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Historie zdravotnictví v Bílině
V. DÍL

Pohotovostní služba, doslova Lékařská
služba první pomoci (LSPP), byla zřízena
zvláštním předpisem tak, aby pokrývala územně i časově celé území okresů.
Kompetenčně byla LSPP řízena ředitelem
nebo vedoucím lékařem zdravotnického
zařízení. Pracovalo se ve zvlášť vyčleněných ordinacích, samozřejmě příslušně
vybavených. Důležitou součástí byla
návštěvní služba. Pracovní skupinu LSPP
tvořil lékař, zdravotní sestra a řidič se
sanitním vozem. Často byl využit i druhý
sanitní vůz jako převozní, s druhým řidičem. Pracovní doba byla na LSPP od 17

do 7 hodin a o víkendech a svátcích nepřetržitě po celou dobu dvaceti čtyř hodin. Při chřipkových epidemiích bývala služba posílena o
dalšího lékaře a zdravotní sestru. Souběžně
s tzv. dospělou (nebo univerzální) lékařskou
pohotovostí byla provozována i pohotovost
dětská, tedy pro děti a dorost.
Dětskou pohotovost držela dětská lékařka a jedna zdravotní sestra o víkendech a
svátcích. Problémem při vyjíždění lékaře do
terénu bylo zpočátku spojení. Posádka sanitního vozu musela na výjezdech z jednotlivých
dostupných telefonních stanic volat zpět na
základnu, aby zjistila nutné nové lékařské

návštěvy pacientů. Telefonní síť byla velmi
řídká, většinou byl jen jeden telefonní přístroj
v jedné vesnici a někdy ani to ne, v Bílině
pak v některých hospodách. LSPP takto pojatá pokrývala veškerá onemocnění a úrazy,
vše, co v té době vzniklo. A to i případy, které
dnes řeší záchranná služba. V ordinaci LSPP se
dělaly zákroky jako v běžné ordinaci, vybavení chirurgickým sálkem však umožňovalo
i drobné šití a podobně.
Ve všední dny byla mezi konec ordinačních
hodin ambulancí praktických lékařů (ve 14
hodin) a začátek LSPP (v 17 hodin) vložena
žurnální lékařská služba, v té se střídala osa-

zenstva jednotlivých ambulancí praktických
lékařů. Důležitou součástí pohotovosti byla
v Nemocnici s poliklinikou Bílina ústavní
pohotovost. Mimo pracovní dobu lékařů
kmenově zařazených na jednotlivých lůžkových odděleních zde sloužil lékař, který dohlížel na zdravotní stav lůžkových pacientů
a v případě potřeby odborně zasáhl.
Do náplně činnosti pohotovostních lékařů
patřil i příjem klientů na záchytné protialkoholní stanice a posouzení jejich zdravotního
stavu.
Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

Senioři se utkali v bowlingu a tančili
Členové klubů důchodců a klienti
Pečovatelské služby se zúčastnili
kulturního a společenského odpoledne v komplexu bowlingu na
Pražském předměstí. Programem
této akce byl turnaj v bowlingu
a posezení při hudbě s možností si
zatančit. Po ukončení turnaje proběhlo vyhodnocení vítězů prvního

Prohlédli si město
Kadaň i hrad
V květnu zorganizovaly pracovnice
Pečovatelské služby pro členy klubů důchodců 1 i 2 a klienty Pečovatelské služby výlet do královského
města Kadaně. Nejprve navštívili
Františkánský klášter, prohlédli si
přilehlé zahrady a s průvodcem
absolvovali prohlídku klášterních
prostor. Poté navštívili město Kadaň, kde prošli Katovou uličkou
na městské opevnění a hradby.
Prohlédli si pěkné náměstí s historickými stavbami, kašnou a bílou
radniční věží. Mnohé zaujal i hrad
vypínající se na skále nad řekou
Ohří, kterou lemuje velmi pěkné
nábřeží. Cestu domů seniorům
zpestřily pracovnice Pečovatelské
služby tombolou s drobnými cenami. Výlet se vydařil, účastníkům se
moc líbil.
Eva Drégrová
Pečovatelská služba

turnaje v Bowlingu KD I, KD II
a pečovatelské služby. Po skončení
turnaje byly rozdány ceny a diplomy. Zaměstnankyně pečovatelské
služby připravily pro seniory překvapení v podobě občerstvení. Tato
akce byla velice úspěšná, všichni
senioři se dobře pobavili.
Bc. Markéta Kalivodová a Eva Drégrová

V Poděbradech se
výletníkům líbilo
V červnu zorganizovaly zaměstnankyně Pečovatelské služby pro
členy Klubů důchodců a klienty Pečovatelské služby výlet do
lázeňského města Poděbrady.
Na tamějším zámku navštívili Památník krále Jiřího z Poděbrad,
kde si prohlédli jeho rodnou síň,
bývalou hradní kapli a expozici
písemností a předmětů z dob jeho
panování. Potom se senioři podívali na pěkné poděbradské náměstí
a prošli si nádherný lázeňský park,
kde mohli ochutnat léčivé minerální prameny a prohlédnout si Květinové hodiny nebo velkou fontánu.
Někteří absolvovali procházku podél řeky Labe. Bílinským seniorům
se lázeňské město Poděbrady líbilo
a těší se na další výlet.

Eva Drégrová
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Prezident si z Bíliny odvezl obraz Kafáče
Pavlína Nevrlá
Prezident České republiky Miloš
Zeman se v červnu setkal s obyvateli Bíliny. V úvodu poděkoval svým
voličům za hlasy v prezidentských
volbách, pak upřímně odpovídal na
dotazy diskutujících.
Jeden z prvních dotazů se týkal vyjádření německé kancléřky
k odsunu Němců. “Hluboce s tím
nesouhlasím, kdybych měl opakovat to, co jsem o odsunu říkal už
před mnoha léty ještě jako premiér, tak bych řekl, že odsun se opírá
o Postupimskou dohodu, konkrétně
o článek třináct, takže pokud paní
kancléřka tvrdí, že odsun není mezinárodně - právně oprávněný, zřejmě nezná Postupimskou dohodu,”
odpověděl prezident.
Obyvatele také zajímalo, co prezident udělá pro to, aby nebyla společnost v zemi rozdělená. “V každé
společnosti jsou různé názory na
různé problémy, například na migraci, někteří jsou pro vítání mi-

grantů, někteří, zdá se, že většina,
proti. Když zabrousím do sportovního prostředí, někteří jsou fandové
Slavie a někteří Sparty. Nelze fandit
oběma klubům. Do jisté míry tedy
společnost musí být historicky rozdělená, ale toto rozdělení by nemělo
vést k nenávisti a bojům, ale k diskuzi,” řekl mimo jiné Miloš Zeman.
Prezident se vyjádřil i k problemati-

Město Bílina uspořádala Mezinárodní setkání mládeže, které se
v minulosti konalo například v Polsku nebo Německu. Do Bíliny se
sjeli žáci a učitelé z polské, německé a holandské střední školy, kteří
se tak opět setkali s žáky bílinského gymnázia. Dvacet zahraničních
studentů přivítal starosta Oldřich

Bubeníček, první místostarostka
Vendula Vodičková a další zástupci
města.
Pro žáky byl připraven bohatý program zaměřený na 2. světovou válku. „Vy jste právě ta generace, která
nesmí připustit, aby se hrůzy války
někdy znovu opakovaly. Proto je
důležité si tuto neblahou událost a

ce spravedlivých trestů pro všechny.
Uvedl, že se sice snaží o to, aby byli
trestáni i takzvaní velcí zloději, ale
příliš se mu to nedaří. Přesto je podle něj úspěch prosazení prokázání
původu příjmů a majetku.
Diskuze se také stočila směrem
ke zneužívání sociálních dávek.
Prezident reagoval, že účinnou
obranou proti tomuto zneužívání

je sebrat dávky těm, kteří nechtějí
pracovat.
Poslední dotaz zazněl z úst žáka základní školy, který chtěl znát prezidentův názor na nevhodné chování
žáků k učitelům i na šikanu. “Moje
maminka byla učitelka, učila mě
a měla velkou vařečku, ještě dnes
mě bolí zadek,” řekl trochu s nadsázkou prezident s tím, že je proti
inkluzi, protože mentálně postižení
trpí v normálních třídách, kde nikdy nemohou vyniknout, kvůli čemuž také mohou vznikat problémy.
Co se týče šikany, jeho řešení není
příliš složité. “Dobře mířená facka
je někdy lepší výchovný prostředek,
než dlouhé kázání od učitele. Pokud
dochází k šikaně, neměly by děti být
vyloučené z jedné školy, ale ze všech
škol,” dodal.
Od starosty města Oldřicha Bubeníčka na závěr návštěvy převzal
Miloš Zeman obraz lesní kavárny
Kafáč, který vznikl při letošním
Malířském plenéru. Jeho autorem je
Václav Suchopárek.

Bílinu navštívili zahraniční studenti
její důsledky znovu připomínat,“
řekl Oldřich Bubeníček. Děti si
prohlédly bílinskou radnici, zámek
i Kyselku, dále se podívaly do Lidic,
Bohosudova, Kaštic, Prahy i do Terezína.
U památníků uctili památku padlých, v Terezíně položili památeční
věnce a vyslechli modlitbu a úryvek

z dějin. Setkání studentů se vždy
nese ve velmi přátelském duchu,
kromě konkrétních míst děti poznávají i zvyky a tradice svých zahraničních přátel, navíc si zlepšují
cizojazyčnou komunikaci. V příštím roce se studenti sejdou v Holandsku.
(pn)

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Před nadcházejícími komunálními volbami, které se uskuteční začátkem měsíce října, opět nabízíme prezentaci politických
stran a hnutí, která se budou ucházet o místa v zastupitelstvu města Bíliny.
Každý subjekt bude mít možnost prezentace na stranu velikosti A4, tato prezentace nebude zpoplatněna.
Prezentace budou součástí Bílinského zpravodaje, který bude vydán 8. až 10. září.
Podklady pro zpracování prezentace zašlou představitelé subjektů nejpozději do 31. července 2018 na adresu
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Více informací na uvedeném e-mailu nebo na telefonním čísle 774 564 894.
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Strážníci hlídají pořádek na koupališti
Městští strážníci se během letní sezóny zaměřují na dodržování veřejného
pořádku na koupališti na Kyselce.
“Několikrát během dne kontrolují
hlídky strážníků celý prostor koupaliště. Zaměřujeme se hlavně na dodržování veřejného pořádku a na krádeže,”
uvedl ředitel Městské policie Bílina
Petr Kollár. Hlídky strážníků v areálu
působí také preventivně, díky jejich

přítomnosti k porušování vyhlášek
či zákonů téměř nedochází. “Tím, že
jsou naše kontroly časté a namátkové, snížily se počty nekalého jednání
oproti minulým rokům. Za celý červen jsme tam nemuseli řešit ani jeden
případ,” podotkl ředitel s tím, že to
neznamená, že se v budoucnu například krádeže nemohou objevit. “Apelujeme proto na návštěvníky, aby nás

neváhali zavolat v případě, kdy dojde
byť jen k drobné krádeži, nebo když
uvidí jinou osobu porušovat veřejný
pořádek,” dodal.
Kromě dodržování zákonů a vyhlášek
se návštěvníci koupaliště musí řídit
také provozním řádem. Ten zakazuje
například chovat se způsobem, který
ohrožuje osobní bezpečnost, bezpečnost ostatních návštěvníků, pořádek

a klid. Dále lidé nesmí užívat bazén
v podnapilém stavu, pod vlivem drog
a jiných omamných a psychotropních látek. V bazéně se nesmí kouřit.
Provozní řád také zakazuje znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů, odpadků
a pokrmů nebo jakýmkoliv způsobem poškozovat zařízení areálu.
(pn)

Strážníci chytili šmejda díky pomoci od lidí
Po městě se opět pohybují takzvaní
šmejdi, díky dobré spolupráci lidí se
však jednoho z nich podařilo dostihnout. “Vyzývali jsme obyvatele města,
aby v případě, kdy se u nich v domě
tito podvodníci objeví, ihned volali
hlídku a pamatovali si jejich vzhled,
případně i směr, kam se vydají.

Nyní se to osvědčilo a na základě
rychlé reakce jednoho z obyvatel se
nám podařilo jednoho z podomních
prodejců odhalit,” uvedl ředitel bílinských strážníků Petr Kollár.
Šmejdi se nejprve objevili na Teplickém Předměstí, poté se s nimi
setkali lidé na Pražském Předměstí,

kde dokonce jedné seniorce vyhrožovali. Lidé strážníkům sdělili, že
se jeden z mužů vydal směrem do
centra města a podali i jeho popis.
Strážníkům se však osobu nepodařilo
dostihnout. O pár dní později se však
ve městě objevila znovu, tentokrát na
Újezdském Předměstí v Mírové ulici.

Tamní obyvatel na nic nečekal a přivolal strážníky, kterým podal podrobný popis muže. Zanedlouho už jej
strážníci uviděli, poučili ho o porušení vyhlášky a sepsali úřední záznam.
Celý případ pak předali správnímu
orgánu.

Zcela bezdůvodně napadla skupinka
dětí samotného chlapce na vlakovém
nástupišti na Kyselce. Chlapec tam
čekal na vlak, když ho míjela skupina
dětí a náhle ho začala bít. Viděl to jiný
hoch, který ihned zavolal strážníky.

“Na místo okamžitě vyrazila hlídka,
ale mezitím už obsluha kamerového systému sledovala pohyb skupiny
dětí, která z nástupiště běžela směrem
k ulici 5. května,” popsal ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár. Stráž-

níci děti zadrželi u plotu koupaliště,
jeden z hlídky se vydal za napadeným chlapcem. Jako důvod napadení výrostci uvedli, že se na koupališti
nepohodli s plavčíkem, dostali vztek,
a tak si ho potřebovali vybít. Jejich

obětí se stal mladý hoch, který však
projevil velkou statečnost, protože se
skupině útočníků bránil a odmítal pak
jakékoli ošetření. Případem se bude
dále zabývat městský úřad a také sociální pracovníci.
(pn)

Skupina dětí bezdůvodně napadla chlapce
ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Otec a syn se pohádali

Hádku otce a syna museli uklidňovat strážníci v ulici 5. května.
Kvůli hluku z vedlejšího bytu se na
strážníky obrátila sousedka s tím,
že tam kdosi hlasitě nadává a rozbíjí
nábytek. Hlídka zjistila, že se v bytě
pohádal otec se synem, který rozbil
skříň a výplň dveří. Pak z bytu odešel. Ani jeden z dvojice však nechtěl
nic nahlašovat, odmítali i ošetření.

Koše skončily v řece

Odpadkové koše naházel do řeky
Bíliny mladý hoch, který se svou
partou procházel od tenisových
kurtů směrem k Lidlu podél řeky.
Cestou zřejmě neměl co dělat, a tak
ničil koše a házel je do koryta. Strážníci jej však přistihli. Kvůli způsobené škodě byl nakonec případ kvalifikován jako trestný čin.

Kopal do automatu

Ve večerních hodinách uviděli
strážníci na kamerách muže v hale
vlakového nádraží, jak kope do nápojového automatu. Strážníci jej
uklidnili a protože automat nebyl
viditelně poškozen, z místa jej vykázali. Jenže muži se zřejmě ničení
automatu zalíbilo, protože se za dva
dny do haly vrátil a zase se chtěl na
stroji vybít. Opět ho odhalili kame-

ry a na strážníky se poté obrátila i
obsluha automatu s tím, že je poškozený. Jelikož muž na stroji způsobil
škodu vyšší než pět tisíc, bylo jeho
chování kvalifikováno jako trestný
čin.

Strážníci pomohli psům

V korytě potoka v Litoměřické ulici
pobíhal jezevčík a nemohl se dostat
ven. Přestože již vypadal vyčerpaně,
před strážníky se dal na útěk a ti ho
nemohli snadno odchytit a pomoci
mu. Nakonec se jim to však podařilo a psa z vody vytáhli.
O pár dní později pomáhali strážníci dalšímu pejskovi.
Ten byl déle než hodinu uzavřený
v autě, které stálo na sluncem rozpáleném parkovišti před Albertem.
Strážníci nejprve zkoušeli sehnat
majitele auta rozhlasem v obchodě, ale nikdo nepřicházel. Našli jej
tedy lustrací vozu, ale uvedl, že auto
nyní neužívá, že s ním jezdí jeho
přítelkyně. Strážníkům na ní předal
kontakt. Žena se k autu dostavila
téměř po dvou hodinách od doby,
kdy psa v autě nechala. Zvíře bylo
v pořádku, jen mělo velkou žízeň.
Událost byla oznámena na oddělení
životního prostředí s podezřením
na týrání zvířete.
(pn)

(pn)
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Motoristé si budou moci zažádat
o řidičák na jakémkoliv obecním úřadu
Od července dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti v oblasti
řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu
na jakémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností. Při podání
žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou
fotografii.
Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, obdobně jako je tomu
v případě občanských průkazů, nebo
si ji úředníci stáhnou z jiných registrů. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává.
U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do
průkazu.
Standardní výměna dokladu s končící platností bude i nadále zdarma.
Správní poplatek v případě žádosti
o nový řidičský průkaz se zvýší na
200 korun ze současných padesáti,

a to jak při vydání prvního řidičského průkazu, tak dále i v případě vydání řidičského průkazu z důvodu
ztráty, odcizení, rozšíření řidičského
oprávnění, změny údajů a podobně.
Na řidičských průkazech se již také
nebude uvádět místo trvalého bydliš-

tě. V případě změny adresy, například
z důvodu přestěhování, nebudou tedy
motoristé muset doklad měnit.
Částečné rozvolnění místní příslušnosti se bude dále týkat také možného vydání mezinárodního řidičského
průkazu, vydání výpisu z evidenční

karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení, ale mimo jiné také třeba vzdání se řidičského oprávnění.
Rozvolnění místní příslušnosti se
bude vztahovat také na řidiče profesionály. Stejně jako o řidičský průkaz
bude možné požádat na jakémkoliv
úřadu i o vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti.
Ne vše však bude možné vyřídit na
jakémkoli úřadě. Žadatelé se budou
muset dostavit na úřad podle svého
trvalého bydliště v případě zrušení
podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání
řidičského průkazu, dále při vrácení
řidičského oprávnění a s tím spojené
vrácení řidičského průkazu, při odevzdání řidičského průkazu, například
na základě uloženého zákazu činnosti
zákazu řízení nebo při odnětí či pozastavení řidičského oprávnění.
(pn)
Zdroj: ministerstvo dopravy

Nezapomeňte si podat žádost a zaplatit poplatek za zábor veřejného prostranství
Jak se připravit na použití kontejneru, lešení, výkopy v komunikaci?
Při rekonstrukcích domů, likvidacích odpadu, stavbách, výkopech v
komunikacích a dalších činnostech
je důležité pamatovat na:
* zajištění dostatečného místa k záboru veřejného prostranství
* časové rozvržení
* všechna povolení k dispozici pro
případnou kontrolu
* ohlášení záboru veřejného prostranství a uhrazení poplatku
* získání povolení od majitele pozemku

Ohlášení záboru veřejného prostranství a uhrazení vyměřeného
poplatku:
Máte povinnost obci ohlásit zábor
veřejného prostranství a uhradit
městskému úřadu vyměřený poplatek. V Bílině platí obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Ta stanovuje povinnost
ohlásit zábor veřejného prostranství na Městském úřadě v Bílině.
Poplatek lze uhradit složenkou
nebo bezhotovostním převodem
na účet číslo:

19-1060440379/0800,
variabilní symbol: 31343,
specifický symbol: číslo spisu,
IČ organizace.

Kontaktní osoba:
Záhořová Jindra,
tel.: +420 417 810 898,
e-mail: zahorova@bilina.cz.

Žádost si můžete podat a poplatek uhradit hotově na Městském úřadě v
Bílině v ulici Seifertova, kde sídlí i odbor dopravy, v prvním patře, dveřích
č. 202 v těchto hodinách:

pondělí		
úterý		
středa 		
čtvrtek 		
pátek		

7:00 – 12:00
7:00 – 11:30
7:00 – 12:00
7:00 – 11:30
7:00 – 13:00

12.30 – 18:00
12:00 – 14:00
12:30 – 18:00
12:00 – 14:00

Na mostku i parkovišti se pracuje, chodník
v Jenišovské a ulice 5. května zatím čekají
V těchto dnech se rozjíždí hned několik investičních akcí ve městě. V Sídlišti U Nového nádraží se buduje nové
parkoviště. Ve slepé ulici ve směru od
firmy na výrobu oken bylo po levé
straně patnáct parkovacích míst, nově
jich dalších patnáct přibude a čtrnáct
nových bude v zadní části ulice. Řidiči
budou moci parkoviště využívat začátkem podzimu.
V druhé polovině července začne
rozsáhlá rekonstrukce ulice 5. května, ta by měla trvat do konce ledna
příštího roku. “Jedná se o předpoklad, akce může být zdržena činností
archeologů,” upozornil Erich Mika

z odboru nemovitostí a investic. Akce
bude probíhat v několika etapách.
Podrobný popis dopravně inženýrského opatření bude zveřejněn na
úřední desce města.
Práce na rekonstrukci chodníku v Jenišovské ulici jsou pozdržené z důvodu zastaralých vyjádření správců sítí.
Jakmile proběhne aktualizace těchto
údajů, začnou stavební práce, které
potrvají zhruba dva měsíce.
Do konce září potrvají práce na opravě historického mostku na Kyselce,
které začaly v červnu. Na opravě město spolupracuje s památkáři.
(pn)
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Práce na náměstí odkryly základy pilířů

Bílina jako významná středověká
lokalita při současných stavebních
pracích na náměstí poskytuje řadu
cenných historických informací.
Z tohoto důvodu provádí archeologické oddělení Regionálního
muzea v Teplicích záchranný archeologický výzkum. Ten mimo
jiné odkryl zdivo zděné na maltu, založené do vrstvy z přelomu

12. a 13. století, které nejspíše sloužilo pilířům podloubí domu, který
stával na místě současné budovy
knihovny. “Stáří pilířů ovšem neznáme, můžeme ho odhadovat
pouze podle podloubí předstupujícího před frontu náměstí s hotelem
U Lva. Je překvapivé, že položení
základů naznačuje odlišný půdorys
náměstí,” uvedla Lucie Kursová,

vedoucí archeologického oddělení
Regionálního muzea v Teplicích.
Na jiném místě dělníci při výzkumu nalezli zuhelnatělá zrna obilí.
O jaký druh nebo druhy se jedná,
zjistí až laboratorní rozbor.
Dále archeologové získali vedle
velkého množství keramických
zlomků a kostí také část bronzového drátu a skleněného kroužku.

“Možnosti výzkumu limituje poškození při stavbě komunikace,
která pradávné pozůstatky překryje pro budoucí generace,” dodala
vedoucí.
Zda budou archeologické nálezy
nějak komplikovat průběh prací,
nelze v době uzávěry Bílinského
zpravodaje odhadnout.
(red)

Spolupráce Státní veterinární správy, obcí a veřejnosti v oblasti chovu psů
V souvislosti s problematikou
ochrany zvířat proti týrání, aktuálnosti a vzrůstající důležitosti tohoto tématu mezi odbornou i laickou
veřejností, byly Státní veterinární
správou osloveny obce ve věci zintenzivnění vzájemné spolupráce.
V poslední době případů týrání zvířat neubývá, právě naopak.
Ročně prošetří Státní veterinární
správa stovky podnětů. Město Bílina odebralo a umístilo do náhradní
péče od roku 2016 celkem 10 týraných psů. Díky všímavosti a lepší
informovanosti občanů se mnohé

kauzy podaří vyřešit včas. Dovolujeme si požádat občany o součinnost
v případě podezření na zanedbání péče o zvířata v našem městě
a v případech problematických
chovatelů, tzv. hromaditelů zvířat
apod. Pokud máte pochybnosti o
úrovni péče o zvířata nebo máte
podezření na zanedbání jiných
povinností chovatele vyplývajících z veterinárních předpisů,
obraťte se prosím co nejdříve na
příslušnou krajskou veterinární správu (KVS pro Ústecký kraj
- tel. č.: 227 010 111) či na zdejší

odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu
Bílina, kde bude prověřen stav
a okolnosti případu.
Novela zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči (veterinární zákon) ukládá mimo jiné chovatelům
povinnost oznamovat chov 5 a více
fen starších 12 měsíců a povinnost
registrace útulků pro zvířata. Oznamovat chov 5 a více fen se nevztahuje např. na chovatele služebních
psů, psů se zvláštním výcvikem,
vodících, asistenčních a loveckých
psů. V souvislosti s touto novelou

Státní veterinární správa poskytla
chovatelské veřejnosti řadu souhrnných informací pro snadnější
orientaci v nových povinnostech,
které spolu se seznamem chovatelů
a registrovaných útulků naleznete
na internetových stránkách Státní
veterinární správy (www.svscr.cz/
seznam-chovatelu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/; www.svscr.
cz/registrovane-utulky-pro-zvirata/).
Helena Volfová
oddělení životního prostředí
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Informace k dlouhodobému ošetřovnému s účinností od 1. června 2018
Dlouhodobé ošetřovné pomůže
v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu
nebo nemoci.
Podmínky pro nárok:
• u ošetřovaného muselo dojít
k náhlému zhoršení zdravotního
stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici
a v den propuštění bude potvrzeno,
že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
• ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
• pokud splní ostatní podmínky

nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen
nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem,
sourozencům a jejich manželům
nebo druhům), ale například i strýci nebo manželce synovce,
• u ošetřujícího bude vyžadována
čekací doba; nemocenské pojištění
muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň
90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech
měsících,
• ošetřující osoba nesmí po dobu
ošetřování vykonávat žádnou vý-

dělečnou činnost,
• v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování,
• dávka bude náležet ve výši 60 %
redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu
90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však
za dobu, kdy dlouhodobá péče
není poskytována (např. z důvodu
další hospitalizace),
• nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí
12 měsíců od skončení předchozí
dlouhodobé péče,

• zaměstnavatel může odmítnout
poskytnutí volna ze zaměstnání
pouze, pokud mu brání vážné provozní důvody,
• zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď
a po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní
práci a pracoviště.
V případě potřeby rádi poskytneme další informace na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který
sídlí na Žižkově náměstí č.p. 58,
kancelář č. dveří 204, 205, 206,209.
Sociální pracovníci MěÚ Bílina

Město Bílina obdrželo certifikát za třídění odpadu
Společnost ASEKOL a.s. udělila
městu Bílina certifikát environmentálního vyúčtování, ve kterém
je vyčísleno, jak jsme díky třídění
a následné recyklaci vysloužilých
elektrozařízení ušetřili ekosystém Země. Z certifikátu lze vyčíst,
o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin nebo vody
jsme díky uvedené recyklaci ušetři-

li životní prostředí. Víme rovněž,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studie, která hodnotí sběr elektrozařízení, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Zodpovědný přístup občanů ke třídění odpadu přináší jednoznačně
výsledky.
Na závěr ještě několik konkrétních čísel, za rok 2017 byl ze strany
města zajištěn sběr elektrozařízení

o hmotnosti 20 684,06 kg a tím
například dosaženo úspory elektrické energie ve výši 261,81 MWh,
úspory vody 1 197,02 m3, ropy 13
841,35 l, snížení produkce nebezpečných odpadů o 249,72 t, úspory
primárních surovin 10,84 t a snížení produkce skleníkových plynů
o 55,75 CO2 ekv.
Dana Novotná, od. životního prostředí

Tříděním lidé šetří peníze i životní prostředí
Společnost EKO-KOM, a.s. jako
každý rok, tak i letos průběžně poskytuje informace o množství odpadů z obalů, které naše město vytřídí během jednotlivých čtvrtletí.
Z výsledků za 1. čtvrtletí letošního
roku vyplývá, že do nádob určených na sběr papírů bylo nashromážděno 38,68 tun této komodity,
do nádob pro sběr plastu 20,84 tun,
sklo představuje 12,68 tun a kovy
53,245 tun.
Město za zajištění míst zpětného
odběru a za zajištění využití odpa-

dů z obalů získává odměnu, která
v tomto případě činí 244 967 korun.
Všichni, kteří se na tomto příznivém výsledku podíleli, zaslouží
poděkování. Kromě toho, že šetří
životní prostředí tím, že tyto komodity neskončí jako součást komunálního odpadu na skládkách,
šetří i peníze, které by za uložení
odpadu muselo město zaplatit.
Dana Novotná
oddělení životního prostředí
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SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU
Město Bílina vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu města Bíliny, přihlásit se do soutěže můžete do konce srpna.
Obyvatelé města mohou přihlásit své ozdobené truhlíky případně předzahrádky a získat tak finanční odměnu až 2 tisíce korun. „Truhlík nebo předzahrádka musí být dobře viditelná z veřejných ploch města,“ upozornila Helena Volfová, vedoucí oddělení životního prostředí v Bílině. “V každé ze dvou
kategorií hodnotíme kromě estetického dojmu i originalitu řešení nebo přínos pro okolí. První tři místa v každé kategorii odměňujeme finanční částkou
od dvou tisíc do pěti set korun,“ dodala.
Soutěž měla v loňském roce velmi vysokou úroveň a organizátoři jsou přesvědčeni, že ukazováním těchto dobrých příkladů motivují ostatní občany
k větší péči o výzdobu svých oken a předzahrádek.

Soutěž

o nejhezčí květinovou výzdobu
PŘIHLÁŠKA
Kategorie:

truhlíky

předzahrádka

Přihlašovaný:
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………
adresa: ………………………………………………………………………………………………………
telefon: ………………………………………………………………………………………………………
Pokud přihlašujete někoho jiného než sebe, vyplňte rovněž Vaše kontaktní údaje:
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………
telefon: ………………………………………………………………………………………………………
Adresa a popis výzdoby (ulice a číslo domu, u bytových domů poschodí, druh a barva vysázených květin nebo pnoucích
dřevin, orientace k ulicím nebo významným orientačním bodům v okolí):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………

Podpis: …………………………

Podmínky soutěže
1. Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií nebo teras bytů či předzahrádek rodinných domů viditelných z veřejných ploch města.
2. Květinová výzdoba se hodnotí ve dvou kategoriích: truhlíky a předzahrádky.
3. Hodnotící kritéria: celkový vzhled (estetický dojem), originalita řešení, kvetení rostlin, barevná kombinace, přínos pro okolí.
4. Přihlásit se mohou občané města Bíliny s výjimkou zahrádkářských kolonií a chatových oblastí.
5. Přihláška musí být doručena na formuláři elektronicky na e-mail: volfova@bilina.cz, v písemné podobě prostřednictvím pošty nebo osobně podáním
do podatelny vyhlašovatele na adrese MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.
6. Přihláška bude zveřejněna na webových stránkách města www.bilina.cz a k vyzvednutí na odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
7. Přílohou přihlášky může být barevná fotografie výzdoby opatřená na rubové straně jménem a příjmením soutěžícího a datem pořízení fotografie.
8. Soutěže se nesmí účastnit pracovníci Městského úřadu v Bílině a osoby, jejichž profesní činnost je zaměřena na pěstování a prodej květin.
9. Termín odevzdání přihlášek je do 31. 8. 2018.
10. Oznámení výherců proběhne písemně dopisem a zveřejněním na webu města do konce září 2018.
11. Ceny (v každé kategorii): 1. místo: 2.000 Kč, 2. místo: 1.000 Kč, 3. místo: 500 Kč, 4. - 5. místo: věcné dary.
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Václav Vlk: Silový trojboj je pro mě vášeň

Pavlína Nevrlá
Získat dvě medaile ze světových
závodů v jednom měsíci je pro
mnohé sportovce sen. Ten se splnil
osmnáctiletému Václavovi Vlkovi
z Bíliny, který závodí pod Fitness
centrem Jiskra. Začátkem května
si totiž přivezl stříbrnou medaili
z Mistrovství Evropy v silovém
trojboji Equip dorostu, juniorů,
mužů a žen. Jen o týden později bodoval při Mistrovství světa v
klasickém bench-pressu dorostu,
juniorů, mužů, žen a masters ve
Finsku. Také odtud má stříbrnou
medaili. Z českých soutěží vozí zlato téměř pravidelně. Co stojí za tak
velkým úspěchem mladého muže?
Především jeho cílevědomost, tvrdá práce, ale i zdravý pohled na své
výkony i trénink.
Jak dlouho se věnujete silovému
trojboji a proč jste si vybral zrovna
tento sport?
V září to budou dva roky. V životě
jsem nedělal žádný sport, nebavilo
mě to, ale silový trojboj mě chytil.
Začal jsem chodit do posilovny si
jen tak zacvičit někdy před patnáctým rokem, cvičil jsem si pro sebe.
Později ale za mnou přišel jeden
chlápek, který řekl, že bych ten silový trojboj mohl dělat. Na internetu jsem si vyhledal, co to vůbec

je, zaujal mě a začal
jsem se tomu věnovat. Po pěti měsících
jsem jel na své první závody, kde jsem
skončil dvanáctý z
dvanácti. Demotivace tedy byla veliká,
ale přebral jsem si to
tak, že prostě musím
zabrat víc. Tím se začaly úspěchy trochu
střádat. Na třetích
závodech, na mistrovství ČR v dorostech, jsem už byl třetí. Říkal jsem
si, že je to sice fajn, ale není to ještě
tak dobré, jak jsem si představoval.
Našel jsem si tedy trenéra Františka
Janáka, který se mi věnuje, a od té
doby to šlo jedna báseň. Dalo by se
říct, že to bylo co závod, to první
místo.

duché jako klasika - potřebuji ke
cvičení ještě další dva nebo tři lidi,
aby mi pomohli s dresem, musím
se hodně soustředit na techniku.
Pro mě je zábavnější, protože je
technicky náročnější, musím u
toho více přemýšlet a soustředit se.

Je tedy rozdíl trénovat
s profesionálním trenérem?

Byly to mé nejkratší závody a zároveň jsem při nich měl největší trému. Jsem zvyklý, že závodím celý
trojboj, to jsou v Čechách většinou
závody na celý den. Evropa je trochu kratší, tam závody trvají tak tři
hodiny. Ve Finsku to ale byly závody jen v benchpressu a trvaly hodinu, takže kvůli té hodině jsem tam
strávil čtyři dny. Celé závody však
předčily mé očekávání, věřil jsem si
na třetí místo a byl jsem druhý.

Když člověk cvičí sám pro sebe,
tak nemá ten nezávislý pohled. Říkal jsem si, co by mohlo být dobré
a co ne, ale když mám nad sebou
trenéra, který tomu rozumí, tak
mě upozorní na mnoho věcí, které dělám špatně, nebo mi poradí,
co dělat jinak. Navíc je výhoda v
tom, že mám u sebe člověka, kterého se mohu na cokoli zeptat, to
u samostatného tréninku chybí.
Pod vedením trenéra jsem se zúčastnil mistrovství republiky, kde
jsem zvítězil, a stejně tak na mistrovství Čech. Pod jeho křídly jsem
se zúčastnil i mistrovství Evropy
a mistrovství světa, odkud mám
krásná druhá místa.

Jak často trénujete?
Trénuji pětkrát až šestkrát do týdne, když se na to cítím, tak i dvakrát
denně. Někdo říká, že je to moc, ale
pro mě ne. Nedokáži si představit,
že bych třeba týden vynechal, je to
pro mě vášeň. Třeba i když jedu na
dovolenou, tak vybírám takovou,
kde je posilovna.
Mistrovství světa v klasickém
benchpressu ve Finsku pro vás
byly zatím největší závody a velmi
úspěšné. Jaké to tam bylo?

Je tam jiná atmosféra, chodí třeba
i více fanoušků?
Popularita silového trojboje jak
v Čechách, tak i ve světě roste.
Na závody chodí čím dál více lidí,
ale také se zapojuje více sportovců.
Záleží i na kategorii, nejvíce fanoušků se chodí dívat na kategorii
mužů do 120 kilogramů, tam padají váhy minimálně 200 kilo, tak tam
je většinou hala plná. Když jsem
byl ve Finsku, tak tam byl Američan, který chtěl zvednout na bench
tři sta kilo, to lidé stáli všude.
Čeho chcete ještě dosáhnout a jaké
závody vás čekají?
Rozhodně bych se rád dostal na
světové hry, to je můj sen. Tam se
vybírají vždy ti nejlepší equipaři.
Nejprve musím být první na mistrovství ČR. To ale není záruka,
že se tam dostanu, protože ze všech
přihlášených pak ještě vybírají ty
nejlepší. V září mi začíná sezóna
mistrovstvím Čech a mistrovstvím
České republiky, na konci roku
bych se chtěl zúčastnit mistrovstí
Evropy v klasickém silovém trojboji v Litvě. Mimo sezónu jsou
klasické pohárové soutěže, kde si
můžeme jen tak zazávodit, třeba
ve Zbýšově, kde bych chtěl pokořit
pár národních rekordů.

Věnujete se technice Equip, tedy
v dresu, i klasické. Co se vám cvičí
lépe?
Equip je specifický v tom, že musí
člověka bavit. Není to tak jedno-

Foto: archiv Václava Vlka
INZERCE

Hotel Lesní Lázně Zvánovice
(Praha - východ - možnost ubytování)
přijme

samostatného KUCHAŘE / KUCHAŘKU
* dohoda o rozvržení dnů práce (více dní volna za sebou)
* možnost ubytování
* plat: 30.000,- až 35.000,- Kč / měsíčně + placené přesčasy
* příspěvek na dopravu, relaxace v hotelových lázních, firemní stravování
Více informací: 724 104 148 nebo zvanovice@legner.cz, www.lesnilazne.cz
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Děti z ledvické mateřinky si užívaly zábavu

První červnový den se v ledvické
mateřince obzvláště vydařil. Naše
děti si užily oslavy svého svátku
plnými doušky. Čekal na ně bohatý
a do každého detailu promyšlený
program, aby měly nač v dobrém
vzpomínat. Zvláště naši předškoláčci, kteří slavili ve školce naposledy. Na školní zahradě děti dováděly
na skákacím hradu, pouštěly vodní
bomby, soutěžily o ceny. Potěšilo
je, že si směly do školky dovézt svá

kola, koloběžky i ochranné helmy.
Nebyla nouze ani o občerstvení.
Pochutnávaly si venku na zmrzlině, bonbónech a vynikajících langoších s kečupem a se sýrem.
Aktivit, které pečlivě připravujeme
pro naše děti, je celá řada. Ve 2. pololetí tohoto školního roku se zúčastnily karnevalu, maňáskového
divadla, novinkou byl puzzlíkový
den. Pečení velikonočních bochánků se připravovaly na svátky jara.

Hasiči soutěžili v Měrunicích

V polovině května se v Měrunicích konala soutěž v požárním sportu
O pohár starostky obce Měrunice, ve které se utkali závodníci z přípravky, mladších a starších hasičů. Při Memoriálu Františka Doksanského bojovali o pohár veteráni.
(red)

Děti dováděly na kolotočích i v pěně

Rodiče jim pomáhali s malováním
vajíček ve tvořivé dílničce. Završením oslav jara byl již tradičně zajíčkův poklad, kdy děti hledaly sladké
dárečky. Tentokrát si na zahradě
užily přítomnosti dvou králíčků,
ušáčků, které i s ohrádkou do školky zavezla a umístila učitelka Míša.
Jarní tématika se promítla i do fotografování jednotlivců. Botanická
zahrada v Teplicích byla pro děti
zážitek.
Výsadba zeleně byla pro ně příjemným prožitkovým učením. Projekce filmu Začarovaný korálový útes
ve sférickém kinu děti skutečně
nadchla. Nevšední událostí byla
přítomnost na policistů a policistek na školní zahradě. Ti nám kromě obvyklé osvěty předvedli práci
s policejními psy. Průvod čarodějnic a posléze opékání buřtů je
již klasikou. Rodičům našich dětí
jsme poděkovali za zajištění krásných masek. I letos si všechny naše
děti prohlédly ZŠ v Hostomicích,
kam většina z nich od nás odchází.
Měly možnost shlédnout i vyučovací hodinu v 1. třídě. Program
tajemné sovy proběhl rovněž u nás

ve školce. Děti se dozvěděly mnohé
o životě ptactva, zejména dravců.
Celodenní výlet do ZOO v Ústí
nad Labem se také moc vydařil,
i počasí přálo. Děti ocenily rovněž
projížďku vláčkem po areálu zahrady i kuřecí řízek s bramborovou kaší v restauraci. Naše děti se
společně vyfotografovaly, aby měly
památku na bezstarostné období ve
své školce. Tvořivá dílnička s rodiči
tentokrát nesla název „bramborování“. Zúčastnilo se opět pár rodičů
a pomáhali svým dětem s tvarováním brambor.
Plánovaná olympiáda v lesoparku
a na školní zahradě se nakonec konala jen na zahradě. Byla zahájena
českou státní hymnou, zapálenou
pochodní, která hořela po celou
dobu olympiády. Spoustu náčiní
z vnitřních prostor včetně her si
děti skutečně užily. Vítězové byly
všichni, odnesly si na krku medaile
do svých domovů.
Před námi už je jen vítání občánků
a rozlučka s předškoláčky. Na obojí
se všichni těšíme.
Věra Ťupeková, MŠ Ledvice

Děti v Ledvicích dostávaly bonbony
i ledové pohoštění

Na hřišti SK Viktorie Ledvice se konal Den dětí. Počasí nám přálo,
a tak se rodiny s dětmi mohly těšit na skvělou zábavu, kterou jim přivezl kamarád bez hranic Fešák Píno a hvězda mezi bonbóny Bóňa
BON Bóňa. Nechyběly soutěže, písničky a dárky, které dětem rozdával
nejen Fešák Píno, ale i ženy z kulturní komise. Velký ohlas mělo i malování na obličej a tetování, které děti využily několikrát. Dětský den
ukončila diskotéka. Všechny děti dostaly ledové pohoštění.

Zdeňka Fritscherová

V Hostomicích se sešli bývalí skláři

Děti z Měrunic i okolních obcí si užily Den dětí na fotbalovém hřišti.
Přítomní zvládli hned devět zábavných disciplín, za které si mohli vybrat dárečky. Po skončení her se děti mohly svézt na kolotočích a nebo
si zadovádět v pěně, kterou pro ně připravili hasiči.
(red)

ní. Za krásného počasí se sešlo v
přírodním prostředí zhruba 40
bývalých spolupracovníků, kteří
mohli zavzpomínat na dobu, kdy
sklárna v Hostomicích byla jedním z míst, kde pracovalo mnoho
lidí z Hostomic, ale i z okolních
obcí. Dechová hudba „Lesanka“
přispěla k dobré atmosféře tohoto
V červnu uspořádal Městys Hos- setkání a proto bylo pořadatelem
tomice pro bývalé zaměstnance slíbeno pořádání této akce každý
skláren Kavalier přátelské setká- rok.
Holata Ivan, starosta

KULTURA

13. ČERVENCE 2018

11

Cesta lesem přenesla děti na prázdniny

Děti z bílinských mateřských
i základních škol prošly na konci
školního roku Pohádkovým lesem,
kde se to hemžilo nejrůznějšími

pohádkovými bytostmi. Nejprve si
vyslechly pohádky od Šeherezády,
pomohly Šebestové najít ztracené
předměty, staly se dvanácti měsíci,

pomohly Rumcajsovi uklidit šišky a princezně proměnit žabáka v
prince, pak proběhly bludištěm,
provedly bystrozrakého slalomem

a nakonec dostaly odměnu od děda
Vševěda. Pohádkový les letos přivítal přes pět set malých návštěvníků.
(pn)
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Malířský plenér oslavil výročí Bíliny

Celkem patnáct umělců se sešlo
v Bílině při Malířském plenéru.
Během tří dnů vzniklo hned několik krásných obrazů na téma výro-

čí 1025 od první písemné zmínky
o Bílině.
Obrazy z letošního i předchozích
ročníků si mohli lidé prohlédnout

Youtubeři natáčeli pro
Bořeňskou čarodějnici

ve Výstavní síni U Kostela a v Galerii Pod Věží. Někteří výtvarníci
již přislíbili účast na příštím
očníku plenéru, chtěli by malovat

například různá zajímavá domovní
znamení nebo přírodu kolem Bořně.

(pn)

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
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.
Téma pro červen a červenec zní: Letní radovánky
Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 20. srpna e-mailem na adresu bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Uveďte celé jméno autora a kontaktní údaje.
Ze všech zaslaných fotografií, které splní zadané téma, bude ta výherní vybrána losováním. Z losování budou vyřazené fotografie s nevhodným nebo
špatně viditelným obrazem. Jméno výherce a jeho fotografii uveřejníme
v srpnovém 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 Rozkvetlé jaro se stala Nikola Svobodová, která zaslala fotografii
s textem: Jedná se o fotografii
rozkvetlého chlumu cestou do
města, přičemž se nám touto
cestou skýtá krásný pohled na
naši jedinečnou Bořeň.

Poslední částí soutěže Bořeňská čarodějnice byli Youtubeři. Ti natáčeli na
téma 1025 let od první zmínky o městě Bílina. Slavnostní předání cen se
uskutečnilo v červnu.
Výsledky:
I. kategorie 1. stupeň ZŠ:
1. místo
Anna Ponížilová, Adéla Hrabáková, Kateřina Buřičová, ZŠ Lidická
2. místo
Adéla Hrabáková, ZŠ Lidická
3. místo
Adéla Hrabáková, Jakub Zavadil, Kateřina Buřičová,
Michaela Aubrechtová, Štěpánka Soukupová, ZŠ Lidická

Pro zajímavost uveřejňujeme také nevýherní
fotografii, kterou zaslala Dagmar Šubrtová s
textem: Podle mě se jaro vždy pozná, když
krásně vykvetou sakury, jako každoročně
tyto u ředitelství dolů. To už na nás dýchne
jarní pohoda a když je modrá obloha a zasvítí sluníčko, tak to nemá chybu.

Moc děkujeme i ostatním účastníkům soutěže, kteří zaslali fotografie.
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Čtenářskou soutěž vyhrál Patrik Dunka

Městská knihovna Bílina ve čtvrtek
21. června vyhlásila vítěze 1. ročníku soutěže na podporu dětského
čtenářství Lovci perel. Soutěže se
zúčastnilo 52 nadšených čtenářů, kteří ulovili celkem 466 perel.
Aktivnější byly dívky, vítězem čtenářského klání se stal hoch.
Slavnostní vyhlášení se konalo ve
Výstavní síni U kostela. Zázemí
tohoto nově zrekonstruovaného
prostoru poskytlo dostatek místa
nejen pro lovce, ale také pro jejich

doprovod. Moderace této slavnostní akce se s radostí ujala Dana Svobodová, vedoucí Městské knihovny
Bílina.
V úvodu představila soutěž Lovci
perel – soutěž vznikla v roce 2010
v Hradci Králové a potvrdila slova zřizovatelů soutěže: „Hra Lovci
perel mění čtení v dobrodružství
a z práce s knihou dělá zábavu. Dětské knížky se stávají perlorodkami
a přinášejí svým čtenářům atraktivní zisk.“

Čtenářské klání nejúspěšněji zdolal zdatný čtenář Patrik Dunka,
přečetl neuvěřitelných 72 knih.
Druhým nejúspěšnějším lovcem se
stal Denis Červenka, zdolal 50 knih.
Třetím nejúspěšnějším lovcem
v sukni se stala Barbora Pečimuthová, ulovila 36 knih. Tato trojice
byla odměněna tabletem s nahranou aplikací na čtení e-knih. Každý
účastník slavnostního vyhlášení si
odnesl poukaz na roční registraci
zdarma v Městské knihovně Bílina.

Výherci si hodnotné dary přebírali
z rukou první místostarostky města Venduly Vodičkové.
Čtenářské nadšení korunoval kouzelník a jeho téměř hodinová magická show sklidila bujarý potlesk.
Vždy když něco končí, něco nového začíná. Městská knihovna již
v dáli vidí nový začátek 2. ročníku
soutěže Lovci perel. Těší se na další
čtenářské výzvy a nové čtenáře.
Alena Hubáčková
Městská knihovna Bílina
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Kapely hrály pro kamerunské kozy

Foto: Martina Aubrechtová
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Dopravní prostředky vznikaly
za doprovodu písní

15

Bílinské děti navštívily svět záchranářů

“Tú, tú, tú auto už je tu, pojeď, mámo, pojeď s námi
za chvíli jsme za horami,
tú, tú, tú, auto už je tu,”
si zpívaly děti z Mateřské
školy Síbova, když malovaly dopravní prostředky.
Každý jiný, třeba loď, autobus, kolo, vlak, auto, metro. Opravdu se jim dařilo.
Eliška Růžičková
učitelka

Myslivci slavili Den dětí

Již podeváté se sešly děti v myslivně v Bílině, aby i se svými rodiči oslavily Mezinárodní den dětí. Do centra Mysliveckého sdružení
v Bílině přijel starosta Bíliny Oldřich Bubeníček, aby dětský den odstartoval. Na děti čekaly zajímavé soutěže s mysliveckou tématikou,
například poznávaní paroží a různých druhů zvířat, střelba ze vzduchovky a paintbollových pistolí. Navíc se děti zapojovaly do různých
sportovních disciplín o sladké ceny a medaile. Pro rodiče bylo připravené občerstvení a nechybělo grilování.
(lal)

Na prázdniny se jede vláčkem

Vybrané bílinské děti měly možnost se v rámci akce pořádané odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina seznámit s centrem
zdraví a bezpečí pro rodinu v Karlových Varech – Světem záchranářů.
V tomto uměle vytvořeném městečku měly děti možnost se naučit,
jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích,
jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách takové mimořádné situace, jak jí předcházet.
Samotný areál je tvořen několika specifickými budovami, jako je improvizovaná nemocnice, policejní služebna, požární zbrojnice, nebo
i běžný domov pro život rodiny s dětmi, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně
interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve
venkovním prostředí.
Kromě získání vědomostí a praktických zkušeností měly děti po
ukončení preventivního programu možnost stát se přímými účastníky dopravního provozu na dopravním hřišti, které kromě světelných
semaforů, svislého a vodorovného dopravního značení disponuje
i chráněným železničním přejezdem a kruhovým objezdem. Za tímto
účelem byla dětem zapůjčena kola, šlapadla, koloběžky i ochranné
přilby.
Mgr. Iva Zábojníková, OSVaZ MěÚ Bílina

Komořinka ze ZUŠky účinkovala při
oslavách města Frauenstein

Děti z Mateřské školy Síbova si společně vyrobily prázdninový vláček, který je odveze na prázdniny za novými kamarády a zážitky.

Součástí
kulturního
programu
čtyřdenních červnových oslav 800.
výročí
založení
města Frauenstein
byl také koncert
pěveckých sborů.
Sborový zpěv má
v Německu velkou
tradici, což dokázala účast dvanácti sborů z města Frauenstein i okolí. Jednalo se až na
jednu výjimku o dospělé smíšené sbory, případně mužský sbor.
Českou stranu zastupovaly Krušnohorský pěvecký sbor z Teplic a
bílinská Komořinka. Ta pod vedením učitelky Veroniky Duchoslavové byla nejsubtilnějším sborečkem, ovšem sklidila bouřlivý aplaus a
označení vystoupení za fantastické. Dívky si připravily v rámci svého
bloku také jednu píseň v němčině a zúčastnily se i závěrečného společného zpívání všech sborů, samozřejmě opět v německém jazyce.
Umělecká spolupráce Komořinky s tímto městem má již několikaletou podobu v rámci účinkování při místních adventních trzích. Věřím,
že tradice nebude porušena ani v letošním předvánočním čase.

Eliška Růžičková, učitelka

Jiří Kopa, ředitel ZUŠ Bílina

16

SPOLEČNOST

13. ČERVENCE 2018

V Bílině se setkaly děti z domovů
Za významné podpory města Bíliny se v kulturním domě Fontána
setkaly děti z dětských domovů
Ústeckého a Libereckého kraje.
Pořádáním regionálního kola Nejmilejšího koncertu 2018 byl totiž
pověřen Dětský domov Tuchlov.
Kolem sta dětí soutěžilo v hudebních, tanečních a dramatických
oborech a snažilo se tak přesvědčit
odbornou porotu, že právě ony si
zaslouží postoupit do celostátního
finále. Domácímu dětskému domovu se velmi dařilo a právem získal
dvě zlata. Ředitel Tuchlova Jan Blažek tak mohl být právem hrdý na děti
i vychovatele, kteří se na přehlídku zájmově umělecké činnosti pečlivě
připravili.
(red)

Korálky dostaly maminky
Děti z Mateřské školy Síbova tvořily pro
své maminky korálky z brček. Procvičily si tak jemnou motoriku rukou, byla to
ale dřina.
Eliška Růžičková
učitelka

ZŠ Lidická se opět probojovala
do celostátního finále soutěže
Rozpočti si to

Děti ukázaly, co se naučily

V květnu měly děti z Mateřské školy A. Sovy (odloučené pracoviště
MŠ Švabinského) besídku pořádanou ke Dni matek. Děti předvedly rodičům a prarodičům, co vše se za jejich poslední školní rok naučily.
Všechny byly moc šikovné a předvedly chválihodný výkon. Děkujeme
dětičkám i rodičům za tak hojnou účast.
Kateřina Žejdlíková a Michaela Ottenschlagerová, třídní učitelky

Vystoupali na kostomlatskou zříceninu
V květnu se uskutečnil výlet
do Kostomlat, kterého jsme se
zúčastnili my - žáci ze čtenářského klubu ZŠ Za Chlumem
(realizovaného v rámci Výzvy
22, projektu EU), a vybrané děti
z Dětského domova Tuchlov.
Výlet byl zaměřený na regionální
pověsti Teplicka.
Do Kostomlat jsme se vydali
autobusem. Následoval náročný
výšlap na zříceninu, při kterém
jsme nejdříve trochu bloudili, ale nakonec jsme úspěšně dorazili do
cíle. Byli jsme rozděleni do dvojic, ve kterých jsme soutěžili o sladké
ceny. Naším úkolem bylo přečíst krátké pověsti z našeho regionu a
odpovědět na otázky, které se k nim vázaly. Díky informacím z pověstí,
jsme mohli vyrobit mapu nadpřirozených bytostí Teplicka.
Za odměnu jsme si opekli buřty, někteří z nás ochutnali i jiné speciality - jako třeba opékaný marshmallow. S plnými břichy jsme očekávali
vyhlášení výsledků. Vítězné dvojice dostaly čokoládu a bonbóny.
Počasí se vyvedlo, a tak jsme si odpoledne všichni užili. Doufáme, že se
brzy vydáme na nějaký podobný výlet, třeba opět s dětmi z Tuchlova.
Mgr. Nikola Michálková a žáci ze čtenářského klubu ZŠ Za Chlumem

Naše škola se letos opětovně zapojila do obou kategorií soutěže Rozpočti si to pro 1. a 2. stupeň, která probíhala v období leden – duben
školními koly a v červnu se konalo celostátní finále.
V obou kategoriích jsme byli velmi úspěšní. Z druhého stupně se do
soutěže zapojily 4 týmy ze 6. - 7.ročníku a do celostátního finále se mezi
nejlepších deset probojoval tým Černí panteři ze 6.A a obsadil celkově
6. místo v ČR.
Z prvního stupně školními koly úspěšně prošlo 7 týmů, z nichž 3 se
dostaly do celostátního finále. Tým Youtuberky obsadil skvělé 2. místo,
Hunger Pigs 6. místo a tým Koťátka 7. místo. Ceny týmům předával
Ing. Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1. Soutěž je každoročně organizována společností Yourchance a jejím tématem jsou základy finanční
gramotnosti. V průběhu hry týmy plnily základní a bonusové úkoly, které byly spojeny s hospodařením domácnosti a podnikáním.
Finanční gramotnost je jednou z mnoha oblastí, které se cíleně věnujeme a dlouhodobě se nám v ní daří. Opětovně jsme se zapojili do celosvětového týdne vzdělávání Global Money Week, získali jsme zlatý titul
Finančně gramotná škola a nyní budeme usilovat o diamantový titul
Finančně gramotná škola, který ještě nikomu udělen nebyl.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným žákům za
úspěšnou reprezentaci školy a věřím, že se i v příštím roce do podobných aktivit zapojíme a navážeme na dosavadní úspěchy.
Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

Víte, že ...

... když se osprchujete a utřete se důkladně suchým ručníkem, není to
banalita? Jde o masáž, která prokrví organismus a prohřeje kůži.
... Adéla Němcová se v roce 2015 zapsala do naší knihy rekordů? Její vlasy
měřily 236 centimetrů.
... ostrovní tropický ráj Papua Nová Quinea je úžasný svět? Velikostí se
rovná zhruba Kalifornii. Mluví se tam přibližně 850 různými a navzájem
téměř nesrozumitelnými jazyky. To je asi 10 % všech jazyků světa.
... první telefonní přenos hlasu se uskutečnil 2. června 1875? Uskutečnil
ho Alexander Graham Bell, Skot žijící v USA, ale za vynálezce telefonu je
považován Ital Antonio Santi Giuseppe Meuci.
První tři písmena k doplnění jsou shodná pro všechna slova. Doplníš je?
---R, ---LE, ---OTA, ---UCE
Uhádneš název města z přesmyčky? Jeho součástí je i název řeky.
BALME SANDÁLY
Které písmeno v abecedě je třetí za druhým písmenem před T?
--T-Barvomluva:
růžová – barva mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce, prozrazuje sentimentalitu a jemnost, uvolňuje napětí ve svalech a v mysli
Řešení na str. 24
připravil Mgr. Pavel Pátek
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Tereza Skřivanová: Grafik někdy působí
jako transformátor informace v obrázek

Tereza Skřivanová z Bíliny se zabývá grafickým designem na volné
noze. Výběr tohoto oboru vzdělání byl u ní logickým vyústěním
toho, že ji vždycky nejvíce bavilo
kreslení. “Vychodila jsem ZUŠku,
Střední uměleckou školu Václava
Hollara v Praze a následně na UJEP
Fakultu umění a designu, katedru
Vizuálních komunikací, obor grafický design. Zjistila jsem, že mnozí
lidé se v tomto oboru neorientují,
přestože je všude kolem nás. Každý

den nám pomáhá, usnadňuje, informuje a těší nás,” uvedla grafická
designerka.
Grafický design je kategorie užitého umění – to znamená, že se
užívá a používá, že je včleněn do
života, protože má nějakou funkci.
Z hlediska estetiky může být i vystavován v galerii, ale jeho hlavní
funkcí je informovat a sdělovat.
Je nástrojem komunikace ve vizuální rovině, funguje i beze slov.
“Všichni známe piktogramy, ze
kterých chápeme, že tam je zakázáno kouřit a tam nesmějí psi a podobně. Grafický design nám slouží i na silnici, všichni řidiči znají
dopravní značení, bez toho by se
těžko obešli. V těchto případech
sdělí obrázek všechno a hned, bez
vysvětlování,” uvedla.
Grafický design je tedy velmi užitečný nejen tím, že nás upozorňuje a zpřehledňuje situaci - tím,
že poutá pozornost, stává se skvělým prostředkem propagace čehokoliv. “Toho by si měl být vědom
každý, kdo obchoduje a nabízí své
zboží nebo služby anebo chce být

prostě vidět. Grafik tak působí
jako transformátor informace v
obrázek, velmi jednoduše řečeno. S
tím souvisí pravdivé rčení, že obal
prodává,” vysvětlila.
Tím obalem může být nejen produkt, ale také to, jakou tváří se společnost či jednotlivec prezentuje
světu. A tato tvář se v grafickém
designu nazývá vizuální identita.
Je mocná a má velkou sílu firmu
podporovat, ale nefunguje-li správně motor firmy, ani ten nejkrásnější obal na světě nezastíní pach zkaženého obsahu.
Vizuální identita stojí a padá s logem. Od loga, jako značky původce, se vše odvíjí a identita sílí díky
komplexnosti jejího vyjádření, tedy
skrze další grafická média (grafické
nosiče informací) jako jsou vizitky,
plakáty, letáky, billboardy, publikace, knihy, katalogy, výroční zprávy,
televizní a webové reklamy, webové
stránky, bannery, poutače, samolepky, jídelní a nápojové lístky, programy, informační systémy, dárkové předměty, kalendáře, časopisy.
Způsobů, jak něco propagovat

a prezentovat je zkrátka mnoho,
pro každého se hodí něco jiného
a měl by to dobře zvážit. Platí, že
by si každá vizuální identita měla
držet svou tvář ve všem, co dělá,
jedině pak bude plnit funkci a bude
na sto procent zřetelná, ucelená
a zapamatovatelná – bude mít smysl. “Každý, kdo podniká a myslí to
vážně, by neměl brát svou prezentaci a propagaci lehkovážně – tento
přístup je ztrátový. Přizvěte si na
pomoc grafika, který vše navrhne
na míru,” vyzvala.
Grafický design má rozevláté hranice a strká nos i například do designu interiérů v podobě vzorů na
tapetách a textiliích či nástěnných
dekorací a také do designu produktů. Pole působnosti je opravdu
široké. “Grafický design je docela
složitá, ale krásná činnost. Každý
grafik by měl být zároveň umělcem, obchodníkem, psychologem,
myslitelem, stratégem a badatelem.
A měl by mít smysl pro humor,”
uzavřela Tereza Skřivanová, kterou najdou lidé na Facebooku a na
webu skrivanova.myportfolio.com.
INZERCE

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

sever.rozhlas.cz

6.4.2018 10:35:33
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Jízdou k moři na kolech děti z Tuchlova
pomohli seniorům i handicapovaným
Baltské moře se v pátek 15. června po cestě dlouhé 550 kilometrů v sedle na kole otevřelo dětem
z Dětského domova Tuchlov. Po
vzoru loňské výpravy pěti odvážných z Dětského domova Krompach se i letos našli mladí hrdinové,
kteří cestou k Baltu chtějí udělat radost starým lidem a pomoci Milošovi Císařovi, který vyrábí speciální hanbike kola pro mladé cyklisty.
Letošní výpravu bych přirovnala
k odhodlané středověké družině
v čele s udatným králem Janem
(Blažkem – ředitelem DD Tuchlov), která za hlaholu komediantů
herců z Cirk La Putyky a s doprovodnou pojízdnou kuchyní mistra
Slavaty, v termínu od 11.6. do 15.6.
čelí bolavým nohám, dlouhým
a neubíhajícím asfaltkám, nedostatku spánku i chrápajícím spolunocležníkům.
Nikol, Radek, Patrik, Pepa a Tomáš. Pět dětí, které nikdy v životě
neušlapaly více než 40 kilometrů v
jednom dni, měly nyní nasednout
na kolo a s drobnými přestávkami
na občerstvení se poprat s nekonečnými 125 kilometry za den.
Ráno nám šťastnou cestu popřeje
celý dětský domov i paní ředitelka,
která své svěřence vypravovala na

cestu již vloni. V lužických lesích
se mihotají helmy celkem čtrnáctičlenné skupiny, která křižuje
česko-německou hranici a míří na
Zittau a podél řeky Nisy směrem
na hornolužický Mužakow (Bad
Muskau).
Za bublání vody na ovesné kaše a
poletování vran se probouzíme do
druhého dne a míříme směr Forst.
Co čert nechce, nominovanému
„trasérovi“ Viktorovi s navigací se
pod kola dostane bidon a on končí
pod svým kolem se zraněním nohy.
Špatnému ale není konec. Naše
autoposádka monitoruje prasklou
gumu na vleku, musí stavět a měnit kolo. Psychika i fyzička začíná
doléhat na Nikol, která si stěžuje na
bolavé koleno.

Nikol (16), Radek (17), Patrik (14),
Pepa (15), Tomáš (22) a my. Jan
Blažek, Honza Horáček (strejda z
DD Boletice), já a Karel – tatínek
Vráti. Den třetí a naše královská
družina se od prosluněného kempu
Helensee vrací na německo-polskou hranici a v peletonu čelí dalším 45 kilometrům bez větší pauzy.
Čtvrteční ráno bylo chladné. I tak
jsme se těšili na zmrzlinu v Gartzu,
kterou jsme si pamatovali z loňska.
Počasí se umoudřilo a sluníčko se
s námi svezlo až do 100 km vzdáleného Bellinu. Uvědomujeme si,
že cesta se pomalu chýlí ke konci.
Jsme unavení, ale ne natolik, abychom se vzdali. Představa zítřejších
kilometrů na kole, byť to má být
pouhých 70, je úmorná. Už i dva-

cet je moc. Bolí nás záda, kolena,
v hlavě se nám honí už jen to moře.
Poslední šlápnutí do pedálů a jsme
tam. Lodí se dostáváme přes záliv z Kampu do Karninu, odkud
už putujeme dalších 30 kilometrů
do Ahlbecku. Poslední kopečky,
sloupky, masáže, asfaltky, šišky,
výmoly. A je to tady. Popojíždíme
na pláž, odhazujeme kola a letíme tam! Do Baltu, do cíle! My to
opravdu dokázali!
Ujeli jsme celkem 550 kilometrů na
kole za pět dní. Nebylo to jednoduché, ale to je druhořadé. Chtěli
jsme to dokázat pro někoho, kdo si
to podle nás zasluhuje a potřebuje pomoci více než my. My máme
domov, jsme zdraví a díky tetám
a strejdům máme plno možností,
jak si užívat a trávit volný čas,
vzděláváme se, máme co jíst, žijeme v jedné velké rodině v krásném
velkém domě. Teď jsme jeli k moři,
představte si to!
Překonáním těžké výzvy jsme chtěli upozornit na práci Miloše Císaře,
který díky své dílně umožňuje postiženým sportovcům splnit si sen
– jezdit na kole.
Pavlína Poláková
(redakčně kráceno)

Motorkáři kalendářem pomohou Kryštofovi
Asi padesát motorkářů se sešlo v Informačním centru
klasické energetiky
Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice, kde
měli zázemí pro focení kalendáře pro
rok 2019. Nástěnný
kalendář
„Jednou
stopou pro Kryštofa“ je charitativním
počinem.
Výtěžek
z jeho prodeje totiž
připadne rodičům handicapovaného Kryštofa z Krupky. Podobný
kalendář „Jednou stopou pro Terezku“ vydaný motorkáři ze Skupiny
ČEZ před dvěma lety finančně pomohl rodičům zdravotně postižené
dívky. „Po úspěšné pomoci Terezce z Teplic jsme se rozhodli vše zopakovat podobným způsobem. Zatímco tehdy na motorkách různých
značek na momentkách s Terezkou pózovaly ženy, nyní tomu bylo naopak. Své stroje osedlali muži, to samé se týkalo momentek a závěrečné společné fotky s Kryštůfkem. Letos se fotilo hlavně v Dolech Bílina.
Chceme tím ukázat, že doly a elektrárna patří neodmyslitelně k sobě,
navíc chceme mít zcela jiné záběry, než předloni,“ říká hlavní organizátorka focení Kamila Češpivová, která pracuje v Elektrárně Ledvice.
Devítiletý Kryštof žije se svými rodiči v Krupce na Teplicku. Narodil
se v šesti měsících s vrozenou vývojovou vadou hydrocefalus, což je
onemocnění, kdy dochází k nadměrnému hromadění mozkomíšního
moku uvnitř lebky a mozku.
(red)

USNESENÍ

13. ČERVENCE 2018

19

Rada města na své 12. schůzi konané 17. května mimo jiné:

Uložila:

Vedoucímu odboru nemovitostí a
investic provedení šetření v ul. Sídliště
Za Chlumem, v prostoru mezi domem
s č. p. 752–756 (blok 3) a domem s č. p.
757–761 (blok 4), a to za účelem možnosti rozšíření stávajícího parkoviště
pro osobní automobily.
Vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí provedení
šetření v souvislosti s upozorněním
občanů ze Sídliště U Nového nádraží
na možnou nefunkčnost odhlučňovací stěny a dále pak případné provedení
měření hygienických limitů hluku.
Vedoucímu odboru dopravy provedení šetření týkající se možnosti vytvoření vyhrazených parkovacích míst pro
vozidla autoškol za účelem provádění
zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění v prostoru bývalé městské tržnice v
ulici Radniční a dále provedení šetření
týkající se možnosti realizace přechodů pro chodce v ulici Jenišovská u zastávek MHD.

Schválila:

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a paní Hanou Ježkovou jako příjemcem ve výši 30.000
Kč na podporu činnosti, natočení a
křest CD rockového sboru Melodica
v roce 2018 a 30.000 Kč na realizaci
projektu „Talk show Ježkovy voči“ –
dokoupení části techniky v roce 2018.
Uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako obdarovaným a
firmou Stanislav Tejček – Elektroservis
Bílina jako dárcem na přijetí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na volnočasové
aktivity seniorů.
Uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Českomo-

ravskou mysliveckou jednotou, z. s.,
okresním mysliveckým spolkem Teplice jako příjemcem ve výši 10.000 Kč
na hodnocení chovatelské přehlídky
trofejí zvěře ulovené v regionu.
Uzavření darovací smlouvy na pořízení velkého rentgenu do ordinace
pro poskytování zubní pohotovosti v
Hornické nemocnici s poliklinikou, s.
r. o., Bílina mezi městem Bílina jako
obdarovaným a:
*městem Duchcov jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 10.000 Kč,
*statutárním městem Chomutov jako
dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 20.000 Kč,
*obcí Hrobčice jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 20.000 Kč.
Uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako obdarovaným a
spolkem Heimat- und Geschichtsverein Zoschen e. V., Leipziger Str. 9,
062 37 Leuna OT Zoschen, jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 1.500 EUR
na zajištění akce Mezinárodní setkání
mládeže.
Uzavření smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání mezi společností Metrostav, a. s., Koželužská 2450/4,
Praha 8, jako nájemcem a městem
Bílina jako pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru
sloužícího podnikání na adrese Mírové
náměstí 23, přízemí o celkové výměře 342,60 m2 pro využití jako zřízení
zařízení staveniště pro stavbu rekonstrukce Mírového náměstí Bílina za
nájemné dle platné Směrnice o nájmu
z prostor sloužících podnikání na dobu
určitou do doby dokončení stavby rekonstrukce Mírového náměstí Bílina.
Složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
na všechny druhy zadávacích řízení a
všechny druhy veřejných zakázek zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů. Členové: Mgr.
Zuzana Bařtipánová, Ing. Lucie Ječmenová, Mgr. Aleš Tallowitz, Roman
Slánička, Josef Horáček. Náhradníci:
Oldřich Bubeníček, Vendula Vodičková, Ing. Radek Zenker.
Podání žádosti o dotaci na podporu
sociální práce ze státního rozpočtu na
podporu sociální práce pro rok 2018 a
zároveň pověřuje Mgr. Ivu Zábojníkovou jako kontaktní osobu k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na
podporu sociální práce pro rok 2018.
Prezentaci města Bílina v knize o Ústeckém kraji s názvem Ústecký kraj

- kultura bez hranic, kterou ve spolupráci s Ústeckým krajem zpracovává
KULTPRO, z. s., Plzeň, a to v rozsahu
jedné strany A3.
Vydávání průkazů na slevu na vstupné na koupaliště Kyselka pro rok 2018,
po ověření bezdlužnosti k místnímu
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů k 31.12.2017.

Souhlasila:

S úpravou směrnice č. 1/2017 – poskytování placených služeb Městskými
technickými službami Bílina, dle návrhu předloženého ředitelkou Městských
technických služeb Bílina, tzn. úprava
cen vstupného na koupališti Kyselka, s
účinností od 01.06.2018.
S podáním žádosti Městské knihovny
Bílina na projekt „Česká knihovna” pro
rok 2018.
S realizací projektu s názvem „Poznáváme svět“, který bude realizován
na Mateřské škole Bílina, Síbova 332,
v období od 01.09.2018 do 31.08.2020.
S provedením technického zhodnocení pronajímaných prostor dle smlouvy
o nájmu č. 241 na adrese Za Chlumem
820/33, Bílina, na náklady nájemce
České pošty, s. p.
S udělením výjimky nad počet dětí
stanoveného prováděcím právním
předpisem v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V
přípravné třídě ZŠ Za Chlumem, může
být pro školní rok 2018/2019 zapsáno
19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení
počtu není na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
S memorandem o společném zájmu
týkající se systému sociálních dávek
v oblasti podpory bydlení pro osoby
v hmotné nouzi s akcentem na práva
municipalit regulovat výplatu doplatku
na bydlení prostřednictvím vydávání
opatření obecné povahy, jímž se stanoví oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Rozhodla:

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na
služby: Zajištění služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů - DPO společnosti BDO Advisory, s. r. o., formou
přímého zadání.
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, na služby
„Ostraha majetku v areálu lázně Kyselka, koupaliště Kyselka, minigolfu
a letního kina na Kyselce v Bílině“, je
nabídka společnosti HENIG-security
servis, s. r. o., Česká Lípa.

Pověřila:

Vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví zjištěním informace o
kontrolování čerpání pramene Bílinské
kyselky, a zda je garantovaná výtoč pro
město 7 l/1 minutu.
Odbor nemovitostí a investic prověřením možnosti na využití původní
projektové dokumentace prostoru Inhalatoria.
Odbor dopravy k prověření možnosti šikmého stání okolo Mírového
náměstí, tam, kde je navrženo vodorovné stání – pruhy pro zásobování.

Vzala na vědomí:

Plnění usnesení RM, kterým bylo
ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo provedení kontroly technického stavu zastávek MHD
na území města Bílina, a to v termínu do 30.4.2018. Zjištěné nedostatky
následně odstranit, a to v termínu do
30.06.2018. Dále pak provádění pravidelných kontrol zastávek, kdy v rámci
těchto kontrol budou prováděny udržovací práce související s čistotou jejich
interiérových a exteriérových částí.
Splnění usnesení RM, kterým bylo
ředitelce Městských technických služeb Bílina uloženo prověřit svítivosti
nad přechodem pro chodce na křižovatce Spojovací a 5. květen a zároveň
schvaluje postup navržený ředitelkou
Městských technických služeb Bílina.
Informaci vedoucího odboru dopravy ve věci doručené cenové nabídky
společnosti „in PROJEKT LOUNY
ENGINEERING, s. r. o.“ na zpracování
projektové dokumentace na umístění
dvou parkovacích ploch v centru města a informaci ve věci nastínění legislativního procesu, týkajícího se vydání
stavebního povolení na předmětnou
stavbu. Zároveň pověřuje vedoucího
odboru dopravy k vypracování bezpečnostních opatření – lokalita 2, ul.
Nábřeží.
Rezignaci Mgr. Zuzany Bařtipánová, Ing. Radka Zenkera a pana Jiřího
Urbánka na funkci členů komise pro
investiční akce.
Zápis z jednání komise pro školství,
kulturu a sport z 09.04.2018.
Zápis ze zasedání komise pro životní
prostředí a dopravu z 03.05.2018.
Zápisy z komise pro investiční akce z
09.05.2018 a 14.05.2018.

Rada města na své 14. schůzi konané 12. června mimo jiné:
Schválila:

Navýšení rozpočtu:
*ZŠ Za Chlumem ve výši 26.000 Kč na
opravu střechy nad družinou a dílnou
školníka.
*ZŠ Aléská ve výši 41.000 Kč na výjezdy
do škol v přírodě, které se uskutečnily
v termínech 28.04.2018 –05.05.2018 a
14.05.2018–18.05.2018,
*ZŠ Aléská výši 82.000 Kč na opravu
střechy nad pavilonem G.
*ZŠ Aléská o průtokovou dotaci v

rámci dotačního programu „Prevence
rizikového chování v Ústeckém kraji v
roce 2018“ na projekt „Bráníme se závislostem“ ve výši 30.600 Kč.
*ZŠ Lidická o průtokovou dotaci v
rámci smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Prevence
zdravotně rizikového chování” ve výši
24.800 Kč.
*MŠ Maxe Švabinského 664 ve výši
12.000 Kč na výjezd do školy v přírodě, který se uskutečnil v termínu

07.05.2018–11.05.2018.
Přijetí neinvestiční dotace z Fondu
Ústeckého kraje pro Kulturní centrum
Bílina na realizaci projektu „Oslavy
1025 let města Bíliny a 100 let republiky“ ve výši 200.000 Kč a uzavření
smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi Ústeckým krajem jako
poskytovatelem a městem Bílina jako
příjemcem.
Navýšení rozpočtu Kulturnímu
centru Bílina výši 350.000 Kč na Den

horníků, který se koná dne 15.09.2018
a uzavření smlouvy o reklamě mezi
městem Bílina jako poskytovatelem a
Severočeskými doly, a. s., Chomutov,
jako objednatelem.
Uzavření darovací smlouvy mezi
Hasičským záchranným sborem, Ústeckého kraje jako obdarovaným a
městem Bílina, jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí finančního
daru na zakoupení defibrilátoru v celkové hodnotě 50.000 Kč.
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Uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v
České republice, z. s., místní organizace Bílina jako příjemcem na jednodenní poznávací výlety pro zdravotně
a tělesně postižené občany města Bíliny v roce 2018.
Uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem SK HC Draci Bílina,
z. s, jako příjemcem na úhradu příjemcem proplacených nákladů spojených s účastí v II. Národní hokejové
lize ČR – play off v roce 2018.
Uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako obdarovaným a:
* obcí Měrunice jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní
částky ve výši 3.000 Kč na a pořízení
přístrojového vybavení pro ordinaci
zubní pohotovosti v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina
(dále jen „HNsP“),
*městem Krupka jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní
částky ve výši 10.000 Kč na a pořízení
vybavení a zakoupení velkého rentgenu do ordinace pro poskytování zubní pohotovosti v HNsP,
*obcí Hrobčice jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní
částky ve výši 20.000 Kč na a pořízení
přístrojového vybavení pro ordinaci
zubní pohotovosti v HNsP,
* městem Duchcov jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžní částky ve výši 10.000 Kč na
pořízení přístrojového vybavení pro
ordinaci zubní pohotovosti v HNsP,
*městem Osek jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní
částky ve výši 15.000 Kč na a pořízení
přístrojového vybavení pro ordinaci
zubní pohotovosti v HNsP,
*obcí Světec jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní
částky ve výši 6.000 Kč na a pořízení
přístrojového vybavení pro ordinaci

zubní pohotovosti v HNsP,
*městem Dubí jako dárcem, jejímž
předmětem je poskytnutí peněžní
částky ve výši 20.000 Kč na a pořízení
přístrojového vybavení pro ordinaci
zubní pohotovosti v HNsP,
Uzavření smlouvy o dílo mezi
městem Bílina jako objednatelem a
společností Haskoning DHV Czech
Republic, s. r. o., jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zpracování změny č. 1 Územního plánu Bíliny
Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva vnitra ČR „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ v roce 2019
na projekt s názvem „Revitalizace
objektu čp. 555 Teplická v Bílině na
hasičskou zbrojnici pro sbor JSDH“.
Uzavření smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi městem
Bílina jako realizátorem projektu a:
*ZŠ Lidická, jako partnerem projektu s názvem „ZŠ Lidická – odborné
učebny a bezbariérovost školy“ na
období udržitelnosti projektu.
*ZŠ Za Chlumem jako partnerem
projektu s názvem „ZŠ Za Chlumem
– odborná učebna a bezbariérovost
školy“ na období přípravy a realizace
projektu.
*Uzavření smlouvy o poskytování
pojištění jednorázových akcí na dvě
výstavy „Tragédie Lidic a Ohlasy lidické tragédie ve světě“ mezi městem
Bílina jako pojistníkem a společností
Česká pojišťovna, a. s.,
Prezentaci města Bílina v knize
Teplicko z nebe, kterou zpracovává
CBS Nakladatelství, s. r. o., Zlín v rozsahu 1/4 strany.
Podmínky 3. ročníku soutěže o
nejhezčí květinovou výzdobu města
Bílina, navržené odborem stavebního
úřadu a životního prostředí.

Souhlasila:

S realizací projektu s názvem „Šablony II – DDM Bílina“, který bude
realizován v Domě dětí a mládeže Bílina v období 01.09.2018–31.08.2020.
Se zapojením investičního fondu

Městských technických služeb Bílina v celkové výši 940.000 Kč na pořízení bazénového vysavače, opravy
venkovního bazénu včetně nátěru a
střech na chatičkách v autokempinku.
S návrhem odboru dopravy na
zpracování dopravně inženýrského
opatření ve věci vyznačení dvou přechodů pro chodce v ulici Jenišovská
u zastávek MHD, kdy toto bude dále
předloženo PČR – Dopravnímu inspektorátu v Teplicích k odsouhlasení. V případě kladného posouzení ze
strany PČR DI Teplice bude následně
provedeno vyznačení předmětných
přechodů o potřebné dopravní značení.

Rozhodla:

Přijmout navrhované úpravy zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Elektronické služby města Bílina“,
dle návrhu společnosti Eqica, a. s.
Zadat plnění veřejné zakázky na
dodávky „Datové úložiště”, podle § 53
zákona vybranému dodavateli Sdružení FiMa, Rumburk,
Zadat veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou ve smyslu § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, na stavební práce
„Rekonstrukce rozvodů vytápění a
výměna otopných těles v objektu č.
p. 818 – MŠ Za Chlumem“ přímým
zadáním společnosti WOHER, s. r.
o., Most,
Nejvhodnější nabídkou veřejné
zakázky malého rozsahu zadávanou
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na
dodávky „Dodání 4 ks reproboxů a 2
ks speciálních rámů na zavěšení“, je
nabídka společnosti MAXI STORE
Praha, s. r. o.,
Nejvhodnější nabídkou veřejné
zakázky malého rozsahu zadávanou
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, na
stavební práce „Rekonstrukce toalet
ZŠ Lidická“, je nabídka společnosti
PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina,

Podat návrh na vydání „Opatření
obecné povahy“ dle § 33 d) zákona č.
98/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů z důvodu zvýšeného
výskytu sociálně nežádoucích jevů v
celé lokalitě Teplické Předměstí, dle
varianty č. 1.
O výběru způsobu zajištění přezkumu hospodaření za rok 2018
Krajským úřadem v Ústí nad Labem.

Navrhla:

Členem komise do připravované
veřejné zakázky vyhlašované Ministerstvem financí ČR „Cyklostezka
přes Radovesickou výsypku“ zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pana Ing. Jaroslava Bureše,
MBA, a jeho náhradnicí Ing. Renatu
Strakovou.

Vzala na vědomí:

Informaci o objízdných trasách pro
autobusovou dopravu v průběhu rekonstrukce ul. 5. května.
Informaci vedoucího odboru dopravy, týkající se možnosti změny
úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Wolkerova, a to ve smyslu
umístění časového podélného stání a
dále pak možnosti umístění vyhrazeného místa pro zásobování.
Informaci o způsobu využití objektu bývalé České spořitelny pro potřeby Městské policie Bílina.
Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport z 14.05.2018.
Zápis z jednání sociálně zdravotní
komise konané dne 22.05.2018.
Zápisy z komise pro investice z
28.05.2018 a 05.06.2018.

Rada města na své 15. schůzi, konané v mimořádném termínu 28. června, mimo jiné:
Rozhodla:

Nejvhodnější nabídkou veřejné
zakázky malého rozsahu zadávanou
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,
na dodávky „Dodávka a montáž 4 ks
parkovacích automatů na Mírovém
náměstí v Bílině“, je nabídka společnosti WSA doprava a parkování, s. r.
o., Radonice.
Nejvhodnější nabídkou veřejné
zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v
souladu s § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,
na akci „Koncepce rozvoje veřejného
osvětlení města Bílina“, registrační

číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16
_058/0007420, je nabídka společnosti
ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.
Zadat plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Stavební
úpravy části 3. NP budovy C v areálu
Hornické nemocnice s poliklinikou,
s. r. o., Bílina“ zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vybranému dodavateli
Stavmart, s. r. o., Boženy Němcové 41,
Krupka 417 42.
Nejvhodnější nabídkou veřejné
zakázky malého rozsahu zadávanou
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek,
na stavební práce „Revitalizace ulic
Zámecká a Komenského“, je nabídka
společnosti Vodohospodářské stavby,
s. r. o., Teplice.

Jmenovala:

účinností od 01.08.2018, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a dále pak ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

*Mgr. Bc. Marii Sechovcovou na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ
Lidická
*Mgr. Barboru Schneiderovou na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ Za
Chlumem
*paní Lenku Zlatohlávkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ
Čapkova
*Bc. Zdeňku Heinrichovou na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Síbova
*Bc. Jiřího Kopu na vedoucí pracovní
místo ředitele ZUŠ Gustava Waltera
*Bc. Kristu Sýkorovou na vedoucí
pracovní místo ředitelky DDM

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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Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 9. července uplynul rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička

Dne 3. července uplynulo 9 let
od úmrtí pana

Dne 25. července uplyne 30 let,
co nás opustil manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček

Jana Kohstala

Vlasta Dvížová (roz. Srbecká)

František Vašátko

S láskou vzpomínají dcera Iveta s manželem Karlem, vnučka Vlasta s rodinou,
pravnoučata Pavlínka, Dominik

S láskou stále vzpomínají maminka
Brigitte s manželem, bratr Petr
s rodinou a sestra Brigita s rodinou.
a teta Líba.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 5. července 2018 uplynulo již 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček

Dne 4. července uplynulo 10 let
od nečekané a tragické smrti našeho
milovaného syna, bratra

Dne 10. července tomu bylo 10 let,
co zemřel bílinský fotbalista

Marián Našinec

Petra Trunečka

S láskou vzpomínají manželka Jarka,
dcera Mirka a syn Roman s rodinami.

Blahopřání

Dne 27. května oslavila své 80. narozeniny paní

Rodiče, bratr s rodinou, Irena a Bára.
Nikdy nezapomeneme.

Blahopřání

Ludmila Pechová

Dne 31. května oslavil 60 let pan

Jozef (Jožin) Kandráč
Pevné zdraví do dalších let
přejí kamarádi, přátelé
a kamarádka Marie.

Vzpomíná manželka Slávka, dcera
Dana s rodinou, syn Luděk s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

Ferdinand Zilcher
Vzpomíná manželka Zdena a synové.

Poděkování
Po bezmála patnácti letech mé působnosti ve funkci ředitelky MŠ Ledvice a vedoucí školní jídelny tamtéž se loučím a odcházím do důchodu.
Mé poděkování za příkladnou spolupráci patří zejména vynikajícímu současnému i minulému pracovnímu kolektivu. Zahrnuji do něj i vypomáhající
paní učitelky Jiřinu Paulovou a Milenu Záhoříkovou. Na ně budu rovněž
ráda vzpomínat.
S díky se obracím i směrem ke zřizovateli a k většině vstřícných rodičů
našich dětí. Loučím se i s ostatními, s nimiž jsem byla v nepřímém kontaktu. Můj dík za vynikající spolupráci patří zejména paní Ivetě Richterové a
celému vstřícnému kolektivu odboru školství, mládeže a sportu při Městu
Bílina. Loučím se tímto i s ředitelkami bílinských a spádových mateřských
škol, rovněž i s příjemným kolektivem MŠ Chotějovice. Děkuji za spolupráci se ZŠ Hostomice, DDM Bílina a s dalšími subjekty, kterým jde rovněž
o zájmy dětí.
Přeji všem hodně pracovních i soukromých úspěchů. Nově nastoupivší ředitelce přeji totéž.

Pevné zdraví a mnoho štěstí jí popřály
místostarostky Vendula Vodičková
a Zuzana Bařtipánová.

Věra Ťupeková,
odstupující ředitelka MŠ Ledvice

INZERCE
Poděkování
Chtěli bychom tímto vyjádřit poděkování a úctu lékařům a pracovnicím
Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině - oddělení LDN A, kteří nejen
svou profesionalitou, ale také vlídným a lidským přístupem pomáhají pacientům a jejich rodinám zvládat těžká období v životě. Rovněž děkujeme za
jejich respekt a vstřícnost k pacientům.
Jana a Cyril Kubeškovi

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Nabídka
Nabízíme ubytovací kapacity s pečovatelskou službou
v nově zrekonstruovaném
objektu v Bílině. Zahájení
činnosti na podzim 2018.
V objektu jsou i bezbariérové bytové jednotky.
Bližší informace na tel.:
417 822 100, 777 783 742.
Od července 2018
příjem žádostí.

Sklad hutního materiálu
Teplice - Novosedlice
přijme

SKLADNÍKA.
Výhodou jeřáb., vazač.,
palič. průkaz, VZV.
Tel.: 602 599 885,
novosedlice@technimat.cz

22

SPORT

13. ČERVENCE 2018

Bílinští atleti kralují bezpečně druhé lize

Celkem suverénně si počínají obě
družstva AK Bílina. Jak muži,
tak ženy v klidu a s přehledem vyhráli druhé kolo soutěže, které se
konalo v pražském Edenu.
Zejména muži nedali svým soupeřům žádnou šanci, to když je od
druhých atletů z AC Turnov dělilo
propastných 63 bodů. Na třetím
místě pak skončil Triatlet Karlovy Vary. Muži se opět spoléhali na
stále opory. Antonín Janetka, Pavel
Strnad, Libor Bařtipán a ze studijníŽeny - tabulka 2. kola:
1. AK Bílina
2. VTŽ Chomutov
3. SK ZŠ Jeseniova Praha
4. A.C.TEPO Kladno
5. AK Most
6. SK Kotlářka Praha
7. Atletika Litvínov
8. AC Česká Lípa

ho pobytu navrátivší se Filip Žižka
- každý z nich nasbíral přes dvacet
bodů. Zlepšením osobního maxima je podpořil i kladivář Miroslav
Eibl. Zazářili i běžci – Maxmilián
Krčmář, Jakub Coufal, Jan Laštovka
spolu se sprinterem Petrem Nejedlým přinesli nemalou porci bodů.
Již tradičně se můžou bílinští opřít
o své chodce. Josef Kalát, Jiří Janoušek a Jaroslav Pták získali 24 bodů.
Neztratili se ovšem ani ostatní muži.
Zejména navrátilci Petr Šroubek či
Vojtěch Košťál. Tým pak doplnili
dorostenci, kteří získali kromě bodů
i cenné zkušenosti a závody tak
probíhaly pod bílinskou taktovkou
hladce.
Ženy se mohly spolehnout na svoji
nejlepší závodnici Venuši Žitnou,
která po vítězství v oštěpu, disku
a kouli absolvovala ještě štafetu
4 x 400m. Tato teprve prvním rokem žena, která má již extraligové
zkušenosti, ustoupila osobním amŽeny - tabulka po 2 kolech:
1. AK Bílina
2. VTŽ Chomutov
3. SK ZŠ Jeseniova Praha
4. A.C.TEPO Kladno
5. AK Most
6. SK Kotlářka Praha
7. Atletika Litvínov
8. AC Česká Lípa

bicím, nehostuje ve vyšší soutěži
a pomáhá vést mladé závodnice.
Je tak vzorem pro mladé holky,
které se doslova pobláznily. Druhou nejlépe bodující (27 bodů)
byla všestranná vícebojařka Kamila
Frontzová, která si prakticky může
vybírat, kde nastoupí. S přehledem
vyhrála běh na 100m hladkých a
na 100m překážek. Na dálce se jí
vinou přešlapů až tolik nedařilo a
obsadila 6. místo. Pozadu nezůstala
ani hostující Nikola Bisová se svými
21 body. Předvedla se především na
400m, kde zaběhla velmi kvalitní
čas 57,64. Za zmínku stojí bodový
přínos dalších všestranných děvčat.
Klára Francouzová vyhrála skok
o tyči, na výšce byla třetí. Vycházející hvězdou bílinské atletiky se stává
Kateřina Šilerová, která absolvovala
náročnou kombinaci, kdy se nejprve předvedla na 400m hladkých
(3. místo) a poté i na 400 metrů
přes překážky. Zde vylepšila vlastní
Muži - tabulka 2. kola:
1. AK Bílina
2. AC Turnov
3. TRIATLET Karlovy
4. TJ Klášterec nad Ohří
5. SK Jeseniova Praha
6. SC Start Karlovy Vary
7. AC Slovan Liberec
8. A.C.TEPO Kladno

oddílový rekord kvalitním časem
65,21. Ten ji řadí na osmé místo
republikových tabulek v kategorii
dorostenek. Ani ostatní dorostenky
a žákyně se neztratily a obsazují vysoká bodová umístění. Výsledkem
pak je jistá nadvláda v druhé lize.
Bojovná malování na tváři, bubny,
oddílové stuhy ve vlasech a vzájemná podpora formou roztleskávání během celého dne, taková je
teď atletika v podání bílinských.
Vedení klubu kvituje, že družstvo
mužů ponechalo i přes vyhranou
baráž v druhé lize. V klubu panuje
perfektní atmosféra, je vidět, jak se
závodníci atletikou baví, o to především klubu šlo. Odměnou jsou pak
individuální úspěchy jednotlivých
atletů, kteří se celkem dost začínají
prosazovat na republikové úrovni.
Uvidíme, co nám přinesou nadcházející Mistroství ČR.
Jiří Nechvátal
AK Bílina

Muži - tabulka po 2 kolech:
1. AK Bílina
2. TRIATLET Karlovy Vary
3. AC Turnov
4. SK Jeseniova Praha
5. TJ Klášterec nad Ohří
6. A.C.TEPO Kladno
7. AC Slovan Liberec
8. SC Start Karlovy Vary

13. Mistrovství Evropy JKA v Srbsku
V květnu proběhlo v Kragujevacu v
Srbsku ME JKA, kam vycestovala i
reprezentace JKA ČR, kde máme i
své zástupce. Tohoto Mistrovství se
zúčastnilo 430 závodníků z 15 států
Evropy. Všichni naši závodníci se
připravovali od začátku roku velmi
pečlivě, zúčastňovali se pravidelných tréninků reprezentace, ale i ve
svých mateřských klubech. Za kaž-

dou věkovou kategorii mohou vycestovat jen čtyři nejlepší závodníci.
Náš klub SKM Bílina reprezentovali Pýchová Lucie, Smolák David,
Šaffek Jakub a Markéta Kačírková.
Všichni byli na ME JKA poprvé,
kde se ve svých kategoriích a disciplínách utkali s nejlepšími závodníky Evropy. Byly to pro ně cenné
zkušenosti. A i přes své premiéry se

neztratili. Probojovali se do semifinálových a finálových bojů, ale na
medaile to bohužel nestačilo, ale i
tak to byl velký úspěch.

Celá česká reprezentace v úspěšnosti států obsadila 2. místo s celkovým počtem 37 medailí (10 zlatých,
6 stříbrných a 21 bronzových)

Pýchová Lucie v kumite 5. – 8. místo
Smolák David v kata 5. – 8. místo
Šaffek Jakub v kumite 9. – 16. místo
Kačírková Markéta v kumite 9. – 16.
místo.

Roman Masopust
Hlavní trenér klubu
SKM Bílina

V exhibici se proměnilo sobotní
vystoupení karatistů SKM Bílina na
Krajském poháru JKA v Karlových
Varech. SKM Bílina reprezentovalo
8 závodníků od mladších žáků až po
seniory, z celkového počtu 71 startujících. Po závěrečném vyhodnocení si karatisté do Bíliny odváželi
celkem 29 medailí z toho 11 zlatých,
3 stříbrné, 1 bronzovou a 4 poháry
za kombinaci pro nejlepší závodníky v jednotlivých kategoriích. S těmito výsledky se náš oddíl stal nejúspěšnějším karate klubem kraje, za
což musím naše svěřence pochválit.
Hlavní trenér před zahájením soutěže své žáky nabádal, aby si tyto zá-

vody především užili, nezranili se a
nestresovali z výsledků a do závodů
dali vše, co se na trénincích naučili.
Žáci kteří reprezentovali náš klub:
Pýchová L. 1. místo kata, 1. místo
kumite a pohár za kombinaci, Kačírková M. 1. místo kata, Pěch A. 3.
místo kata, 1. místo kumite a pohár
za kombinaci, Hung-Nguyen David
2. místo kumite, Šaffek J. 1. místo
kata, Smolák D. 2. místo kata, 2.
místo kumite, Hirschová N. 1. místo kata, 1. místo kumite a pohár za
kombinaci junior, 1. místo kata, 1.
místo kumite a pohár za kombinaci
seniorky.
Kata team 1. místo (Pěch, Smolák,

Šaffek) Kata team 1. místo (Kačírková která hostuje za K.V.)
Nelze psát o všech soutěžících, protože se všichni moc snažili, ale musím napsat alespoň o žácích, kteří
svým výkonem příjemně překvapili,
a to Pýchová L., Hung-Nguyen David, Hirschová N. a Pěch A. Všichni
v kumite bojovali jako lvi. Dali do
bojů o medaili odvahu a srdíčko,
což vyvolalo velké sympatie a obdiv
všech.
Nejkrásnější ze všeho byly úsměvy
na tvářích úspěšných závodníků,
když vystupovali na stupně vítězů.
To byla odměna nejen pro trenéra,
ale i pro rodiče, kteří své děti v tom-

Úspěch karatistů na Krajském poháru JKA
to sportu podporují.
Tyto závody byly poslední před
prázdninami, současně se získané
body započítávají do postupu na
Mistrovství České republiky.
Hned po skončení závodů začal
seminář pod vedením instruktorů
JKA ČR a byl rozdělený do skupin a
každá skupina měla svého instruktora.
Děkuji všem za reprezentaci a jsem
na vás hrdý. Děkuji také všem rodičům za spolupráci a podporu.
Roman Masopust
Hlavní trenér klubu SKM Bílina
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Změna v systému hry a rozestavení je nutná

Poslední výsledek Bíliny v KP- domácí prohra 2:3 s Krupkou, která
dohrává soutěž bez velké motivace,
ukazuje, že je nutné provést nějaké
změny ihned. Nejedná se ani tak
o změny v kádru, ale změny v systému hry a možná i v rozestavení
hráčů.
Proč Bílina prohrává vyrovnaná
utkání? Proč jsou i zkušení hráči tak
přemotivovaní, že dělají zbytečné
útočné fauly a hrát většinu zápasu se
žlutou kartou (Šoufek, Záhradský)
neumožňuje plné nasazení v obraně? Běhavý záložník Pavlíček hraje
stopera a jeho pracovitost a kreativita chybí ve středu pole, kde bylo v
sobotu dost prostoru, bohužel nevy-

užitého domácími. Proč se výborní
střelci ze střední vzdálenosti (Mergl,
Šoufek, Tůma, Záhradský, Procházka) nepokoušejí o častější střelbu
a často volí místo toho kličku do
ztracena? Proč největší bojovnost
předvádí nejstarší Bečvařík, jeho
mladší spoluhráči po ztrátě stojí?
Naděje umírá poslední – ve hře je
stále 12 bodů a získání poloviny by
možná k záchraně stačilo. Bylo by
škoda se nepokusit, smůly už si Bílina vybrala dost.
Popis sobotních branek:
3. min.: Rychlý útok po levé straně,
centr a tvrdá střela Koláře od břevna
do sítě – 0:1.
43. min.: Nákop do šestnáctky hos-

tů, dobrá práce Katreniče, míč propadl k Záhradskému a ten do prázdné -1:1.
47. min.: Čermák pěkně vysunul
Bečvaříka a sám si doběhl jeho zpětnou přihrávku -2:1.
63. min.: Kovačka vyběhl mimo pokutové území, míč odvrátil hlavou a
ramenem na volného Koláře, jemuž
se povedl krásný lob- 2:2.
66. min.: Ztráta ve středu pole a
rychlá kolmice na Koláře -2:3 (hattrick).
Od 67. minuty hrála Krupka bez vyloučeného Kubného. Poslední šance
přišla pro Bílinu v 90. minutě, kdy
Mergl postupoval sám na bránu a
brankář Krupky zlikvidoval jeho

střelu rukou mimo pokutové území.
Byl vyloučen, ale střela z trestného
kopu šla nad.

do all stars týmu turnaje. Turnaje v
Chodově pořádaném firmou SKF se
zúčastnilo deset týmů z celé republiky. Byl určen primárně pro fotbalisty ročníku 2007. V našem týmů
však byla převaha hráčů mladších.
Kluci bojovali, ale nakonec skončili
na posledním místě. Ale vzhledem
k tomu, že na turnaj jsme jeli mottem “letos se podíváme a vyhrajme
až příští rok“ byl postupný cíl vlastně splněn.
Michal Krovak

Koncem května proběhl již XXIII.
ročník
Bílinského
sedmiboje.
I tentokrát se ho zúčastnilo 12 dvojic. První disciplínou byl sjezd řeky
Bíliny v lodích. Doslova o kousíček
zvítězila dvojice P. Budek - J. Laibl.
Poté se soutěžilo na minigolfu. Ten
ovládli dva zkušení veteráni V. Šotta
– T. Vraj.
Druhý den začal nohejbalem a ten
nejlépe zvládli Darin Görner s M.
Záhorcem. Další boje probíhaly na
fotbalovém hřišti FK Bílina, kde se
kopaly penalty. J. Novák s F. Spielerem se ukázali jako nejlepší fotbalisté i brankáři. Poslední disciplínou
druhého dne byl plážový volejbal.
Zde své druhé vítězství zaznamenali

D. Görner s M. Záhorcem. Třetí den
začal zápasy na tenisových kurtech.
Bez jediné porážky odehráli bratři Býnové. Při závěrečné disciplíně
již šlo o všechno. Ani dílčí vítězství P. Vrchotky s R. Aulickým na
kuželkách nic nezměnilo na tom,
že nejvšestrannějším týmem byla
letos dvojice Jan Novák s Ferdinandem Spielerem. Zvítězili překvapivě,
ale velmi zaslouženě, s rekordním
počtem 69 bodů. Druhé místo patřilo nejúspěšnějšímu závodníkovi
všech ročníků Darinovi Görnerovi
s Martinem Záhorcem. Na třetím
místě se umístila další zkušená dvojice Jiří Laibl a Pavel Budek.

Od pátku 15. 6. do neděle 17. 6. se v
Bílině konalo národní kolo soutěže
Zlatá udice, které v letošním roce
opět po sedmi letech pořádal Český
rybářský svaz, Severočeský územní
svaz. V pátek byla soutěž zahájena za přítomnosti čestných hostů
- hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, předsedy Rady ČRS
Alexandra Šímy a ředitelky DDM
Bílina Kristy Sýkorové. Soutěžní
šestičlenná družstva se během celého víkendu utkala ve třech disciplí-

nách - přírodovědných znalostech,
lovu ryb udicí na řece Labi v Mlékojedech a v rybolovné technice.
Celkem se soutěže zúčastnilo osm
územních svazů a zaslouženým vítězem se stali mladí rybáři ze Severočeského územní svazu. Umocněním
tohoto výsledku je to, že se na něm
podíleli Josef Vytejček a Dominik
Vacek, kteří jsou členy MO Bílina.
Národní kolo Zlaté udice je vyvrcholením tradičního závodu, který
je velmi náročný a stojí za ním mno-

ho práce, úsilí a příprav. Velké poděkování patří Marku Bařtipánovi a
jeho ženě Tereze Bařtipánové, kteří
organizačně celou soutěž zvládli
na výbornou. Letošní kolo proběhlo za pěkného počasí a v příjemné
atmosféře. Pevně věříme, že se za
sedm let zase při této akci sejdeme
v Bílině.

Bohumír Mráz

Sestava Bíliny:
Kovačka – Bečvařík, Pavlíček,
Mergl, Baran – Čermák, Šoufek, Kotěšovský, Záhradský,
Tůma, Katrenič
Střídali:
Procházka, Podaný, Kozler

Na bedně v Jirkově
Bílinský sedmiboj
a na zkušené v Chodově skončil rekordem

Začátkem května sehrály fotbalové
přípravky, kromě zápasů krajského přeboru, i dva silně obsazené
turnaje. Nejdříve turnaj O pohár
starosty města Jirkova a následně
turnaj Meet of the World v Chodově u Karlových Varů. V Jirkově
se našim klukům již tradičně daří a
výjimkou nebyl ani tento turnaj, na
kterém skončili v konkurenci deseti týmů na krásném třetím místě a
Míra Matějovský byl nominován

Bílina hostila národní kolo Zlaté udice

Miroslav Pícha

Jiří Marek
předseda Odboru mládeže Rady ČRS, z.s.

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 29. července
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výstava dětských prací na téma 1 025
let města Bílina ze soutěže Bořeňská
čarodějnice 2018.
Od 30. července, 17 hodin.
BEZ MÁMY
Andrea Růžičková - herečka a fotografka a Mikoláš Růžička - hudebník
a výtvarník se vypravili na misi
do Mahanga o Vánocích roku 2016.
Mezitím, co Mikoláš sázel stromy
a maloval pokoje sirotčince,
Andrea sbírala materiál na fotovýstavu, se kterou po návratu společně
s nadací Bez mámy objeli větší města
České republiky a nyní zavítají do
Bíliny.
Součástí vernisáže bude beseda
s autorkou fotografií a herečkou
Andreou Kerestešovou Růžičkovou
a koncertní vystoupení Mikoláše
Růžičky a jeho bratra.
Výstava potrvá do 2. září 2018.

čtvrtek 26. července, 22 hodin
AKUMULÁTOR – 1

čtvrtek 23. srpna, 21.30 hodin
BAJKEŘI

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA

pátek 27. července, 22 hodin
PLÁN ÚTĚKU 2

pátek 24. srpna, 21.30 hodin
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ

sobota 28. července, 22 hodin
TÁTOVA VOLHA

sobota 25. srpna, 21.30 hodin
JAN PALACH

sobota 18. srpna, 19.30 hodin
REVIVAL FEST 2018
Koncert kapel GEORGE MICHAEL
BAND, AC/DC REVIVAL BAND a KISS
FOREVER BAND.

čtvrtek 2. srpna, 21.30 hodin
ANT-MAN a WASP

čtvrtek 30. srpna, 21.30 hodin
POMSTA

pátek 3. srpna, 21.30 hodin
CHATA NA PRODEJ

31. srpna, od 21.30 hodin
ESCOBAR

sobota 4. srpna, 21.30 hodin
JSEM BOŽSKÁ
čtvrtek 9. srpna, 21.30 hodin
ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

Při celodenních trvalých deštích
a bouřkách letní digitální kino
Kyselka nepromítá!

pátek 10. srpna, 21.30 hodin
MISS HANOI

LÁZEŇSKÝ AREÁL
KYSELKA

sobota 11. srpna, 21.30 hodin
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST

sobota 14. července, 10 hodin
SETKÁNÍ PŘÁTEL VOZŮ CITROËN

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BÍLINA
do 30. září
TRAGÉDIE LIDIC
| OHLASY LIDICKÉ TRAGÉDIE
VE SVĚTĚ
výstava v 1. patře
15. června – 15. září
LÉTO S KNIHOU
soutěž

KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA

do 31. srpna
MALÝ KNIHOVNÍK
Malým knihovníkem se můžeš stát v
dětském oddělení a pobočkách knihovny po předchozí domluvě, osobní,
telefonické nebo e-mailové.
na akci bude přítomen fotograf

neděle 15. července, 15 hodin
MALÁ MUZIKA
CHOMUTOV
taneční odpoledne nejen pro seniory

středa 11. července, 10 hodin
VLAJKY PŘÁNÍ
Kreativní tvoření v dětském oddělení,
na akci bude přítomen fotograf.

ALTÁN
NA KYSELCE

středa 25. července, 10 hodin
CHYTACÍ KELÍMEK

čtvrtek 26. července, 16 hodin
O HOLIČI A BARVÍŘI
pohádka pro děti

středa 8. srpna, 10 hodin
BAREVNÁ LUCERNA
Kreativní tvoření v dětském oddělení,
na akci bude přítomen fotograf.

úterý 7. srpna, 16 hodin
O STVOŘENÍ SVĚTA
pohádka pro děti

středa 29. srpna, 10 hodin
DOPISNÍ PAPÍR
Kreativní tvoření v dětském oddělení,
na akci bude přítomen fotograf.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO
KYSELKA

MĚSTSKÉ DIVADLO

Z důvodu rekonstrukce není v provozu.

čtvrtek 12. července, 22 hodin
OBCHOD NA KORZE

GALERIE POD VĚŽÍ

pátek 13. července, 22 hodin
PRVNÍ OČISTA – 2D

červenec
NADEZHDA LJAŠKO - PAPRSKY
ŽIVOTA
výstava

sobota 14. července, 22 hodin
JURSKÝ PARK – ZÁNIK ŘÍŠE
čtvrtek 19. července, 22 hodin
MANŽEL NA ZKOUŠKU
pátek 20. července, 22 hodin
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
sobota 21. července, 22 hodin
DELIRIUM

?
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