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Historie zdravotnictví v Bílině
VI. DÍL
Zubní ambulance NsP Bílina, období 1980
až 1989
Jako pramen při zpracování této kapitoly
byla použita kronika BSP zubního oddělení
Nemocnice s poliklinikou v Bílině, která zahrnuje období od září 1980 do roku 1989. Jde
v pořadí o druhou kroniku tohoto kolektivu
a do dnešních dnů ji uchovala zubní lékařka
MUDr. Jarmila Štiglerová.
Od roku 1960 byl vedoucím zubním lékařem v Bílině MUDr. Rovner (*1917). Jemu
podřízené zubní ordinace byly tehdy ještě
rozmístěny v centru a kolem centra města
Bíliny, poliklinika na Pražském Předměstí
ještě neexistovala.
O rok později v roce 1961 zubaři, jejich zdravotní sestřičky a zubní laborantky založili
BSP.
První vedoucí brigády byla zvolena zakládající členka BSP MUDr. Edit Olivová (*1925).
Ta pak na poliklinice snad v osmdesátých
letech převzala po MUDr. Rovnerovi řízení
zubních ambulancí a stala se primářkou stomatologického oddělení NsP v Bílině. MUDr.
Rovner pracoval v Bílině 25 let, v posledních
letech svého života jako závodní zubní lékař
na VMG I. V kronice je uvedeno datum jeho
úmrtí 28.5.1985 a celá BSP na něj jako na
svého vynikajícího člena moc vzpomínala.
MUDr. Edit Olivová řídila zubní ambulance
ve funkci primářky po celé období 1980 až
1989 vyjma krátké doby ve druhé polovině
roku 1982. Tehdy na konci léta onemocněla
infekční žloutenkou. Ve funkci řízení primariátu ji pak zastupoval MUDr. Ondřej Brabec,
který ordinoval snad v zubní ambulanci obvodu č.3 a později v ordinaci v Hostomicích.
Jakmile se MUDr. Edit Olivová uzdravila,
pokračovala ve výkonu funkce primářky
stomatologického oddělení.
Střední zdravotnický personál řídila na zubním primariátu vrchní sestra. Počátkem výše
uvedeného období vykonávala tuto funkci
sestra Jiřina Rysová, v červnu 1984 odešla

Popiska: Na snímku jsou čerstvé maminky Eva Poláková a Marie Nováčková s jejich ratolestmi, obklopené a obdivované členy kolektivu zubařských pracovníků.

do důchodu. Od června roku 1984 do roku
1986 byla vrchní sestrou zdravotní sestra Jana
Jandová a další vrchní sestrou od roku 1986
byla sestra Eva Poláková.
Celá BSP měla zhruba 32 členů, v průběhu doby
ale docházelo k menším početním změnám. Občas se někdo odstěhoval, byli přijímáni noví členové podle potřebného doplňování jednotlivých
pracovišť. BSP tvořili zubní lékaři, zdravotní
sestřičky a zubní laborantky, instrumentářky.
MUDr. Edit Olivová mimo post primářky byla
první vedoucí BSP a ve svém volném čase oblékala myslivecký šat, to se z ní stal nimrod se
vším, co k tomu přísluší. V květnu roku 1985
oslavila šedesáté narozeniny a ve funkci vedoucí BSP ji od ledna 1985 nahradil MUDr. Bernard
Macák.
Po krátké době v březnu 1986 byla novým,
třetím vedoucím BSP zubního oddělení zvolena
zubní laborantka Zdeňka Janušová.
V kolektivu pracovaly i úsekové důvěrnice
(ROH). Postupně jimi byly zdravotní sestry
Eva Poláková, Vladimíra Soufková, provdaná
Formanová, a Hana Brůhová. V období 1980
až 1989 bylo stomatologické oddělení tvořeno

šesti zubními obvody a dalšími závodními
zubními ordinacemi. V první polovině roku
1980 pracovalo na Bílinsku šest zubních lékařů. Kromě primářky MUDr. Edit Olivové
to byl MUDr. Bernard Macák (obvod č. 2),
MUDr. Ondřej Brabec (velký účastník televizních soutěží, byl snad na obvodě č. 3),
dentista Jaroslav Bažant (snad obvod č. 4, v
letech 1987 až 1989 však jistě v ordinaci u
Úpravny uhlí Ledvice). Dále zde byli MUDr.
Rovner (závodní zubní ordinace VMG I.) a
MUDr. Jarmila Štiglerová (do 9/1981 na mateřské dovolené a potom v zubní ordinaci u
Elektrárny Ledvice). Tento počet byl nedostatečný, a proto byly v září 1980 bílinské zubní
ordinace doplněny pěti mladými lékařkami
(MUDr. Dana Skálová, MUDr. Eva Obermajerová, MUDr. Eva Svobodová, MUDr. Helena
Petrů, MUDr. Eva Řezníková) a jedním mladým lékařem (MUDr. Pavel Hladík), všichni
byli čerstvými absolventy studia medicíny.
Na obvod č. 1 NsP Bílina nastoupila mladá
MUDr. Dana Skálová. Pracovala zde od září
1980 až do června 1983, kdy nastoupila na
mateřskou dovolenou. Zastupovala ji pak

MUDr. Eva Řezníková a od března 1987 na
obvod č. 1 nastoupil MUDr. Erich Radmacher.
Za rok, v březnu 1988, ukončil MUDr. Radmacher úspěšně druhou atestaci. Ujímá se
pak i složitějších chirurgických zákroků.
V září 1980 z obvodu č. 2 přešel MUDr. Bernard Macák na pobočku v Panelovém sídlišti
a na jeho místo nastoupil nový zubař MUDr.
Pavel Hladík. Ten se ale bohužel v říjnu 1981
odstěhoval do Děčína a situace na obvodu č.
2 se pak řešila výpomocí a posilami zubních
lékařů z Teplic.
Na obvod č. 5 nastoupila v září 1980 další
mladá lékařka MUDr. Eva Obermajerová.
Tento obvod byl původně na poliklinice,
v dubnu 1984 pak byl přesunut do nově
vybudovaného stomatologického zařízení
v sídlišti SHD a slavnostní otevření zde
proběhlo za přítomnosti televize. MUDr.
Obermajerová v srpnu 1984 odchází za
manželem do Rakovníka a po ní na obvod
č. 5 přichází na podzim 1984 MUDr. Anna
Gelčinská. Ta si potom po roce 1990 ordinaci
pořídila jako soukromou.
Dvojitý obvod č. 6 (Pražské Předměstí I
+ Pražské Předměstí II)převzaly v září
1980 hned dvě mladé lékařky, MUDr.
Eva Svobodová a MUDr. Helena Petrů. Posledně jmenovaná se v srpnu 1981 stěhuje
za svým budoucím manželem Zdeňkem, v
září 1981 se vdává a přijímá nové jméno
MUDr. Helena Holubovská. V září 1981
nastupuje na obvod č. 6 k MUDr. Evě Svobodové po absolvování vojenské služby MUDr.
Oskar Holoubek. Oba jsou zaláskovaní ještě
ze studií a v březnu 1982 spolu uzavírají svazek manželský.
V červenci 1982 se ale oba stěhují do Hradce
Králové. Potom na obvodě č.6 probíhá zastupování různými lékaři.

Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

Rehabilitace u dětí v HNsP Bílina
Rehabilitaci dětí je někdy vhodné
začít již v prvních dnech či týdnech života dítěte. Pokud pediatr,
dětský neurolog nebo ortoped
dojde k závěru, že vaše děťátko
potřebuje cvičení, odešle vás na
oddělení ambulantní rehabilitace.
U nás využíváme takzvanou Vojtovu metodu, neboli metodu reflexní
lokomoce. Tato metoda nevyžaduje spolupráci dítěte, pohyb je aktivován bez vlastního úsilí pacienta.
Vojtovu metodu lze provádět u dětí
v podstatě od narození, jakmile
je zjištěn nějaký problém ve vývoji. Horní věková hranice pro toto

cvičení neexistuje, tato metoda
se používá i v rehabilitaci dospělých. U dětí platí, čím je dítě menší
a terapie dříve zahájená, tím dítě
lépe reaguje a šance na úspěch
je větší. Určitým problémem je pláč
dítěte při terapii, důležité je vědět,
že nepláče proto, že by ho cvičení
bolelo, ale proto, že stimulujeme
pohyby pro dítě nepřirozené a ono
nám dává najevo svou nelibost.
Terapie se provádí až čtyřikrát denně, maminka se toto cvičení naučí,
provádí jej doma a k nám dochází
na konzultace a instruktáž dalších
cviků.

U větších dětí, které trpí
například
různými
vadami
nohou, vadným držením těla,
skoliózou a podobně využíváme i jiné metodiky. Jsou to například senzomotorická cvičení
na labilních plochách všeho druhu - míče, válce, úseče, Bosu,
metodu SM systém, metodu
Roswith Brunkow a jiné.

Nataša Zechovská
HNsP
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Zastupitelé rozhodují o dalším
postupu prací na náměstí

Pavlína Nevrlá
Městští zastupitelé v červenci zasedali v mimořádném termínu kvůli
žádosti společnosti Metrostav o
navýšení nákladů a prodloužení
termínu stavebních prací na revitalizaci Mírového náměstí. Metrostav
odůvodňuje zpoždění prací i vícepráce činností archeologů. “Dodavatel byl ve svých pracích opožděn,
práce mu byly přerušeny a provádí

jiné technologické postupy. To není
z našeho popudu, to jsou faktické
věci, které vznikly na stavbě a jsou
pro nás nepředvídatelné,” řekl na
zasedání oblastní ředitel společnosti
pro Ústecký kraj Roman Vildner.
Zastupitelé se shodli, že vícepráce
na stavbě opravdu nastaly, protože
Metrostav musel například pokládat geotextilii na místě archeologických nálezů a i v dalších případech postupovat jinak, než bylo v

původním plánu. Zároveň však
namítali, že s prací archeologů měla
společnost na základě svých zkušeností počítat a nelze tedy jednat
o prodloužení termínu. Navíc by
prodloužení termínu mohlo být
nezákonné. “Šlo o jedno z hodnotících kritérií veřejné zakázky,”
uvedl právní zástupce města s tím,
že Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže řešil letos v únoru podobný
případ. “V rozhodnutí se říká, že
údaj o době, ke které se bude muset
předmět plnění zrealizovat, je třeba
pokládat za jednu z nejzásadnějších zadávacích podmínek. Z toho
vyplývá, že pokud tato zadávací
podmínka vedla k vítězství Metrostavu v zadávacím řízení, mohlo by
se město po schválení prodloužení
termínu vystavit problému,” dodal
právník.
V současné době se tedy připravuje dodatek ke smlouvě, který řeší
navýšení ceny díla. O schválení
tohoto dodatku budou zastupitelé
rozhodovat v srpnu. V otázce řešení
prodloužení termínu a s tím souvisejících prací budou probíhat další
jednání.

Lidé se vrátili do historie města

Pavlína Nevrlá
Veřejnost se s archeology podívala
do dávné historie, kdy Bílina ještě
nebyla městem, ale spíše vsí nebo
tržištěm. Archeologové z Regionálního muzea v Teplicích totiž ve spolupráci s městem uspořádali prohlídku nálezů, které odkryly práce
na revitalizaci náměstí. Jednotlivé
nálezy z minulých let i letoška dávali odborníci do souvislosti s historií.
Archeologové se domnívají, že na
místě dnešního náměstí bylo v dávné historii tržiště, ze západní strany
ho omývala říčka Bílina. Místo bylo

praktické, protože trhovci mohli lovit ryby z řeky, ať už k prodeji nebo
k vlastnímu užitku. Toto tvrzení je
založeno na nálezu zbytků jakýchsi
kamenných a dřevěných zídek, které mohly sloužit jako mola k vodě.
Tržiště v dobách minulých bylo takovým prvním krokem k založení
města či vesnice. Na jednom místě
se shromažďovalo více a více lidí,
kolem tržiště postupně vznikala
zástavba, tehdy dřevěná. “Z předešlých nálezů víme, že zastavěná byla
část náměstí, kde je dnes například
cukrárna, tam byly nalezeny pozůstatky roubeného stavení. Před
řadou domů bylo tržiště a z druhé
strany řeka. Vzhledem k tomu, že
jsme nyní odkryly kamenné fragmenty stavěné na maltu před budovou současné knihovny, které zřejmě tvořily základy pilířů podloubí,
byla asi zastavěná i část náměstí,
kde je nyní knihovna a Černý kůň,”
uvedla Lucie Kursová, vedoucí archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích. Podle linie
těchto základů se ale zdá, že náměstí
mělo jiný půdorys, než má nyní.
Podle archeologů je již nyní zřejmé, že v místě současného kostela
stával jeho dávný předchůdce, jehož pozůstatky jsou v současném

kostele stále k vidění. Kolem tohoto
původního kostela byl hřbitov. Původní kostel nechal vystavět Mstiš,
který se zde usadil a vybudoval svůj
dvorec.
Řeka Bílina se v tuto dobu poměrně
často vylévala ze svých břehů, což
dokazují nalezené fragmenty obsahující hlavně pyl, kousky rostlin či
dřevin.
Z dvanáctého či třináctého století
pochází zídka nalezená v prostoru
před dnešní Krušovickou restaurací. Je tedy pravděpodobné, že v tu
dobu lidé nějakým způsobem regulovali tok řeky a směrovali ji dále
od stavení, zřejmě už do prostoru
jejího pozdějšího koryta. Místo řeky
pak začali budovat nějaké stavby.
Že si lidé prostor své tržnice kultivovali, dokazuje hned několik vrstev různé dlažby, která se nachází
pod současnou dlažbou. Někde
našli archeologové dvě vrstvy, jinde
čtyři.
Prohlídka nálezů pro veřejnost se
setkala s velmi kladným ohlasem,
zástupci muzea tedy přislíbili, že by
se mohla opakovat znovu v době,
kdy stavební práce odkryjí část pod
komunikací před cukrárnou a poštou.
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KRÁTCE
Poraďte se
s advokátem
V srpnu budou lidé moci využít
služeb bezplatné právní poradny
22. 8. od 15 do 16 hodin v budově městského úřadu v Seifertově
ulici.
Jedná se o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí
základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná
osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit
poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři,
neboť jejich účelem není vyřešení
konkrétního právního případu,
ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi,
které mu právo nabízí k řešení
jeho postavení. Bezplatné právní
porady tedy nemohou zahrnovat
podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin, například žalob, smluv a podobně.
(red)

Informace z městských
stránek dostanete
e-mailem
Ve své e-mailové schránce můžete mít aktuální informace o dění
ve městě. Stačí se zaregistrovat na
internetových stránkách města.
Každá nová zpráva se k registrovaným zájemcům dostane ihned,
jakmile je na stránkách zveřejněna. Služba je navíc zcela bezplatná.
Registrace je velmi jednoduchá,
stačí najet na internetovou stránku www.bilina.cz a na hlavní
straně zvolit možnost Aktuality e-mailem, kterou najdete uprostřed
webové stránky v modré liště. Po
rozkliknutí jen vyplníte váš e-mail,
na který vám budou aktuality zasílány. Filtr nabízí možnost zasílat
veškeré zprávy nebo jen vybrané
z daných oblastí. Po vyplnění registrace stačí informace uložit.
Kdo si již nebude přát tyto zprávy
nadále dostávat, může registraci
zrušit podle jednoduchých pokynů uvedených v každém zaslaném
e-mailu.
(red)

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

Dobu prázdnin a teplé počasí využívají lidé k procházkám a pěším výletům. Pokud je možnost, že se z procházky budete vracet za soumraku
nebo za tmy, nezapomeňte na viditelné umístění reflexních prvků na oděv
nebo tělo. “Užívání reflexních prvků

mimo obec stanovuje zákon, my však
lidem doporučujeme, aby je měli na
správných místech připnuté vždy,
když jdou ven za zhoršené viditelnosti. Řidič je tak lépe uvidí na silnici,
ale i na přechodu nebo například při
pohybu na parkovišti,” vysvětlil ředitel
Městské policie Bílina Petr Kollár.
Reflexními prvky bývají vybavené
některé batohy, aktovky nebo kabelky.

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Žena oznámila,
že je doma bita
Velmi smutný případ řešili strážníci na konci června. Obrátil se na
ně obyvatel Teplického Předměstí s tím, že u jednoho z domů sedí
na chodníku starší paní a pláče,
že si zabouchla dveře do domu
a nemá u sebe klíče. Hlídka zjistila, že se jedná o ženu, která žije s
rodinou bývalého přítele a ta se k
ní, podle jejích slov, nechová zrovna příkladně. Žena totiž uvedla,
že rodina jela na několik dní pryč
a ji doma zamkla, aby z domu nevycházela. Ona však potřebovala
jít nakoupit, a tak vylezla oknem.
Zpět už jí to ale nešlo. Hlídce si
žena dále stěžovala, že ji členové
rodiny bijí, když špatně uklidí,
a musí jim odevzdávat celý starobní důchod. Strážníci celou věc
předali policii k dořešení.

Mladý muž boxoval s košem
Podivně se choval mladý muž
procházející kolem pošty v Sídlišti Za Chlumem. Strážníci prostřednictvím kamery uviděli, jak
nejprve začal poskakovat, pak
boxovat do prázdna a nakonec
skopnul dva odpadkové koše.
Osmnáctiletý mladík své chování
musel vysvětlit jak strážníkům,
tak později i před přestupkovou
komisí.

Šmejdy opět dostihli
Návštěvy takzvaných šmejdů ve
městě neustávají, přestože lidé již
ve většině případů spolupracují
a jejich nezvané návštěvy ihned
hlásí strážníkům. Nekalí prodejci se opět objevili ve Studentské
ulici. Hlídku kontaktoval jeden
z tamních obyvatel s tím, že lidé
jim prý ukazují složenky SIPO.
Hlídka na místě osoby přistihla
a poučila je, že je ve městě zakázaný podomní prodej. Muži se
však vymlouvali, že nic nenabí-

zejí, že pouze kontrolují, zda mají
lidé zaplacené složenky, že se prý
jedná o průzkum. Strážníci ale
zjistili, že zastupují společnost
nabízející výběrová řízení v oblasti dodavatele elektrické energie. Vše bylo předáno správnímu
orgánu k dořešení.

Za špatné parkování pokuta
Přes dvě parkovací místa, navíc
určená pro invalidy, zaparkovala řidička v ulici Antonína Sovy.
Strážníci jí nejprve poučili, jak
se správně parkuje, poté jí uložili
blokovou pokutu.

Strážníci zachránili život
Hlídka strážníků pomáhala zachránit život zdravotníkům, kteří
ji poprosili o rychlý zásah s automatickým externím defibrilátorem. V Pražské ulici totiž spadl
muž za schodů a zastavilo se mu
srdce. Nejprve se ho snažil oživit
jeho syn, poté přispěchali zdravotníci a strážníci. Po chvilce se
podařilo obnovit srdeční činnost,
muž začal sám dýchat a otevřel
oči. Zdravotníci jej převezli do
nemocnice v Ústí nad Labem.

Pomohli ježkovi i dravcům
Strážníci pomohli zachránit hned
několik zvířat, která se buď ocitla
na nevhodném místě nebo byla
zraněná. Nejprve odchytli ježka u
venkovního sezení hotelu U Lva,
poté převzali mládě dravého ptáka, které našel procházející muž u
cesty v Pohádkovém lese. Dotřetice strážníci vyjížděli do ledvické
elektrárny, kde se mělo v kolejišti
nacházet mládě poštolky. Na místo se dostavil také ornitolog, který
uvedl, že se nejedná o poštolku,
ale o holuba. Převzal jej a převezl
do záchranné stanice chomutovského zooparku.
(pn)

Někdy je mívá všité i samo vrchní oblečení. Pokud tomu tak není, mohou
si lidé pořídit reflexní přívěsek, který
jde zavěsit na zip tašky nebo bundy, či
reflexní pásek, který je ze všech prvků
nejvýraznější a dá se upnout na ruku,
nohu nebo třeba kočárek. “Takto
označení chodci či cyklisté jsou vidět
už na dálku a řidič s jejich přítomností počítá, má čas na brzdění nebo

úhybný manévr. Je to maličkost, která
může zachránit život,” doplnil ředitel.
Reflexní prvky se hodí i při jízdě na
kole, kde mohou doplňovat povinnou
výbavu cyklisty. Se zvýšeným pohybem pěších i cyklistů musejí v letním
období počítat motoristé hlavně na
silnicích nižší třídy spojujícící Bílinu s
okolními obcemi.

Neukázněné děti rušily
obyvatele města
Velmi hlučně se chovala omladina v
Čapkově ulici. Vzhledem k tomu, že
bylo půl třetí v noci, obyvatelé tamních domů se obrátili na strážníky.
Hlídka na místě přistihla tři osoby,
jedna nezletilá byla navíc opilá. “Mladík nadýchal 0,70 promile alkoholu v
dechu. Když se ho hlídka zeptala, kde
alkohol vzal, nedokázal odpovědět,”
uvedl ředitel Městské policie Bílina
Petr Kollár. Skupina byla z místa vykázána s tím, že opilý mladík přijde
ve střízlivém stavu vše dovysvětlit na

služebnu strážníků. Věc řeší i sociální
pracovníci.
Rachot se ozýval i z ulice Antonína
Sovy. Skupina dětí tam totiž železnou tyčí mlátila do popelnic. Nepomohlo, ani když je napomenul jeden
z tamních obyvatel. Naopak, děti mu
naoplátku vhodily tenisák do bytu.
Hlídka skupinku dostihla u Astry,
poučila ji o správném chování a porušování vyhlášek. Ke škodě na majetku
nedošlo.
(pn)
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Bílinská kyselka už teče do inhalatoria
Městu se po mnoha letech podařilo obnovit přípojku minerální vody.
“V současné době vytváříme pravidla
a režim, který umožní návštěvníkům
ochutnání minerální vody zdarma
v budově inhalatoria. První možnost
bude mít veřejnost 15. září při Bílinských slavnostech - Dni horníků,”
uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová. Pítka s logem Bílinské kyselky jsou již nyní k dostání v informačním centru v budově stáčírny i pod
radnicí.
Před inhalatoriem je vybudována
a opravena přístupová cesta od silnice
k budově, dostala nový povrch z be-

tonových dlaždic. Přípojka minerální
vody i oprava přístupové cesty byly posledními pracemi v první etapě rekonstrukce budovy inhalatoria. Letos byly
dále zrekonstruované rozvody elektřiny, osvětlení, skleněná kopule, omítky,
stropy, vyměněné radiátory či kliky
a vyčištěné schodiště i zábradlí. Druhá
etapa je v plánu na příští rok, kdy by
měla být opravena zadní část budovy.
Na Den horníků bude kromě zahájení
provozu pítka odhalený i nově opravený památník Augusta Reusse. Tuto
opravu zajišťuje společnost BHMW
za finančního příspěvku města a ministerstva kultury.
(pn)

Kurty jsou připravené Na Kyselce jsou pytlíky
k zakrytí na zimu
pro pejskaře

Veškeré stavební práce v areálu tenisových kurtů byly ukončeny a kurty
číslo jedna a dva jsou nyní obehnány betonovým věncem s kotvami,
na které se po skončení letní sezóny
upevní nafukovací hala. “Tenisté konečně budou moci trénovat a hrát na
kurtech v Bílině i v zimě, nyní museli
využívat jiných krytých hal. Hala je

vytápěna teplým vzduchem, který
neustále cirkuluje,” popsala místostarostka Zuzana Bařtipánová.
Nafukovací hala bude nainstalována
po celou zimu, zjara ji odborná firma
sundá a uskladní ve vhodných podmínkách, aby se dala použít zas na
další zimní sezónu.
(pn)

Pro pejskaře jsou v areálu Kyselky
připravené papírové lopatky a pytlíky
pro umístění exkrementů. Držáky s
přílušenstvím jsou na různých místech u cest, vždy je poblíž odpadkový
koš, kam mohou majitelé psů vhodit

pytlík s obsahem. Lopatka se z papíru
jednoduše složí podle zobrazeného
návodu. Osoba, která psa venčí, je podle městské vyhlášky povinna po něm
sebrat výkaly.
(pn)

Varování před nabídkou výhodného cestování
Na základě informací odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR upozorňujeme na možné neoprávněné činnosti osob a společností v oblasti podnikání v cestovním ruchu.
Společnosti údajně nabízí na přednáškách po celé České republice možnost výhodného cestování, ale i možnost zakoupení
licencí na organizování zájezdů. Uvedení „podnikatelé“ a osoby, které by u těchto společností zakoupily „licence“, by se mohly
dopouštět přestupku podle § 63 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona tím, že by provozovaly činnost, která je předmětem
živnosti koncesované s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“, aniž by pro tuto živnost měly živnostenské
oprávnění.
Bc. Antonín Budaj
pracovník kontroly II
Obecní živnostenský úřad
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Město přivítalo dvacet nových občánků
Koncem června se uskutečnilo již
druhé vítání občánků v tomto roce.
Pro velkou účast dětí jsme přivítali
naše nejmenší ve dvou etapách.
Přivítané byly tyto děti: Adéla Zlatohlávková, Mia Drdová, Michal
Kaštánek, Gabriela Hájková, Tomáš
Černý, Antonie Bendová, Barbora
Marešová, Anežka Zatloukalová,
Jáchym Zelenka, Alexander Karchňák, Eleanor Hana Bouzová, Lukáš Mihálik, Vojtěch Baďura, Anna
Umlaufová, Richard Klas, Marek
Hýř, Sofie Ella Švajdová, Monika
Prchalová, Bartoloměj Haman, Matyáš Šturma.
Děkujeme všem za hojnou účast
a výbornou atmosféru, kterou vytvořili v obřadní síni. Poděkování
patří samozřejmě mateřské školce
za přednes básniček, hudebnímu
doprovodu, fotografům a ostatním,
kteří se zasloužili o doprovodný
program. Máme radost, že je o tuto
akci velký zájem z řad veřejnosti
a tradice se nevytrácí z našeho běžného denního života.
Další vítání občánků se uskuteční
v úterý 25. září 2018 od 14.30 hodin,
popřípadě od 15.30 v obřadní síni
Městského úřadu Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít přihlásit své dětičky na
matriku, číslo dveří 214, I. poschodí, kde předloží rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz - nejpozději týden před konáním slavnostní
akce. Telefonní číslo 417 810 848,
e-mail: tuckova@bilina.cz.

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika

Senioři navštívili
zajímavá místa Teplic
V červnu se senioři z klubů důchodců a pečovatelské služby
zúčastnili výletu do Teplic a na
Doubravku. V Teplicích u stadionu na ně čekal červený turistický
vláček s průvodcem, který velice
profesionálně komentoval celou
trasu na Doubravku a zpět. Vláček
je provezl zajímavými teplickými
místy, přes Zámeckou zahradu, Šanovský park i historické lázeňské
centrum města. Na Doubravce se
všem otevřel krásný výhled do širokého okolí. Po návratu z Doubravky do centra města se senioři prošli
a občerstvili. I když počasí trochu
zlobilo, tak nechyběla dobrá nálada
a výlet se líbil.
Eva Drégrová
Pečovatelská služba Bílina

V Kocourově se výletníkům líbilo
Koncem června absolvovali senioři z Klubu důchodců 2 odpolední
výlet do Kocourova v Českém středohoří. Prohlédli si okolí vesnice
a poseděli v místním penzionu, kde se občerstvili. Výlet se všem
líbil a těší se na další.
Eva Drégrová, Pečovatelská služba Bílina

Přednášky o přírodě
Hornická nemocnice s poliklinikou připravila zajímavé přednášky s praktickými ukázkami pro širokou veřejnost. Tématické bloky
jsou zaměřené na přírodu. Na vodu na pozemku, terasy a svejly
i ptačí napajedla bude zaměřená přednáška 15. srpna. Domky pro
ježky i užitečné predátory poznají lidé 3. září.
Přednášky začínají vždy v 16 hodin u altánu u dětského hřiště
v areálu polikliniky.
(red)
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Nepřihlášení dítěte k povinnému
předškolnímu vzdělávání je přestupek
Od loňského roku vznikla nově pro
děti v předškolním věku povinnost
předškolní docházky, a to od počátku
školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Pro školní rok 2018/2019 se tedy bude
týkat dětí, které se narodily od 1. září
2012 do 31. srpna 2013.
Na povinnost předškolního vzdělávání navazuje povinnost zákonného
zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to
v kalendářním roce, ve kterém začíná

povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Bílinské mateřské školy obdržely
od Městského úřadu v Bílině seznam
dětí, kterých se bude od 1. září 2018
týkat povinná předškolní docházka.
K zápisům však spousta rodičů s dětmi, které tuto povinnost mají, nedorazila. Nepřihlášení dítěte k povinnému
předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Bílině budeme
kontaktovat zákonné zástupce dětí,

u kterých vznikla povinnost předškolní docházky, a nedostavili se k zápisu
ve vyhlášeném termínu.
Všechny mateřské školy v Bílině mají
společný školský obvod celého území
Bíliny. To znamená, že pokud mají
zákonní zástupci dítěte trvalé bydliště na území Bíliny, bude pro dítě,
u kterého vznikla povinnost předškolní docházky, vždy místo na některé
mateřské škole, kterou zřizuje město
Bílina – podrobné informace jsou
na internetových stránkách jednot-

livých mateřských škol. Pokud se
tedy vašeho dítěte týká povinnost
povinné předškolní docházky a nepodnikli jste kroky k přijetí dítěte
do předškolního zařízení, měli byste tak co nejdříve učinit. V případě,
že jste zvolili předškolní zařízení
mimo území města Bíliny, nahlaste
tuto skutečnost na Městský úřad Bílina, odbor školství, kultury a sportu,
Želivského 54/1, 418 31 Bílina.
Iveta Richterová
odbor školství, kultury a sportu

KONTAKTY NA MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ M.Švabinského 664
ředitelství: 417 821 067, www.msbilina.cz
MŠ Antonína Sovy 668 - odloučené pracoviště: 417 534 436, www.msbilina.cz
MŠ Čapkova 869
ředitelství: 417 823 580, www.mscapkovabilina.cz
MŠ Za Chlumem 818 - odloučené pracoviště: 417 823 681,
www.mscapkovabilina.cz

MŠ Síbova 332
ředitelství: 417 823 860, sibova.ms-bilina.cz
MŠ Žižkovo údolí 275
odloučené pracoviště: 417 823 883, zizkovo-udoli.ms-bilina.cz
MŠ Aléská 264
odl. pracoviště (kancelář ředitelky): 417 829 128, www.ms-bilina.cz

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

kazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP a
ZTP/P a má trvalé bydliště na území
města Bíliny upravují Pravidla pro
poskytování dotace pro zdravotně
postižené nezletilé děti. Pravidla pro
poskytování dotace včetně formuláře
žádosti jsou dostupné na Informačním serveru města Bíliny, webových

stránkách Města Bíliny www.bilina.
cz – Městský úřad – Odbory MěÚ –
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
– Formuláře – Žádost pro zdravotně
postižené nezletilé děti, Pravidla pro
poskytnutí dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti.
V případě potřeby vám rádi poskytneme další informace v kanceláři

č. 207 nebo č. 208 odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu
v Bílině, Žižkovo náměstí 58. Kontaktovat nás můžete také na telefonních
číslech 417 810 910 a 417 810 925.
Alena Procházková
OSVaZ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Před nadcházejícími komunálními volbami, které se uskuteční začátkem měsíce října,
opět nabízíme prezentaci politických stran a hnutí, které 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 12. až 14. září.
Podklady pro zpracování prezentace zašlou představitelé subjektů nejpozději
do 15. srpna 2018 na adresu bilinsky-zpravodaj@seznam.cz.
Vzhledem k tomu, že v uvedeném termínu nebudou ještě známá volební čísla jednotlivých subjektů,
zašlete prezentaci bez tohoto údaje, po vylosování čísla k prezentacím doplníme.

Více informací na uvedeném e-mailu nebo na telefonním čísle 774 564 894.
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Tomáš Nepomucký: Do Pohádkového lesa bude
zvát Večerníček, symbolem bude žalud
Večerníček. Pokud se podaří, najdou
svůj domov právě v Pohádkovém lese.

Pavlína Nevrlá
Pohádkový les v Bílině vyrostl v sedmdesátých letech minulého století.
Jaroslav Sekyra postupně vyrobil a do
lesa umístil 130 pohádkových postaviček a zvířátek. V devadesátých letech se o les přestal kvůli zdravotnímu
stavu starat a jeho práci pak převzalo
několik dobrovolníků. V posledních
letech tam probíhaly jen dílčí úpravy
nebo částečná obměna figurek. Toto
úsilí bylo velmi důležité, aby Pohádkový les zcela nezanikl, ale stále se nedařilo jej plně obnovit. Nyní v Bílině
vznikl zapsaný spolek Pohádkový les.
Plánuje kompletní obnovu lesa. Proč
vznikl a jaké plány má s místem, kde
jeho členové vyrůstali, řekl v rozhovoru předseda spolku Tomáš Nepomucký.

Stane se nějaká z nových postav symbolem Pohádkového lesa?

Večerníček by podle plánu měl být
poblíž vstupu a zvát na cestu, ale pravým symbolem nebude. Rozhodli
jsme se, že jako symbol použijeme
žalud. Téměř celou cestu totiž lemují
duby a žaludů je na podzim na cestě požehnaně. Takže se to více hodí.
Vyřezávané žaludy tedy budou na
vstupní bráně, na herních prvcích a
podobně. Žalud také bude ve znaku
našeho spolku.
Jaké jsou dlouhodobé cíle obnovy
lesa?

Kdy jste se začali starat o Pohádkový
les a proč jste nyní založili spolek?

Mnozí členové našeho spolku v Pohádkovém lese vyrůstali a není nám
tedy lhostejný jeho osud. Abychom
se ale mohli komplexně, dlouhodobě
a hlavně dobře o místo starat, museli jsme najít potřebný čas. To se nám
nyní tak nějak podařilo. O les jsme se
ale začali starat už asi před čtyřmi lety
při akci Ukliďme Česko, kdy jsme z
lesa vysbírali odpadky a každý rok jej
stále uklízíme. Později jsme se začali
zabývat myšlenkou, že bychom les
začali obnovovat. Brzy jsme zjistili,
že jako skupina dobrovolníků toho
ale nedosáhneme, a tak jsme založili
spolek. Bude tak pro nás snazší být
partnerem pro různé subjekty, například město, kraj či různé jiné spolky.
Také lépe dosáhneme na různé dotace
či jinou podporu.
Do lesa jste na začátku prázdnin
umístili tři nové figury, byl to tedy začátek vaší práce?

Vlastně nebyl. Dá se říci, že je to začátek práce, která je vidět. Mnoho
času ale zabere takzvané papírování,
vyplňování žádostí a další práce, která bohužel vidět není a kterou se zabýváme řadu měsíců. Velmi důležité
pro nás v současné době je, abychom
zajistili souhlasy majitelů pozemků s
jejich využíváním. Pozemky od začátku cesty od garáží až do lesa samotného mají mnoho různých vlastníků.
Od některých už souhlasy máme, s
jinými nyní jednáme. Zatím neregistrujeme problém, tak snad vše dobře
dopadne. Je důležité toto mít smluvně
ošetřené a je to základ pro naší další
činnost. Část pozemků už město od-

koupilo, o dalších odkupech se jedná
nebo jednat bude. Právě na pozemcích města nebo tam, kde máme od
vlastníka souhlas, začne obnova lesa
ještě v tomto roce.
Co tam tedy bude nového?

Do konce letošního roku bychom
měli zrekonstruovat přístupovou
cestu, aby byla bezbariérová hlavně
pro kočárky. Na začátek cesty chceme
dát nějaký větší poutač, aby byla cesta
dobře označená, lavičky a nějaké sochy. Pak se opraví hrací prvky na území města, například opičí dráha. Aby
místo více ožilo, opravíme veřejné
ohniště, dáme k němu lavičky a upravíme prostor. Samozřejmě myslíme
na bezpečnost, takže bychom zajistili
ohniště proti prohoření ohně ke kořenům stromů a poblíž dáme zásobník
s pískem pro případné dohašování.
Chystáme se také upravit vyhlídku
poblíž samotného lesa, ze které je
krásný výhled na zámek, Bořeň či do

Bezovky. Dáme tam lavičku a upravíme porosty. Lavičky pak přibudou i v
samotném lese. Toto všechno se bude
konat ve spolupráci s městem, které
na opravy vyčlenilo částku v rozpočtu. Příslib podpory nám dal i kraj,
takže pokud se podaří získat dotaci z
kraje, použijeme ji hlavně na propagaci místa a přilákání turistů. Jednak
bychom tedy chtěli, aby se o lese jako
výletním cíli dozvěděli lidé nejen ze
širokého okolí, ale z celé republiky.
Pro cyklisty a turisty bychom postavili
zastřešené altány k odpočinku, kde by
byly i informační tabule.
Přibudou i nové postavičky?

Ano, a to už brzy. Součástí zářijových
Bílinských slavností - Dne horníků je totiž řezbářský plenér. Umělci
tedy budou vyřezávat sochy přímo
před zraky veřejnosti a lidé by měli
na vlastní oči vidět, jak mimo jiné
vzniká Ferda mravenec, brouk Pytlík,
Beruška, Spejbl a Hurvínek, Manka a

Těch je hodně, podotýkám ale, že
některé ještě nejsou konkrétní, a tak
se lidé nesmí zlobit, kdyby se je nepodařilo uskutečnit. Všechny však
nastiňují směr, kterým se chceme ubírat. Určitě chceme vyčistit pískoviště
a vybudovat takzvané kutiště, což je
takové pískoviště s jemným štěrkem
místo písku. Nabízí dětem zas trochu
jiné možnosti při hře. V plánu jsou i
hmyzí domečky, geologická stezka,
houbový háj či enviromentální učebna pro děti z mateřinek i základních
škol.
Mohou vám v práci nějak pomoci
i lidé, kteří nejsou ve spolku?

Samozřejmě. Uvítáme jakoukoli pomoc. Nyní jsme uveřejnili výzvu, kde
prosíme veřejnost, aby nám zasílala
fotografie s postavami nebo herními
prvky, které už v lese nejsou. Chtěli
bychom vytvořit jejich repliky. Někteří už nám dobové fotky vkládají
na facebookový profil, za což moc děkujeme. Je také možné nás podpořit
finančně, budeme rádi byť za malou
částku, abychom mohli třeba koupit
plechovku s barvou. Veškeré pomoci
si ceníme.
Obáváte se vandalů?

Popravdě příliš ne. To neznamená, že
by se Pohádkovému lesu vyhýbali, ale
nesmíme si to moc připouštět, pak
bychom nemohli dělat nic. Snažíme
se cílenému poškozování předcházet
kvalitním ukotvením prvků do země
a také odolnými materiály. Původní
postavičky byly z měkkého dřeva, je
tedy otázkou, zda se na nich více podepsali vandalové nebo zub času. Na
některé prvky použijeme například
akátové dřevo, které je po napuštění
speciálním olejem takřka nezničitelné.
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Světec opravuje dětské hřiště i komunikace
Dalšími investičními akcemi ve Světci jsou opravy v některých obecních
domech. Ty v části světeckého zámku nyní procházejí rekonstrukcemi
komínů, budova s nájemními byty a
poštou dostává novou střechu, její zateplení a střešní okna. Také tyto práce
skončí v srpnu.
Velkou, zhruba desetimilionovou,
investiční akcí jsou opravy povrchů
silnic ve spádových obcích Štrbice a
Úpoř. “V současné době tam společnost Severočeské vodovody a kanalizace opravuje svoje sítě. Po skončení
těchto prací začneme s opravami povrchů komunikací, které máme ve své
správě. Počítáme, že bychom mohli
začít v září,” sdělila starostka. Náklady
na investici půjdou z rozpočtu obce s
částečným přispěním Severočeských
dolů.

Pavlína Nevrlá
Ve Světci se v těchto dnech pracuje
hned na několika místech. Obec rekonstruuje dětské hřiště, části obecních domů a začne i s opravami silnic.
Dětské hřiště získá zcela novou podobu. Děti se mohou těšit na moderní
lanovou dráhu, pružinové houpadlo,
kolotoč, velkou sestavu s prolézačkami a skluzavkami, lanovou pyramidu
a další herní prvky. “Celé hřiště oplotíme, nový bude i inventář, chodník
a povrchy u samotných prvků. Navíc
na celý areál bude dohlížet kamerový
systém, aby nedocházelo k poškozování prvků vandaly,” uvedla starostka
Světce Barbora Bažantová.
Rekonstrukce dětského hřiště by
měla skončit v srpnu, veškeré náklady uhradí obec ze svého rozpočtu.

Děti si užily bohatý program při oslavách
Na fotbalovém hřišti v Hrobčicích se
sešly stovky dětí a dospělých, aby se
společně bavily.
Téma oslav bylo zaměřeno na stoleté
výročí vzniku samostatného Československa. Program začal již v dopoledních hodinách závody na kolech
a ve 13 hodin na návsi odstartoval
historický průvod v prvorepublikovém stylu, který se prošel návsí přes
hlavní silnici a zpět kolem tvrze až k
místnímu fotbalovému hřišti. V čele
průvodu jel na koni prezident Tomáš
G. Masaryk, za ním dětičky z místní
Mateřské školy v dřevěném vláčku,
nechybělo zastoupení fotbalistů FK
Hrobčice i zdejšího Motoklubu. Dále
jsme mohli vidět historické motocykly, několik alegorických vozů, složky
záchranného systému a velkou zajímavostí byl automobil Volkswagen

Brouk z roku 1971. Do průvodu se
také zapojili občané Hrobčicka a celý
průvod hudebně doprovázela Krušnohorská dudácká kapela. Když dorazil průvod na místo, bylo už hřiště
zaplněno davy návštěvníků a starostka obce Jana Syslová oficiálně zahájila

Hasiči v Hrobčicích dostali novou cisternu

Hasiči v Hrobčicích mají nové vozidlo, jedná se o hasičskou cisternu,
kterou Obec Hrobčice koupila od Obce Braňany. Oficiální předání cisterny proběhlo při oslavách dětského dne na fotbalovém hřišti v Hrobčicích, kde vozidlo převzala starostka Jana Syslová.
(red)

spolu s prezidentem T. G. Masarykem
dětský den a otevřeli soutěžní arénu
Divadla V Pytli Petra Stolaře.
Bohatý program plný her a soutěží
doplnil boxerský zápas. Nechyběl
přelet letadla s bonbónovým deštěm,
poté jsme společně vytvořili obraz

s T. G. Masarykem a po přehlídce
hasičského vozu přišla na řadu dětmi
oblíbená pěna. Odměny, připravené
pro děti za jejich výkony, rychle mizely a soutěžní odpoledne se pomalu
blížilo ke svému konci.
Děti se kromě soutěží mohly vyřádit
na motokárách, kolotočích, houpačkách, projet se na koni, nebo vláčkem
či sklouznout na nafukovacím hradu,
vyzkoušet si aquazorbing či vodní fotbal.
Ve večerních hodinách vystoupila
rocková kapela Ferit a v závěru zahrála k poslechu a tanci kapela Mini
band, na kterou navázalo vyvrcholení celého dne v podobě ohnivé show
Mr. Thomas, poté tématické stínohry
a nakonec tradičního ohňostroje.
Jana Syslová, obec Hrobčice

Komunikace kolem domů je bezpečnější

V červnu proběhla v obci Hrobčice obnova krytu místní komunikace u
bytových domů. Komunikace byla poslední místní komunikací, která
byla v havarijním stavu. Projekt byl podpořen v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018, celková cena díla činila 1 540 000
korun bez DPH. Práce provedla společnost Telkont Teplice.
Jana Syslová, starostka obce Hrobčice
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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 srpen a září zní: Úroda ze zahrádky
Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 20. září 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 říjnovém 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 Naše děti se stala Dagmar Šubrtová, která zaslala fotografii s textem:
Zasílám fotografii našich nejmenších vnoučat a pravnoučat.Vždy, když se sejdou, je s nimi plno legrace.
Nejraději se dívají na sportovní přenosy fotbalu. Starší dva už trénují, ten maličký si s míčem také moc
rozumí a pravnučka se nedá zahanbit.Tak uvidíme, kam je čas ve sportu zanese.
Moc děkujeme i ostatním účastníkům soutěže, kteří zaslali fotografie.

Výstava k výročí 1025 let od první zmínky o městě Bílina
5. až 30. září 2018
Výstavní síň U Kostela
&
Galerie Pod věží v Bílině
Vernisáž se uskuteční 5. září
od 17 hodin ve Výstavní síni
U Kostela.
výstava fotografií, kostýmů
Baráčníků, Sokolů a horníků,
pivovarské a lázeňské atributy a další historické předměty
Za spolupráci při organizaci
výstavy město Bílina děkuje
veřejnosti i Historickému spolku města Bílina.
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Prázdninové tvoření
s dětmi v knihovně

Městská knihovna Bílina připravila
na čtyři prázdninové dopoledne program pro děti, které rády tvoří.
Dvě dílničky ze čtyř jsou již za námi.
První tvořivá dílnička proběhla
11. července. Tematicky byla spojená
se začátkem letních prázdnin, což je
čas, který nám dopřává realizovat svá
přání. Proto tématem první dílničky
byla „Vlajka přání aneb pošli po větru své toužebné přání“. První, kdo si
vlajkovou girlandu vyrobil byla malá
slečna, která si svou girlandu přeje
zavěsit u sebe v dětském pokojíčku.
Nechť jsou její přání vyslyšena.
Druhá červencová dílnička proběhla
25. července. Prázdniny jsou v plném
proudu a tentokrát jsme se zaměřili více sportovněji a vyrobili jsme si
jednoduchý „Chytací kelímek aneb
chytni kuličku!“ Je to hra, při níž je
potřeba ostrý zrak a rychlé reakce.
Zas a znovu chytací kelímek trénuje
naši trpělivost a spolehlivě prokáže
zručnost majitele.
Dvě tvořivé dílničky jsou připravené
také na srpen. Akce se koná na dětském oddělení Městské knihovny na
Mírovém náměstí. Akce je od 10:00
do 12:00. Vstupné zdarma. Vstup volný. Na akci bude přítomen fotograf.
Alena Hubáčková, MěK Bílina
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Paprsky života z pohledu Nadezhdy Ljaško

Paprsky života z pohledu Nadezhdy
V Galerii Pod Věží v červenci představila své obrazy Nadezhda Ljaško,
vlastním jménem Nadezhda Gellmundová. Výstava ukázala jemnou
techniku portrétu, olejomalbu krajin
nebo zasněnou cestu po evropských

metropolích. „Sleduji zázraky, které se
dějí v přírodě, a snažím se je malovat.
Bublající potok, západ slunce nebo
pohled na noční město,“ prozradila
svou inspiraci.
Tematicky nevyhraněný styl ohromil
i okouzlil návštěvníky všech generací.

Malířka pochází z Kazachstánu, a jak
sama říká, v Bílině našla svůj druhý
domov. „Odstěhovala jsem se, protože
jsem chtěla lepší život pro mou rodinu a v Kazachstánu jsem se necítila
doma.“Autorka obrazů se v současné
době věnuje aranžérskému designu.

V životě dodržuje dvě pravidla: „Nikdy nenechávej na zítra, co můžeš
udělat dnes“ a „Lepší vrabec v hrsti,
než holub na střeše.“
(lal)
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Žáci se systematicky věnují ekologické výchově
Základní škola Lidická se cíleně věnuje ekologické výchově, o čemž svědčí
udělené tituly Škola udržitelného
rozvoje. Snažíme se i nadále všechny
oblasti EVVO, finanční gramotnosti
a sociální oblasti rozvíjet. V březnu se
ve všech třídách uskutečnily programy zaměřené na správné stravování
Nestle programy pro zdraví. V dubnu
proběhl Den Země, který si připravila
koordinátorka EVVO ve spolupráci
se žáky 7. ročníku pro všechny děti
1. až 6. ročníku. Park před školou se
proměnil v soutěžní stanoviště, na
kterých skupinky žáků ze všech tříd
prověřovaly své znalosti nebo si je pod
dohledem starších spolužáků prohlubovaly. Akce se všem líbila a budeme
v ní i nadále pokračovat.
V květnu jsme se věnovali třídění
odpadu ve spolupráci s agenturou
Tonda obal na cestách, který všechny
třídy seznámil s pravidly a hlavně významem třídění pro životní prostře-

dí. Naše škola pravidelně organizuje
odvoz sběrového papíru a jsme moc
rádi, že nás v tomto snažení rodiče
podporují.
I v letošním roce jsme byli úspěšní
v projektové žádosti EVVO v rámci
dotačního titulu Ústeckého kraje, a
tak již od června budeme realizovat

projekt s názvem Ptačí svět, který
bude probíhat z větší části v ekocentru Zooparku Chomutov a částečně
v prostorách naší školy. Úspěšní jsme
byli i v dotačním titulu programu na
zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje, z něhož budeme,
rovněž od června, realizovat projekt

Prevence zdravotně rizikového chování 2018 zaměřený především na
zdravý životní styl.
V květnu pro žáky 5.B proběhla čtenářská dílna v rámci zapojení školy
do IKAP - odborného metodického
setkávání v rámci jednotlivých gramotností.
Opětovně jsme se zúčastnili soutěže
Rozpočti si to na 1. a 2. stupni. Do
soutěže se zapojilo celkem 6 týmů ze
6. a 7. ročníku a 16 týmů ze 4. a 5. ročníku. Na 2. stupni již víme, že se náš
tým Černí panteři probojoval do celostátního finále.
To byl jen malý výčet akcí, které proběhly a nebo v brzké době proběhnou
na naší škole.
Děkuji tímto všem zapojeným pedagogům a žákům za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

Letní tvoření zabavilo předškoláky

Za své výkony dostaly děti medaile

Děti z Mateřské školy Síbova si zdobily svou budovu. Každý si vytvořil svého motýlka, natrhal si barevný papír a nalepil. Byla to ta pravá
letní práce.

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí plnily celoročně sportovní úkoly
projetu České obce sokolské s názvem Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky. Za sportovní úspěchy byly ocenění medailí, diplomem
a drobnými dárky.
MŠ Žižkovo údolí

Hrají si na nových prolézačkách

Nový Hrad přivítal předškoláky

Eliška Růžičková, MŠ Síbova

Děti z Mateřské školy Síbova dostaly nové průlezky na svou zahradu.
Jednotlivé stavby je plně zaujaly a využívají je ke svým hrám.
Eliška Růžičková, MŠ Síbova

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí zakončily školní rok výletem na
zámek Nový Hrad – Jimlín. Pohádka i zámecké prostory se dětem moc
líbily.

MŠ Žižkovo údolí
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Gymnazisté poznali krajany v Banátu
Na začátku června v rámci společného projektu se školami OPEN GATE
a Gymnázium Říčany ke 100. výročí
založení ČSR se hrstka statečných studentů z bílinského gymnázia zúčastnila exkurze do půvabné krajiny rumunského Banátu mezi české krajany.
Vůbec nikdo doopravdy netušil, co se
dá očekávat, a proto nervozita před
odjezdem narůstala. Program na celý
týden byl více než pestrý a vykazoval
všechny známky dobrodružné výpravy. Přechody hor, spaní ve stanech či
pod širákem, stravování u krajanů, se
sprchou to také nebylo jednoznačné,
takže jisté obavy byly na místě.
Skutečnost ale předčila všechna naše
očekávání. V průběhu týdne jsme
zdolali 2 190 metrů vysokou horu
Vârful Tarcu v krásném travnatém
a skalnatém pohoří Jižních Karpat.
Navštívili jsme čtyři české vesnice v
Banátu (Gerník, Svatá Helena, Bígr a
Eibentál), kde jsme našli po několik

dní útočiště a mohli jsme vstřebávat
místní život a kulturu.
V banátských krajanských vesnicích
člověk snadno podlehne iluzi, že není
někde v tisíc kilometrů vzdáleném
Rumunsku, ale doma v Čechách.
Běžně se tu domluvíte česky a platit
můžete i českými korunami. Potomci

českých přistěhovalců mluví starou
češtinou a jejich způsob života vás rázem přenese na český venkov počátku
20. století.
České vesnice v Banátu neleží blízko
sebe, ale v odlehlých místech v horách
ukončujících karpatský oblouk a propojují je turistické polní a lesní cesty.

Díky tomu jsme procházeli těmi nejatraktivnějšími místy s překrásnými
výhledy (vyhlídka Známaná), kolem
jeskyní a krásných kaňonů a ani jsme
nezaregistrovali, že máme v nohách
více než 80 kilometrů.
Zažili jsme horko i chladno, slunce
i bouřku s krupobitím při sestupu z
Tarcu, hlad i pocit, že za chvíli praskneme, jak jsme se přejedli výborných
laskomin připravených krajany. Co
se ale navždy vrylo do našich myslí a
srdcí je zážitek nekonečných dálek a
neopakovatelných panoramat nedotčené přírody, poznání míst, kde se zastavil čas a člověk se najednou ocitne
ve vesnici v době našich praprarodičů.
Jak říkali naši dva průvodci a také
hlavní dva organizátoři Štěpán s Honzou - o Banátu nejde jen vyprávět, Banát se musí zažít.
Mgr. Helena Hrubešová

V Bílině sportovalo přes sedm stovek dětí
Ani velká tepla nezastavila přibližně 750 dětí, které si přišly vyzkoušet
atletické disciplíny v rámci projektu
Atletika pro děti do škol. Akce byla
pořádána Českým atletickým svazem
za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nemalou měrou se na organizaci podíleli žáci ZŠ Za Chlumem
a místní klub AK Bílina, na jehož stadionu se akce uskutečnila.
Na akci zavítal i vícenásobný medailista z ME a MS v atletice Jan Kudlička.
Kraj reprezentoval náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro školství Petr
Šmíd. Oba si s dětmi i zasportovali
a celé dopoledne si náramně užili.
Pro děti bylo připraveno několik stanovišť. Vyzkoušely si například hod

pěnovým oštěpem, skok daleký z
místa, překážkový běh, přeskoky na
žíněnce, slalomový běh, hod plným
míčem, frekvenční běh přes žebříček
a hod míčkem nebo raketkou na cíl.
Nejprve dorazili žáci mateřských škol.
Bylo milé, že i učitelky absolvovaly

Malí sportovci si užili atletické dopoledne

Děti z MŠ Čapkova a z MŠ
Za Chlumem se zúčastnily sportovního dopoledne na místním
atletickém stadionu. Akci pod
názvem Atletika pro děti pořádal
Český atletický svaz. Děti plnily

úkoly s nadšením a některé jejich
výkony svědčily o tom, že se mezi
nimi najdou i talentovaní malí
atleti. Nejen sportovní aktivity
a jejich organizace, ale i zázemí
bylo výborně připravené.
Děti akce nadchla. Vyzkoušely si hod pěnovým oštěpem,
překážkový běh, hod plným
míčem, skok daleký z místa
a mnoho jiných disciplín. Na hřišti vládla pohoda, spokojenost
a dobrá nálada. Navíc si všichni
malí sportovci odnesli drobné
odměny.
Lenka Zlatohlávková
MŠ Čapkova

atletické disciplíny a byly pro děti inspirací. Panovala velmi veselá nálada a
došlo na mnohé legrační situace.
Dobrá nálada panovala i poté, co přišli žáci prvního stupně, kteří měli disciplíny obdobné, jen trochu těžší. Na
všech stanovištích byli jako rozhodčí

žáci Základní školy Za Chlumem,
kteří si počínali si velmi zkušeně,
zodpovědně, ke všem byli milí, přestože trávili celé dopoledne na slunci a
rukama jim prošly stovky dětí. Z mé
strany, stejně jako ze strany vedení
školy, jim patří velký dík za profesionální přístup, protože svým vystoupením pomohli prožít těm nejmenším
hezké zážitky na atletickém stadionu.
Stejně tak bych chtěl za uspořádání
akce poděkovat Českému atletickému
svazu a také Krajskému úřadu Ústeckého kraje, protože díky jejich podpoře si všechny děti domů odnesly
hezké věcné ceny a příjemné atletické
zážitky.
Eva Flenderová, ZŠ Za Chlumem

Škola v přírodě byla plná zážitků
Čas před letními prázdninami se
vždy krátí velmi rychle. Tyto teplé dny si děti zpestřují všelijak a
někdy bývá i zásluhou školy, že
se děti podívají do jiného kraje,
za dalšími zážitky a v neposlední
řadě si na vlastní kůži vyzkouší
život bez rodičů. O takové chvíle
se postaraly učitelky ze Základní
školy Aléská, které v polovině
června vyjely s dětmi 1. stupně
do školy v přírodě. Žáci navštívili
rekreační areál v Poslově Mlýně
přes agenturu PAC, někteří již po
několikáté a znovu s obrovskou
radostí.
A co se dá za takový týden zažít?
Od společných výletů do ZOO v

Liberci, kamenného hradu ve
Sloupu v Čechách, sklárny v Novém Boru, návštěvy hradu Bezděz, plavby parníkem, návštěvy
muzea Čtyřlístku, Ekoparku v
Liberci, až po samotné soutěže
v duchu tématu školy v přírodě
Hunger Games. Samozřejmě si
děti užily i vody u Máchova jezera
a plno zkušeností a zážitků si odnesly i z běžného života ve škole v
přírodě, ovšem bez rodičů.
Celkově se týdenní akce vydařila,
děti stihly utratit veškeré úspory
a zažít společně úžasné okamžiky
téměř prázdninového charakteru.
Mgr. Gabriela Grossmanová
ZŠ Aléská
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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: …………………………
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Rozhledna láká turisty i hledače keší
Pětasedmdesát aktivních vyznavačů
geocachingu z nich si dalo dostaveníčko u Elektrárny Ledvice. I když v
této lokalitě je rovněž někde ukrytá
keška, tentokráte byla středem jejich
hlavního zájmu rozhledna na severní věži ledvických dvojčat a následně
ještě pro 37 z nich vyjížďka speciálními Tatrabusy do nitra Dolů Bílina.
Exkurze „kačerů“ v infocentru s výstupem na rozhlednu a návštěva Severočeských dolů byla součástí jejich
setkání, jemuž říkají Event cache.
“Jsme komunita, v níž každý vystupuje sám za sebe a na vlastní zodpovědnost. Nicméně to neznamená, že
bychom se nemohli scházet na rozmanitých kolektivních akcích. Rádi

chodíme do přírody, protože v ní je
poschováváno nejvíce keší. Také pořádáme různé akce, během nichž zbavujeme lesy odpadků, sázíme stromky či pomáháme čistit vodní toky. Náš
ledvický event je ten malý, klasický.
Sejdeme se, popovídáme si, vyměníme zkušenosti i naše osobní známky.
Zároveň navštívíme nějakou místní
zajímavost a samozřejmě, pokud jsou
někde v okolí schované keše, tak jako
správní geokačeři se je vydáme hledat,“ říká Milan Čvančara, který za
CZ Geocaching organizuje setkání na
severu Čech.
Geokačeři se scházeli u Elektrárny
Ledvice ve skupinách tak, aby si během prohlídky infocentra a výstupu

na severní věž kotelny Nového zdroje
navzájem nepřekáželi. Jedna skupina
proto v daných časových intervalech
následovala za druhou. Prakticky
non-stop byl pro ně promítán i 3D
film přibližující historii, současnost a
budoucnost klasické energetiky, a to
od Velkého třesku až po závěrečné
rozsvícení žárovky v bytové zástavbě
velkoměsta. Na rozhlednu se dostali všichni, včetně jedenácti vlčat ze
skautského oddílu Ústecká Dvojka.
Rozhledna byla otevřena v květnu.
„Jsme rádi, že o výstup na rozhlednu
je takový zájem. Je tomu tak ve všední
dny od úterý do pátku a hlavně v sobotu. Protože se jednotlivci i skupiny
objednávají telefonicky či e-mailem

předem, může se stát, že v daný den
se ani na všechny nedostane. Zvláště
pokud se jedná o velkou organizovanou skupinu, jakou jsou například
příznivci geocachingu. Pokud se tedy
na webových stránkách infocentra
objeví, že v ten či onen den je rozhledna z technických důvodů uzavřena,
neznamená to, že by byly nějaké problémy. Jednoduše a prostě je obsazeno
kapacitně tak, že předem stanovený
režim pro deset lidí ve skupině musel
být časově upraven, aby se velká skupina mohla rozdělit na několik menších a všichni byli uspokojeni,“ řekl
Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny Ledvice.

V červnu se uskutečnily oslavy Dne
dětí pro děti Romů na Teplickém
Předměstí. Oslavy se konaly na dětském hřišti, kde byly připraveny různé
soutěže, prolézací hrad a další atrakce.
Účast byla úspěšná, přišlo asi 120 dětí,
vše proběhlo v pořádku, spokojeni
byli pořadatelé i děti. Velký dík patří
všem, kdo se této oslavy zúčastnili,
a také městu Bílina, městské policii

a technickým službám za podporu
akce.
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na Velký romský festival, který
se uskuteční v srpnu v areálu letního
amfiteátru na Kyselce.

Děti si užily svůj den při soutěžích a hrách

(red)

Dušan Karchňák,
Míša a Simona Magyarovi
pořadatelé

LOCHNESKÉ HOPSÁNÍ
POD BOŘNÍ
AGILITY ZÁVODY POPRVÉ V BÍLINĚ
16. ZÁŘÍ V AREÁLU HORNICKÉ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
PŘIPRAVEN JE PESTRÝ PROGRAM I OBČERSTVENÍ
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Melodica pokřtila nové CD s hvězdnými hosty

V červnu bílinský rockový sbor
Melodica pokřtil v Klubu Knak
v Teplicích své nové CD nazvané
A NEW !!ROCK!! GENERATION.
Disk obsahuje patnáct písní a jeho

vznik byl spolufinancován městem
Bílina.
Hvězdnými hosty a zároveň kmotry se stali temperamentní Stefanie
Russo, vítězka superstar 2013 Sabi-

na Křováková a idol dívčích srdcí
Sámer Issa s houslistkou Pavlínou
Dubnou. Celý večer moderoval Filip Ježek. Publikum bylo skvělé a
na závěr akce proběhla velká auto-

gramiáda všech účinkujících. Křest
se uskutečnil za finanční podpory
města Bílina.
Hana Ježková
vedoucí rockového sboru Melodica

Únik čpavku v elektrárně zalarmoval hasiče

Únik amoniaku vodného z venkovní zásobní nádrže a záchrana
zaměstnance externí firmy zaměstnaly více než třicet profesionálních i dobrovolných hasičů

z okolí Elektrárny Ledvice. Jednalo
se jen o fikci, tedy taktické cvičení
složek Integrovaného záchranného
systému Ústeckého kraje a zároveň
havarijní cvičení v rámci Skupiny
ČEZ. „Dlouhodobá koroze je příčinou uvolnění šroubů a poškození
potrubí na přírubě kulového ventilu ve spodní části venkovní nádrže
chemické úpravny vody. Ten slouží
k napouštění a vypouštění amoniaku vodného. Unik ve spodní části
nádrže přímo do havarijní jímky,
která je svedena do místnosti neutralizace, zjistí zaměstnanec elektrárny během pravidelné kontrolní
pochůzky. Rychle se proto vrací na
velín chemické úpravny vody, přičemž ještě nahlédne i do místnosti
v objektu neutralizace, v níž by se
měl opravovat jedno z čerpadel

údržbář z externí firmy. Nikoho
ovšem nezahlédne, neboť muž po
nadýchání se výparů už leží v bezvědomí na zemi právě za jedním z
čerpadel. Jakmile je zpraven o mimořádné události směnový inženýr, přichází na řadu postup podle
příslušného havarijního plánu pro
danou oblast Elektrárny Ledvice,“
nastínil cvičení jeho autor Tomáš
Burda, velitel družstva Hasičského
záchranného sboru SD - Dolů Bílina. Elektrárna Ledvice je prakticky
jedinou hnědouhelnou elektrárnou Skupiny ČEZ na severu Čech,
která nemá vlastní zásahovou hasičskou jednotku, neboť doslova
hned za jejím plotem se nachází
stanice profesionálních hasičů Severočeských dolů. Proto v případě
nutnosti zasahují i v elektrárně.

„Taktické cvičení mělo mimo jiné
prověřit schopnost koordinace jednotek předurčených pro zásahovou
činnost s nebezpečnými látkami v
hnědouhelných elektrárnách. Navíc Nový zdroj Elektrárny Ledvice
je nový nejen svým názvem, jsou
zde nové stavby, technologie i některé komunikace mezi nimi. Proto
jedním z hlavních cílů cvičení bylo
i seznámení zasahujících příslušníků profesionálních hasičských
záchranných sborů a sborů dobrovolných hasičů s problematikou a
zvláštnostmi zásahu v areálu elektrárny,“ uvedl Břetislav Ondrák,
velitel jednotky Hasičského záchranného sboru SD - Dolů Bílina.
(redakčně kráceno)
Ota Schnepp, mluvčí skupiny ČEZ
pro severní a střední Čechy

Aerobiku z domu dětí se vydařila sezóna

V letošní soutěžní sezóně aerobiku
reprezentovaly Dům dětí a mládeže
v Bílině tři týmy - Aerobik Cvrček,
Crazynky a Candy. Celkem jsme se
zúčastnili devíti soutěží. Několikrát

v Praze a dále v Nymburku, Kralupech nad Vltavou, Ústí nad Labem a
Slaném. Aerobiková sezóna se nám
velmi vydařila a my se můžeme pochlubit krásným umístěním. Do Bí-

liny jsme přivezli devětkrát 1. místo,
osmkrát 2. místo a dvakrát 3. místo.
Naším největším úspěchem bylo 1.
a 2. místo na mezinárodní soutěži
Děti fitness aneb sportem proti dro-

gám Mia festival v Praze v Lucerně.
Velmi děkujeme trenérům za jejich
práci, dětem za výbornou reprezentaci a rodičům za podporu.
Věra Ryjáčková
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Šance pro zkušené pomáhá najít práci ženám
Sehnat vhodnou práci pro osoby ve
vyšším věku může být i přes nízkou
nezaměstnanost složité. Ženy to
mohou mít ještě těžší. Právě ženám
nad padesát let evidovaným na
úřadu práce se věnuje projekt Šance pro zkušené, o kterém nám více
uvedla manažerka Květuše Hellmichová.
Jaký je cíl projektu?
Cílem projektu je aktivně podpořit a zapojit sedmdesát osob cílové
skupiny žen nad 50 let na trh práce v regionu Mostecka a Teplicka.
Dále odstranit bariéry mezi touto
cílovou skupinou a zaměstnavateli,
pomoci této cílové skupině při hledání vhodných forem zaměstnání.
Individuální přístup ke klientkám
umožňuje aktivně pomáhat při
přizpůsobování se aktuálním požadavkům trhu.
Pro koho je projekt určený, jaké
podmínky musí klienti splňovat?
Projekt je určen pouze pro ženy ve
věku nad 50 let, které jsou v evidenci na ÚP v Teplicích, Mostě a
Litvínově a které jsou dlouhodobě

nezaměstnané. Dlouhodobě nezaměstnaná žena je v evidenci ÚP 12
měsíců a více bez přerušení, nebo
v průběhu 24 měsíců je také v evidenci na ÚP minimálně 12 měsíců.
Jak a kde se do projektu mohou
lidé přihlásit?
Ideálně přes Úřad práce v Teplicích, Mostě či Litvínově kontaktovat svého poradce a sdělit mu, že
by žena ráda do projektu vstoupila. Nábory probíhají buď společně na základě vypsaných termínů
skupinových akcí. Pokud klientka
nestihne termín náboru, může
vstoupit i individuálně kdykoliv v
průběhu realizace projektu. Klientka může zajít i na Poradenské pracoviště v Teplicích v ulici 28. října
nebo v Litvínově v ulici Smetanova
483 a náš poradce se již sám spojí s
úřadem práce a případně domluví
vstup klientky do projektu.
Jaké jsou konkrétní činnosti projektu?
Projekt má klíčové aktivity, které
pomáhají naplňovat cíl. Je to například motivačně aktivizační kurz v

rozsahu padesáti hodin. Zde se klientky
seznamují s finanční
gramotností, učí se
tvořit životopis, motivační dopis, připravují
se na pohovory u zaměstnavatelů , učí se
sebeprezentaci, motivujeme je k hledání
zaměstnání. Další klíčovou aktivitou je JOB
KLUB - zde se klientky setkávájí se zaměstnavateli. Zaměstnavatelé představují
své firmy a specifikují
volná místa, na které
hledají zaměstnance.
Klientky mohou diskutovat o možnostech
konkrétního zaměstnání. Pokud se klientkám nějaká z nabídek
líbí, můžeme ji v rámci jiné aktivity zajistit
přímo u konkrétního
zaměstnavatele pracovní praxe. Nabízíme také klientkám pracovní a bilanční diagnosti-

ku. Rekvalifikace je další aktivitou,
kterou projekt klientkám nabízí.
(pn)
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Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání, které se uskutečnilo 28. června, mimo jiné:

Schválilo:

Přijetí neinvestiční dotace ve výši
300.000 Kč na program Podpora terénní práce pro rok 2018 od Úřadu
vlády ČR.
Přijetí peněžitého daru ve výši
1.040.000 Kč na rozšíření přístrojového vybavení v roce 2018 v Hornické

nemocnici s poliklinikou s. r. o., Bílina a uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako obdarovaným a
společností Severočeské doly, a. s.,
Chomutov, jako dárcem.
Přijetí peněžitého daru ve výši
110.000 Kč na projekt „Betlém“- další
postavy betléma a uzavření darovací
smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Severočeské
doly, a. s., Chomutov, jako dárcem.
Přijetí peněžitého daru ve výši
500.000 Kč na vybudování zastávky
MHD a 100.000 Kč na workoutové
hřiště a dále uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Severočeské doly, a.
s., Chomutov, jako dárcem.
Přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje na akci „Radiostanice pro
Městskou policii Bílina“ v celkové výši
81.000 Kč.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč mezi
městem Bílina jako poskytovatelem a
společností Hospic Mostě, o. p. s., jako
příjemcem, na projekt „Paliativní péče
nehrazená ze zdravotního pojištění”.

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč
mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Arkadie, o. p. s. jako
příjemcem, na projekt „Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením„.
Uzavření darovací smlouvy mezi
společností Hornická nemocnice s
poliklinikou, s. r. o., Bílina jako obdarovaným a městem Bílina jako dárcem
peněžitého daru ve výši 1.040.000 Kč
na rozšíření přístrojového vybavení v
roce 2018 v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina
jako příjemcem a Ústeckým krajem
jako poskytovatelem z Programu na
podporu odpadového hospodářství
obcí v Ústeckém kraji na období 2017
až 2025 na projekt „Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad“ ve výši
500.000 Kč.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina
jako příjemcem a Ústeckým krajem
jako poskytovatelem z Programu na
záchranu a obnovu kulturních pamá-

tek Ústeckého kraje pro rok 2018 na
projekt „Oprava mostku v areálu Lázní
Kyselka“ ve výši 500.000 Kč.
Koncepci podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina na
období let 2018–2022 s účinností od
01.07.2018.
Účetní závěrku města Bíliny k
31.12.2017.
Činnost rady města v samostatné
působnosti za období od 17.04.208 do
12.06.2018.

Vzalo na vědomí:

Informaci týkající se výzvy od Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy
obecně závazné vyhlášky města Bíliny
č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her s tím, že město zjednání nápravy
ve lhůtě stanovené výzvou provést nehodlá.
Zápis z jednání kontrolního výboru
z 18.06.2018 a zápis z jednání finančního výboru z 25. 06. 2018.
Informace k revitalizaci Mírového
náměstí.

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

TELEFONNÍ SEZNAM
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informační centrum Bílina:
			

417 810 985
775 601 264

Bílinský zpravodaj: 		

774 564 894

Kulturní centrum Bílina:

417 823 081

Městská knihovna Bílina:

417 823 224

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
spojovatelka:		

417 810 811

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

odbor dotací a projektů:
			

417 810 959
417 810 862

Městské technické služby Bílina: 417 821 777

odbor interního auditu:

417 810 962

odbor finanční:		

417 810 820

odbor školství, kultury a sportu: 417 810 930
odbor nemovitostí a investic:

417 810 860

odbor soc.věcí a zdravotnictví: 417 810 910
odbor dopravy: 		

417 810 890

odbor stavebního úřadu a životního prostředí:
			
417 810 880
obecní živnostenský úřad:

417 810 940

Hornická nemocnice s poliklinikou:

417 777 111

Pečovatelská služba:			

417 821 009

BEZPEČNOST
Městská policie:			

417 810 999

Policie České republiky Bílina:		

974 440 200

Plavecká hala:		

417 823 283

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Zimní stadion:		

417 822 234

MŠ Švabinského: 			

417 821 067

Tenisové kurty:		

417 820 577

MŠ Síbova:			

417 829 128

Zelená hala:		

417 823 283

ZŠ Aléská: 			

417 829 127

Koupaliště:		

417 823 254

ZŠ Lidická: 			

417 823 170

Autocamp:		

417 823 254

ZŠ Za Chlumem: 			

417 823 663

Minigolf:			

777 136 722

Základní umělecká škola: 		

417 823 095

Správa hřbitova: 		

417 820 273

Dům dětí a mládeže Bílina: 		

417 821 577

Sběrný dvůr: 		

721 353 396
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Vzpomínka
Dne 1. srpna uplynuly již 3 roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička

Jaroslava Johnová

Vzpomínka
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Vzpomínka

Ještě chvíli jsem chtěl tady s vámi být,
osud tomu chtěl a já musel odejít.

Dne 12. srpna uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, bratr

Dne 20. července už to byly dva roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček

Rudolf Meššo

Roman Matějů

S láskou stále vzpomínají dcery
Marie a Alena s rodinami, vnuci Martin,
Marek, Michal, Marcel.

S láskou vzpomínají manželka Naďa, dcery
Romanka a Katka s rodinami, mamka Liduš,
švagr Milan a ostatní příbuzní.
Moc nám chybíš...

S láskou v srdci vzpomínáme.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 10. června uplynulo již 20 let
od úmrtí pana

Dne 12. srpna uplyne již 10 let,
co nás opustila paní

Josefa Mikšíčka

Jarmila Mikšíčková

Dne 11. srpna uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

Vzpomíná syn Josef s rodinou a dcera
Jitka.

Vzpomíná syn Josef s rodinou a dcera
Jitka.

Josef Pech
S láskou stále vzpomínají manželka
Liduška, dcera Naďa, syn Milan a vnučky
Katka a Romanka s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. srpna by oslavila 72. narozeniny
naše milovaná maminka

Irena Kučerová

Poděkování
Velice děkuji Pečovatelské službě
v Bílině za jejich
ochotu a péči.

S láskou vzpomíná syn Miloslav Kučera
s manželkou Evou.

Jana Kubešková

INZERCE

Sklad hutního materiálu Teplice - Novosedlice přijme

SKLADNÍKA.

Výhodou jeřáb., vazač., palič. průkaz, VZV.

MZDA 22 - 25 000 Kč

Tel.: 602 599 885; novosedlice@technimat.cz

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Přijmeme prodavačku do tabáku
v Bílině.
I důchodkyni.
Tel.: 608 984 104, 775 941 330
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Bílinští sestupují, podzim začnou v A třídě
výkon jsme předvedli proti Modlanům. V utkáních, kde šlo o šest
bodů, jsme však vyhořeli, s výjimkou také sestoupivších Neštěmic a
Modré. Jsem přesvědčen o tom, že
tým svou kvalitu měl, hráči svou
výkonností určitě předpoklady pro
krajský přebor mají. Dlouhodobě
nás však trápí pozice tvůrce hry.
Další problém je naše malá produktivita ze standardních situací.
Nízká střelecká potence ofenzivních
hráčů. Franta Tůma je ve střelecké
tabulce daleko vpředu, za ním je
Dominik Čermák a potom dlouho
nikdo. V utkáních v Brné a doma s
Pernštějnem jsme v desáté minutě
prohrávali 2:0. Těžko potom takovou ztrátu doháníme. Detailů, které
zapříčinily sestup, bylo víc.
Budete se v následující sezóně
snažit dostat do kraje?

Naším cílem musí být návrat do
krajského přeboru. Bílina tam patří a návrat je proto jednoznačným
cílem pro příští sezónu. Musíme si
ale uvědomit, že týmů s ambicemi
bude určitě více. Soupeře neznáme,
ale předpokládáme, že dva tři týmy
určitě budou chtít postoupit. Postup
rozhodně jednoduchý nebude.

Několik let se FK Bílina držel v krajském přeboru. Z větší části se dokázal držet ve středu tabulky. Poslední
sezónu ale bílinští nezvládli a padají
o třídu níže. Proč se tak stalo a co to
pro klub znamená, vysvětlil prezident FK Bílina Petr Procházka.

které v té době bylo na poslední
příčce, a následně jsme měli šňůru
utkání, ve kterých jsme nebodovali.
Sáhli jsme proto ke změně trenéra
a věřili, že změna týmu prospěje.
Podzim jsme ukončili na sedmnácti
bodech a všichni jsme věřili, že jaro
zvládneme. Sedmnáct bodů na jaře
však bylo málo.

Zhodnoťte uplynulou sezónu, v čem
byla horší než ty předchozí?

Co tedy zapříčinilo sestup klubu
do A třídy?

Budete měnit sestavu? Například
angažovat jiné hráče? Nebo zvolíte
jinou strategii?

Naše hra rozhodně nebyla optimální. Na podzim jsme do soutěže
vstoupili docela dobře, ačkoli první
utkání doma s Neštěmicemi jsme
prohráli. Poté jsme však nějaké
body získali a zdálo se, že budeme
hrát střed tabulky. Nezvládli jsme
však domácí utkání s Litoměřickem,

Bohužel jsme nezvládli utkání proti
týmům, které byly sestupem přímo
ohrožené. Kadaň, Pernštejn, Brná,
Jílové, Krupka - to byla utkání, kde
se lámal chléb. K záchraně nám
chyběly body z těchto utkání. Bodovali jsme dvakrát s postupujícím
Mostem, doma porazili Štětí, dobrý

Po sezóně odešel dlouholetý kapitán Josef Mergl, který určitě chybět bude. Ve volném přestupovém
okně odešel i Martin Vondráček.
To jsou dva odchody. Ostatní hráči
by již měli zůstat. Jsme v kontaktu
s několika novými či staronovými
tvářemi. Snad se nám podaří s nimi

Lada Laiblová

dohodnout. Jejich jména zatím zveřejňovat nebudu. Trenérem určitě
zůstane Jaroslav Kovačka, který má
důvěru. Naší dlouhodobou strategií
je sázka na srdcaře a toho se chceme
držet. V realizačním týmu ukončil
své angažmá Bedřich Hulínský, který u týmu působil dlouhá léta. Rád
bych mu touto formou poděkoval
za jeho práci pro klub a popřál mu v
dalších letech klid a zdraví.
Jací soupeři vás v následující sezóně čekají?

Jak jsem již uvedl, soupeře herně
moc neznáme. Snad s výjimkou
Ledvic, se kterými hrajeme hned
ve druhém kole doma. Určitě přijde
hodně lidí a utkání bude mít svůj
náboj. Silné budou určitě Podbořany, Domoušice, Ervěnice. Každý
bude chtít vyhrávat. Navíc v příštím ročníku proběhne reorganizace
krajských soutěží, ze dvou skupin A
třídy zůstane pouze jedna a vzhledem k tomu sestoupí sedm týmů.
O hodně půjde od začátku.
Mívali jste problém s počtem hráčů,
kteří nechodili na tréninky, zlepšila
se docházka hráčů?

S počty hráčů a tréninkovou morálkou má problém většina týmů. Dnes
většina hráčů logicky upřednostňuje práci, spousta hráčů pracuje ve
směnném provozu, takže je složité
mít všechny hráče třikrát týdně na
tréninku. Přesto je však tréninková morálka hráčů dobrá a v rámci
možností uspokojivá. Problém je
spíše to, že o fotbal ztrácejí zájem
mladí hráči. To ale není problém
pouze náš. Potýká se s ním celé fotbalové prostředí.

Karatisté bodovali při závodech v Klášterci
Oddíl SKM Bílina vyjel na závody Velké ceny Klášterce nad Ohří.
Tyto závody pro naše svěřence byly
i součástí přípravy na ME JKA v Srbsku a Krajský přebor. Naši závodníci se důkladně připravovali, aby
zanechali na závodech co nejlepší
a nejkvalitnější výkon nejen v kata
a kumite, ale i v kata teamu. Celkem
z našeho klubu vycestovalo 8 závodníků a 1 kata team. Musím říci, kluci
a děvčata si nevedli špatně a ukázali dobrou připravenost a dostali
se svými výkony na stupně vítězů.
Na Velkou cenu Klášterce n. O. přijelo celkem 183 závodníků z klubů
celé ČR a Ruska Takže můžu podotknout, že konkurence byla velká.
Roman Masopust
Hlavní trenér klubu SKM Bílina

VÝSLEDKY:
KATA:
Štorkánová N. 10. místo,
Pěch A. 5. místo,
Švarcová A. 9. místo,
Kačírková M. 10. místo,
Tran D. 4. místo,
Šaffek J. 3. místo,
Pýchová L. 9. místo,
Smolák D. 6. místo.
KUMITE:
Štorkánová N. 8. místo,
Kačírková M. 9. místo.
KATA TEAM:
Smolák D. Šaffek J. Pěch A.
1. místo
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Kamila Frontzová vybojovala na MČR bronz

V Kolíně se uskutečnil republikový
šampionát vícebojařů, a to všech
mládežnických kategorií. Své zástupce měla v Kolíně dnes už tradiční vícebojařská bašta – AK Bílina,

která byla reprezentována dvojicí
atletů, kteří jsou vedeni Jaromírem
Říhou a Jiřím Nechvátalem.
Zatímco žák Aleš Slouka jel především sbírat zkušenosti na své první
republikové mistrovství, Kamila
Frontzová patřila v dorostenkách
mezi favoritky. Oba se prali jak s
nepříjemným deštěm, tak s velkou
konkurencí, která české víceboje
zdobí.
Alešovi kvůli nervozitě nevyšla
hned první disciplína, kterou byly
překážky. To jej katapultovalo do
těžké pozice. V ostatních disciplínách ovšem ukázal, že talent má a že
by se s ním mohlo do budoucna počítat. V soutěži nakonec obsadil 17.
místo a závody ho jistě motivovaly k
dalšímu tréninku.
Kategorie dorostenek byla velmi
kvalitně obsazena. Jak vítězka Sára
Zámečníková (AC Pardubice – 5234
bodů), tak stříbrná Klára Bažoutová (Atletika Chrudim – 5160 bodů)
splnily limit na Mistrovství Evropy
dorostenek v Maďarsku. Na bronz si
dělala nárok hned trojice závodnic.
Kromě Kamily ještě Linda Suchá

ze Sokolu Plzeň (splnila již dříve B
limit na ME v dálce) a Barbora Hůlková z LIAZ Jablonec (splnila B imit
na ME v běhu na 100 m překážek).
Kamila se ve své cestě za bronzem
mohla opřít o sprinterské a skokanské disciplíny. Na překážkách běžela
i přes mírnou kolizi na hraně osobního rekordu, v běhu na 200 metrů
zaznamenala druhý nejlepší čas a
osobní rekord 25,64. Ve skoku dalekém si také posunula osobní rekord
na 567 cm, stejně jako ve skoku
vysokém (157 cm). Ve vrhu koulí
zaznamenala propad oproti svým
výkonům z tréninku (10,73 m) a v
oštěpu zaházela standard (30,51 m).
V úvodu druhého dne Kamče pomohlo zaváhání jedné z hlavních
soupeřek, kdy Linda Suchá zapsala
tři přešlapy a byla tak mimo hru. O
to víc se však po oštěpu schylovalo
k bitvě v závěrečném běhu na 800
metrů. Barbora Hůlková byla rozhodnuta běžet velmi rychle a dostat
se v součtu před Kamilu. Ta ji tak
nesměla před sebe pustit o více než
10 vteřin. Vše dopadlo po velkém
nasazení dobře a čas 2:30,21 zname-

nal konečný součet 4943 bodů, což
je nový krajský rekord.
Jiří Nechvátal
AK Bílina

Bikrosaři přivezli medaili z mistrovství ČR
V červnu se v Praze Bohnicích uskutečnilo mistrovství ČR jednotlivců v
bikrosu. Na nově zrekonstruované
dráze s největší startovací rampou
v ČR bojovalo o mistrovské tituly
340 jezdců, v kategoriích od 6 let po
elitní jezdce. Startovalo se na tři jízdy systémem každý s každým, dále
jezdci postupovali do vyřazovacích
bojů ve čtvrtfinále a semifinále, ze
kterého vzešla nejlepší osmička finálových jezdců. Bílinský oddíl se
mezi giganty jako jsou Praha ŘEPY,
BCB Benátky n/J a ostatními týmy

Čech i Moravy neztratil. Nové bílinské dresy byly vidět ve dvou kategoriích ve finále a v kategorii devítile-

tých dokonce i na stupních vítězů.

Miroslava Bečková
Oddíl bikrosu BMX Bílina

Výsledky:
BMX Bílina
kategorie B6 - Tomáš Lohse 4. místo
kategorie B8 - Patrik Toman 21. místo
kategorie B9 - Vojtěch Bečka 2. místo
kategorie cruiser 30-39 - Zdeněk Chalupný po pádu odstoupil

Zakončení sezóny fotbalových přípravek
Poslední červnový víkend byl
ve znamení loučení se sezónou.
Naši malí fotbalisté a fotbalistka
nejdříve v sobotu vyrazili na jeden
z největších dětských fotbalových
turnajů v republice do Ostrova nad
Ohří. V konkurenci dalších sedmi
týmů Bílinské družstvo skončilo na
pěkném pátém místě.
Neděle byla již ve znamení relaxu
a her na minigolfu na Kyselce, kde
se děti i rodiče rozloučili se sezónou,
která byla dlouhá, nabitá turnaji
a úspěšná. Budeme držet palce i v té
příští, ať se daří ještě lépe.
Michal Krovak

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA

Nevlastní bratři Jáchym a David
společně s kamarádem Sašou tráví
většinu času ve světě sociálních sítí.

sobota 18. srpna, 19.30 hodin
REVIVAL FEST 2018
Koncert kapel

pátek 24. srpna, 21.30 hodin
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Když zemře Ellen, matriarcha rodu
Grahamů, začíná rodina její dcery
rozplétat záhadná a čím dál tím
děsivější tajemství svých předků.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

LETNÍ KINO

Do 2. září
BEZ MÁMY
Andrea Růžičková Kerestešová - 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.

čtvrtek 9. srpna, 21.30 hodin
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI
„To tedy byl porod!“ je přesná
definice nejen vstupu naší hrdinky
Olgy na svět.

Od 3. září
VÝSTAVA K VÝROČÍ 1025 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O MĚSTĚ BÍLINA
výstava historických fotografií, textů a
dobových předmětů
Část výstavy bude umístěna i v Galerii
Pod Věží.

pátek 10. srpna, 21.30 hodin
MISS HANOI
V malém příhraničním městě je
silná vietnamská komunita.
sobota 11. srpna, 21.30 hodin
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
Rodinu, která se na noc ubytuje
v odlehlém kempu, navštíví tři
maskovaní psychopati a podrobí je
zkoušce až po ty nejzazší meze.
čtvrtek 23. srpna, 21.30 hodin
BAJKEŘI

sobota 25. srpna, 21.30 hodin
JAN PALACH
Jan Palach. Student, který se v roce
1969 upálil na protest proti sovětské
invazi do Československa.
čtvrtek 30. srpna, 21.30 hodin
POMSTA
Bohatí milující tatínkové od rodin
se jako každý rok sejdou uprostřed
pouště, aby posílili své mužství a
vybili stres pořádným lovem.
31. srpna, od 21.30 hodin
ESCOBAR
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron.
Při celodenních deštích a bouřkách letní
digitální kino Kyselka nepromítá.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
středa 8. srpna, 10. hodin
BAREVNÁ LUCERNA
Výroba barevné lucerny vhodné k
zavěšení. Dětské oddělení, na akci bude
přítomen fotograf.
středa 29. srpna, 10 hodin
DOPISNÍ PAPÍR
Kreativní tvoření, výroba dopisního setu
dětské oddělení, na akci bude přítomen
fotograf.
středa 12. září, 15.30 hodin
JSEM ŠKOLÁK!
Čtení pro nejmenší
dětské oddělení, na akci bude přítomen
fotograf.

ATLETICKÝ STADION
sobota 18. srpna
BÍLINSKÁ PŮLKA
46. ročník lehkoatletických závodů

GALERIE POD VĚŽÍ
Do 31. srpna
KRAJINA V BARVÁCH PASTELU
výstava obrazů Šárky Černé
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