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Vznik neurorehabilitačního lůžkového 
oddělení:

Oddělení vzniklo jako druhý primariát 
v Bílině. Po celou dobu existence NsP v 
Bílině byla snaha nemocnici dostavět, což 
naráželo na možná oprávněnou tendenci 
soustřeďovat zdravotní péči do větších 
nemocnic. Někde, například v Kadani, 
lobistické zájmy tamějších dolů uspěly, ob-
dobná nemocnice zde byla postavena na-
jednou kompletní a je dosud provozována.
Před rokem 1987 bylo rozhodnuto po-
stavit v areálu NsP v Bílině prostory pro 
nemocniční lékárnu, určenou i pro ve-

řejnost, která by nahradila starší lékárnu v 
centru města, v Seifertově ulici. Nejdříve šlo 
o přízemní přístavbu stávající budovy NsP. 
Záměr se pak změnil z přízemní na dvou-
podlažní budovu s tím, že ve druhém podlaží 
nad lékárnou vznikne lůžkové rehabilitační 
oddělení, zpočátku jako denní stacionář pro 
zaměstnance dolů.
Na přelomu roku 1989 a 1990 přešel z Vojen-
ských lázní Teplice do Nemocnice s poliklini-
kou v Bílině MUDr. Ján Cabadaj, který se stal 
primářem nového třicetilůžkového oddělení, 
ve druhém podlaží přístavby nad lékárnou. 
Přitom využil své dlouholeté zkušenosti z vo-
jenských lázní a profiloval tento druhý lůžko-

Josef Chudáček (MUDr. Josef Pavelec ukon-
čil ze závažných zdravotních důvodu svou 
lékařskou činnost).
Po Haně Špulákové se vrchní sestrou na 
stanici LDN A stala zdravotní sestra Bohu-
mila Procházková. Na LDN B se stala vrchní 
sestrou zdravotní sestra Dáša Gondek Jedi-
náková a později zdravotní sestra Pavlína 
Eliášová.
V roce 1999 byla Městem Bílina zrekon-
struovaná polovina prostoru po interních 
lůžkách (právě ženská část). Po složitých 
jednáních na ministerstvu zdravotnictví i 
na zdravotních pojišťovnách bylo dosaženo 
úspěchu. Všechny tyto orgány uznaly, že 
rehabilitační péče v HNsP s r.o. Bílina je na 
vysoké úrovni.  LDN v Bílině se tak mohla 
rozšířit o patnáct lůžek speciální následné 
rehabilitační péče právě v prostoru po in-
terních lůžkách, s označením LDN R, později 
LDN C. Vrchní sestrou se stala zdravotní ses-
tra Jana Pecháčková a po jejím odchodu do 
důchodu zdravotní sestra Jitka Bubeníčková.
Po deseti letech Město Bílina zrekonstruo-
valo druhou polovinu prostoru po bývalých 
interních lůžkách (kdysi část pro muže) na 
rozšíření LDN R (C) o dalších osm nadstan-
dardních lůžek. Tentokrát šlo o pokoje jed-
nolůžkové a dvoulůžkové, někde i se sociál-
ním vybavením. Tím se celkový počet lůžek 
LDN Bílina navýšil na osmdesát tři.

Historie zdravotnictví v Bílině
IV. DÍL

Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou

Stravování je důležitou součástí 
služeb, které se v nemocnici paci-
entům poskytují. V naší nemocnici 
máme opravdu skvělé kuchařky, 
které umí uvařit pokrmy velmi 
chutné. Kuchyně zajišťuje posky-
tování stravy pro pacienty, zaměst-
nance i strávníky zvenku. Vedoucí 
stravovacího provozu je nutriční 
poradkyně Andrea Pinc, která ko-
ordinuje kuchaře, pomocné ku-
chaře a zaměstnance skladu. Také 

sestavuje jídelníček. Ve-
doucí skladového pro-
vozu je Romana Hrivňá-
ková, která se stará o to, 
aby byl v kuchyni dosta-
tek kvalitních surovin. 
Štěpánka Marhulová 
jako vedoucí kuchařka 
pečuje o to, aby vše bylo 
správně naváženo, na-
krájeno a následně dob-
ře uvařeno. K tomu má k 
dispozici další kuchařky 

a pomocné kuchařky. Kuchyně jede 
v nepřetržitém provozu od pondělí 
do neděle. Připravují se zde kromě 
obědů také snídaně a večeře pro 
naše pacienty.
Chceme touto cestou poděkovat 
všem pracovnicím naší kuchyně 
za jejich úžasné pracovní nasaze-
ní a vstřícnost k nám strávníkům. 
Při výdeji oběda se vždy usmívají  
a přejí dobrou chuť. To pak chutná 
o to více.                 Helena Marinčáková

Veřejná služba pomáhá v HNsP

Na základě smlouvy o organizování veřejné služby uzavřené s Úřa-
dem práce ČR v Teplicích bylo od poloviny července loňského roku 
zavedeno v Hornické nemocnici s poliklinikou vykonávání této 
služby lidmi pobírající dávky v hmotné nouzi. Účelem této služby 
je zlepšování životního prostředí, udržování čistoty okolí a pomoc v 
oblasti rozvoje sociální práce. 
Na výkon veřejné služby nastoupilo 24 lidí. Část z nich se starala o 
úklid areálu, tedy vynášení odpadkových košů, zametání chodníků, 
hrabání listí a čištění obrubníků. Část pracovníků nastoupila na sta-
nice LDN jako „společníci“ našich pacientů. Pacienty vyprovázeli 
do naší Odpočinkové zahrady nebo pergoly. Měli k dispozici sady 
společenských her, kdy si mohli zahrát třeba pexeso, karetní hry a 
podobně. 
O práci v HNsP byl opravdu zájem. Celkem se zde od poloviny čer-
vence 2017 do konce dubna 2018 vystřídalo 35 pracovníků. Někteří 
z nich si posléze našli sami zaměstnání a některým jsme zaměstnání 
nabídli my. Tato služba má opravdu smysl, a proto budeme žádat o 
další spolupráci s úřadem práce. Děkujeme všem za dobře odvede-
nou práci.

Helena Marinčáková

Na fotografii je zachycen personál stanice LDN A spolu s primářem MUDr. Josefem 
Chudáčkem.

Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

vý primariát NsP Bílina jako neurorehabilitač-
ní. Vrchní sestrou se stala Jana Pecháčková.
Vznik léčebny dlouhodobě nemocných:

Zřízení třetího lůžkového primariátu v areálu 
NsP v Bílině bylo podpořeno třemi příležitost-
mi. První z nich byla možnost využití většiny 
prostoru dřívější nemocniční lékárny v příze-
mí přístavby NsP Bílina. V roce 1993 došlo 
ke  stavebnímu zmenšení lékárny na zhruba 
jednu čtvrtinu z důvodu privatizace lékárny a 
tři čtvrtiny prostoru byly provozem lékárny 
opuštěny. Druhou příležitostí byla přestav-
ba  volného prostoru na lůžkové oddělení, 
a to rozhodnutím a péčí Města Bíliny a jeho 
představitelů v roce 1996. Třetí příležitostí se 
stalo ukončení provozu léčebny dlouhodobě 
nemocných (LDN) v Křemýži a likvidace ta-
mější LDN v roce 1997. Část lůžek z Křemýže 
bylo přesunuto do Nemocnice v Teplicích a 
třicet lůžek bylo přemístěno do Hornické NsP 
v Bílině do již připravených prostor v přízemí 
přístavby polikliniky.
Primář z LDN Křemýž, MUDr. Josef Pavelec, 
přešel na LDN do Bíliny a pokračoval zde ve 
funkci primáře léčebny dlouhodobě nemoc-
ných. Jeho pravou rukou se stala vrchní sestra 
Hana Špuláková.
V roce 1998 došlo v celé České republice k 
omezování počtu akutních lůžek. V Bílině 
byly proto akutní neurorehabilitační lůžka a 
jejich bývalý prostor ve druhém patře přístav-
by  přeměněny na LDN lůžka následné péče 
stanice B, též s počtem 30 lůžek, jako měla 
stanice LDN  A. Sem se přesunula i větší část 
personálu z primariátu interny. Celý primariát 
LDN s oběma stanicemi převzal a řídil MUDr. 
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Koupaliště se zdraží dlužníkům 

Projekt Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina 

Manuál pro veřejnost: Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

O b y v a t e l é 
Bíliny, kteří 
nemají vůči 
městu žádný 
dluh za odpad, 
mohou mít le-
tos o polovinu 
nižší vstupné 
na koupališ-
tě na Kyselce. 
Zapotřebí je 

však zařídit si průkaz na slevu, kte-
rý bude vydán zdarma. “Rada města 
rozhodla o navýšení ceny vstupné-
ho na koupaliště pro letošní rok pro 
dospělou osobu. Navýšení se však 
bude týkat pouze těch, kteří si ne-

Na základě žádosti o dotaci podané 
v listopadu 2017 do 10. výzvy Inte-
grovaného regionálního operační-
ho programu získalo město Bílina 
dotaci na projekt s názvem „Rozvoj 
kybernetické bezpečnosti města Bí-
lina“, identifikační číslo projektu CZ
.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006936.
Celkové náklady projektu jsou 4 659 
897 Kč, z toho poskytnutá dotace 
představuje 4 193 907 Kč.
Díky tomuto projektu se městu Bíli-
na otevírá možnost zajistit bezpeč-

Typy událostí v distribuční soustavě:
Porucha - Neplánovaná událost, která 
má za následek poškození či omezení 
standardního provozu zařízení distribuční 
soustavy. Zvýšená poruchovost - Stav v 
distribuční soustavě, kdy došlo ke kumu-
laci poruch. Kalamitní stav - Stav v dis-
tribuční soustavě při nadměrné kumulaci 
poruch obvykle způsobený klimatickými 
jevy, který není za běžných podmínek ře-
šitelný v zákonem daném čase. Předchá-
zení stavu nouze - Stav vyhlašovaný pro-
vozovatelem přenosové nebo distribuční 
soustavy v případech, kdy hrozí reálné ri-
ziko vzniku stavu nouze. Stav nouze - Stav 
vyhlašovaný provozovatelem přenosové 
nebo distribuční soustavy za podmínek 
vymezených energetickým zákonem.

Připravte se na mimořádnou situaci
1. Sledujte www.cezdistribuce.cz.
2. Dobijte svůj mobilní telefon a popřípadě 
powerbanku.
3. Připravte si přenosné svítilny a náhrad-
ní baterie, popřípadě svíčky. 
4. Pokud vlastníte mobilní náhradní napá-
jecí zdroj, zkontrolujte jeho stav.
5. Dotankujte pohonné hmoty.
6. V případě vícedenního výpadku elek-
třiny budete pravděpodobně muset řešit 
zdroj pitné vody, zdroj tepla, na vaření 

vyzvednou průkaz na slevu. Průkaz 
nemohou získat lidé, kteří dluží za 
odpad a také obyvatelé jiného města 
či obce,” vysvětlila vedoucí finanč-
ního odboru Michaela Vršková. 
V loňském roce zaplatila dospělá 
osoba za vstup 60 korun, letos za-
platí 120. Průkaz ji však bude oprav-
ňovat k padesátiprocentní slevě, 
tudíž se výše vstupného nezmění. 
Vstupné 40 korun pro děti, studen-
ty do 26 let a seniory, a 30 korun pro 
handicapované s průkazkou ZTP a 
ZTP-P a jejich doprovod zůstává 
nezměněné. Obyvatelé města, kte-
ří zde mají trvalé bydliště, mohou 
požádat o vydání průkazu na slevu 

ze vstupného na Městském úřadu 
Bílina v hlavní pokladně. Průkaz 
bude vydán po ověření bezdlužnos-
ti k 31.12.2017 k místnímu poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
Průkaz na slevu bude platný na rok 
2018. Po předložení průkazu na 
slevu budou pokladní na koupali-
šti požadovat k předložení platný 
občanský průkaz, případně jiný 
průkaz s fotografií, na kterém bude 
možné ověřit totožnost daného ob-
čana, aby nedocházelo ke zneužití 
slevy.

(pn)

nost provozovaných systémů a dat, a 
to nejen s přihlédnutím k hrozbám, 
ale také vzhledem k povinnosti na-
plnit Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů EU (GDPR), které 
vstoupilo v platnost 25. 5. 2018.
Cílem projektu je zajištění ochra-
ny a bezpečnosti informačních 
systémů města Bílina v souladu se 
standardy zákona č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti a o změ-
ně souvisejících zákonů (zákon o 
kybernetické bezpečnosti).
Dílčí cíle projektu:
* Zajištění řízení přístupových 

campingový vařič či venkovní gril. Nezapo-
meňte na dostatečnou zásobu pravidelně 
užívaných léků.
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné 
rádio na baterie.

Obecný postup při výpadku elektřiny
Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, 
zda se přerušení dodávek elektřiny týká 
pouze vašeho odběrového místa, nebo i šir-
šího okolí (např. ověřením, zda svítí soused, 
světlo na chodbě, jede výtah apod.), a po-
stupujte dle níže uvedeného:

- lokální výpadek (elektřina nejde jen u 
mne doma): 
1. Zkontrolujte svůj hlavní jistič přecvaknu-
tím do polohy VYPNUTO/OFF a následně do 
polohy ZAPNUTO/ON. 
2. Ověřením, zda jsem uhradil veškeré plat-
by za elektřinu. 
3. V případě, že zjistím nesrovnalosti v plat-
bách, kontaktuji svého obchodníka s elektři-
nou. 
4. Pokud jsou platby v pořádku, zkontaktuji 
poruchovou linku distributora.

- problém není v mém odběrném místě:
Případné poruchy je možné nahlásit na 
bezplatnou kontaktní linku ČEZ Distribuce. 
Registrované uživatele informujeme o po-

oprávnění k IS v rámci města Bílina
* Zavedení nástrojů pro detekci ky-
bernetických bezpečnostních udá-
lostí na úrovni města Bílina
* Zavedení kryptografických pro-
středků na úrovni města Bílina
Další podrobnosti jsou k dispozici 
ve studii proveditelnosti, které je 
uveřejněna na webových stránkách 
města: www.bilina.cz/cs/mestsky-
-urad/odbory-meu/odbor-dotaci-a-
-projektu/rozvoj-kyberneticke-bez-
pecnosti-mesta-bilina.

Ing. Renata Straková
vedoucí odboru dotací a projektů

ruše prostřednictvím SMS. Při kalamitním 
stavu v distribuční soustavě informujeme 
o poruchách na www.cezdistribuce.cz pro-
střednictvím médií a sociálních sítí. Během 
těchto plošných výpadků elektřiny nás kon-
taktujte v nezbytných případech nebo po-
kud máte informace, které nám pomohou 
poruchy odstranit. 

Nahlášení poruchy: 800 850 860

Budeme se vás ptát na vaše jméno a pří-
jmení, popř. jinou identifikaci dotčeného 
odběrného místa, na adresu a popis místa, 
kde došlo k poruše a na upřesnění poru-
chy. 

Pro zajištění spolehlivých a bezpečných 
dodávek elektřiny provádíme na našem 
zařízení pravidelnou údržbu. Ta někdy vy-
žaduje krátkodobá přerušení dodávek elek-
třiny. Plánované přerušení je oznámeno 15 
dnů předem, a to vylepením plakátů v mís-
tě přerušení dodávky elektřiny, a současně 
jsou zveřejněné na internetových stránkách 
www.cezdistribuce.cz či distribučním por-
tálu (DIP). Registrované uživatele informu-
jeme také e-mailem. 

V případě ohrožení života či majetku oby-
vatel kontaktujte tísňovou linku 112.

Bílina je i na Instagramu

Život ve městě ve fotografiích 
můžete nově sledovat i na Insta-
gramu. Bílinu tam najdete pod 
uživatelským jménem mestobi-
lina. Na tvorbě profilu se můžete 
podílet i vy - pokud se vám po-
daří pořídit nějaký zajímavý sní-
mek, zašlete jej na e-mailovou 
adresu grafik@kcbilina.cz.

Pravidla pro rezervace 
do Zelené haly
1. Písemné objednávky na no-
vou sezónu září - květen při-
jímáme nejdříve od dubna do 
června před sezónou.

2. Přednost před fyzickými oso-
bami v čase od 14 do 18 hodin 
mají sportovní kluby

3. Každý klub má nárok na je-
den žádaný časový interval.

4. Provozovatel zadá prioritně 
objednané rezervace, poté bude 
možno využívat rezervační on-
-line systém.

Poraďte se s advokátem
V červnu budou lidé moci vy-
užít služeb bezplatné právní 
poradny 20. 6. od 15 do 17 ho-
din v budově městského úřadu  
v Seifertově ulici. 
Jedná se o krátké informativní 
porady v délce zhruba patnácti 
minut, jejichž účelem je po-
skytnutí základních informací 
ohledně jednotlivých případů 
tak, aby daná osoba získala pře-
hled o svých právech, povin-
nostech a možnostech dalšího 
postupu.
Bezplatné právní poradny ne-
mohou v žádném případě na-
hradit poskytnutí právních 
služeb jednotlivými advokáty 
v plné šíři, neboť jejich účelem 
není vyřešení konkrétního práv-
ního případu, ale seznámení ža-
datele s jeho situací a případný-
mi možnostmi, které mu právo 
nabízí k řešení jeho postavení. 
Bezplatné právní porady tedy 
nemohou zahrnovat podrob-
né studování spisů, zpracování 
podrobných právních rozborů 
nebo sepisování listin, například 
žalob, smluv a podobně.       (red)

KRÁTCE

#mestobilina

www.bilina.cz

Město Bílina, 
oficiální stránka
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Připravte na dovolenou i svůj byt či dům

Grilováním venku porušovali vyhlášku

Podomní prodejci opět obtěžují obyvatele

S blížícími se prázdninami mno-
ho lidí plánuje svou dovolenou. Ne 
všichni si ale uvědomují, že do plánů 
s ubytováním či zajištěním cesty musí 
zahrnout i zabezpečení svého domu 
či bytu před zloději. “Dům či byt, po 
dobu dovolené opuštěný, by tak ale 
rozhodně neměl vypadat. Spíše by 
okolí mělo mít dojem, že tam stále ně-
kdo přebývá. Základním opatřením, 
jak předejít vykradení nemovitosti, 
je nerozkřikovat po okolí, že se lidé 

Strážníci v těchto dnech řešili hned 
několik případů porušování Obec-
ně závazné vyhlášky o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořád-
ku, ochrany veřejné zeleně a zlepšení 
vzhledu města. V ulici Švabinského 
uviděli prostřednictvím kamerového 

Strážníci opět varují před nekalými 
praktikami takzvaných šmejdů, tedy 
podomních prodejců, kteří nabíze-
jí různé služby. Lidé by v případě, že 
se tyto osoby vyskytují v jejich domě 
nebo okolí, měli ihned přivolat stráž-
níky. “Prodejci jsou totiž velmi vy-
chytralí a často z místa rychle unik-

chystají odjet,” doporučil ředitel Měst-
ské policie Bílina Petr Kollár. 
Majitelé domu či bytu by rozhodně 
neměli zatahovat závěsy či vypínat 
elektřinu. Měli by se spíše domluvit 
s důvěryhodnou osobou, ať je to pří-
buzný nebo soused, aby chodila pra-
videlně větrat, rozsvěcet a zhasínat 
světla, pověsit na balkon třeba pár 
kousků prádla, pustit muziku a hlav-
ně vybírat schránku. “Rozsvěcování či 
pouštění rádia se dá vyřešit i časovým 

systému skupinu osob, které seděly 
na donesených lavičkách a křeslech 
a popíjely alkohol. O pár dní později 
v té samé ulici u mateřské školy jiná 
skupina grilovala a popíjela alko-
hol. Strážníci na místě osoby poučili  
o porušování vyhlášky a ty musely 

nout dřív, než přijede hlídka. Dobře se 
před ní schovají a my je pak nemůže-
me vypátrat,” vysvětlil ředitel Městské 
policie Bílina Petr Kollár.
Právě tak tomu bylo i v polovině 
května. Prodejci nejprve obtěžova-
li seniorku v Čapkově ulici. Chtěli 
po ní dost nevybíravým způsobem,  

spínačem, který sám danou věc zapne 
a zase vypne,” doporučil ředitel. Má-
lokterý lupič si troufne vloupat se do 
bytu, kde hraje rádio nebo se tam svítí. 
Dalšími maličkostmi, které ale mo-
hou odradit zloděje, je třeba pone-
chání několika kousků prádla viset na 
balkoně s tím, že ho po pár dnech pří-
buzní či známí vymění. “U rodinných 
domů radíme nenechávat v blízkosti 
plotu či domu žebříky, které by lap-
kové mohli použít k překonání plotu 

místo uklidit a odejít. Vyhlášku po-
rušili i lidé v ulici 5. května, kteří u 
garáží grilovali a seděli na donesené 
lavičce. Strážníci opět osoby poučili 
o porušování vyhlášky i o povinnosti 
místo uklidit. O pár minut později se 
na strážníky obrátila obyvatelka ulice, 

aby podepsala novou smlouvu na 
odběr elektřiny. Strážníky kontakto-
vala později dcera ženy s tím, že je její 
maminka z celé situace dost otřesená. 
Žena osoby popsala, už se je však ne-
podařilo vypátrat.
Prodejci obtěžovali také obyvatele 
Sídliště Za Chlumem. O jejich prak-

nebo k lezení do patra domu,” doplnil 
Petr Kollár. 
I přes preventivní opatření je důležité 
v bytě nenechávat cennosti. Vše je lep-
ší na čas uschovat u důvěryhodných 
příbuzných či přátel, nebo vše dát do 
bezpečnostní schránky v bance. Dů-
ležité je také zaznamenat si výrobní 
čísla elektroniky a pořídit fotodoku-
mentaci vybavení před odjezdem. 

(pn)

že osoby v grilování pokračují. Hlíd-
ka však na místě zjistila, že lidé shání 
vodu na uhašení grilu a místo uklí-
zejí. Žena z blízkého domu strážníky 
kontaktovala ještě později, oznámila,  
že v ulici je již vše v pořádku a poděko-
vala za zásah.                                               (pn)

tikách informoval tamní obyvatel  
s tím, že chtěl po prodejci vidět prů-
kaz společnosti, pro kterou pracuje, 
ale ten mu jej neukázala a rychle ode-
šel. Strážníci však už v okolí popsanou 
osobu nespatřili. 

(pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Koloběžku strážníci vypátrali
Na strážníky se obrátil muž, jehož 
synovi sebrali dva chlapci koloběž-
ku. Událost se stala u základní školy 
Za Chlumem v odpoledních ho-
dinách. Strážníci prostřednictvím 
kamer prohlédli okolí místa, zda 
někoho s koloběžkou odpovídající 
popisu někde neuvidí, to se však ne-
stalo. O čtyři dny později si hlídka 
při běžné kontrolní činnosti všimla 
u nádraží mladíka, který jezdil na 
popsané koloběžce. Mladík skončil 
na služebně i s koloběžkou. Otec 
okradeného chlapce potvrdil, že 
se jedná o jeho koloběžku. Mladík 
hlídce tvrdil, že koloběžku našel na 
jejich zahradě a chtěl se jen svézt. 
Nevěděl prý, jak se tam dostala. Ko-
loběžka se tedy vrátila zpět malému 
majiteli.

Poradili v nepříjemné situaci
Zabouchnout si klíče v bytě je pro 
mnohé lidi nepříjemnou záleži-
tostí. Někdy se jim podaří vyřešit 
problém, jindy si však neví rady. 
Právě pro tyto situace jsou tu stráž-
níci, kteří si vědí rady. Pomohli 
tedy i ženě ze Síbovy ulice, jejíž klí-
če zůstaly v bytě a ona se nemohla 

dovolat žádnému zámečníkovi, na 
kterého sehnala kontakt. Hlídka 
od ženy zjistila, u které společnosti 
má pojištěný byt a prostřednictvím 
operačního ji kontaktovala. Díky 
asistenční službě společnosti se na 
místo dostavil zámečník na základě 
pojistné smlouvy. 

Postarali se o papouška, kuře 
i sele
Hlídky strážníků opět zaměstnávala 
volně pobíhající zvířata. Obyvatelka 
Bezovky se na strážníky obrátila s 
tím, že se za rybníkem nachází sele 
divočáka. Hlídka na místo přizvala 
myslivce, který zvíře prohlédl a kon-
statoval, že je zcela v pořádku. Mlá-
dě pak odnesl v rukavicích do lesa s 
tím, že si svou mámu přivolá a ona 
jej snadno najde. 
Žlutozeleného papouška si do do-
časné péče vzala žena, která jej od-
chytili na Kyselce. Strážníci si od ní 
ptáčka vzali a předali chovateli, kte-
rý se o něj postará do doby, než se 
najde majitel.
Strážníci se postarali dokonce i o 
kuřecího útěkáře, který pobíhal ve 
Studentské ulici. Zvíře přinesl tamní 
obyvatel na služebnu policie, která 
jej pak předala strážníkům.           (pn)
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Druhá etapa revitalizace uzavře část náměstí

Zástupci města s žáky uctili památku padlých

Suchá sauna dostala nové vybavení

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Revitalizace náměstí probíhá podle 
plánu. V těchto dnech by měla začít 
druhá etapa prací, která uzavře pro 
motoristy část podél obchodního 
domu Praha a u knihovny. Přes ná-
městí se tedy bude projíždět ze Sei-
fertovy 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.
Pracím na náměstí zatím přálo počasí, 
takže vše jde podle stanoveného har-
monogramu. Na náměstí současně 
probíhá i archeologický dozor a prů-
zkum. Zatím se objevil pouze malý 
problém. “Komplikace se vyskytla 
pouze ve východní částí náměstí, kde 
budeme muset odseparovat pomocí 
geotextílie stávající historickou vrst-
vu náměstí od nových konstrukčních 
vrstev,” uvedl Michal Ptáček ze spo-
lečnosti Metrostav, která práce reali-
zuje.                                                       (pn)

Památku padlých v druhé světové 
válce uctily místostarostky města 
Vendula Vodičková a Zuzana Bařti-
pánová společně s dalšími předsta-
viteli města. Květinu k památníku 
také položili žáci ze Základní školy 
Za Chlumem i předškoláci z mate-
řinek ve Švabinského ulici, Žižkova 
údolí a Čapkovy ulice. “Druhá svě-
tová válka byla dosud nejničivější 
a nejkrvavější válkou v dějinách 
lidstva. Vojenských operacích se 

Suchá sauna je nově dovybavená 
moderním zařízením. Po rekon-
strukci přibyly lavičky, botník, 
polička na fén, posezení se stolky  
a zástěna. 
Objekt B plavecké haly, tedy část 
se saunou a občerstvením, se za-
čal opravovat začátkem července. 
Vstupní hala a prostor občerstvení 
zůstaly na svém místě, přibylo však 

Termín splatnosti poplatku za  
I. pololetí 2018 je 30. 6. 2018.

Poplatek můžete uhradit hotově  
v pokladně Městského úřadu v Bí-
lině v těchto hodinách:

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

zúčastnilo 110 milionů vojáků, 
počet padlých na frontách se od-
haduje na neuvěřitelných 58 mili-
onů a 35 milionů bylo zraněných. 
Deset milionů lidí bylo vyvražděno 
v koncentračních táborech. Obrov-
ské ztráty na životech nás zavazují, 
abychom nezapomněli na památku 
padlých,” připomněla 1. místosta-
rostka města Vendula Vodičková. 
Přítomní uctili památku také mi-
nutou ticha a státní hymnou.     (pn)

zázemí pro obsluhu. Kapacita osmi 
osob v sauně a dvaceti osob v šatně 
zůstala zachována, prostor se ale 
celkově zvětšil. Vše je přizpůsobe-
no i pro návštěvu handicapovanou 
osobou. Sauna dostala zcela novou 
kabinu, vyměněné byly i povrchy  
a ostatní zařízení a vybavení.
Provoz je nyní moderní, efektivní  
a odpovídající platným hygienic-

středa 7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
čtvrtek 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 

kým předpisům. Provozní doba 
sauny je v pondělí a v pátek od 13 
do 20 hodin a v sobotu od 17 do 20 
hodin pro muže, v úterý a ve čtvr-
tek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 
13 do 17 hodin pro ženy. Ve středu 
a v neděli od 13 do 20 hodin je spo-
lečná. Občerstvení a dětský koutek 
jsou otevřené každý den od 10 do 
19.30 hodin.                                           (red)

kanceláři občanských průkazů. Po-
platek 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 jed-
norázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit finanč-

nímu odboru Městského úřadu  
v Bílině jména osob, za které je po-
platek odváděn, a to buď telefonic-
ky na čísle 417 810 957 nebo e-mai-
lem na adresu financni@bilina.cz.
Od poplatku na rok 2018 jsou 
osvobozené děti narozené v roce 
2018.
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Město ozdobily květy květin i stromů

Změna podmínek nároku na sirotčí důchod

Cestovky i agentury v Bílině prošly kontrolou

S letošním rychlým příchodem 
jara v téměř letních teplotách velmi 
rychle rozkvetly květiny na měst-
ských záhonech i stromy. V plné 
kráse mohou obyvatelé města vidět 
letničkové záhony na Žižkově  ná-
městí i trvalkové záhony na Pivo-
varském náměstí. 
Svými nádhernými květy se poch-
lubil také liliovník tulipánokvětý 
(Liriodendron tulipfera), který byl 

Od 1. února 2018 došlo ke zmír-
nění podmínek pro přiznání sirot-
čího důchodu, které stanoví, kolik 
odpracovaných let musí mít rodič, 
aby osiřelé dítě dosáhlo na sirot-
čí důchod. Díky nově zákonem 
upravených podmínek nyní více 
osiřelých dětí dosáhne na sirotčí 
důchod.
Aby osiřelému dítěti vznikl nárok, 
musí zemřelý rodič starší 28 let mít 
odpracován alespoň 1 rok v období 
deseti let před úmrtím. Rodič star-

Blíží se letní sezóna a pro mnohé 
dovolená a cestování. Aby to byly 
chvíle pohody a odpočinku, je dob-
ré si před tímto obdobím připome-
nout pár důležitých věcí při výběru 
dovolené prostřednictvím cestovní 
kanceláře nebo cestovní agentury. 
Víte, že cestovní kancelář (dále jen 
CK) a cestovní agentura (dále jen 
CA) není to stejné? Pokud si chcete 
objednat zájezd, kterým se rozu-
mí kombinace dvou a více služeb 
(např. organizace cesty a ubytová-
ní), předem se informujte, s kým 

vyhlášen jako památný a je zaevi-
dován v ústředním seznamu Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR. 
V roce 2006 byl vyhlášen státem 
chráněným památným stromem. 
“Lidé jej najdou vedle hlavní lá-
zeňské budovy v lázeňském parku. 
Zaujme nádhernými květy velmi 
podobnými tulipánům v barvě žlu-
tozelené až žluté, které vykvetou 
do krásy v těchto dnech, tedy od 

ší 38 let by měl mít odpracovány 
alespoň 2 roky v období dvaceti 
let před úmrtím. Musí však jít o 
tzv. dobu placeného pojištění, tedy 
dobu výdělečné činnosti, za kterou 
byl vyplácen příjem podléhající 
odvodu pojistného na sociální za-
bezpečení.
O přiznání sirotčího důchodu se 
mohou ucházet i ty děti, jejichž 
žádost byla zamítnuta. Nárok na si-
rotčí důchod může vzniknout i těm 
sirotkům, kterým před 1. únorem 

vlastně o zájezdu jednáte, jestli s 
CA nebo přímo s CK. CA je vždy 
jen zprostředkovatelem zájezdu.
Každá CK musí být pojištěna proti 
úpadku a každý zájemce o její služ-
by má právo požadovat předložení 
dokladu prokazujícího toto pojiště-
ní. Doklad o pojištění proti úpadku 
musí mít k dispozici i CA, a to o 
každé CK, pro kterou zájezd zpro-
středkovává. Navíc musí CA ve 
všech propagačních, nabídkových 
a jiných materiálech včetně jejich 
elektronických forem vždy infor-

května do července. Jeho výška do-
sahuje téměř dvaceti metrů a před-
pokládaný věk je pravděpodobně 
totožný se stářím lázeňské budovy. 
Vysazen mohl být přibližně roku 
1898,” uvedla vedoucí oddělení ži-
votního prostředí Helena Volfová.
Památným stromem na území měs-
ta je také jilm vaz (Ulmus laevis). 
Ten roste u kostela sv. Petra a Pavla 
a byl vyhlášen památným stromem 

letošního roku nevznikl, protože 
zemřelá osoba nezískala potřebnou 
dobu pojištění. Podmínkou je též 
to, aby dítě stále bylo nebo se opě-
tovně stalo nezaopatřené.
Nezaopatřeným dítětem je dítě do 
skončení povinné školní docházky, 
a poté nejdéle do 26 let, jestliže se 
soustavně připravuje na budoucí 
povolání nebo se nemůže připra-
vovat na budoucí povolání nebo 
vykonávat výdělečnou činnost 
pro nemoc nebo úraz. Po skonče-

movat, pro kterou CK je prodej zá-
jezdu zprostředkováván. V případě 
nabízení zájezdu prostřednictvím 
internetových stránek musí být 
tato informace uvedena zřetelně na 
stejné úrovni internetové stránky 
jako podstatné informace o zájez-
du.
Cestovní smlouva musí obsahovat 
informaci o výši storno poplatků, 
které je zákazník povinen uhradit 
při odstoupení. Tyto poplatky mají 
být přiměřené vynaloženým nákla-
dům spojeným se zrušením smlou-

v roce 2002 na podnět Okresního 
úřadu v Teplicích. Dosahuje výš-
ky dvaceti metrů a je významným 
prvkem centra města. Přesto, že 
jilmy odumírají vzhledem k hou-
bové chorobě grafióze, bílinský 
exemplář je ve velmi dobrém stavu 
a dokonce pravidelně plodí.
U obou památných stromů budou 
umístěné cedule s jejich popisem. 

(red)

ní povinné školní docházky se do 
18. roku věku považuje za nezao-
patřené také dítě, které je vedeno 
v evidenci úřadu práce jako ucha-
zeč o zaměstnání a nemá nárok na 
podporu v nezaměstnanosti nebo 
podporu při rekvalifikaci.
Bližší informace najdete na inter-
netových stránkách České správy 
sociálního zabezpečení: www.cssz.
cz

sociální pracovníci MěÚ Bílina

vy. Příliš vysoké storno poplatky 
mohou být sjednány v rozporu se 
zákonem, tudíž neplatné.
Obecní živnostenský úřad Bílina 
provedl na začátku roku kontrolu 
u CA i CK v našem městě. V době 
kontroly měly všechny kontrolo-
vané subjekty k dispozici platná 
pojištění a jejich propagační ma-
teriály byly označeny v souladu se 
zákonem.

Bc. Antonín Budaj, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Trvalkový záhon na Pivovarském náměstí Květ liliovníku tulipánokvětého na Kyselce Letničkový záhon na Žižkově náměstí
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Jiřina „Gee“ Mikolášková: Bod, linie, 
forma. V jednoduchosti je prostě krása

Obrazy, které odkrývají zapadlé 
kousky duše přenesené do grafic-
ké podoby, si mohli návštěvníci 
Galerie Pod Věží prohlédnout v 
uplynulém měsíci. Autorka obrazů 
Jiřina Mikolášková, přáteli přezdí-
vaná Gee, se ve výtvarném světě 
pohybuje celý život.  Vystudovala 
Pedagogickou fakultu Univerzity J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde 
se specializovala na výtvarnou vý-
chovu. Své schopnosti a vědomosti 

předávala 35 let žákům na základní 
škole. Kresbu a grafiku studovala 
u Aloise Kračmara z UJEP, který 
se o jejím talentu vyjádřil, že není 
mnoho lidí, kteří se dokáží prosadit 
do role umělců, jejichž práce potěší 
vnímavého a citlivého diváka. „Pů-
sobnost prací nejde u jmenovaných 
většinou jen směrem k divákům, 
ale především k duši samotného 
tvůrce. Hřejí, posilují, vzrušují a 
jsou pro život nepostradatelné.“ 

Kde jste přišla k přezdívce Gee?
Vlastně je to zkratka mého jména 
Georgina. Pro mé přátele v cizině a 
i pro vnoučata je výslovnost mno-
hem jednodušší. Přezdívku vymys-
lel můj zeť a rychle se vžila. 

Máte nějaký vzor, nebo malujete 
podle toho, jak to cítíte?
Konkrétní vzor nemám, ale ovliv-
nilo mě hodně osobností. Napří-
klad Mikuláš Medek a další zástup-
ci tzv. Informelu. Vzory a inspirace 

hodiny výtvarné výchovy. Často i 
mnoho technik vznikalo náhodně. 
Jako třeba Max Ernst, když píše o 
náhodách ve své tvorbě, technice 
frotáže nebo koláže.

Velmi důležitá je inspirace, 
kde ji hledáte?
Inspirací je pro mě čtení, sledování 
a návštěvy výstav, zejména v Pra-
ze. Hodně mě nadchl Lukáš Musil 
nebo výstavy prací studentů AVU. 
Často mě inspiruje jen objevení za-

se pochopitelně v průběhu času 
měnily, ať už to byla secese, süreali-
smus nebo abstrakce. 

Přiblížíte nám výraz Informel? 
Je to jeden ze směrů výtvarné-
ho umění 2. poloviny 20. století.  
Vyjadřuje spontánnost projevu 
a svobodu. U nás se nazývá též 
strukturální abstrakcí a je spojován 
s uměním Art Brut. Často se jedná 
o kombinování netradičních mate-
riálů. Kromě zmiňovaného Medka 
jsou dalšími našimi představiteli 
Vladimír Boudník, Jiří Balcar nebo 
Jaroslav Vožniak. 

Kde jste získávala malířské 
zkušenosti?
Hlavně přicházely z mé učitelské 
práce, kdy jsem se připravovala na 

jímavého tvaru struktury. Snažím 
se vyjadřovat základními výtvarný-
mi výrazovými prostředky, jako je 
bod, linie a forma. Velkou roli hraje 
také barva, ačkoli to v mém tvoře-
ní tak nepůsobí. Snažím se použí-
vat barevnou škálu už s vědomím, 
aby se dané dílko hodilo více do 
interiérů. Prostě osvědčené heslo,  
že v jednoduchosti je krása. 

Připravujete něco nového?
V budoucnosti, pokud to zdra-
ví a síla dovolí, bych se ráda vě-
novala alternativním grafickým 
technikám a jejich kombinování.  
Přemýšlela jsem o návratu k paste-
lům nebo akrylu.

(lal)
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Morana na cestě 
vítá kolemjdoucí

Bývalí horníci se 
opět sešli v Ohníči

Hrobčice ve spádových obcích podpoří 
výstavbu domovních čistíren odpadních vod

Sokolíci se vypravili za strašidly na Sukoslav

Spolek Veselý ven-
kov pořádal letos již 
6. ročník rozloučení 
se s Moranou – vlád-
kyní zimy. Rozhodli 
jsme se ji výjimečně 
neupálit a ona teď z 
vděčnosti mává na 
každého, kdo projde 
kolem ní od Červe-
ného Újezdu směrem 
do Měrunic. Akce se 
konala s podporou 
obce Hrobčice.

Soňa Jermanová, 
spolek Veselý venkov 

V Ohníči se konalo setkání hor-
níků dolu Svornost ke 40. výročí 
ukončení těžby. Sešli jsme se na 
návsi, kde jsme pro bývalé horníky 
připravili nástěnku s fotografiemi 
z dob jejich působení na šachtě. 
Fotografie jsme sehnali v archivu a 
také od lidí, kteří byli tak laskaví a 
foto zapůjčili. Také jsme se podíva-

Zastupitelé obce Hrobčice schválili 
ekologický program pro poskytnu-
tí dotací na podporu výstavby do-
movních čistíren odpadních vod. 
Dotace je určena majitelům nemo-
vitostí ve všech spádových obcích, 
kde není nakládání s odpadními 
vodami řešeno centrální čistírno, 
tedy v Hrobčicích a Mirošovicích.
V minulém roce se obec Hrobčice 
pokoušela o získání dotační pod-
pory na výstavbu domovních ČOV 
pro své občany, kterou poskytuje 
Ministerstvo životního prostředí, 
prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR. Dotace je 
určena zejména malým obcím, kde 
je finančně velmi nákladné vybu-
dování kanalizační infrastruktury 
a centrální ČOV. Varianta cent-
rálních čistíren pro každou obec, 
kterou máme i navrženou v rozvo-
jovém dokumentu PRVKÚK (Pro-
gram rozvoje vodovodů a kanaliza-
ce v Ústeckém kraji), je bezpochyby 
nejlepší a nejefektivnější. Jedná se 
však o variantu nejnákladnější a 

chom chtěli poděkovat všem, kteří 
se dotazníkem zabývali a vyplněný 
jej doručili zpět na OÚ Hrobčice. 
Přesto, že se o dotaci nemůžeme 
ucházet, nebyl dotazník vyplňován 
nadarmo. Z vyplněných dotazní-
ků jsme získali celkový přehled o 
tomto problému a těší nás, že ob-
čanům není lhostejné, kde končí 
domácnostmi znečištěné odpadní 
vody, a máme zájem na zlepšení 
stávajícího stavu a přispět ke zkva-
litnění svého nejbližšího životního 
prostředí. 
V současné době se naskytla mož-
nost získání finančních prostředků 
z jiného zdroje. Konkrétně se jedná 
o dotaci na ekologické účely, kterou 
svým akcionářům - obcím posky-
tuje SVS a.s. Stejně, jako u každé 
takové podpory, je i zde nutno 
dostát určitým podmínkám, za ja-
kých je možno finanční dar čerpat.
Společnost SVS poskytne finanční 
dar ve výši 50 procent skutečně 
vynaložených nákladů na řešení 
individuálního čištění odpadních 

li do prostor štoly, která 
je sice již uzavřena, ale 
několik desítek metrů je 
stále přístupných z areá-
lu firmy Het. Děkujeme 
tímto firmě za umožnění 
přístupu. V restauraci U 
Přibylů se kolegové i ko-

legyně při sklence  a malém občer-
stvení rozpovídali o časech minu-
lých, ale i současných. Horníci jsou 
parta veselá a v družné atmosféře 
jsme strávili několik krásných ho-
din. Při loučení s pozdravem Zdař 
bůh se všichni těší na nové setkání. 

Lenka Brandtnerová, 
starostka Ohníče

tedy i nedosažitelnou. Náklady na 
tuto variantu řešení situace se po-
hybují řádově kolem částky 100 
milionů korun pro sedm doposud 
neodkanalizovaných obcí. Obec 
Hrobčice v současné době nedispo-
nuje takovou výší finančních pro-
středků, aby bylo možné ve všech 
spádových obcích centralizované 
čištění odpadních vod realizovat. 
Kořenové čistírny odpadních vod 
bohužel nejsou podporovány do-
tacemi ze Státního fondu životního 
prostředí. A proto jsme usilovali 
alespoň o dotaci na individuál-
ní čištění odpadních vod formou 
domovních čističek pro občany. S 
tímto řešením však nesouhlasila 
Správa Povodí Ohře a nepodařilo 
se zmíněný dokument PRVKÚK 
dát do souladu s podmínkami do-
tace.
S nadějí na získání dotace na indi-
viduální DČOV byl každému vlast-
níku nemovitosti doručen závazný 
dotazník týkající se zájmu o vybu-
dování domovní ČOV. Tímto by-

vod, maximálně však do výše 40 ti-
síc korun na jednu nemovitost. Dar 
však bude poskytnut nikoli majiteli 
nemovitosti, ale obci. V tuto chví-
li tedy vstupuje do hry také obec. 
Zastupitelé obce schválili dotační 
program pro vlastníky nemovitostí 
a obec se tak bude podílet druhou 
polovinou částky potřebné k vybu-
dování DČOV. 
Z programu nebudou hrazeny ná-
klady na pořízení projektové do-
kumentace, inženýrskou činnost a 
související poplatky. Pro žadatele 
to tedy znamená, že tyto náklady 
ponese jako svou spoluúčast na 
projektu. Vše ostatní, jako jsou 
výkopové práce, pořízení samotné 
technologie a její uvedení do pro-
vozu bude majitelům nemovitosti 
na základě předložených faktur 
proplaceno obcí Hrobčice v plné 
výši, maximálně však 80 tisíc ko-
run na žadatele. Obci bude potom 
polovina těchto výdajů poskytnuta 
jako dar společností SVS.

Jana Syslová, obec Hrobčice

Koncem března se vypravili sokolíci 
z Bíliny poznat strašidla žijící podle 
legend na hradě Sukoslav u Kos-
tomlat pod Milešovkou. Postupně 
se se strašidly seznamovali na jed-
notlivých stanovištích po cestě na 
hrad. Děti zjistily, že na hradě a v 
jeho okolí žije vodník Lubina, kost-
livec Emil, hejkal Roubec, divožen-
ka Jelena, trpaslíci Uršul a Klement, 
kořenový mužík Dubál a blátivec 
Pleskáč a na každém stanovišti po 
jeho zvládnutí obdržely část nápo-

vědy pro hledání pokladu, který byl 
ukryt na hradě. Tam byly odměně-
ny sladkých pokladem a buřtíkem 
na ohni. Počasí tentokrát akci úplně 
nepřálo, ale i tak se jí účastnilo cel-
kem dvacet dětí. Všichni si to moc 
užili a už se těšíme na příští rok, jak 
přivítáme jaro zase na jiné domi-
nantě Českého středohoří.
Velké poděkování patří Městu Bí-
lina a společnosti Severočeské doly 
a.s. Chomutov, které tuto akci fi-
nančně podpořilo!     Radek Nedbálek
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Výtvarníci kreslí očima, díla ukazuje výstava

S Tripperem za poznáním a zábavou

Žáci výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Gustava Waltera v 
Bílině vystavují své obrazy ve Vý-
stavní síni U Kostela. Stěny zaplnili 
především portréty, výstava nese 
název Kreslíme očima. “Důležité je 
osmdesát procent času se dívat na 
model a jen dvacet procent na pa-
pír. Na papíře si totiž mohou malíři 
vymýšlet, ale když sledují model, 
tak pronikají do jeho podoby,” uve-

Kdo by nechtěl najít poklad, truhlu 
plnou stříbrňáků a odkrýt dávná 
tajemství prastarých zámků? Také 
Bílina má svá tajemství ukrytá 
hluboko v minulosti. Jednu zá-
hadu odkrývá turistický průvod-
ce historií a zajímavostmi města 
Tripper. Sběratelé vizitek zajásají, 

rové náměstí, kde jsou zapotřebí 
splnit dva úkoly. Nápovědu dosta-
nou hráči v informačním centru. 
Během trasy objeví erb, který patřil 
Václavu Ferdinandu z Lobkowitz, 
významné sochy ze 17. století nebo 
musí objevit místo, kde v minulosti 
stávaly dávno zaniklé budovy. Sou-

dl učitel Miroslav Mužík. Vyzkou-
šet si nakreslit portrét či jiný obraz 
mohli všichni návštěvníci vernisá-
že výstavy, byl pro ně připravený 
workshop. Toho využily zejména 
děti a v průběhu zahájení vernisáže 
vzniklo hned několik zajímavých 
obrazů. Součástí workshopu byla 
také ukázka kresby portrétu živého 
modelu, jak vzniká tvář na papíře 
ukazovaly dvě žákyně. K vidění 

protože po vyřešení hádanky zís-
kají hráči novou absolventskou vi-
zitku. Publikaci Tripper zakoupíte 
jak v Informačním centru Bílina 
na náměstí, tak v areálu Kyselky. 
Začátek cesty si určí hráč, může 
jít od náměstí, nebo z Kyselky. 
V současné době se opravuje Mí-

částí cesty jsou domovní znamení a 
přírodní zákoutí, kde se dají pořídit 
pamětní fotografie.
Tripper je neobyčejná hra, která 
chytí každého bez ohledu na věk.  
K zakoupení je v Informačním cen-
tru Bílina za 49 korun. 

(lal)

však byly i obrazy přírody, zátiší, 
zvířat a podobně. Nejčastější tech-
nikou byla kresba a malba. “Mezi 
kresbou a malbou je velký rozdíl, 
kresba je lineární čára a malba je 
práce s barvou, se skvrnou,” vysvět-
lil učitel. 
Výstava potrvá do 3. června a je 
zároveň doprovodným programem 
při celostátním happeningu ZUŠ 
Open, který se v Bílině koná 24. 

května na Žižkově náměstí. Akce 
nese podtitul Hudba zní celým ná-
městím aneb hudební toulky Bíli-
nou, program bude věnovaný 1025. 
výročí od první písemné zmínky o 
Bílině. Od 16 hodin se představí 
bílinští hudebníci, tanečníci i vý-
tvarníci.

(pn)

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Téma pro červen a červenec zní: NAŠE DĚTI

Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě 
do 20. června e-mailem na adresu bi-
linsky-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 červenco-

vém 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 Apríl! se stal Jiří Šubrt z Bíliny, který zaslal 
vtipnou fotografii ohnutých sloupů elektrického vedení s textem: Fotogra-

fie byla pořízena 14. 4. 2018 při cestě  do Světce na motokrosové závody. 
Bylo takové horko, až se stožáry elektrického vedení ohnuly. Po bližším 
zkoumání fotografie zjistíte, že to byl Apríl! 

Pro pobavení uveřejňujeme také 
nevýherní fotografii Jany Kučero-
vé, které se povedlo spojit věž rad-
nice se zámkem. “Spolupracovní-
kům byla předložena fotografie, 
na které je zámek s upozaděnou 
barokní tváří, která je poznamená-
na především klasicistními prvky. 
A co víc, má secesní věž! Nikdo z 
daného úhlu pohledu nerozpoznal, 

že se nejedná o „monolit“, nýbrž o náhodnou projekci dominant našeho 
města. Tedy vyobrazení bílinského zámku, kterému vévodí naše fešná se-
cesní radnice,” připsala k fotce. 

Soutěž je určena obyvatelům 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. 
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Děti malovaly Bořeňské čarodějnici

I. KATEGORIE MŠ jednotlivci:
1. místo: Viktorie Hrádková, MŠ Aléská

2. místo: Ondřej Lagner, MŠ Síbova
3. místo: Anna Urbánková, MŠ Síbova

3. místo: Filip Haiš, MŠ Síbova

I. KATEGORIE MŠ kolektivy:
1. místo: ZŠ Za Chlumem – přípravná třída

2. místo: MŠ Aléská
3. místo: MŠ Síbova

II. KATEGORIE 1. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ a DDM jednotlivci:
Čestné uznání: Adéla Zavázalová, DDM Bílina

III. KATEGORIE 2. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ a DDM jednotlivci:
1. místo: Šárka Bařinová, ZŠ Lidická

2. místo: Kryštof Orth, ZŠ Za Chlumem
2. místo: Dang Thao Linh, ZŠ Za Chlumem

3. místo: Jana Bučinská, DDM Bílina
Čestné uznání: Simona Nemcová, Súkromná základná umělecká škola 

Stropkov; Rebeka Hybeľová, Súkromná základná umělecká škola Strop-
kov

           
 III. KATEGORIE 2. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ a DDM kolektivy:

1. místo ZŠ Požárnická, Kostomlaty pod Milešovkou
2. místo ZŠ Za Chlumem

3. místo ZŠ Lidická

Výsledková listina výtvarné části soutěže Bořeňská čarodějnice. Téma: 1 025 let města Bílina
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V knihovně řádí komiks

Městská knihovna Bílina po celý 
květen a červen vede školní před-
nášky na téma Komiks. Předsta-
vuje komiks jako nejpopulárnější 
literární žánr současnosti, který má 
k dětem velmi blízko. Uzavírat však 
tematicky komiks jen jako dětský 
literární žánr, by bylo velkou chy-
bou. Knihovna nabízí celou paletu 
příběhů zpracovanou formou ko-
miksu. Za všechny například kniha 
„Zátopek – když nemůžeš, tak při-
dej!“ Téma všem známé, a přece v 
komiksovém podání nové.
Sérii středečních besed na téma 
Komiks odstartovala třída 4. B. ze 
ZŠ Lidická v Bílině. A následuje 
celý první stupeň. Aktivně hledá-
me odpovědi na to, jaký má být 

správný komiksový hrdina. Shodli 
jsme se na tom, že správný hrdina 
musí být poznat na první pohled, 
nesmí se bát být jiný a musí umět 
vyváznout z každé situace.
Představili jsme si také tým, který 
stojí za tvorbou komiksu. Kdo je to 
letterista, scénárista, výtvarník ko-
lorista nebo kdo je inker? Ti tvoří 
základní tým. Každý jeden zcela 
nezastupitelně a specializovaně 
utváří tento literární žánr, který 
úspěšně naplňuje dnešní zrychlené 
vnímání světa.
Hledáme, objevujeme citoslovce, a 
to opravdu velmi spontánně. Pa-
dají zde výrazy jako HUPS, GRRR, 
BZZZ. Krásné české ŽBLUŇK, 
MŇAM nebo CÁK. Čeština je roz-
manitá a výběr nekonečný. Doká-
zaly byste například citoslovcem 
vyjádřit zvuk letícího šípu? Textově 
zaznamenat výstřel z námořnické-
ho děla? A jak byste výtvarně ztvár-
nili nekonečnou paletu emocí ko-
miksového hrdiny? Děti už to ví…
Téma besed Komiks se doplňuje s 
komiksovou výstavou, kterou do 
konce června můžete shlédnout v 
Městské knihovně Bílina.

letní tvoření v knihovně
Dětské oddělení městské knihovny bílina | VSTUP ZDARMA | na akci bude přítomen fotograf

vlajky přání | Středa 11. července | 10:00 - 12:00 
pošli své přání po větru. přej a nakresli si cokoliv chceš.

chytací kelímek | Středa 25. července | 10:00 - 12:00 
Chytni kuličku. Trénuj trpělivost. ukaž svou zručnost.

barevná lucerna | Středa 8. srpna | 10:00 - 12:00 
Pozoruj barvy jak září. plamínek hoří. letní romantika.  

dopisní papír | Středa 29. srpna | 10:00 - 12:00 
napiš své prázdninové lásce. potěš kamaráda dopisem. 

Vytvoříme si vlaječkovou girlandu přání vhodnou k zavěšení do prostoru.
Vstup zdarma | na akci bude přítomen fotograf.

Vyrobíme si hru. Potřebuješ ostrý zrak a rychlé reakce. Bude z tebe mistr.
Vstup zdarma | na akci bude přítomen fotograf.

Vyrobíme si barevnou lucernu vhodnou k zavěšení na balkon či zahradu. 
Vstup zdarma | na akci bude přítomen fotograf.

Vytvoříme si dopisní set - obálka + dopisní papír. Vyrob a pošli originál. 
Vstup zdarma | na akci bude přítomen fotograf.
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Májový jarmark
oslavil historii 
města

Foto: Martina Aubrechtová, Pavlína Nevrlá
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Hudba zní celým náměstím... Podtitul letošního ročníku ZUŠ Open se podařilo vyplnit do pun-
tíku. Přehlídka žáků ze všech oborů Základní umělecké školy Gustava Waltera začala divadelním 
představením O svaté Barboře a pokračovala vystoupením hudebníků i zpěváků. Výtvarný obor 
nabídl malířský workshop. Žižkovo náměstí se ještě před začátkem zaplnilo lidmi, kteří postupně 
příbývali. Akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře a mladí umělci za každé vystoupení sklidili 
vřelý potlesk.                                                                                                                                                (pn)

Mladí umělci se představili při ZUŠ Open



Zvířátka ze zooparku pobavila děti Školku ozdobilo jaro

Strašidelné pohádky se líbily nejvíce

K zápisům přišlo sto osmdesát dětí

Děti si prohlédly úřad a zvolily si své zástupce

Děti z MŠ Síbova si vyzdobily svou mateřskou školu. Procvičily si své 
šikovné ručičky, pracovaly s nůžkami, lepidlem, barevnými papíry. Pro-
story pak vyzdobily nejrůznějšími jarními motivy. 

Růžičková Eliška,  učitelka MŠ

Děti z MŠ Síbova si vyprávěly různé pohádky, které si i zdramatizovaly a 
také namalovaly. Nejvíce se jim líbily strašidelné pohádky. Svá strašidla 
si namalovaly vidličkami. Moc se jim to povedlo.

Eliška Růžičková, učitelka

Budoucí školáci mají za sebou zápisy do prvních tříd. Letos jich při-
šlo 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)

Šesťáci ze Základní školy Aléská si prohlédli útroby městského úřadu. 
Podívali se, kde zasedají radní, zastupitelé, kde se konají svatby a také 
si prohlédli kancelář starosty města.
Exkurze začala v zasedací místnosti, kde žáky ze třech tříd postupně 
přivítala první místostarostka Vendula Vodičková. Děti usedly na mís-
ta zastupitelů, vyzkoušely si hlasování pomocí hlasovacího přístroje  
a zvolily si tak svého starostu, místostarostu i radní. V diskuzi pak na-
vrhovaly změny, které by se jim líbily ve městě. Zazněly nápady jako 
přistavět sportovní halu, opravit fasády domů, vybudovat skatepark, 
opravit nádraží, navýšit počet kontejnerů či bezpečnostních kamer  
a také opravit Pohádkový les. 
První místostarostka je seznámila s tím, jak probíhají volby, jak vzni-
kají politické strany i jak se volí starosta a zodpovídala mnoho růz-
ných otázek, které se týkaly jak voleb, tak i činnosti zástupců města.  
Dále jim ukázala malou zasedací místnost, kde se scházejí radní, a uved-
la, co mají v pravomoci a o čem například rozhodují. Další zastávkou 
byla obřadní místnost a poslední kancelář starosty.                                    (pn)
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Děti ze třídy Opiček Mateřské školy Švabinského vyjely na výlet do 
Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. Počasí bylo k výletu pří-
mo stvořené a už v autobuse vládla pohoda. V zooparku na nás čekalo 
mnoho zvířátek, viděli jsme jeleny, opičky, pandu, zubry, poníky a os-
líky, ale také vlka, medvědy a ptáky. Naše zážitky vyvrcholily u tule-
ňů, kteří několikrát vylezli z vody a předváděli se, jelikož nastalo jejich 
krmení, při kterém děti pozorovaly, jak se živí rybami. Výlet se nám 
opravdu vydařil.

Bc. Radka Markowiczová, Eliška Růžičková
učitelky MŠ Švabinského



Nové stavebnice zabaví i poučí

Čarodějnice řádily ve školce

Děti tvořily pro maminky

Mateřinka navštívila zámek

Obraz bílinské žákyně zdobí Lidice
Dar v podobě herních prvků pře-
vzaly ředitelky Základní školy 
Aléská a Základní školy Za Chlu-
mem od Severočeských dolů. 
“Interaktivní dřevěné stavebnice 
jsou určené dětem z přípravných 
tříd, prvních ročníků nebo družin. 
Stavebnice jsou velmi kreativní 
a děti si tak procvičí motorické 
schopnosti. Odměnou jim budou 
chvíle zábavné a naučné hry,” 
uvedla první místostarostka měs-
ta Vendula Vodičková. Ze staveb-
nice totiž lze složit městečko se 
silnicí a děti si při hře zopakují 
pravidla správného chování na 
ulici i dopravní značky a základní 
předpisy. 

(pn)

Celá mateřská škola v Síbově ulici byla koncem dubna od rána vzhůru 
nohama. Po mateřské škole létaly čarodějnice, kouzelníci, zaříkáva-
či, kdejaké strašidlo. Během dopoledne plnily různé úkoly, za které 
obdržely Čarodějnický průkaz a sladkou odměnu. Děti si den pěkně 
užívaly.                                                      Růžičková Eliška, učitelka MŠ

Děti z MŠ Síbova vytvářely pro své maminky dárečky ke Dni matek.  
S dárečkem mamince řekly básničku o maminkách a daly jim sladkou 
pusinku. To bylo radosti.

Eliška Růžičková Eliška
učitelka

Děti z MŠ Síbova jely probouzet zámek v Duchcově. Pozvání přijaly 
děti ze třídy Včeliček a Soviček. Plně se zapojily do dění na zámku, 
zahrály si v pohádce, dobře reagovaly na pokyny zámeckého pána. 
Moc se jim tam líbilo, určitě přijedeme v příštím roce.

Eliška Růžičková, učitelka

Žáci 2.C ze Základní školy Aléská se s výtvarným kroužkem zúčastnili 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018, kde se podařilo 
žákyni Barboře Zedníkové umístit a její obraz tak bude vystaven v 
Lidicích. Čestné uznání si slavnostně převzala v Lidické galerii. 

Daniela Valášková, ZŠ Aléská
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Víte, že ...
... nový výzkum naznačuje, že psi mohu pomoci chránit děti před rozvo-
jem nejen ekzému, ale i astmatu?
... med díky svým osmotickým vlastnostem (vzniklým zahuštěním) pů-
sobí antibakteriálně, proto se využívá při léčení dýchacích cest?
... z hlediska domácího otužování je vhodnější ráno? Jde o start do no-
vého dne.
...český rekordman ve výšce měří 214 centimetrů? Řekl: „Neseženu 
auto, do kterého bych se vešel.“

V každé větě je ukrytý název zvířete. Objevíš ho?
Malá Radka prosila o sklenici vody. Podél pole vedla travnatá cesta. Kte-
rékoli maso vadí vegetariánům. Každý nový robot překvapí dovedností. 
Rychle doděláme dvě další krabice. Velké vedro zdraví neprospívá. Ma-
minka vedla malou dcerku za ruku. Obě sestry se zase setkaly. Bohužel 
vaše přání nesplním. Zavolej sestru nebo bratra.
Znáš názvy řek?
Metropole Plzeňského kraje Plzeň leží na soutoku čtyř řek. Doplníš je s 
pomocí malé nápovědy?
M- -, Ra-----, Úh----, Ú-----
Barvomluva:
červená – vzrušující, energická, prudká, silná, mocná, je spojena s ob-
razem ohně, krve,
nebezpečí, lásky a tajnůstkářství

Řešení na str. 24
připravil Mgr. Pavel Pátek

Sraz Citroënů představí zcela nový typ kachny
Bíliňané letos uvidí, co jiná veřej-
nost ještě neviděla! V rámci le-
tošního srazu Citroënů bude totiž 
odhalen zcela nový jedinečný vůz 
z dílny Jaryna Hořavy. Ten se spe-
cializuje na výrobu nových unikát-
ních vozů na podvozku takzvané 
kachny, tedy notoricky známého 
typu malého Citroënu. “Rám, mo-
tor a převodovka je zachována, ale 
karoserie bude zcela jiná. Nikdo z 
řad veřejnosti tento vůz ještě nevi-
děl, účastníci srazu budou mít tedy 
jedinečnou příležitost se s ním se-
známit jako první,” uvedl jeden z 
organizátorů srazu Jakub Jakl.
Sraz Citroënů v Bílině se uskuteč-
ní 13. až 15. července. Sobota 14. 
července bude určená právě veřej-
nosti. Ti si budou moci prohléd-
nout vystavené vozy před budovou 
stáčírny na Kyselce. Vnitřní dvůr 
stáčírny zaplní výstava vojenské 
a četnické techniky. K vidění tam 

budou dobové zbraně, ale i vozidla. 
Zajímavostí jistě bude motocykl 
Indian. Do Bíliny se letos sjedou 

majitelé Citroënů jak z Čech, tak 
i ze Slovenska, Německa, Švýcar-
ska či Polska. Spanilá jízda vyjede 

krátce po desáté hodině dopoledne 
z Bíliny do Duchcova, kde si účast-
níci prohlédnou zámek a bude tam 
také výstava vozů. Poté se vrátí zpět 
do Bíliny, kde na ně čeká prohlídka 
stáčírny a doprovodný program. 
“K jízdě v konvoji rádi přivítáme i 
jiné značky veteránů než Citroëny. 
Majitelé těchto vozů se mohou při-
pojit a jet s námi,” řekl Jakub Jakl. 
V rámci výstavy se v odpoledních 
hodinách na Kyselce uskuteční i 
komentovaná přehlídka, při které 
se lidé dozví zajímavosti z bohaté 
historie výroby takzvaných kachen. 
“Letos uplynulo 70 let od spuštění 
prodeje tohoto typu, je tedy oprav-
du co vyprávět,” dodal organizátor. 
Na programu dále bude zvolení 
nejsympatičtějšího vozu. 
Podrobný časový harmonogram 
bude k dispozici na facebookových 
stránkách města Bíliny i organizá-
torů.                                               (pn)

INZERCE

INZERCE
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Vypalování trávy je zakázané a nebezpečné

Dobrý anděl pomáhá rodinám z Bíliny

Pokrmy z bistra přijdou vhod doma i na cestě

Salon Annabell mazlíčky zkrášlí i nasytí

Nastaly teplé měsíce a je dobré si 
připomenout nebezpečí, které z 
hlediska možnosti vypuknutí po-
žáru v této době nejčastěji hrozí. 
Jsou to rozsáhlé požáry trávy a 
dalších porostů. Příčinou je vypa-

Sedm rodin z Bíliny a dalších 65 
rodin z Teplicka již dostalo fi-
nanční podporu nadace Dobrý 
anděl, která pomáhá také rodinám, 
v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. Díky každoměsíč-
ním příspěvkům dárců – Dobrých 
andělů – mohou všechny těžkosti 
zvládat lépe alespoň po finanční 
stránce. Pomozte najít další rodi-

V ulici Želivského nově funguje 
bistro Hanoi, které nabízí převážně 
vietnamské pokrmy. V příjemném 
prostředí klasického bistra si mo-
hou lidé posedět a sníst si objedna-
né jídlo, nebo si ho mohou odnést s 
sebou. “Nabízíme také rozvoz jídel 
po městě. Vše, co máme v nabídce, 
si lidé mohou nechat dovézt do po-
hodlí svého domova,” uvedl provo-
zovatel Pavel Hung. 
Nabídka pokrmů je široká, ná-
vštěvníci si mohou vybrat z jídel 
s kuřecím, vepřovým i hovězím 

Zdravé krmení psů i koček nemu-
sí být velkým problémem, stačí se 
poradit a mít z čeho vybrat. Právě o 
nejrůznější kvalitní krmiva pro psy, 
kočky, hlodavce i ptáky rozšířila 
sortiment Jana Roučková ve svém 
salonu Annabell v Litoměřické uli-
ci. “Nově nabízíme jak kvalitní kr-
mivo v různých cenových kategori-
ích, tak i pamlsky, hračky, vodítka, 
obojky, postroje či pelíšky a další 
chovatelské potřeby,” vyjmenovala 
majitelka salonu. 
Lidé si mohou vybrat superprémi-
ová i prémiová krmiva, konzervy, 

lování staré trávy.  Plošné vypalo-
vání staré trávy i ostatních porostů 
je zákonem o požární ochraně za-
kázáno. Fyzické osobě, která vypa-
luje porosty, lze uložit pokutu do 
výše 25 tisíc korun. Hrozí nebezpe-

ny, které tuto podporu potřebují. 
„Dětí s vážným onemocněním, 
jejichž rodiny by potřebovaly fi-
nanční podporu, je mnohem více. 
Rodiče často neví, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejvíce 
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spo-
luzakladatel nadace Dobrý anděl. 
„Některým rodinám poradí lékaři 
či sociální pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc doporučí 
pacientské organizace. K mnohým 
z nich se ale i přesto tato informace 
nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý mě-

masem. Z příloh jsou k dispozici 
nudle, rýže i hranolky. Jídla jsou 
ochucená typickým vietnamským 
kořením, doplněná o čerstvou ze-
leninu. “Všechny potraviny, které 
používáme, jsou čerstvé, nevaříme 
z polotovarů, vše připravujeme pro 
zákazníka přímo v restauraci,” do-
plnil Pavel Hung. 
V bistru je šestnáct míst k sezení, 
otevřeno je od pondělí do soboty 
od 9 do 21 hodin, v neděli se zavírá 
v 18 hodin. 

(pn)

kapsičky, ale i dobrůtky třeba ze 
sušeného masa nebo na čištění 
zubů. Při výběru záleží jak na věku 
zvířete, tak i na jeho specifických 
potřebách. “Pro štěňata doporu-
čuji spíše superprémiová krmiva 
ve formě granulí. Pro zvířata, která 
mají veterinární dietu ze zdravot-
ních důvodů, krmiva nemáme, ty 
jsou k dostání pouze u veterinářů, 
ale nabízíme například granule 
vhodné pro zvířata s citlivým trá-
vením nebo pro seniory,” vysvětlila 
Jana Roučková s tím, že granulova-
ná krmiva mohou lidé doplňovat 

čí přenesení požáru na jiný objekt 
nebo plochu podobnou té spalova-
né, a to po povrchu suché vegeta-
ce, zanesením ohně větrem nebo i 
proudy horkých spalin s jiskrami 
a přenesením ohně v podloží. Po-
slední nebezpečí je aktuální zvláště 
v lesích nebo na plochách, kde je 
silnější vrstva lesní hrabanky nebo 
nedostatečně mineralizovaných 
zbytků organických látek z dřívější 

síc podporují rodiny s nezaopat-
řenými dětmi, které zasáhlo vážné 
onemocnění. Typicky se jedná o 
onkologické onemocnění, selhání 
ledvin či jater, vážné metabolické 
poruchy, nemoc motýlích křídel, 
cystickou fibrózu a další těžká 
kombinovaná postižení. Kromě 
dětských pacientů podporují také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let 
fungování nadace podpořili dárci 
více než 5 200 rodin z celé České 
republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, 

konzervami nebo kapsičkami. “Je 
to takové přilepšení pro mazlíčky, 
ale lidé musejí počítat s denní krm-
nou dávkou a pak tedy snížit dávku 
granulí, aby zvířátka netloustla,” 
dodala.  
Bohatá je hlavně nabídka krmiv 
pro kočky, ty jsou více vybíravé než 
pejsci. K dostání jsou tedy granule 
třeba s jehněčí či kachní příchutí. 
Celý sortiment navíc chystá maji-
telka obchodu nadále rozšiřovat. 
“Záleží na poptávce zákazníků, po-
kud se budou zajímat o sortiment, 
který nyní nevedeme, samozřejmě 

vegetace. Takový oheň může dopu-
tovat na vzdálenost desítek metrů a 
objevit se i po několika dnech. Bo-
hužel může nastat i udušení lidí v 
kouři a uhoření při nezvládnutém, 
původně jen malém kousku vypa-
lované plochy.

Lukáš Marvan
Hasičský záchranný sbor 

Ústeckého kraje

neváhejte jí pomoc nadace dopo-
ručit. Kontakt je velmi jednoduchý 
– stačí zavolat nebo napsat e-mail a 
pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří 
andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem. 
Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít při-
spívat. Vaše finanční pomoc bude 
rodinám odeslána do posledního 
haléře. Díky svému Andělskému 
účtu si navíc můžete přečíst kon-
krétní příběhy rodin, kterým po-
máháte.

Markéta Křížová
Dobrý anděl, nadace

se na něj můžeme také zaměřit. V 
budoucnu plánujeme i nabídku 
různých antiparazitních produktů, 
na které je zapotřebí mít povolení k 
prodeji,” řekla Jana Roučková.
V salonu Annabell si lidé mohou 
kromě pořízení chovatelských po-
třeb i nechat zkrášlit svého mazlíč-
ka. Majitelka jednak stříhá psy, ale 
také nabízí třeba jen koupání pro 
chlupáče velkých ras, jejichž čištění 
třeba v panelákové koupelně ne-
musí být zrovna snadné. 

(pn)
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Akademie domu dětí a mládeže představila 
možnosti trávení volného času

Tanečníci, výtvarníci i bojovníci 
z Domu dětí a mládeže v Bílině 
se představili při akademii v Kul-
turním domě Fontána. K vidění 

byly obrazy umělců z výtvarného 
kroužku, výrobky dětí a hlavně ne-
spočet různých tanečních vystou-
pení. Navíc se ukázali i mladí gym-
nasté nebo bojovníci kendó. 
Cílem příjemného odpoledne bylo 
představit veřejnosti různé krouž-
ky domu dětí a mládeže, a to nejen 
při živém vystoupením, ale také 
formou rozhovorů s lidmi, kteří 
kroužky vedou, i při různých vi-
deoprezentacích. “Nemohli se zde 
představit všechny kroužky, které v 

domě dětí a mládeže máme, je jich 
totiž více než osmdesát,” podotkla 
ředitelka Krista Sýkorová, která při 
zahájení odpoledne vřele děkovala 
zaměstnancům i externím pracov-
níkům. “Velmi jim děkuji za práci, 
kterou odvádějí. Je plná veliké-
ho nasazení, nápadů a času. Naše 
zařízení nyní navštěvuje zhruba  
1 200 členů kroužků, což dokazuje, 
že je námi nabízené činnosti baví a 
chodí k nám rádi,” dodala. Zaměst-
nancům za jejich úsilí poděkoval 

také starosta města Oldřich Bube-
níček a předal jim malé dárečky.  
Při akademii se představily děti od 
předškolního věku až po mladist-
vé. Byly k vidění roztomilé výkony 
těch nejmenších i perfektní cviče-
ní či tanec starších dětí. Při ukáz-
ce tréninku Kendó se ale ukázali  
i dospělí. Vstupní halu kulturního 
domu zaplnily obrazy dětí z vý-
tvarného kroužku i výrobky dětí  
z korálků, pěnovky a jiné. 

(pn) 

V BÍLINĚ
POSLOUCHÁME SEVER
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V programování se děti z Bíliny neztratí

Senioři se užili pobyt v aquaparku

Rekondiční pobyt byl plný procedur i výletů

Den matek oslavili besídkami

Poděkování

V organizacích města se konají přednášky pro seniory

Do robosoutěže v ČVUT se druž-
stvo mladých programátorů z 
Domu dětí a mládeže v Bílině při-
hlásilo hlavně s cílem zjistit, jak 
taková veliká soutěž vypadá, a jak 
je organizovaná. Původně bylo 
přihlášeno šedesát týmů z celé 
ČR, většinou již „otrkaných“ z mi-
nulých let. Většinou to byli kluci 
- deváťáci z gymnázií nebo ze škol 
s rozšířenou výukou. Nakonec jich 
dorazilo 54, včetně našich dvou 
týmů – Botíků a Kalamity.
Úkolem bylo postavit a naprogra-
movat robota tak, aby se na každém 
modrém poli otočil přesně dopra-
va, na červené doleva a na každé 
druhé zelené položil dílek staveb-
nice. Úkol zdánlivě jednoduchý. 
Jenže nejdříve musí colour senzor 

V dubnu se senioři Pečovatelské služby, Klubu důchodců 1 a 2 zúčastnili 
výletu do aquaparku v Marienbergu v SRN. V Aquaparku senioři pobyli 
dvě hodiny, využili vnitřní i venkovní vyhřívané bazény, z toho jeden se 
slanou a jeden se sladkou vodou. Dále vyzkoušeli vířivku a další atrakce, 
například divokou řeku či umělé vlnobití. Po té se přesunuli do obchodní-
ho domu, kde měli možnost si nakoupit. Výlet se všem moc líbil.

za Pečovatelskou službu Bílina
Eva Drégrová

Senioři z klubů důchodců oslavili Den matek. Ženám do Klubu důchodců 
2 v Havířské ulici k příležitosti Svátku matek zazpívali a zahráli učitelé a 
žáci ze ZUŠ Gustava Waltera v Bílině. S blahopřáním se přidali také druhá 
místostarostka Zuzana Bařtipánová, tajemník městského úřadu Ladislav 
Kvěch a pracovnice Pečovatelské služby, které obstaraly občerstvení. Osla-
va se uskutečnila také v Klubu důchodců 1 v Aléské ulici. U této příleži-
tosti také popřáli jubilantům. Poblahopřát jim přišli druhá místostarostka 
Zuzana Bařtipánová a tajemník městského úřadu Ladislav Kvěch. O pro-
gram se postaraly děti s učiteli ze ZUŠ Gustava Waltera a děti z MŠ Aleská. 
Oslava svátku matek pokračovala při hudbě a tanci.

Eva Drégrová

Pečovatelská služba velmi děkuje dětem ze základních škol, které pravi-
delně připravují program pro seniory z klubů důchodců i z Pečovatelské 
služby. V letošním roce se na programu hlavně podílely děti ze základní 
školy v Aléské ulici a ze základní umělecké školy v Bílině. Také  děkujeme 
městu Bílina za finanční podporu při nejrůznějších akcích, které Pečova-
telská služba připravuje pro své klienty i pro členy klubů důchodců.

Pracovnice Pečovatelské služby 

V klubu důchodců a pečovatelské službě se pravidelně konají přednášky 
pro seniory se zaměřením na zdravotní stav v seniorském věku. Předná-
šející je zdravotnice Naděžda Maurerová, která má přednášky pečlivě při-
pravené a v závěru je připravená odpovídat na dotazy seniorů.

Markéta Kalivodová, Eva Drégrová
Pečovatelská služba

přečíst správně barvy, už to je často 
problém. Otočit robota přesně o 90 
stupňů je o vytrvalosti, hraje zde 
roli rozchod robota, tření a občas 
se může zachytit o hranu hřiště, o 
překážku, záleží i na stavbě robota. 
Zbývalo postavit nějaký funkční 
zásobník na kostičky, ze kterého na 
povel kostička vypadne, a ještě vy-
myslet povel, aby to bylo na každé 
druhé kostičce - to už byl opravdu 
úkol pro programátory. Samozřej-
mě pro kluky, kteří programují již 
několik let Baltíka, to nebyla žádná 
překážka.
V dubnu jsme tedy vyrazili do Pra-
hy, vybavení notebooky a postave-
ným roboty v plastových boxech. 
Naši kluci očividně patřili mezi ty 
nejmladší. 

Botíci měli svůj den, zapomněli si 
nejnovější program, a když to už 
dali nějak dohromady a robot jim 
vcelku fungoval, tak se jim ho po-
vedlo shodit na zem. Přesto se sna-
žili ze všech sil bojovat, ale za tak 
velké chyby se samozřejmě platí. 
Po dvou kolech už bylo jasné, že na 
finále nedosáhnou, skončili na 28 
místě, ale nebyli zdaleka poslední.
Za to Kalamita vypadala dobře – 
po prvních rozjezdech byla na 7. 
místě. Hned při další rozjížďce však 
spadli do pole poražených. Navíc je 
porazil tým Banánové rolky, s čím 
se nehodlali smířit. Následovala sé-
rie čtyř vítězství a s ní i nádherné 
3. místo.
Hned druhý den po velmi úspěšné 
soutěži v ČVUT jsme u nás v DDM 

uspořádali Robosoutěž pro pozva-
né školy a organizace. Sešly se tu 
děti z TIB Praha, Bíliny a Hodkovic 
nad Mohelkou. Protože děti nemě-
ly na stavbu a programování příliš 
mnoho času, tak jsme zvolili jed-
nodušší variantu, a to robosumo. 
Pravidla připravil a hlídal vedoucí 
Ondra z TIB. Všem týmům velmi 
dobře poradil, jak mají robota po-
stavit, na co si dát pozor při progra-
mování. Samotná soutěž propukla 
o desáté hodině v sobotu dopoled-
ne. Bohužel naše týmy příliš neu-
spěly, ale to vůbec nevadilo, smy-
slem bylo, aby si to děti užily, aby 
se mezi sebou seznámily a naučily  
se zase něco nového. 
 

Eva Klasová, DDM Bílina

Začátkem května 
se senioři z Klu-
bu důchodců I 
Aleská zúčastnili 
rekondičního po-
bytu v hotelu MAS 
v Sezimově Ústí. 
Každý obdržel 
balíček procedur, 
který obsahoval 
ranní cvičení, zá-

bal a masáž zad, přístrojovou ma-
sáž chodidel, uhličitou koupel a 
cvičení v bazénu s instruktorem. 
Dále byl připraven pěkný výlet do 
Tábora a kláštera v Klokotech. Kdo 
chtěl výletů více, mohl si dokoupit 
u delegáta výlet do Čapího hnízda, 

Českého Šternberku nebo do Dačic 
a Slavonic. 
Pro seniory byl také připraven ve-
černí program, který využila větši-
na seniorů. Zahráli si Bingo, pro-
běhl turnaj v bowlingu a na dvou 
tanečních zábavách si společně 
všichni zatančili a zazpívali. Vyda-
řilo se nám počasí, které lákalo k 
procházkám na Kozí hrádek nebo 
k Benešově vile. Senioři se vrátili 
domů spokojení, a proto patří po-
děkování delegátovi v hotelu panu 
Navrátilovi a celému personálu, 
který se o bílinské seniory příklad-
ně staral.

Eva Drégrová
Pečovatelská služba Bílina
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městem Bílina jako příjemcem dota-
ce. Předmětem dodatku je poskytnutí 
doplatku dotace ve výši 113.600 Kč na 
zajištění lékařské pohotovostní služby.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na Bílinsku, dle návrhu předloženého 
odborem dotací a projektů.

  Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 06.02.2018 
do 16.04.2018.

Vydalo:
  Obecně závaznou vyhlášku  

č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 51/2002 – řád veřej-
ného pohřebiště.

Vzalo na vědomí:
  Dotazy člena zastupitelstva města, 

Ing. Jindřicha Brunclíka, z 22.03.2018, 
včetně odpovědí na jednotlivé otázky.
Zápis z jednání kontrolního výboru  
z 16.04. a zápis z finančního výboru  
z 23.04.2018.

Stanovilo:
  29 členů zastupitelstva města na vo-

lební období 2018–2022, v souladu s  
§ 67 a § 68 zákona č. 128/2000 o ob-
cích, v platném znění.

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, konaném 26. dubna 2018, mimo jiné:

Rada města na své 11. schůzi konané 2. května mimo jiné:

Schválilo:
  Přijetí státního příspěvku z Kraj-

ské pobočky úřadu práce ČR ve výši 
1.776.000 Kč na výkon pěstounské 
péče v roce 2018.

  Navýšení rozpočtu odboru správ-
ních a vnitřních věcí o částku 1.925.000 
Kč přijetím neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb v roce 2018. 
Dotace je určena na poskytování so-
ciálních služeb Pečovatelskou službou 
Bílina v roce 2018.

  Přijetí neinvestiční dotace ve výši 
113.600 Kč od Ústeckého kraje jako 

doplatek dotace na zajištění lékařské 
pohotovostní služby v roce 2018 ve 
spádové oblasti města Bíliny.

  Přijetí zálohy na neinvestiční dota-
ci od Ministerstva práce a sociálních 
věcí z Operačního programu Zaměst-
nanost na projekt „Tvorba strategic-
kých dokumentů města Bílina“ ve výši 
1.834.731,38 Kč a předfinancování 
projektu ve výši 1.883.000 Kč z přebyt-
ku hospodaření.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace ze schváleného rozpočtu města 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a Podkrušnohorským gymnáziem 
Most, příspěvková organizace jako pří-
jemcem, ve výši 350.000 Kč na provoz-
ní náklady budovy gymnázia v Bílině 
v roce 2018.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace ve výši 50.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Mysli-
veckým spolkem Bořeň Bílina, z. s., 
jako příjemcem na chod Mysliveckého 
spolku Bořeň Bílina, z. s.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 35.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a církevní organizací Oblastní cha-
rita Most, jako příjemcem, na projekt 
Centrum „Rodina v tísni“.

  Poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu města Bílina v rámci pro-

gramu Regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2018 společnosti 
Bohemia Healing Marienbad Waters, 
a. s. na akci s názvem „Restaurování 
středového památníku F. A. Reusse“ ve 
výši 35.000 Kč.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 180.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a spolkem Most k naději, z. s., 
jako příjemcem, na projekt „Terénní 
protidrogový program pro okres Most, 
Teplice a Louny v roce 2018“.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 25.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a spolkem Most k naději, z. s., jako 
příjemcem, na projekt „Linka duševní 
tísně 2018“.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 1.660.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a Hornickou nemocnicí s polikli-
nikou, s. r. o., v Bílině jako příjemcem 
na projekt „Lékařská pohotovostní 
služba pro rok 2018”.

  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace na 
zabezpečení lékařské pohotovostní 
služby v roce 2018 ve spádové oblasti 
města Bíliny, uzavřené mezi Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem dotace a 

Uložila:
  Tajemníkovi městského úřadu při-

pravit návrh smlouvy o zprostředková-
ní burzovních komoditních obchodů 
na zprostředkování nákupu dodávky 
elektřiny v napěťové hladině nízkého 
napětí a dodávky plyn pro organizace 
města a městský úřad pro rok 2019 až 
2020.

Schválila:
  Navýšení rozpočtu Městské knihov-

ně Bílina, o dotaci z dotačního pro-
gramu Ministerstva kultury – VISK 3 
– „Přechod z knihovního systému Cla-
vius na systém Tritius“ ve výši 210.000 
Kč.

  Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická výši 
20.000 Kč na uskutečněný výjezd na 
lyžařský výcvik, kterého se účastnilo 
20 žáků.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 9.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a 
Dětským domovem a Školní jídelnou, 
Tuchlov 47, jako příjemcem na úhradu 
akci „Nejmilejší koncert“.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 8.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a panem Jindřichem Luňákem 
jako příjemcem na náklady spojené 
s ozvučením a osvětlením muzikálu 
„Jakoubek“, který se konal na hradě v 
Kostomlatech pod Milešovkou.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 40.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a panem Jakubem Jaklem jako pří-
jemcem na náklady spojené s pořádá-
ním akce „Setkání přátel vozů Citroen“ 
– 6. ročník, která se koná 13.07.2018–
15.07.2018 v Bílině.

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina, jako obdarovaným 
a panem Romanem Šebkem, IČ 
42110921, jako dárcem na přijetí věc-

ného daru ve výši 2.100 Kč ve formě 
vína na slavnostní vernisáže pořádané 
Informačním centrem Bílina v Galerii 
Pod Věží.

  Uzavření smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání mezi paní Jitkou 
Musilovou, bytem Bílina, jako nájem-
cem a městem Bílina jako pronajímate-
lem. Předmětem smlouvy je pronájem 
prostoru sloužícího podnikání na adre-
se Mírové náměstí 46, pro využití jako 
poskytování služeb – manikúra, nehto-
vá modeláž s účinností od 01.06.2018.

  Uzavření smlouvy na provádění 
vnitřní ostrahy objektu Městského úřa-
du Bílina a informační služby pro veřej-
nost mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a společností DISCRET TS, s. r. 
o., jako zájemcem.

  Zřízení 2 pracovních míst pro APK 
a jedné dohody o provedení práce 
pro mentora v rámci projektu MVČR 
„Bílina – asistent prevence krimi-
nality 2018–2020“ od 14.05.2018 do 
31.12.2020 a současně zřízení 6 pra-
covních míst pro APK a jedné doho-
dy o provedení práce pro mentora v 
rámci projektu z Operačního progra-
mu Zaměstnanost „Asistenti prevence 
kriminality v Bílině“ od 01.07.2018 do 
30.06.2021.

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a 
společností Bohemia Healing Marien-
bad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž 
předmětem je přijetí Bílinské kyselky v 
celkové hodnotě 1.366,20 Kč vč.

  Uzavření smlouvy o poskytová-
ní pracovnělékařských služeb mezi 
městem Bílina jako zaměstnavatelem 
a společností Hornická nemocnice s 
poliklinikou, s. r. o., Pražská 206/95, 
Bílina, jako poskytovatelem pracovně-
lékařských služeb.

  Uzavření smlouvy o poskytování 
pracovnělékařských služeb mezi měs-
tem Bílina jako zaměstnavatelem a 
MUDr. Jaroslavem Čermákem, všeo-

neschopného nebo nařízení karantény 
v důsledku podílení se v obecném zá-
jmu na hašení požáru, na provádění 
záchranných nebo likvidačních prací 
anebo na plnění úkolů ochrany obyva-
telstva, kteří byli povolaní operačním a 
informačním střediskem integrované-
ho záchranného systému, a to ve výši 
19.100 Kč/měsíc.

Vzala na vědomí:
  Žádost spolku FK Bílina, z. s., na 

kompletní výměnu oplocení hřiště s 
umělou trávou a ukládá vedoucímu 
odboru nemovitostí a investic zajistit 
podklady pro realizaci akce.

  Dopis České pošty, s. p., resp. pana 
Ing. Lukáše Pejřimovského,týkající se 
problematiky parkování před provo-
zovnou České pošty, s. p., umístěné na 
Mírovém náměstí v Bílině.

  Pozvání primátora Statutárního 
města Kladna, Mgr. Milana Volfa, na 
společné setkání představitelů statu-
tárních měst, městských částí, měst, 
městysů a obcí, týkající se zkušeností 
úřadů s vyhlášením opatření obecné 
povahy, a zároveň pověřuje paní Ven-
dulu Vodičkovou, místostarostku měs-
ta a zástupce odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví účastí na tomto setkání.

  Zápisy z komise pro investiční akce 
z 16.04.2018 a 23.04.2018 a zápisy z ko-
mise pro bezpečnost a prevenci krimi-
nality z 31.03.2018 a 11.04.2018.

becným praktickým lékařem, se sídlem 
Za Chlumem 733/2, Bílina jako posky-
tovatelem pracovnělékařských služeb. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
města.

  Stanoviska bytové komise dle zápisu 
z 18.04.2018.

Souhlasila:
  S realizací projektu s názvem „Du-

hová škola 2018–2020“, který bude 
realizován na ZŠ Lidická v období 
01.09.2018–31.08.2020.

  S navrženým postupem odboru 
nemovitostí a investic – nechat nain-
stalovat stožár veřejného osvětlení k 
přechodu současně s realizací rekon-
strukce ulice 5. května, kdy dojde také 
ke kompletní výměně veřejného osvět-
lení v celé ulici.

Rozhodla:
  Zadat veřejnou zakázku malého roz-

sahu na projekční práce pro „Opravu 
elektroinstalace HNsP, Bílina“ přímým 
zadáním firmě RELAN, s. r. o., Teplice.
Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce „Havarijní stav 
budovy – regulační stanice plynu, Bíli-
na – Kyselka“ přímým zadáním firmě 
Diomonta, s. r. o., Praha 7.

  Zadat plnění veřejné zakázky na sta-
vební práce s názvem „Rekonstrukce 
komunikací v ulici 5. května – Bílina 
– Újezd“ dodavateli HERKUL, a. s., 
Obrnice.

  Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v 
lokalitě Bezovka – Bílina“, společnosti 
Bilfinger Euromont, a. s.
Stanovila:

  Výši měsíčního platu pro členy 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Bílina k výpočtu nemocenského za ka-
lendářní den pro uznání dočasně práce 

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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Své krásné životní jubileum 80 let oslavila 27. 
května paní

Liduška Pechová

Ať ti všechno vychází, co sama si nejvíc přeješ a i když 
slunce někdy zachází, tak ať se pořád směješ. Zdraví, 
štěstí více, neboť bez nich bys byla jak knot bez svíce. 
Všechno jen to nejlepší ti naše zlatá maminko ze srdce 
přejí dcera Naďa, syn Milan, vnučky Romanka a Katka 

s rodinami. 

Dne 4. června oslavil své 75. narozeniny 

Pavel Růžička

K Tvým krásným kulatým narozeninám přejeme 
mnoho štěstí a zdraví.

Manželka Alenka s rodinou a Martin 
s mamkou.

Dne 21. června oslaví manželé 

Lidmila a Herbert Tillovi 

z Bíliny své krásné životní výročí
DIAMANTOVOU SVATBU.

Srdečně jim blahopřejeme, děkujeme jim za 
všechno, co pro nás udělali a přejeme ještě hodně 
společných let ve zdraví mezi námi. Dcera Ludmila, 

Vladimír, vnučka Jana s přítelem, pravnoučata 
Mareček a Jiřík.

Dne 24. června uplynou čtyři roky, 
kdy nás navždy opustil manžel, dědeček 
a kamarád

Bedřich Baxa
Stále vzpomíná rodina i přátelé.

Kdo žije v srdcích svých milých, není 
mrtev, je jen vzdálen.

Dne 11. června uplynul rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn 

Vít Vasserbauer
Odpočívej v pokoji, stále vzpomínáme.

Dne 2. června 2018 uplynuly 2 roky, 
kdy nás navždy opustil pan 

Jan Citrák
 
Stále vzpomíná manželka, děti, 
vnoučata a příbuzní. 

Dne 2. července 2018 uplyne rok, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

Miroslav Horák
S láskou vzpomínají manželka Květa 
s rodinou.

Dne 3. června vzpomeneme nedožité 76. narozeniny našeho tatínka pana 
Ladislava Košťála 

z Bíliny a dne 4. června vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší maminky paní 
Miloslavy Košťálové 
z Bíliny.

Jménem zarmoucené rodiny děti Alena a Ruda.

Stále vzpomínáme na našeho milovaného 
manžela, tatínka a dědečka 

Jana Pokorného,
který tragicky zahynul dne 20. června 2014
v Bílině v Důlní ulici na stavbě haly pro staveb-
ní společnost se sídlem v Bílině Na Větráku. 
Tiše vzpomínají manželka Jaroslava, dcery 
Dana a Pavla s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut

Dne 2. června uplynulo již 16 let, kdy 
nás navždy opustil pan

Josef Seidl
S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínka
Dne 16. června uplynou dva roky, kdy 
nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a dědeček 

Jiří Weiss
Odpočívej v pokoji, stále vzpomínáme.
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Sklad hutního materiálu 
Teplice - Novosedlice 

přijme

SKLADNÍKA. 
Výhodou jeřáb., vazač., 

palič. průkaz, VZV.                                         
Tel.: 602 599 885, 

novosedlice@technimat.cz

Český hydrometeorologický ústav hledá pozorovatele srážkoměrné stanice v obci Bílina
Pozorovatel měří denně v 8 hodin SELČ množství srážek (v zimě v 7 hodin SEČ a navíc i výšku sněhové pokrývky) a během dne 
zaznamenává průběh, intenzitu a charakter atmosférických jevů (např. déšť, bouřku, mlhu, silný vítr…). Naměřené a napozorované 
údaje pozorovatel zapíše do deníku a po ukončení měsíce odešle formou výkazu do ČHMÚ v Ústí nad Labem. Předpokladem pro zří-
zení meteorologické stanice je vhodný pozemek (stačí i menší zahrada u rodinného domu, která není zastíněna stromy, pro umístění 
srážkoměru), pečlivost a celoroční přítomnost pozorovatele (možný zástupce). Tato pozorovatelská činnost je odměňována částkou 
4 836 Kč btto/rok a je vhodná zejména pro důchodce nebo pracující, kteří vykonávají svou činnost z domova.
 Prosíme  zájemce, aby se obrátili na paní Vavřichovou (tel.: 472 706 028, e-mail:vavrichova@chmi.cz) nebo na Ing. Richterovou 
(tel.: 472 706 021, e-mail:dasar@chmi.cz).

INZERCE

Město Bílina vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ ODBORU 
NEMOVITOSTÍ A INVESTIC
na plný úvazek, dobu neurčitou.
Platové zařazení v 11. plat. třídě, 

rozpětí tarifu od 20 450 do 30 750 
korun plus stanovený příplatek za 

vedení a po zapracování poskytnutí 
osobního příplatku včetně zam. 

benefitů.
Přihlášky zasílejte do 18. června 
v obálce označené VŘ - vedoucí 

ONI - neotvírat. Doručit osobně do 
podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat 
na adresu: Městský úřad Bílina, 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. 

Více informací na www.bilina.cz
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Bílinští střelci již sbírají cenné kovy

Atletická sezóna je v plném proudu

Medailové žně kendó Bílina z Vídně

Střelci bílinského SSK 0715 v disci-
plíně Libovolná pistole 60 ran na 50 
metrů (dále jen LP60) vykročili do 
jarní sezóny více než dobře. Hned v 
prvním závodě O Pohár hejtmana 
Karlovarského kraje, který se konal 

Zahajovačky, Májové závody, mí-
tink v Žitavě, Youth Athletics v Ko-
líně, Bílinské víceboje, první kola 
závody družstev mládeže. Hned 
několik závodů čekalo na bílinské 
atlety v úvodu sezóny. Atletická se-
zóna začala zostra a modrobílí chtějí 
zúročit takřka půlroční přípravu.
Úvod sezóny patří v Ústeckém kra-
ji vždy zahajovacím závodům. Ne 
jinak tomu bylo i v Bílině, kde se 
pořádají tradiční závody poslední 
dubnovou sobotu. Otestovat svoji 
formu na netradičních tratích při-
jelo celkem 153 závodníků. Byly k 
vidění zajímavé souboje, které při-
nesly posuny v historických klubo-
vých tabulkách, kdy bylo překonáno 
hned několik vousatých klubových 
rekordů.
Mladší žactvo ten samý den absol-
vovalo mezinárodní mítink v Žita-
vě. V nebývalé konkurenci čítající 
přes 600 závodníků se bílinští ne-
ztratili a přivezli několik cenných 
kovů. 1. místo – Dang Linh Thao 
(800m), 2. místo Klára Procházková 
(800m), Prokop Sebránek, 3. místo 
- Rozárka Miklošová (dálka), Vikto-
rie Nováková (800m), Sebránková 

z Rakouska, Čech, Německa, Chor-
vatska a Maďarska. Ve všech kate-
goriích jednoznačně kralovali děti 
a junioři z České republiky, všechny 
tyto kategorie také české děti vyhrá-

8. dubna v Sokolově, zvítězil v kate-
gorii muži LP60 Milan Zábranský s 
513 body a druhý skončil Jiří Fili-
povský ml. V kategorii senioři LP60 
obsadil druhé místo Pavel Hubáček.
Na dalších závodech (ve stejné dis-

Ema (kriket), Klárka Červenková 
(800m), Barbora Vavreinová (kri-
ket), Anička Portová (kriket), štafe-
ta na 4 x 100m ve složení Pešková 
Veronika, Motejlová Kristýna, Dang 
Thao linh, Sebránková Ema.
Týden na to se u nás pořádaly tra-
diční bílinské víceboje. Pomalu a 
jistě se z nich stávají závody repub-
likového významu. V soutěži vše-
strannosti přijelo porovnat síly 213 
závodníků. Nechyběly dresy Slavie 
Praha, Dukly Praha či dalekých 
Otrokovic. Navzdory větru byly 
k vidění pěkné souboje a výkony, 
kdy opět Ema Sebránková a Kamila 
Frontzová posunuli klubový rekord 
v sedmiboji a pětiboji. Celkovou ví-
tězkou kategorie žen se stala Kamila 
Frontzová. Druhé místo obsadil v 
žácích Aleš Slouka a v mladších žá-
kyních Ema Sebránková.
Nyní nás čekají závody družstev – 
mládež v rámci krajského přeboru a 
dospělí hostí na domácí půdě první 
kolo II. ligy. Přípravné závody uká-
zaly, že naši atleti mají dobrou for-
mu a že v přípravě nic nezanedbali. 
Máme se tedy na co těšit!

Jiří Nechvátal

Oddíl kendó SanDóMon Bílina se 
v dubnu zúčastnil tradičních závo-
dů ve Vídni - Donau cup 2018. Po-
prvé v historii pořádali Rakušané i 
dětské závody, na které se sjely děti 

ly. Zástupci našeho oddílu se roz-
hodně neztratili. V kategorii 6 až 7 
let získala své první zlato vůbec Jo-
hana Ziegelheimová, v kategorii 12 
až 13 let Jan Neumann získal bronz 
a Petr Hegenbart Fighting Spirit 
(cena rozhodčích za projevené na-
sazení a techniku). V kategorii 14 
až 17 let Martin Dunka jednoznač-
ně bez zaváhání zvítězil, Petr Bureš 
pak osadil ve stejné kategorii třetí 
příčku. 
Kategorii 8 až 10 let, kterou turnaj 
začínal, poznamenaly velice nepří-
jemně chyby v organizaci, závod se 
z rozeběhnutého KO, musel opa-
kovat, k veliké smůle našeho borce 
Jiřího Ziegelheima, který původně 
porazil svého dlouholetého rivala 
Adama Kindla (Nozomi dojo) po 
dlouhém prodloužení, ale v opako-
vaném souboji už mu nestačily síly 
a Adamovi (pozdějšímu vítězi) pod-
lehl ve čtvrtfinále turnaje. V indivi-
duálním turnaji žen se naše instruk-

torka Jana Ziegelheimová krásným 
výkonem, kdy po cestě vyřadila i 
národní reprezentantky Chorvat-
ska, Maďarska a Polska, probojovala 
do finále, kde podlehla domácí Ma-
nuele Hoflehner 0:1, její návrat po 
dvouleté odmlce mezi evropskou 
špičku tak byl úspěšný. Jindřich Zie-
gelheim, po dlouhé závodní pau-
ze, nastoupil do turnaje mužů bez 
větších očekávání a podařilo se mu 
porážet o generace mladší soupeře, 
kdy podlehl až ve finále chorvatské-
mu reprezentantovi Norma Banovi 
také 0:1. Z Vídně jsme tak přivezli z 
každé kategorie alespoň jednu me-
daili, což považujeme za velmi ne-
obvyklý výkon.
Náš výjezd se uskutečnil za finanční 
podpory města Bílina, kterému dě-
kujeme za finanční podporu při této 
i jiných akcích.

Jana Ziegelheimová

ciplíně) konaných na střelnici v Ma-
nušicích 22. dubna obsadil Zábran-
ský druhé místo s 510 body, třetí 
místo vystřílel Filipovský ml. s 509 
body a nepopulární čtvrté místo zís-
kal Hubáček taktéž s nástřelem 509 

bodů. Měl jen o jednu centrovou 
desítku méně.
Gratulujeme a přejeme i dalším 
střelcům pevnou ruku a dobré vý-
sledky.

Milan Zábranský , SSK 0715 Bílina
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V Brné se fotbalistům nedařilo

Bílina padla v prodlouženém čase

Skvělý výsledek přivezli fotbalisté z Litoměřic

Utkání v Žatci bylo bez bodu

Zápas v Brné začala Bílina šancemi 
a tlakem. Po deseti minutách se do-
stali domácí k rohovému kopu, Bíli-
na udělala chybu v obsazení hráčů 
a prohrávala 1:0. O minutu později 
ztratil po kličce míč ve středu pole 
Čermák, obránci neodkopli míč a 
Bílina inkasovala podruhé. Utkání 
probíhalo podobně jako předcho-
zí zápas Bíliny v Litoměřicích. I v 
Brné Bílina dala včas kontaktní gól, 

V 92. minutě dohrávky zápasu Jí-
lové – Bílina kopali domácí rohový 
kop a hlavou do šibenice vsítili jedi-
ný gól utkání. Zklamání a frustrace 
bílinských hráčů i fanoušků nic ne-
změnily na tom, že Bílina se ocitla 
v přímém ohrožení sestupu. Přitom 
utkání bylo vyrovnané, málo šancí 

Bláznivý zápas sehrála Bílina za 
horkého letního počasí v Litoměři-
cích. Když ve 22. minutě prohráva-
la 2:0, vypadalo to na velký debakl. 
Obranná hra bílinské zálohy byla 
nulová, techničtí a rychlí útočníci 
Litoměřicka si kombinací vytvářeli 
příležitosti a jen díky velmi dobré 
práci stopérské dvojice branky ne-
přibývaly. Jiskřičku naděje vykřesal 
v 26. minutě Čermák, který po stan-
dardce hostů výborně trefil z vápna 
po zemi –1:2. V této době také hosté 
začali poznávat, že kvalita obrany 
domácích zdaleka nedosahuje úrov-
ně útoku a osmělovali se k rychlým 

V důležitém utkání v Žatci Bílina 
nezískala žádný bod. Opticky se-
hráli bílinští fotbalisté vyrovnané 
utkání, na hřišti však bylo znát, že 
Žatec se pere o body mnohem ur-
putněji. Útočníci domácích dokáza-
li po ztrátě okamžitě vyvinout tlak 
na míč a nutili Bílinu k nákopům, 
které se však tentokrát vůbec neda-
řily. Přes rychlou obranu Žatce cesta 
k bráně nevedla. Přitom pro Bílinu 

když se Tůma uvolnil v pokutovém 
území a byl sražen. Penaltu bílinský 
střelec proměnil. To bylo ve dvacá-
té minutě a tím byl gólový průběh 
utkání uzavřen. Druhý poločas 
Bílina dohrávala v křeči, hráči ne-
dokázali vymyslet kolmici a raději 
přihrávali dozadu a drželi míč až do 
ztráty. Nedařilo se nikomu, snad je-
dině Mergl odvedl svoji práci a byl 
chválen i domácími fanoušky. Ti za-

na obou stranách a body byly v Jí-
lovém k dosažení. To by všem musel 
trefit Tůma místo tyčky síť a Jílové 
by nesmělo mít v brance výborné-
ho Voseckého, který většinu brej-
ků hostů řešil odvážnými výběhy a 
hrou mimo pokutové území. Kolísa-
vá křivka výkonů Bíliny byla v Jílo-

brejkům. Těsně před koncem polo-
času však Bílina znovu inkasovala . 
Po krásném pasu a skvělém zpraco-
vání se potřetí trefil výborný Zbudil.
Druhý poločas byl festivalem ne-
proměněných tutovek Bíliny. Rychlé 
brejky do pomalé domácí obrany 
zazdili postupně Tůma, Katrenič, 
znovu Tůma a také Čermák. Ten 
však nakonec vsítil kontaktní bran-
ku, když v 69. minutě srazil nepove-
dený výkop brankáře domácích, do-
běhl těsně před branku, tam skvěle 
„vykoupal“ brankáře i obránce za-
seknutím - 2:3. K nezměrné radosti 
hostů nakonec vyrovnal v 77. minu-

bylo psychickou výhodou, že se v 
úvodu utkání poté, když obdrželi 
první branku, dokázali za minutu 
do utkání vrátit, když Merglův centr 
stáhl na prsou Tůma a trefil pravý 
dolní roh branky. Zbytek poločasu 
už gól nepadl a Bílina držela naději 
na zisk potřebných bodů. V 63. mi-
nutě však přišla ve středu pole lehká 
ztráta Procházky a pěknou střelou 
po zemi k tyči šel do vedení Žatec. 

slouží samostatnou zmínku, jejich 
tlak na rozhodčího byl enormní, 
výrazy, kterými ho častovali, snad 
ani do sportu nepatří. Rozhodčí na-
sadil volný kurz, karty příliš nedával 
a udržel tento trend až do konce. 
V prodlouženém čase sečetl bílin-
skému Podanému několik tvrdých 
zákroků bez karty a udělil mu přís-
ně červenou za faul, který byl spíše 
pouze žlutý.

vém na spodní úrovni a bylo možné 
očekávat, že v Žatci půjde nahoru. 
Bylo by to hodně třeba, protože Bí-
lina bude ve městě chmelu hrát opět 
o „šest bodů“. Uzdravený Záhradský 
snad najde rychle formu a Bílina za-
bojuje o veledůležité body.

tě Tůma z té nejmenší šance, kterou 
během zápasu měl. Zpracoval na 
hranici vápna dlouhý pas od Mer-
gla, posouval si míč podél vápna a 
hledal příležitost ke střelbě. Když 
už se zdálo, že šanci znovu spálí, 
vystřelil přesně k pravé tyči a bran-
kář nedosáhl. Zbytek zápasu hráči 
na obou stranách vydali všechny 
síly, ale výsledek se nezměnil. Pe-
naltový rozstřel zvládla lépe Bílina, 
když Kovačka chytil dvě penalty a 
vítězství potvrdil v šesté sérii Baran, 
který málem protrhl síť branky zkla-
maných domácích.

Ve snaze o vytvoření převahy pak 
hosté nasbírali čtyři žluté karty za 
zbytečné fauly a i tento fakt je brzdil 
v náročné koncovce. Domácí zkuše-
ně uhájili těsné vedení a Bílina v boji 
o udržení potřebuje nutně vítěznou 
sérii několika utkání. Ve hře je stále 
15 bodů, naděje žije. O body se však 
musí všichni poprat s plným nasa-
zením jako tým.

Brná – Bílina 2:1 (2:1)

Branky: Prousek, Králík – 
Tůma pen. Sestava Bíliny: 
Kovačka – Tirb, Mergl, Baran, 
Bečvařík - Procházka, Podaný, 
Pavlíček, Čermák – Tůma, Ka-
trenič

Střídali: Paller, Šoufek, Sku-
than

Jílové – Bílina 1:0 (0:0)
Sestava Bíliny: Vondráček 
- Bečvařík, Pavlíček, Mergl, 
Baran – Čermák, Šoufek, Po-
daný, Procházka – Katrenič, 
Tůma Střídali: Záhradský, 
Kotěšovský, Kozler, Tirb

Litoměřicko B - Bílina 3:4np 
(1:3)

Branky: Zbudil 3 - Čermák 2, 
Tůma

Sestava Bíliny: Kovačka - Beč-
vařík, Mergl, Pavlíček, Baran 
- Procházka, Podaný, Coufal, 
Čermák - Tůma, Katrenič

Střídali: Tirb, Skuthan, Paller

Žatec – Bílina 2:1 (1:1)
Branky: Bešík, Zelinka – 
Tůma
Sestava Bíliny: Kovačka – 
Bečvařík, Pavlíček, Mergl, 
Baran – Čermák, Šoufek, 
Procházka, Záhradský – Ko-
těšovský, Tůma
Střídali: Rokos, Podaný, Koz-
ler, Katrenič

Články připravil Petr Procházka, FK Bílina
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 29. června
MALÍŘSKÝ PLENÉR

Výstava obrazů vzniklých při malíř-
ském plenéru, který proběhne od 1. 
do 3.června 2018. Obrazy se budou 
vystavovat také v Galerii Pod Věží.

LETNÍ AMFITEÁTR 
KYSELKA

pátek 22 června, 18.30 hodin 
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ 

KOZY
tradiční hudební festival 

vystoupí kapely: Wohnout, UDG, Exit
vstupenky v předprodeji v Informač-

ním centru Bílina

sobota 30. června, 14 hodin
13. INTERNATIONAL ROOTS & 

BLUES FESTIVAL
Petra Börnerová trio, Bužma, Fekete 
Jenő & Horváth Mihály, Fedor Frešo, 
Bonifanti, Tom Shaka, Cheap Toba-

cco, Band of Heysek

POHÁDKOVÝ LES BÍLINA

pondělí 25. června, 8 hodin
POHÁDKOVÁ CESTA 

Pohádková cesta plná soutěží s 
postavičkami z pohádek 

Vstupenky k zakoupení pouze na 
místě.

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

pátek 22 června, 8 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO 
KYSELKA

čtvrtek 14. června, 22 hodin
BACKSTAGE

Dynamická lovestory plná tance a 
hudby. 

pátek 15. června, od 22 hodin
TEAMBUILDING

Je pátek dopoledne. Zaměstnanci 
banky z jednoho okresního města 

vyráží na tři dny do hor, na tolik mo-
derní teambuilding. Cílem je utužení 

kolektivu.

sobota 16. června, 22 hodin
GHOST STORIES

To, že někdo nevěří na duchy, nezna-
mená, že duchové nevěří na něj. Či 

snad, že dokonce neexistují. 

čtvrtek 21. června, 22 hodin
ESCOBAR

Escobar, brutální zločinec, bezo-
hledný vrah, narkobaron a vládce 

čtvrtek 21. června, 16 hodin
POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY

Zábavné vystoupení pro děti ve Výstav-
ní síni U Kostela. Slavností vyhlášení  

o nejlepšího lovce perel.
Na akci bude přítomen fotograf. 

středa 11. července, 10 hodin
KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Vlajky přání
Pošli své přání po větru. Přej a nakresli 
si cokoliv chceš. Vytvoříme si vlaječko-
vou girlandu přání vhodnou k zavěšení 

do prostoru. Dětské oddělení.
Na akci bude přítomen fotograf. 

středa 25. července, 10 hodin
KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Chytací kelímek
Chytni kuličku. Trénuj trpělivost. Ukaž 
svou zručnost. Vyrobíme si hru. Potře-
buješ ostrý zrak a rychlé reakce. Bude z 

tebe mistr.
Dětské oddělení.

Na akci bude přítomen fotograf.

středa 8. srpna, 10 hodin 
KREATIVNÍ WORKSHOP

Barevná lucerna
Pozoruj barvy, jak září. Plamínek hoří. 
Letní romantika. Vyrobíme si barevnou 
lucernu vhodnou k zavěšení na balkon 

či zahradu.
Dětské oddělení

Na akci bude přítomen fotograf.

středa 29. srpna, 10 hodin
KREATIVNÍ WORKSHOP 

Dopisní papír
Napiš své prázdninové lásce. Potěš ka-
maráda dopisem. Vytvoříme si dopisní 
set – obálka + dopisní papír. Vyrob a 

pošli originál.
Dětské oddělení

Na akci bude přítomen fotograf.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Z důvodu rekonstrukce není v provozu. 

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA

13. až 15. července
SRAZ VOZŮ CITROËN

Pro veřejnost je připraven bohatý 
program v sobotu 14. července.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

čtvrtek 14. června, 17 hodin
2. NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY 

EXPERIMENT

pátek 15. června
NÁRODNÍ KOLO ZLATÉ UDICE

sobota 16. června, 9 hodin
ZÁVĚREČNÁ KERAMICKÁ DÍLNA 

PRO VEŘEJNOST

pátek 22. června, 10 hodin
ROZLOUČENÍ S RODINNÝM 

CENTREM KLOKÁNEK

pátek 22. června, 18 hodin
ZÁVĚREČNÉ PŘESPÁNÍ S VÝ-

TVARNOU DÍLNOU

7. až 14. července
ČAROVNÁ ZÁTOKA

pobytový tábor

9. až 13. července
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ

příměstský tábor

16. až 20. července
OBJEVITELSKÝ TÁBOR

příměstský tábor

GALERIE POD VĚŽÍ

do 30. června
MALÍŘSKÝ PLENÉR

Výstava děl, která vznikla při letošním 
ročníku Malířského plenéru.

ATLETICKÝ STADION

sobota 16. června
KRAJSKÝ POHÁR MLADŠÍHO 

ŽACTVA A ELÉVŮ 

BMX DRÁHA 

neděle 24. června, 10 hodin
CYKLISTICKÉ ZÁVODY

Osmý ročník cyklistických závodů 
pro děti.

BMX dráha na Teplickém Předměstí

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Řešení kvízu:
kapr, lev, sova, výr, medvěd, drozd, lama, rys, želva, bobr - Mže, Radbůza, Úhlava, Úslava? ?

kokainového impéria, ve své době jeden 
z nejbohatších lidí planety. A jeden z 

nejnebezpečnějších. 

sobota 23. června, 22 hodin
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ 

VĚCI
„To tedy byl porod!“ vzdychnete si, 

když se vám něco nepodaří lehce, ale 
stojí vás to hodně úsilí. „To tedy byl 

porod!“ je přesná definice nejen vstupu 
naší hrdinky Olgy na svět (vzácnou 

polohou čelní), ale tato věta vystihuje 
výstižně i její touhu najít pravou lásku. 

čtvrtek 28. června, 22 hodin
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ

Věříte na duchy? Okna, za nimiž je zeď, 
dveře otevírající se do prázdna, scho-

diště, co nikam nevedou, tajné chodby, 
propadliště, sloupy postavené vzhůru 
nohama, labyrint místností. Obrovské 
sídlo Winchesterů tíží hrůzyplná atmo-

sféra i historie. 

pátek 29. června, 22 hodin 
HASTRMAN

Při celodenních trvalých deštích a 
bouřkách letní digitální kino nepro-

mítá.

ALTÁNEK NA KYSELCE

čtvrtek 26. července, 16 hodin
O HOLIČI A BARVÍŘI

Pohádku pro děti a rodiče uvede 
divadlo KRABICE Teplice.
Vstupné pouze na místě 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 30. června
VÝSTAVA KOMIKSŮ Z KNIHY NA 

HRADĚ BRADĚ
výstava v prvním patře

od 1. července do 30. září 
TRAGÉDIE LIDIC | OHLASY 

LIDICKÉ TRAGÉDIE VE SVĚTĚ
výstava

středa 13. června, 15.30 hodin 
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 

Dětské oddělení 
na akci bude přítomen fotograf


