok jistě mnoho.
Jedna z nich je setkávání s rodilými mluvčími. Pro děti je to velká
zkušenost nejen z hlediska setkání
s člověkem z jiné kultury, ale také
skvělá příležitost zjistit, jak na tom
vlastně jsou jejich komunikační
schopnosti. Dorozumět se ve vlastním jazyce je mnohdy velmi těžké,
a teď ještě když to má být v jazyce
anglickém! Pojďme si přečíst krátké úryvky, které nám děti napsaly o
proběhlém kurzu:
Michal: Velmi často jsme tvořili
týmy o různých počtech (nejčastěji na dva týmy) a hráli jsme různé
hry, třeba Šibenici, Velkou sýrovou
loupež, Cestu kolem světa, různé
kvízy, plánovali jsme si budoucnost

a podobně. Nejvíce mě bavilo, když
jsme si s Jonem hráli na soudce a
podezřelé, nebo jsme jsi kladli různé
otázky.
Honza: Kurz se mi líbil a byl pro mě
velmi užitečný. Naučil jsem se tvořit
plynulejší věty, zároveň jsem si tam
pomocí různých her procvičil země-

pis a dějepis. Poté jsme také probírali anglický slang.
Hanka: Kurz, který se konal tento rok, mě hodně bavil. Měla jsem
možnost mluvit s rodilými mluvčími, ale také jsem měla možnost být
ve třídě s někým jiným než se svými
spolužáky. Nejvíce mě bavily hodiny

s Jonnem a Craigem, jelikož tito dva
lektoři měli spoustu zábavných her,
ve kterých jsem se spoustu dozvěděla. Ty hry byly v podstatě o světě,
otázky typu „Jaké je hlavní město
Venezuely?“, a jelikož miluji zeměpis, tak je určitě všem jasné, že mě
tyto hry bavily nejvíce.
Kristýna: Kurz se mi velice líbil, ale
na začátku mi připadalo, že mluvili
rychle. Myslím si, že nejlepší aktivity byly, jak jsme druhému týmu pokládali otázky. Nebo Šibenice, když
jsme se snažili dát druhému týmu
dlouhé a zároveň těžké slovo. Myslím si, že tento kurz byl skvělý, i když
první dva dny byly náročné, ale to se
dá pochopit - vždyť přece není angličtina náš rodný jazyk.
Gabriela Hudáková
ZŠ Aléská

Děti se seznámily se školou

Žáci si vyzkoušeli učit své kamarády

Předškoláci z mateřinek v ulici Čapkova a Za Chlumem navštívili v březnu Základní školu Za Chlumem. Chtěli se podívat, jaké to je v opravdové
třídě ve škole. Posadili se do lavic a vyzkoušeli si vyučovací hodinu.
Moc se jim to líbilo a už se těší, až v září poprvé usednou do lavic.

V posledních dvou hodinách občanské výchovy si žáci 7. A Základní
školy Aléská zahráli na „školu naruby“. Dva žáci naší třídy - Vojta a
Adéla se ujali roli učitele a učitelky a pro své spolužáky si připravili
hodinu na téma Etiketa v rodině a ve společnosti. Vyzkoušeli si prezentaci, výklad, práci ve skupinách i názornou ukázku. Dokonce opravili
a oznámkovali pracovní listy a neposlušným žákům udělili poznámku.
Určitě to pro všechny byla zajímavá a zároveň zábavná zkušenost.

Lenka Zlatohlávková, ředitelka MŠ Čapkova

Gabriela Hudáková, ZŠ Aléská

Děti výzdobou vítaly jaro

K zápisům přišlo sto osmdesát dětí

Děti z Mateřské školy Síbova společně s učitelkami začaly vítat jaro.
V rámci projektu s názvem Jaro začaly postupně plnit dané úkoly. Vytvořily hnízdo s ptáčky, začaly s klíčením semen či zeleniny, lepením
květin a také výzdobou celé své třídy.
Eliška Růžičková, učitelka MŠ

Budoucí školáci mají za sebou zápisy do prvních tříd. Letos jich přišlo 180 do všech třech bílinských základních škol. Děti u zápisu říkaly
básničky, zpívaly písničky, rozeznávaly barvy, zkoušely psát, stavěly z
kostek, hledaly pravou i levou stranu i si povídaly s učitelkami. K zápisu
do základní školy v Lidické ulici přišlo 49 dětí, základní škola v Aléské
ulici přivítala 60 předškoláků a základní škola v ulici Za Chlumem pak
71 předškoláků.
(red)

VZDĚLÁVÁNÍ

11. KVĚTNA 2018

Dílničky si děti užily s rodiči

Děti z Mateřské školy Aléská si pro rodiče připravily krátké hudební
představení, po kterém se všichni dali do tvoření květináčků s vlastnoručně udělanými kytičkami. Odpoledne bylo velice příjemné a snad
se líbilo i rodičům. Všem velice děkujeme za účast a příjemnou atmosféru.
Roubal, Kalabzová, MŠ Aléská

Zbavili přírodu odpadků
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Chlapci ze ZŠ Za Chlumem postoupili
do krajského kola soutěže
V březnu se konala recitační
soutěž Bořeňská čarodějnice,
jejíž vítězové a další na postupových místech 22. března reprezentovali město Bílina v okresním kole celostátní přehlídky
dětských recitátorů - Dětské
scény 2018.
V konkurenci vítězů všech městských kol si naši žáci vedli nad
očekávání dobře. Nikdo nezapomněl text a všichni podali maximální výkon. Do krajského kola
postoupili z bílinských škol pouze dva žáci ze ZŠ Za Chlumem
– Karel Mojžíš v první kategorii
a Jan Svoboda ve třetí kategorii.
Na přehlídku do Loun se vydali
v sobotu 21. dubna a oba si ji se
svými rodiči moc užili. Pochvalovali si vřelé přivítání a příjemné reprezentativní prostředí
lounské knihovny. Oba nasbírali

nové cenné zkušenosti v podobě
konzultací, které jim na konci
přehlídky individuálně poskytly
zkušené lektorky, jež oceňovaly
především přirozenost projevu,
porozumění textu a jeho následné předání posluchači. Chlapci
se také dozvěděli něco o smyslu
přehlídky, jímž je hlavně utvoření lásky k literatuře a poezii nebo
vytvoření návyku a schopnosti
vystupovat na veřejnosti.
Každý z účastníků v závěru dne
získal malou upomínku a pamětní list. Přestože se na celostátní
přehlídku do Svitav ani jeden
z nich nepodívá, považujeme jejich účast v krajském kole za veliký úspěch.
Eva Flenderová
ZŠ Za Chlumem

Teta Míla četla dětem

Začátkem dubna se žáci ZŠ Čestmíra Císaře vydali do okolí Hostomic,
aby posbírali odpadky a učinili tak okolí školy a svých domovů čistší
a krásnější. Do ekologického projektu se v různých formách zapojili
žáci 1. až 9. třídy.
Žáci měli ve skupinkách na starosti daná stanoviště, ve kterých sbírali
různé druhy odpadků. Děti tak zkrášlily například Husův vrch, cestu
směrem na Úpoř, okolí kolonie a další.
Všechny nás překvapilo, jaký nepořádek lze v přírodě objevit. Těší
nás, že jsme mohli tímto způsobem přispět ke zkrášlení našeho okolí
a ulevit tak zaneřáděné přírodě.
Mgr. Aleš Žák
ředitel ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice

Rodiče tvořili s dětmi

V městské knihovně se uskutečnilo další Čtení pro nejmenší.
Hodinové odpoledne bylo věnované dětem ve věku od 4 do 7 let.
Bylo to energií nabité odpoledne. Sešli jsme se v rekordním počtu 18 dětí. Dubnového čtení se
ujala teta Míla. Předčítala z knihy Veselé příběhy o zvířátkách,
následovala celá kniha Hádej,
jak moc tě mám rád! Čtení uzavřel pohádkový příběh z knihy
Pro zvědavá ouška.
Čtení opět střídala a doplňovala
malá kreativní dílnička. Procvičili jsme grafomotorické dovednosti dětí. Vést ruku od jednoho

bodu k druhému, vyžaduje totiž
zručnost, cit a přesnost. Ke spokojenosti dětí vykoukla zvířátka
ze spojovaných bodů na každého.
Rádi bychom vás tímto pozvali
na další čtení pro nejmenší. Přijďte se zaposlouchat ve středu 16.
května v 15.30 do pohádek Walta
Disneyho. Do oušek vám bude
šeptat Petr Pan. Medvídek Pú odvypráví dobrodružný příběh. Navštíví nás Locika. A možná přijde
také Elsa. Součástí čtení bude
malá, tematicky vedená dílnička.
Alena Hubáčková
dětské oddělení MěK Bílina

Provoz bílinských mateřských škol a jeslí během letních prázdnin v roce 2018

V březnu připravily učitelky z Mateřské školy Čapkova pro rodiče
i děti velikonoční tvoření. Společně s dětmi si tak vytvořili velikonoční
dekoraci z papíru či keramické hlíny.
Děti i rodiče byly nadšené a kolektiv školky děkuje všem zúčastněným za krásně prožité odpoledne.

Lenka Zlatohlávková, ředitelka MŠ Čapkova

2.7.-4.7.

9.7.-13.7.

16.7.-20.7.

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

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

uzavřeno

otevřeno

MŠ ALÉSKÁ

otevřeno

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

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

16

SPOLEČNOST

11. KVĚTNA 2018

Děti pomohly upálit čarodějnice
Čarodějnický rej nastal na hřišti Fotbalového klubu v Bílině, kde se sešlo několik desítek dětí. Právě pro ně bylo připraveno hned několik disciplín, za
jejichž splnění si vysloužily odměnu. Malí čarodějové i čarodějnice si zkusili zručnost při nošení míčku na pálce, skoku přes překážky, hodu míčku
na cíl a dalších. Kdo nepřišel v masce, nelitoval - mohl si ji totiž nechat namalovat na obličej. Ty nejhezčí masky si také odnesly odměnu.
(pn)

Bořeňská voříškiáda přivítala desítky psů
Několik desítek psů křížených ras nebo bez průkazu původu se sešlo při prvním ročníku Bořeňské voříškiády. Ve velmi přátelské atmosféře se v areálu
Hornické nemocnice s poliklinikou ukázali v celé své kráse. Pejskové soutěžili hned v několika disciplínách, porota vždy hodnotila chování psa, jeho
vzhled, zuby, ladnost pohybu a další kritéria. K vidění byli psi malých i velkých ras, kříženci, několik štěňat i handicapovaní. Pro sportovně založené
chlupáče byla připravena i překážková dráha. První ročník akce se velmi vydařil, kromě místních se jí zúčastnili i hosté z okolních měst, kteří se již
velmi těší na další bílinskou voříškiádu.
(pn)

11. KVĚTNA 2018

INZERCE

17

HLEDÁME OPERÁTORY!
Měsíční výdělek od 25 000 Kč.
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování,
pojištění, flexipassy, dovolená navíc a další benefity.
Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.
Máte ukončené střední odborné učiliště?
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na:
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz
Místo práce: Litvínov - Záluží
Nabíráme po celý rok.

18_0016_HR_operator_inzerce_A4_210x297.indd 1

15.01.18 16:37

18

SPOLEČNOST

11. KVĚTNA 2018

Město přivítalo dvacet nových občánků
Koncem března přivítala místostarostka Vendula Vodičková dvacet
nových občánků našeho města.
První jarní vítání nově narozených
dětí se uskutečnilo za hojné účasti příbuzných a známých našich
nejmenších, kteří zcela zaplnili
obřadní síň. Poděkování za příjemnou atmosféru patří hudebnímu
doprovodu a dětem z Mateřské
školky Čapkova v Bílině, které si
pro tuto slavnostní chvíli připra-

vily básničky a písničky naučené
ve školce. Za asistence budoucích zdravotních sester se rodiče a
ostatní příbuzní podepsali do pamětní knihy a na památku tohoto
slavnostního dne si odnesli pamětní listinu a dárky, které pro ně byly
přichystány.
Do života byly přivítány tyto děti:
Matyáš Jelínek, Eliáš Hlinka, Eliška
Jelínková, Viktor Schneider, Iza-

bela Bauerová, Tereza Poláková,
Linda Divíšková, Sofie Spielerová,
Adéla Krzáková, Vanesa Baranová,
Šimon Nauš, Markéta Aulíková,
Tereza Doubková, Sebastian Dur,
Tomáš Karchňák, Emma Janoušková, Daniel Šretr.
Ráda bych Vás touto cestou pozvala na nové vítání občánků, které se
uskuteční vždy v úterý 26. června,
25. září a 18. prosince od 14.30

hodin v obřadní síni Městského
úřadu Bílina. Rodiče, kteří budou
mít zájem, mohou přijít na matriku
č. dveří 214, I. poschodí, kde předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz nejpozději týden před
konáním akce. Kontakt: 417 810
848, e-mail: tuckova@bilina.cz
Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika

PEJSCI Z ÚTULKU V JIMLÍNĚ HLEDAJÍ DOMOV
HUGO nejspíše kříženec teriéra, asi 3 roky starý pes, váha při příjmu

14.5 kg, v kohoutku cca 45 cm, temperamentní. Hugo
chodí na vodítku dobře, miluje dlouhé procházky, z povelů zvládne sedni. K lidem je přátelský, rád se pomazlí.
Je vhodný k chovu do bytu, má osvojeny základní hygienické návyky.

CYRIL nejspíše kříženec akita-inu a stafordšírského teriéra, štěně, asi 10

měsíců starý pes, váha při příjmu 31 kg, v kohoutku cca 60 cm. Je hodně
akční, s vodítkem se začíná kamarádit, čas od času má
tendence ho kousat. Uvítá statného páníčka, s pevnou
rukou, který mu pomůže zaměstnat nohy a zejména hlavu. Cyril zatím nezná žádné povely, uvítá výcvik na cvičáku, nebo zkušeného páníčka, který ho naučí poslušnosti. K ostatním psům se jeví zatím jako nekonfliktní.

BERT nejspíše kříženec belgického ovčáka malinois a stafordšísrkého

teriera, asi 4 roky starý pes, váha při příjmu 24 kg, v
kohoutku cca 60 cm, kastrovaný. Bert je krásný a veselý kluk, kterého jeho původní majitel v útulku odložil.
Chodí na vodítku dobře, z povelů umí sedni a dát packu.
Lépe se snáší s fenami než se psy. K lidem je velmi přátelský. Uvítá páníčka s domkem a zahradou.

KEBULE rotvajler bez PP, asi 2-3 roky starý pes, váha při příjmu 39.5

kg, v kohoutku cca 60 cm, čipovaný. Kebule je velký krasavec, které si své
jméno zasloužil svou nevyrovnaností a svéhlavostí. Nevíme co si prožil,
co s ním kdo vyváděl, a proto bude vydán pouze do rukou zkušeného
kynologa! Kebule hledá pána, který mu bude autoritou, který má s tímto plemenem zkušenosti. Kebule
je vhodný k chovu uvnitř domu či bytu, má osvojeny základní hygienické návyky. Kebule z povelů umí
sedni. Je venčen zatím pouze jedním z ošetřovatelů, na
kterého je zvyklý.
Psi ani feny nejsou určeni k další reprodukci (osvojitel to stvrzuje podpisem adopční smlouvy).
Pro více informací kontaktujte přímo útulek. Psi jsou čipovaní, očkovaní a odčervení. Vydáni
budou pouze do dobrých rukou. Pro osvojení pejska si pozorně přečtěte podmínky adopce
na našich webových stránkách v sekci co a jak - podmínky adopce. Všichni jsou vítáni. Volejte
denně od 8 do 18 hodin. Tel.: 604 451 258, www.utulek-jimlin.cz

USNESENÍ
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Rada města na své 7. schůzi konané 10. dubna mimo jiné:

Uložila:

Vedoucímu odboru nemovitostí a
investic provedení místního šetření za
účelem zjištění technického stavu poškozeného obrubníku chodníku v ul.
Pivovarská (v prostoru zastávky MHD
„PENNY“).
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení
místního šetření v lokalitě zrekultivovaného prostoru za garážemi v Bílině –
Chudeřicích, za ulicí Sadovou. Nachází
se zde uměle vytvořená přírodní vodní
nádrž, v jejímž okolí (louka, křoviny, les) se vyskytuje odpad ohrožující
životní prostředí, jako např. textilie,
plasty, sklo, guma.
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení
místního šetření v okolí polní cesty,
konkrétně jejích přilehlých smíšených
porostů. Začátek cesty je od nově otevřené silnice do Kostomlat pod Milešovkou (z ul. Radovesická), ke garážím
u bývalé pasovky. Tuto cestu lemují
smíšené porosty, ve kterých se nachází
odpad ohrožující životní prostředí.
Ředitelce Městských technických
služeb Bílina, p. o., provedení kontroly technického stavu zastávek MHD
na území města Bílina, a to v termínu
do 30.04.2018. Zjištěné nedostatky
následně odstranit, a to v termínu do
30.06.2018. Dále pak provádění pravidelných kontrol zastávek, kdy v rámci
těchto kontrol budou prováděny udržovací práce související s čistotou jejich
interiérových a exteriérových částí.
Řediteli Městské policie Bílina provádění intenzivnějšího měření rychlosti v ulici Litoměřická, a to v obou
jejích směrech.

Schválila:

Navýšení rozpočtu Základní školy
Bílina, Aléská 270, ve výši 24.000 Kč na
uskutečněný výjezd na lyžařský výcvik,

kterého se účastnilo 24 žáků.
Přesun finančních prostředků v
rámci schváleného rozpočtu odboru
nemovitostí a investic na finanční krytí akce „Odvodnění dvora u Tesca“ ve
výši 220.000 Kč.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši:
- 20.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a spolkem Bílinská
přírodovědná společnost, z. s., jako
příjemcem, na přípravu dětí na přírodovědné soutěže v rámci činnosti přírodovědně turistického oddílu Bílinské
sojky v roce 2018,
- 5.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a spolkem Bílinská
přírodovědná společnost, z. s., jako
příjemcem, na monitoring a podporu
hnízdění ptáků v okolí města Bíliny v
roce 2018,
- 15.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a spolkem Bílinská
přírodovědná společnost, z. s., jako
příjemcem, na úhradu nákladů na tisk
druhého upraveného vydání knihy
Třetihorní rostliny Severočeské hnědouhelné pánve v roce 2018,
- 10.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a paní Hanou Lochovskou jako příjemcem na náklady spojené s uspořádáním akce „Bořeňská voříškiáda 1. ročník“ v roce 2018 v Bílině,
- 8.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a panem Miroslavem
Píchou jako příjemcem na pronájem
sportoviště v rámci akce „XXIII. ročník Bílinského sedmiboje“, která se
koná 23.05.2018–25.05.2018,
- 15. 00 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a spolkem Fotbalový
klub Bílina, z. s., jako příjemcem na
pokrytí části nákladů spojených s pořádáním akce „Pálení čarodějnic 2018“,
- 2.500 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a panem Karlem Bažantem jako příjemcem na pronájem
sportoviště na akci „14. ročník nohejbalového turnaje trojic o pohár města
Bílina“ v roce 2018,
- 30.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a Spolkem šance žít,
jako příjemcem, na projekt „Vytvoření vhodných pracovních podmínek a
bezproblémové fungování dílny“,
- 45.000 Kč mezi městem Bílina jako
poskytovatelem a spolkem Fond ohrožených dětí, z. s., jako příjemcem, na
projekt „Letní pobyty dětí z Klokánku“.
Zapojení fondu investic pro MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664, v celkové
výši 183.978,08 Kč na pořízení dopadové plochy od firmy 4 soft, s. r. o.,
Tanvald.
Účetní závěrku příspěvkové organi-

zace Městské technické služby Bílina
k 31.12.2017, včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů, dle návrhu ředitelky Městských technických
služeb Bílina.
Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a Památníkem Lidice, jako vypůjčitelem, kdy předmětem smlouvy je
zapůjčení výstavy Ohlasy lidické tragédie ve světě a výstavy Tragédie Lidic.
Podání dvou žádostí o dotaci z 68.
výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu vyhlašované pro
integrované projekty komunitně vedeného místního rozvoje na projekty s
názvem „ZŠ Lidická – odborné učebny
a bezbariérové řešení školy“ a „ZŠ Za
Chlumem – odborná učebna a bezbariérové řešení školy“.
Návrh financování projektu „Animoterapie v HNsP“, kdy se město Bílina bude podílet na spolufinancování
nákladů v celkové výši 63.303 Kč na
pořízení oplocení, přístřešku a vybavení přístřešku nad rámec příspěvku
nadace ČEZ, dále na pořízení ovcí a na
nákupu steliva, krmiva a služeb veterináře za první rok projektu.
Uzavření dohody o ochraně informací mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností BDO Advisory, s. r. o., jako zájemcem, pro potřeby
provedení veřejné zakázky: Zpracování
analýzy a návrh opatření na nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR.

Souhlasila:

S použitím znaku města v katalogu požárních stanic České republiky.
Znak města bude použit v souladu s
obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 o městských symbolech
a jejich užívání. Znak lze užívat v barevném i monochromním provedení
v podobě dané popisem dle čl. I této
vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.

Rozhodla:

Zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu společnosti HaskoningDHV
Czech Republic, s. r. o., ve smyslu §
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, při jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat
dle zákona v souladu s § 31 zákona a
je povinen dodržet zásady stanovené §
6 zákona, na „Zpracování Změny č. 1
Územního plánu Bílina“.
Vypsat zadávací řízení na veřejnou
zakázku na služby na projekt „Elektronické služby města Bílina“ zadávanou
v nadlimitním režimu v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o

zadávání veřejných zakázek.
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce zahradní
terasy „U Kádi“, je nabídka společnosti
Develop plus, s. r. o., Most.
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce chodníku
v ulici Jenišovská, Bílina“, je nabídka
společnosti HERKUL, a. s., Obrnice.
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Vybudování parkovacích stání v lokalitě Sídliště U Nového nádraží
690–702, Bílina“, je nabídka společnosti HERKUL, a. s., Obrnice.

Projednala:

Žádost pana Jana Šámala, Slatina 34,
341 01 Slatina, ohledně nabídky budoucí spolupráce při sběru plastového
odpadu ve městě Bílina a budoucí spolupráci nevylučuje.

Zrušila:

Pracovní skupinu pro výkup bytů
na Teplickém Předměstí, zřízenou RM
17.05.2016.

Vzala na vědomí:

Splnění usnesení RM, kterým bylo
vedoucímu odboru dopravy uloženo:
provedení místního šetření ve věci
obnovení vodorovného a umístění
nového svislého dopravního značení u objektu č. p. 762 v ul. Sídliště Za
Chlumem, kdy zde v současné době
parkující vozidla brání jedinému možnému příjezdu vozidel integrovaného
záchranného systému.
provést místní šetření a následné
vyhotovení zprávy ve věci možné realizace propojení společné stezky pro
chodce a cyklisty po levém břehu řeky
Bíliny, a to od ulice Břežánská do Sídliště U Nového nádraží s tím, že místo
svislého dopravního značení bude použito značení vodorovné.
Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí a dopravu, konané
21.03.2018 a zápis z jednání sociálně
zdravotní komise konané z 20.03.2018.
Informaci o rozhodnutí správní rady
Nadace ČEZ o poskytnutí nadačního
příspěvku ve výši 200.000 Kč na projekt „Animoterapie v HNsP“.

Rada města na své 8. schůzi konané 16. dubna mimo jiné:
Rozhodla:

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce přípojky
minerální vody k objektu Inhalatoria“,

je nabídka společnosti PETR ARPÁŠ,
s. r. o., Bílina.

Zřídila:

Komisi pro investiční akce a zároveň
jmenuje pana Jiřího Konárka (KSČM)
předsedou komise a Mgr. Zuzanou

Bařtipánovou (ANO 2011), Jiřího Urbánka (ANO 2011), Ing. Radka Zenkera (ANO 2011), Vendulu Vodičkovou
(HNhRm), Pavla Musila (HNHRM),
Ing. Lucii Ječmenovou (HNRHM), Oldřicha Bubeníčka (KSČM), Mgr. Aleš
Tallowitze (KSČM), členy této komise.

Pověřila:

I
ng. Oldřicha Lukeše, vedoucího
odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, řízením oboru nemovitostí
a investic, od 18.04.2018 do doby jmenování nového vedoucího odboru nemovitostí a investic.

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

Ke krásným kulatým 90. narozeninám přejeme
našemu milovanému dědovi

Miroslavu Schauerovi

hlavně zdraví, štěstí a ať je tady s námi
mnoho let.
To vše přeje celá rodina.

Blahopřání

Dne 6. května oslavil své krásné jubileum
60 let pan

Stanislav Bednařík

11. KVĚTNA 2018

Blahopřání

Blahopřání

Blahopřání

Vladislav Heřmánek

Marie Jelínková

Miroslav Šmigura

Hodně zdraví a životního optimismu jí byla
popřát 1. místostarostka města Vendula
Vodičková.

Dobrou náladu, životní elán a hodně zdraví
mu popřála 1. místostarostka města Vendula
Vodičková.

Své krásné jubileum 70 let oslaví 17. května pan

Své 105. narozeniny oslavila paní

Působil 22 let jako ponocný u Bílinských baráčníků.
Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním
trefit do nálady. K tvému jubileu chceme ti přát - štěstí,
zdraví a láska tě provází napořád.
Vše nejlepší přeje dcera Dana s Tomášem, syn Zdeněk s
Martinou, vnoučata Nikola, Kateřina, Věra, Lukáš, Aneta,
Adéla a pravnoučata Matyáš a Věra. Přítelkyně Kristína

Poděkování
Již několik let jsou ve vesnici Červený Újezd pořádány akce
u příležitosti různých svátků, kterých se s manželem účastníme. Bývá to vždy pěkné setkání s místními i přespolními
občany.
Na přípravě a vedení těchto akcí se v prvé řadě podílí Soňa
Jermanová. Chtěla bych jí touto cestou vyjádřit obdiv a poděkovat za vše, co pro své sousedy dělá. Někteří lidé z vesnice jí při přípravách pomáhají a místní občan pan Svojčík k
těmto účelům propůjčuje bezplatně svůj pozemek. Těšíme
se na další setkání.
manželé Vimmerovi, Bílina

Pevné zdraví, mnoho radosti
a spokojenosti do dalších let přeje dcera Eva
s manželem, vnoučci Ondra a Adam
a ostatní příbuzní.

Redakce

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

Své 88. narozeniny oslavil pan

Upozornění
V květnu vstupuje v platnost nová legislativa Evropské Unie
o ochraně osobních údajů (GDPR). Z tohoto důvodu budeme moci uveřejnit gratulace k narozeninám či různá přání
a poděkování jen po vyplnění formuláře v informačním
centru. Texty tedy již nebude možné uveřejnit po zaslání
prostřednictvím e-mailu. Uzávěrka příjmu těchto materiálů
je vždy 20. den v měsíci pro vydání v následujícím měsíci,
například tedy 20. května pro vydání v červnovém čísle.
(red)

Vzpomínka
Dne 26. května 2018 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, matka a babička

Hana Černá
S láskou vzpomínají manžel Václav,
syn Jiří, dcera Iveta a vnoučata

Vzpomínka

Kdo žije v srdcích svých milých, není
mrtev, je jen vzdálen.
Dne 11. června uplyne rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn

Vít Vasserbauer
Odpočívej v pokoji, stále vzpomínáme.

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ ODBORU NEMOVITOSTÍ A INVESTIC
na plný úvazek, dobu neurčitou.
• platové zařazení v 11. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 20.450 Kč do 30.750 Kč plus stanovený příplatek za vedení a po zapracování
poskytnutí osobního příplatku včetně zam. benefitů
• Požadavky:
- dosažené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního směru nebo příbuzného oboru
- organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost
- zkušenosti s vedením lidí
- praxe nejméně 3 roky v oblasti přípravy a realizace staveb
- znalost práce na PC (MS Office)
- flexibilita, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování
- řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav – práce v terénu
- praxe ve veřejné správě - výhodou
• Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 16. 5. 2018
• Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- vedoucí ONI - neotevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský
úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
• Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
• Informace: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina, tel. 417 810 810, mob. č. 602 112 323

SPORT

11. KVĚTNA 2018
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Hokejisté ukončili sezónu zápasy i srazy

Konec hokejové sezóny je ve znamení reprezentačních srazů a mistrovství. Ani v letošní sezóně tomu
není jinak a my jsme rádi, že reprezentačních akcí se i tento rok účastnili naši hráči a odchovanci a ukazují, že cesta do reprezentace vede i
z našeho zimního stadionu.
Petr Chlán, odchovanec našeho hokeje, v současné době hráč Pirátů
Chomutov, absolvoval své premiérové reprezentační starty v Hodoníně. Ve dubnu se na místním zimním

stadionu naše reprezentace do 19 let
střetla s týmy Finska, Ruska a Slovenska. Mladíkům se moc nevedlo
a se ziskem jediného bodu obsadili
poslední čtvrté místo.
Ženská dospělá hokejová reprezentace zakončila sezónu dvěma
přátelskými zápasy se Slovenskem
a Rakouskem, pro které to byla poslední příprava před mistrovstvím
světa skupiny B. V reprezentačním
dresu tak nastoupila hned trojice
hráček které oblékají nebo oblékaly

zelený dres HC Draci Bílina. Daniela Pejšová, hráčka staršího dorostu,
odchovankyně Debora Bartošová
hrající v letošní sezóně v kanadském
HTI Stars a Kateřina Zechovská,
která je v současné době hráčkou
Mosteckých Lvů. V Rakousku naše
holky prohrály 4:2, na Slovensku
vyhrály 2:4.
Třešničkou na reprezentačním
dortu je stříbrná medaile Daniely
Pejšové, kterou naše reprezentace
děvčat do 16 let získala ve Finském

Vierumäki na Evropském poháru
dívek U-16, což je v podstatě neoficiální mistrovství Evropy této
věkové kategorie. Ve finále děvčata
podlehla domácí reprezentaci Finska 3:6. Domácí hráčky tak oplatily
našim děvčatům porážku ze skupiny a pro naše děvčata to byla jediná
porážka v turnaji. O to více mrzí, že
právě ve finále. Holky i tak obhájily
druhé místo, které obsadily i v loňském roce.

čilých závodníků. Tyto závody jsou
rozdělené podle stupňů výkonnosti
(barva pásů). Těchto závodů se zú-

častnilo 140 závodníků zpěti klubů
republiky.
Náš klub SKM Bílina si při počtu 10
závodníků nevedl vůbec špatně, ba
naopak zazářili všichni závodníci,
začínající i pokročilí. Některé děti
byly na závodech poprvé a všechny
mě mile překvapily. Je pravda, že na
tyto závody pilně trénovali, a to jak
v Duchcově, tak i v Bílině. My trenéři jsme nechtěli nic podcenit, v
Duchcově na svěřence „šlapal“ Víťa
Buchal a v Bílině zase já.
Odvezli jsme si 14 medailí - 4x zlato, 5x stříbro a 5x bronz. Všichni
naši závodníci si odvezli medaile,

někteří i dvě. Malík Matyáš 3. místo, Hung David 2. místo, Tůma Dominik 3. místo, Ducký Filip 1. a 3.
místo, Ducký Jan 2. místo, Hasalová
Štěpána 2. a 3. místo, Formánek Jan
2x 1. místo, Zdeněk Jan 1. a 2. místo, Štorkánová Natálie 2. a 3. místo,
Smolák David 2. místo.
Je vidět, že se příprava vyplatila, ale
co je nejdůležitější – radost a spokojenost v očích samotných závodníků byla veliká.
Děkuji všem za úspěch a reprezentaci našeho klubu.

S reprezentací JKA ČR za náš klub
SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA vycestovala Jarmila Masopustová, která soutěžila
ve všech disciplínách – kata a kumite jednotlivci, kata team a kumite
team.
Na tomto Mistrovství bylo zastoupeno 18 států z Evropy. Samotný
závod probíhal v jeden den a naši
závodníci měli také jen jeden den
na aklimatizaci a přípravu na spor-

tovišti. Naši reprezentanti podali
vynikající výsledky a v konkurenci
států se neztratili. Celkově přivezli 6 medailí - 2 zlaté, 2 stříbrné a 2
bronzové.
Naše Jarmila v kata jednotlivcích
bohužel do finále nepostoupila, prohrála s vítězkou. Sama s výkonem
byla spokojená, prohrála o jediný
bod a sama vítězka jí gratulovala k
podanému výkonu.
Jarmila si vše vynahradila v kata tea-

mu s děvčaty Luckou a Karin, kde
vybojovali nádherné druhé místo.
Všem gratulujeme a děkujeme jednotlivým reprezentantům i klubům,
ze kterých pocházejí, za skvělé výsledky na ME JKA a za reprezentaci
státu. Přejeme všem mnoho dalších
vítězství nejen ve sportu, ale i v
osobním životě.

dva velké krajské turnaje v salónku
na Bowlingu na Pražském Předměstí. V tom prvním se nejvíce
dařilo bílinským hráčům Radkovi
Spáčilovi a Lukášovi Raisovi, kteří
v konkurenci 18 soutěžních dvojic
obsadili 1. místo. Ve druhém turnaji
si spolek FSČ připsal rekord, přijelo
totiž 28 dvojic z nejrůznějších měst
a dokonce i ze zahraničí. Měli jsme
zde několik hráčů z německé Jeny,
kteří si turnaj velice pochvalovali
z pohledu dobré účasti, kvalitního
obsazení, počtu disciplín i celkové
atmosféry turnaje.
Místním borcům obhajoba prvního
místa z předchozího turnaje nevyšla
a skončili pátí. V celkovém žebříčku

Dvojic (Ústecký kraj) se momentálně dělí o 1. místo Lukáš Rais s Tomášem Džurdženíkem (Louny) s
295 body a hned za nimi je Radek
Spáčil s 270 body. Zbývá poslední krajský turnaj v Lovosicích a po
něm bude jasné, kdo se umístí na
stupních vítězů, držme proto našim
bílinským hráčům pěsti.
Kompletní výsledky a žebříčky najdete na stránkách www.foosmag.
cz. Město Bílina finančně podporuje činnost spolku Foosball Severní
Čechy.

Martin Zechovský

Karatisté byli v Neratovicích úspěšní

V polovině dubna odjela do Neratovic naše mládež na tradiční velikonoční turnaj začínajících i pokro-

Roman Masopust
předseda klubu SKM Bílina

Stříbro na 23. Mistrovství Evropy JKA

Roman Masopust
předseda klubu SKM Bílina

Krajský žebříček FSČ vedou hráči z Bíliny

Turnajová sezóna 2017/18 ve stolním fotbale organizovaná spolkem

Foosball Severní Čechy pomalu
míří do finále. V Bílině proběhly

Lukáš Rais
Foosball Severní Čechy z. s.
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Letošní ročník Běhu Kyselkou zná vítěze
Tradiční a oblíbený jarní Běh Kyselkou 2018, který pořádáme za
finanční podpory města Bílina, byl
pro pořadatele a závodníky mnohonásobně náročnější než předešlý loňský ročník. Vloni závodníky
doprovázelo krásné slunečné a teplé
jarní počasí a letos se závodilo za
pravého zimního nečasu.
Teplota byla -4 stupně Celsia a napadlo 5 centimetrů krásného prašanu. Počasí se samozřejmě tak trochu
podepsalo na účasti, ale 230 závodníků se na startu nakonec sešlo. V
letošním roce byl tento závod sou-

časně Přeborem Ústeckého kraje v
krosu všech kategorií pro rok 2018.
Tradičně se v cíli při doběhu těch
nejmenších kategorií věšely na krk
medaile za účast a předávali diplomy. Ve všech kategoriích byli závodníci na prvních třech místech odměněni krásnými poháry, předávali
se diplomy a Bílinská kyselka.
V rámci Přeboru Ústeckého kraje se předávali medaile a diplomy
přeborníků. Tradičně na všechny
závodníky čekalo a bylo připraveno
od sponzorů drobné občerstvení
- teplý čaj, tatranky, minerálka Ru-

dolfův pramen a Bílinská kyselka.
Poděkování za uspořádání a hladký
průběh Běhu Kyselkou a KP Ústeckého kraje 2018 patří všem závodníkům, pořadateli, sponzorům
a rozhodčím.
V hlavním závodu mužů zvítězil
Oto Otenschlager z Atletiky Litvínov a v hlavním závodu žen zvítězila domácí Adéla Civínová.

a ve středu pole byla domácím minimálně vyrovnaným soupeřem.
Problémem zůstalo vytváření šancí, kterých Bílina měla minimum.
Most se ujal vedení v 19. minutě,
kdy proměnil pokutový kop donedávna ligový hráč Stožický. Penaltu
viděl na celém stadionu snad jen
rozhodčí. I domácí diváci uznávali,
že se jednalo o férový souboj tělo na
tělo. Most nadále hrozil pouze po
standardních situacích, které velmi dobře zahrával Stožický. Skvělý

Vondráček však většinu centrů bezchybně likvidoval.
Stejný obraz hry přinesl i druhý
poločas. Bílinští nedovolili Mostu
skórovat a například střelce D. Valentu úplně vymazali. V 80. minutě
ubránil útok Mostu bojovník Baran,
protáhl míč po levé straně a poslal
dlouhý centr do souboje střídajícímu Skuthanovi. Ten vyhrál hlavičku, míč propadl k Tůmovi, na kterého zívala prázdná branka. F. Tůma
se nemýlil a vyrovnal. Víc už se ne-

stalo a zápas dospěl k penaltám. Ty
se bohužel Bílině nepodařily, ačkoli
Vondráček skvěle chytil první kop,
Pavlíček, Tůma ani Baran neproměnili. Přesto bod z Mostu je dobrá
odměna za bojovný a zodpovědný
výkon.

Bílina přivezla cenný bod z Mostu
Na stadionu Josefa Masopusta v
Mostě sehrála Bílina výborné utkání s favoritem KP. Vynikající byla
zvláště obrana Bíliny, kde dominovali stopeři Mergl a Baran. Ti hráli
utkání na hranici sebeobětování a
nedovolili Mostu žádný gól ze hry.
Zodpovědně dozadu však hrál celý
tým, a to i po vynucených změnách (zranění Čermáka, Bečvaříka
, Kotěšovského i Hromádka) během
zápasu. Bílina hrála velmi aktivně,
nepřistoupila k odkopávání míčů

Domácí ztráta bodů
fotbalisty mrzí
Stará fotbalová pravda říká, že se
mnohem hůře hraje doma proti
soupeři ze dna tabulky. To se potvrdilo na Kyselce, kde Bílina hostila
soupeře z Kadaně, která je úplně na
dně tabulky KP. S vědomím dobrého výkonu proti lídrovi z Mostu
nastoupili domácí sebevědomě, ale
hned v úvodu mohli inkasovat. Hra
se vyrovnala a Kadaň se snažila zahustit střed pole. To se vcelku dařilo a Bílina se trápila. Naštěstí vyšel
rychlý brejk ve 26. minutě, Tůma
tvrdě vystřelil a vyražený míč vrátil
pod sebe Čermákovi, který dal svůj
první soutěžní gól za Bílinu. Ovšem
to byl jediný přínos bílinského kanonýra Tůmy do děje utkání. Další
čtyři vyložené šance vůbec nevyšly.
V 39. minutě upadl ve vlastní šest-

náctce Hromádko rukou na míč.
Penaltu proměnil za hosty Kiliján.
Ve druhém poločase byl dokonán
zmar domácích v 60. minutě, kdy
po nedůrazném zákroku obrany
skóroval kadaňský Karban. Kalich
hořkosti až do dna si domácí vypili
čtvrt hodiny před koncem, kdy Procházka neproměnil penaltu. Můj
dojem je, že v takové chvíli a za takového stavu si má penaltu vzít zkušený hráč (Mergl, Pavlíček, Bečvařík – případně střelec Tůma). Konec
utkání - to byla jen křeč domácích.
Varováním je, že takovým zápasům
se říká zápas o šest bodů.
Petr Procházka
FK Bílina

Bílina – Kadaň 1:2 (1:1)
Branka domácích: Čermák
Sestava Bíliny:
Vondráček - Homádko, Mergl, Baran, Bečvařík – Čermák, Pavlíček, Coufal, Procházka –Kotěšovský, Tůma
Střídali: Katrenič, Skuthan, Tir

Josef Mairich,
ředitel závodu

Mostecký FK – Bílina 2:1p. (1:0)
Branky: Stožický p. -Tůma
Petr Procházka
FK Bílina
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PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ
Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!
Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.
Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz
Místo práce: Litvínov
Nabíráme po celý rok.

18_0016_HR_strojvedouci_inzerce_A4_210x297.indd 1
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 10. května do 3. června
KRESLÍME OČIMA
výstava dětských prací ZUŠ Gustava
Waltera Bílina
vernisáž výstavy ve středu 9. května
od 16.30 hodin
od 7. června do 1. července
MALÍŘSKÝ PLENÉR
výstava prací výtvarníků, kteří se
zúčastnili malířského plenéru od 1. 6.
do 3. 6. 2018 v Bílině
vernisáž výstavy ve středu 6. června
od 17 hodin

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
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 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 11. května, 17.30 hodin
TAXI 5 – 2D
pátek 11. května, 20 hodin
TICHÉ MÍSTO - 2D
sobota 12. května, 17.30 hodin
JAK NAPÁLIT BANKU – 2D
sobota 12. května, 20 hodin
AVENGERS: INFINITY WAR – 3D
neděle 13. května, 15 hodin
PSÍ OSTROV – 2D
čtvrtek: 17. května, 20 hodin
NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ – 2D
pátek 18. května, 17.30 hodin
PŮLNOČNÍ LÁSKA – 2D
pátek 18. května, 20 hodin
RAMPAGE: NIČITELÉ – 3D
sobota 19. května, 17.30 hodin
DEADPOOL 2 – 2D
sobota 19. května, 20 hodin
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
– 2D
neděle 20. května, 15 hodin
HLEDÁ SE PRINCEZNA – 2D

?

pátek 25. května, 17.30 hodin
JAK NAPÁLIT BANKU – 2D
pátek 25. května, 20 hodin
SOLO: STAR WARS STORY – 3D
sobota 26. května, 17.30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI 3 – 2D
sobota 26. května, 20 hodin
DEADPOOL 2 – 2D
neděle 27. května, 15 hodin
V HUSÍ KŮŽI – 2D

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
BÍLINA
pátek 22. června
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ
KOZY
Koncert kapel EXIT, UDG a jako hlavní
host večera kapela WOHNOUT.
sobota 30. června, 14 hodin
13. INTERNATIONAL ROOTS &
BLUES FESTIVAL

POHÁDKOVÝ LES
pondělí 25. června, 8 hodin
POHÁDKOVÁ CESTA
Opět na konec školního roku pořádáme
v Pohádkovém lese dobrodružnou cestu, kde bude připraveno osm stanovišť
s úkoly a na konci děti čeká sladká
odměna.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do 30. června
VÝSTAVA KOMIKSŮ Z KNIHY
NA HRADĚ BRADĚ
1. patro knihovny, vstup zdarma
úterý 15. května, 17 hodin
NEMOCI Z EMOCÍ
beseda s Antonií Krzemieňovou
klubovna knihovny, vstup zdarma, na
akci bude přítomen fotograf
středa 16. května, 15:30 hodin
DISNEY POHÁDKY
čtení pro nejmenší
dětské oddělení knihovny
vstup zdarma, na akci bude přítomen
fotograf
čtvrtek 24. května, 17 hodin
PYRAMIDY A ZANIKLÉ VYSPĚLÉ
CIVILIZACE U NÁS
beseda s Hanou Sar Blochovou
klubovna knihovny, vstup zdarma, na
akci bude přítomen fotograf

středa 13. června, 15.30 hodin
POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY
čtení pro nejmenší
dětské oddělení knihovny, vstup zdarma, na akci bude přítomen fotograf
čtvrtek 21. června, 16 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ O NEJLEPŠÍHO LOVCE PEREL
zábavné vystoupení pro děti
ve Výstavní síni U Kostela
vstup zdarma, na akci bude přítomen
fotograf, z akce bude připraven videozáznam

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
sobota 12. května, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Tvoření z keramické hlíny, podle šablony a fantazie
úterý 15. května, 16 hodin
AKADEMIE DDM
Vystoupení a prezentace kroužků DDM
KD Fontána
úterý 22. května, 9 hodin
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 2018
21. ročník výtvarné soutěže Bořeňská
čarodějnice 2018 na téma 1025 let od
první zmínky o Bílině.
pořádá KC Bílina
sobota 26. května, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
Tvoření z keramické hlíny podle šablony a fantazie

sobota 2. června, 8 hodin
KDO SI TANČÍ - NEZLOBÍ
taneční soutěž pro děti
pondělí 4. června, 16 hodin
ROZLUČKA STUDIA SPORT
zábavný program pro děti ze sportovních kroužků
čtvrtek 7. června, 9 hodin
OLYMPIÁDA MŠ A 1. A 2. ROČNÍKŮ ZŠ
pátek 8. června, 16 hodin
BESÍDKA TANEČNÍCH KROUŽKŮ
sobota 9. června, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
tvoření z keramické hlíny, podle
šablony a fantazie
pátek 8. června, 18 hodin
PŘESPÁNÍ PRO DĚTI
Z TANEČNÍCH KROUŽKŮ
ZÁVĚREČNÝ MEJDAN
PRO REBELKY
úterý 12. června, 17 hodin
1. NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY
EXPERIMENT
čtvrtek 14. června, 17 hodin
2. NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY
EXPERIMENT
pátek 15. června
NÁRODNÍ KOLO ZLATÉ UDICE
Zahájení soutěže a poznávací část

sobota 26. května, 12.30 hodin
PĚNOVKA - BERUŠKA
tvoření z pěnovky, práce se šablonou a
tavnou pistolí

pátek 22. června, 10 hodin
ROZLOUČENÍ RC KLOKÁNEK

sobota 26. května, 10 hodin
HRAJEME SI S LEGEM
hravé dopoledne se stavebnicemi Lego

Z důvodu rekonstrukce není v
provozu.

sobota 26. května, 9.30 hodin
ROBOHRÁTKY
dopoledne s roboty
sobota 26. května, 10 hodin
DANCING S LUCKOU
Tentokrát v rytmu Jazzu

MĚSTSKÉ DIVADLO

GALERIE POD VĚŽÍ
do 31. května
ODRAZY - OBRAZY DUŠE
výstava Jiřiny (Gee) Mikoláškové

pátek 1. června, 16 hodin
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
oslavy Dne dětí v zahradách DDM

úterý 12. června, 17 hodin
MOČÁLY USA – OBRAZ BÍLINSKA
PŘED 20 MIL. LET
beseda s Karlem Machem
Na akci bude přítomen fotograf

Řešení kvízu: letový řád – letící pták – létající talíř – létavý hmyz, ryby – letecký provoz, den, spojení – letmý pohled, srdečný pozdrav, člověk – srdeční sval, záchvat, choroba – srdcový král,
osma – srdčitý tvar, list – srdnatý čin – srdcovitý výřez v kůře stromu,mrazivý den, vítr, počasí – mrznoucí voda, déšť – mražený krém, zelenina – mrazicí pult, box
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