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ZDRAVOTNICTVÍ
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Historie zdravotnictví v Bílině
VI. DÍL
O záchytné protialkoholní stanici
Již při projekci zdravotnického areálu, nové
budovy nemocnice a polikliniky v Bílině bylo
počítáno se zřízením protialkoholní záchytné
stanice. Začátkem šedesátých let začalo vedení OÚNZ Teplice úzce spolupracovat s MUDr.
Jaroslavem Skálou, který v Praze u Apolináře otevřel 15. května 1951 první záchytku
nejen v Československu, ale i první záchytku
na světě. A právě podle zkušeností doktora
Skály, tohoto bojovníka proti alkoholismu,
byla v Bílině připravena a v roce 1965 pak v
suterénu nové budovy polikliniky i otevřena
záchytná protialkoholní stanice - snad jako
druhá v republice. Zde potom byla záchytka
jako lůžkové oddělení provozována nepřetr-

žitě 36 let – do poloviny srpna 2001. Kapacitu
měla ve dvou částech, mužské a ženské, až pro
čtrnáct zachycených pacientů celkem. Ženská
část sestávala ze dvoulůžkového pokojíku, druhého pokojíku s jedním nemocničním lůžkem
a jedním lůžkem síťovým (pro pacienty, kteří by
ve svém stavu mohli ublížit sobě nebo okolí).
V mužské části bylo umístěno šest klasických
nemocničních lůžek a jedno lůžko síťové. K
dispozici byly i tři místnůstky se zjednodušeným
vybavením, tzv. „kobky“ s malým okénkem u
stropu, odolnější matrací na zemi a s kukátkem
pro kontrolu pacienta personálem ve dveřích.
Obě části záchytky měly své velké koupelny,
dobře vybavené koupací vanou, sprchami, možnostmi skotských střiků. K dispozici bylo WC.
Dále zde byl sklad potřebného zdravotního ma-

teriálu, kancelář vedoucí záchytky a sesterna
pro personál.
Pro přijetí pacientů s alkoholovou intoxikací
měla záchytná stanice otevřeno nepřetržitě,
spolu sloužily vždy dvě zdravotní sestry ve
směnném provozu. Ty si převzaly přivezeného pacienta, přivolaly lékaře právě sloužícího
ústavní lůžkovou pohotovost nebo lékařskou
službu první pomoci, případně v běžné pracovní době lékaře z lůžkového oddělení, nebo
z interní ambulance. Po zdravotní prohlídce
byl pacient přijat do péče záchytky a uložen
na běžně až desetihodinový pobyt na příslušném lůžku. S agresivními pacienty občas
musela vypomoci státní policie, ostatně její
příslušníci tyto pacienty většinou přiváželi.
Později, po zřízení městské policie v Bílině,

Poděkování personálu stanice A

Naši pacienti často vyhledávají posezení na lavičkách mezi květinovými záhony před LDN A. Personál
stanice se zapojil do výzdoby okolí
vchodu. Připravili záhonky, které
osázeli donesenými kytičkami, vyzdobili je a teď se starají o zavlažování. Staniční sestra Lenka Brunzová je na svůj tým právem hrdá.
Osobní nasazení kolegů je znát

byla zvýšena ochrana sloužících zdravotních sester. Každá z nich měla ve své kapse
nouzové tlačítko, propojené na pult centrální
ochrany právě Městské policie Bílina.
Provoz záchytné stanice řídila vedoucí
zdravotní sestra. V sedmdesátých letech to
byla Ludmila Frydrychová a po ní Jaroslava Drexlerová. V době osamostatnění NsP
Bílina od OÚNZ Teplice byla vedoucí zdravotní sestrou na záchytce Blanka Šliksbírová
a pak, v závěrečném období existence bílinské záchytky, v letech 2000 a 2001 Pavla
Ottenschlegerová.

Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

nejen v ošetřovatelské péči, ale také
na chodbách vyzdobených výtvory
pacientů vyrobených při ergoterapii.
Veliké děkuji především Ivaně Zavadilové, Márii Halgašíkové a Jarmile
Králové. Na včerejší poradě vedení
zazněly slova chvály od lékařky Aleny Jelínkové i vrchní sestry Ivany
Procházkové. Děkuji všem.
Andrea Nováková, jednatelka HNsP

Senioři se podívali
do Čapího hnízda

Pacientům budou
pomáhat zvířata

V červenci navštívili členové Klubu
důchodců II. ekologickou farmu
Čapí hnízdo, která leží v krásné krajině Benešovska. Farmou návštěvníky provedla průvodkyně, která jim

Letos vyroste v areálu HNsP park
pro účely poskytování služeb animoterapie. Oficiální otevření parku
plánujeme na květen 2019. Projekt
vznikl za podpory nadace ČEZ.
Za zprostředkování Hornická nemocnice s poliklinikou děkuje Radě
města Bílina a oboru dotací a projektů. Ke zřízení chovu a poskytování služeb animoterapie byl zástupci
HNsP vybrán druh hospodářských
zvířat – ovce kamerunské, jež jsou
silně kontaktní a jejichž povahové
vlastnosti umožňují přímý kontakt

pověděla o vzniku a činnosti této
farmy. K tomu, že se výlet vydařil,
přispěl i chutný oběd a pěkné počasí.
Eva Drégrová, Pečovatelská služba

s pacienty zdravotnického zařízení
a dalšími návštěvníky areálu.
Animoterapie, neboli terapie pomocí zvířat, je doplňková nelékařská metoda podpory zdraví, která
využívá pozitivního působení kontaktu člověka a zvířete na psychický
a fyzický stav léčené osoby. Tato doplňková metoda podpory zdraví je
vhodná pro děti, dospělé i seniory
a přispívá zejména k psychickému
uvolnění, které pozitivně působí na
fyzický stav člověka.
Barbora Čabradová, HNsP
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V ulici 5. května začala rozsáhlá
rekonstrukce, změnila se MHD

V ulici 5. května začala celková rekonstrukce. Po skončení stavebních
prací bude ulice lépe průjezdná,
přibude parkovacích míst a prostor
bude více upravený.

Po celé délce ulice až k podjezdu
na Kyselku bude
nový, asfaltový
povrch komunikace, která bude
zároveň širší a
vzniknou
tam
zálivy pro parkoviště a autobusovou zastávku.
Chodníky
po
obou stranách
ulice
budou
z betonové dlažby. Zcela nové
bude i zasíťování
a osvětlení ulice.
Travnaté plochy
budou upravené,
nové budou odpadkové koše.
Stavební práce
potrvají podle
klimatických
podmínek zhruba do konce
prvního čtvrtletí
příštího
roku.
Zřejmě po celou dobu prací bude
ulice pro motoristy uzavřená, došlo
tedy i k dočasným změnám v provozu městské hromadné dopravy,
konkrétně linek 281, 282 a 283.

Tyto linky jsou vedeny ve směru
z centra k poliklinice po objízdné
trase ulicemi Spojovací, Bořeňská,
Alšova a Tylova. Stanice 5. května
samoobsluha byla přesunuta do
ulice Spojovací naproti nákupnímu
středisku Lidl. Stanice 5. května byla
přesunuta do Alšovy ulice před křižovatku s Tylovou ulicí.
(pn)

u domu služeb Praha, ta však bude
slepá. Od kruhového objezdu na
hlavní silnici číslo 13 bude na náměstí zákaz vjezdu.
Poslední plánovaná etapa uzavře
křižovatku u kostela a knihovny.
Na náměstí se bude vjíždět Wolkerovou ulicí nebo od kruhového
objezdu u radnice z hlavní silnice.
Seifertova ulice bude slepá.

KRÁTCE
Začala registrace
nových pojištěnců
HNsP pro klienty připravila novou ordinaci praktického lékaře.
Je zahájena registrace nových pojištěnců. Registrace probíhají po
předchozím telefonickém objednání v úterý a čtvrtek od 13 do 15
hodin. Nový tým MUDr. J. Chorvatovič, MUDr. J. Pecková a zdravotní sestřičky Bc. Andrea Černá
a Jitka Zemanová jsou zde pro vás.
(red)

Výletníci se vydají
na hrad i trhy
Město Bílina pořádá do konce
roku ještě čtyři zájezdy pro veřejnost.
Už 15. září se uskuteční zájezd do
podzimní Zahrady Čech, cena je
50 korun.
V sobotu 6. října se mohou zájemci vydat na prohlídku hradu
Karlštejn, cena zájezdu je 100 korun. Prosinec bude ve znamení
vánočních trhů - 8. prosince se
lidé mohou vydat do Drážďan,
15. prosince do Prahy. Oba zájezdy stojí 100 korun.
Jízdenky si mohou lidé zakoupit
v kanceláři číslo 103 v městském
úřadě.

Závěr stavebních prací postupně
uzavře křižovatky na náměstí
Stavební práce na náměstí pokračují třetí a čtvrtou etapou, které
pro motoristy uzavřely komunikaci
u cukrárny a pošty. Práce budou
dále pokračovat pátou etapou, která uzavře křižovatku u informačního centra. Centrem se tedy bude
projíždět ze Seifertovy ulice rovně
kolem cukrárny a Wolkerovou ulicí
kolem pivovaru ven. Řidiči se dostanou i do ulice u knihovny nebo
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Změny v MHD
V současné době autobusy městské
hromadné dopravy neobsluhují zastávku na náměstí, místo ní zajíždí
na zastávku do Břežánské ulice.
Ve směru z Chlumu autobusy neobsluhují ani zastávku u požární
zbrojnice, ta je přesunuta naproti
přes silnici.
(pn)

(red)

Poraďte se
s advokátem
V září budou lidé moci využít
služeb bezplatné právní poradny
19. 9. 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)
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Spolupráce strážníků s policisty je velmi dobrá
Pavlína Nevrlá
Při řešení krádeží, hledání osob, kontrolách zneužívání sociálních dávek a
v mnoha dalších případech spolupracují městští strážníci s policisty. Obě
strany si vzájemné vztahy pochvalují, spolupráce funguje. “Chtěl bych
upřednostnit zejména jejich osobní a
místní znalost, kterou nejednou předvedli při spolupráci při objasňování
trestné činnosti, a jejich ochotu a aktivitu. Osobně mám s MP Bílina pouze

pozitivní zkušenost, všichni ochotně
spolupracují,” mimojiné uvedl jeden
z inspektorů Obvodního oddělení Policie České republiky v Bílině v poděkování zaslaném vedení města.
Dobré pracovní vztahy obou stran
potvrzuje také ředitel Městské policie
Bílina. “Vzájemné pomoci využíváme
téměř denně. Policistům předáváme
případy, u kterých máme podezření
na spáchání trestného činu nebo na
maření úředního rozhodnutí, pořádáme ještě s jinými orgány nejrůznější
kontroly, ať jsou to herny, záškoláctví,

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Zloděje našly kamery

Pes v autě netrpěl

Na strážníky se obrátil muž, který
byl na poště a mezitím mu někdo ze služebního vozu odcizil
mobil. Sdělil, že má u vozu rozbité zamykání a někdy se stane,
že se auto samo odemkne.
Toho zřejmě kdosi využil.
Strážníci díky kamerovému systému zjistili, že do vozu vnikl neznámý muž a jeho popis předali
hlídce. Osoba byla zanedlouho
spatřena v Želivského ulici, hlídka jej zajistila a předala policii.

Na psa uzavřeného v autě v parném dni upozornila strážníky
žena v Litoměřické ulici. Uvedla,
že na zastávce stojí auto, ve kterém je pes už déle než půl hodiny.
Nedlouho poté, co k autu dojela
hlídka, přišla i jeho majitelka.
Vysvětlila, že na místě stojí pouze pár minut a navíc má zapnutou klimatizaci a pes má v autě
přiměřenou teplotu. To strážníci
ověřili a jelikož v autě opravdu
vedro nebylo, případ dále neřešila. Řidička si však nakonec
vysloužila pokutu za stání na zastávce.

Koupal se ve fontáně
Fontánu na kruhovém objezdu
u radnice si asi spletl s vanou muž
bez střechy nad hlavou. Strážníci
jej z místa vykázali, ale nebylo
to moc platné, protože o pár
minut později se muž ve fontáně koupal znovu. Hlídka jej
tedy znovu vykázala a sledovala
jeho pohyb, dokud z centra neodešel.

Opilý usedl za volant
Podivnou jízdou na sebe upozornil řidič červeného renaultu
v ulici Antonína Sovy. Hlídka
jej zastavila i proto, že autu nesvítilo přední světlo. Po zastavení vozidla hlídka vyzvala řidiče
k předložení potřebných dokladů k řízení motorového vozidla.
Řidič hlídce sdělil, že u sebe nemá
žádné doklady. Později řekl, že řidičský průkaz nevlastní a má vysloven zákaz řízení motorových
vozidel. Také přiznal, že před
jízdou požil alkoholický nápoj.
Hlídka provedla lustraci a zjistila,
že má zákaz řízení platný. Případ
si převzala policie k dořešení.

Koupaliště bylo stále
pod dozorem
Hlídky strážníků kontrolovaly
v nepravidelných intervalech
areál koupaliště. V uplynulých
týdnech tam vyjížděly i na žádost správce, který měl problém
s jedním návštěvníkem. Ten si
nechtěl nechat dát na ruku pásku,
která svědčí o zaplacení vstupného. Hlídka mu vysvětlila, že
pokud chce do areálu vstoupit,
pásku mít musí, je to uvedené v
návštěvním řádu. Muž tedy nakonec svolil, pásku přijal a šel se
koupat.
Když strážníci z místa odcházeli,
zastavila je skupina dětí s tím, že
jejich kamaráda napadl jiný chlapec. Prý do něj strkal u skákacího
můstku. Hlídce však nedokázal
přesně říci, kdo ho měl strkat.
Strážníci jej tedy poučili, že kdyby se situace opakovala, mají se
ihned obrátit na zaměstnance
koupaliště nebo je přivolat. Hoch
nebyl zraněný a lékařské ošetření
nepotřeboval.

dopravní akce a podobně. Poskytujeme jim kamerové záznamy, aby mohli
vyšetřovat různé případy. Naopak v
nich máme oporu, když potřebujeme
posily a v dalších věcech,” popsal ředitel Petr Kollár s tím, že ne ve všech
městech taková spolehlivá spolupráce
mezi složkami funguje.
Nad rámec svých povinností spolupracovaly hlídky strážníků a policistů
například u případu, kdy z restaurace
na Kyselce utekl host bez zaplacení.
Ztratil se v lese. Tam po něm pátrala
přivolaná hlídka policie. Muž však

nechal poblíž zaparkované auto a
policisté museli při pátrání zároveň
zamezit tomu, aby k němu muž doběhl a odjel. O zajištění auta se tedy
postarali strážníci a zároveň na služebnu převezli druhého muže, který v
restauraci s uprchlým hostem byl.
Strážníci také při každé kontrole osoby zjišťují, zda se osoba nenachází v
pátrání, čímž usnadňují práci policistům. Nedávno kontrolovali na Teplickém Předměstí řidičku a zjistili, že je
v pátrání Schengenu. Rovnou ji tedy
odvezli na služebnu policistů.

Strážníci v uplynulých dnech pomáhali zachránit život i zdraví obyvatel.
Do ulice Teplická vyjížděli kvůli muži,
který ležel na zemi a byl viditelně
zraněný v obličeji. Na místě hlídka
zjistila, že je i opilý. Stěžoval si na bolest nohy, žeber a hlavy. Hlídce sdělil
své jméno, pak ale náhle zkolaboval,
přestal dýchat a netlouklo mu srdce.
Strážníci okamžitě začali s oživováním srdeční masáží a po chvíli se
podařilo srdeční činnost obnovit. Do
nemocnice ho převezli záchranáři.
Strážníci pak díky kamerovému systému zjistili, že muž spadl obličejem
na chodník bez cizího zavinění.

Člověku v nouzi pomáhali strážníci
i o pár dní později. Obrátil se na ně
muž ze Sídliště Za Chlumem s tím, že
upadl a nemůže se sám postavit. Muž
je nemocný, léčí se s několika nemocemi, má nateklé nohy a při cestě na
toaletu zřejmě omdlel. Nemá se na
koho jiného obrátit. Hlídka jej uklidnila, že okamžitě přijede. Do bytu se
strážníci dostali pomocí hasičů, muž
na zemi komunikoval, zraněný nebyl,
ale nemohl sám vstát. Strážníci jej
zvedli a přivolali sanitku. Muž však
převoz do nemocnice odmítl s tím,
že si zajde ke svému lékaři. Za pomoc
strážníkům velmi děkoval.
(pn)

Strážníci pomáhali

ZPRAVODAJSTVÍ

14. ZÁŘÍ 2018

5

Ruiny domů v Litoměřické zřejmě zmizí
Místo zarostlých pozemků a neudržovaných domů v Litoměřické ulici má
být upravená zeleň. Rada města doporučila zastupitelům schválit výkup
dvou nemovitostí s pozemky, které
se nacházejí ve svahu přímo naproti
zimnímu stadionu. “Nyní jednáme s
vlastníky o odkoupení jejich nemovitostí. Cenu stanoví znalecký posudek,
konečné slovo budou mít zastupitelé,” uvedl vedoucí odboru stavebního
úřadu a životního prostředí Oldřich
Lukeš. Po vykoupení by měly být

domy, vzhledem ke svému stavu, zdemolované. Místo poté bude upraveno,
vysázená bude jednoduchá nízká zeleň a vznikne tak upravený prostor.
“V budoucnu mohou být pozemky
prodány soukromým osobám, může
na nich stavět město nebo tam může
zůstat vzniklá proluka se zelení. Možností je více, základním cílem je však
v prvotní fázi celé místo upravit,” podotkl vedoucí. O záměru výkupu by
měli rozhodnout zastupitelé na svém
zářijovém zasedání.
(pn)

Zhruba o dva týdny delší budou stavební práce na parkovišti v Sídlišti
U Nového nádraží. Důvodem je poškození topného kanálu, ke kterému
došlo při odtěžování. Poškozený byl
železobetonový kryt a následně se
zbortila přizdívka topného kanálu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se topný kanál nachází v nižších hloubkách
než by dle norem měl být, nedalo se
předpokládat jeho poškození.
K tomuto problému byly přizváni
zástupci ČEZ Teplárenská, kteří se se
zástupcem města dohodli na zpracování cenové nabídky na přeložení topného kanálu, který bude nově uložen

v zemině na místo kolektoru. Důvodem k tomuto rozhodnutí byl fakt, že
náklady na přeložku topného kanálu
budou nižší než oprava poškozených
částí topného kanálu, které jsou nyní
staticky nestabilní.
Během výkopových prací bylo dále
zjištěno, že topný kanál zasahuje do
výškových poměrů parkoviště. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto posunutí celé parkovací plochy směrem od
topného kanálu. Tyto změny byly zapracovány do projektové dokumentace s rozdílovým rozpočtem, který byl
předložen zhotoviteli. Práce by měly
skončit v září.
(red)

Poškození topného kanálu pozdrželo práce
na parkovišti v Sídlišti U Nového nádraží

Opravy dvou ulic
nezačnou, na trhu není
stavební materiál

Rekonstrukce ulic Zámecká a Komenského v nejbližších měsících nezačne. Opravy oddálilo odstoupení
zhotovitele od smlouvy. “Na zhotovení díla jsme poptali šest firem, pouze
jedna podala nabídku. Následně však
odstoupila, protože na práci nedokázala zajistit dostatečný počet pracovníků, ani potřebný materiál, který
v současné době prostě není na trhu,”
vysvětlil Erich Mika z odboru nemovitostí a investic. Město nyní tedy bude

hledat zhotovitele, který by dokázal
v domluveném termínu zrekonstruovat obě ulice. V těch je v plánu opravit
kanalizační vpusti, povrchy chodníků i
silnice budou nově z kamenné dlažby,
přesněji ze štípaných žulových kostek.
Tím se vzhled sjednotí s nově opraveným náměstím, na které ulice navazují.
Vyměněno bude i veřejné osvětlení.
O novém termínu, kdy by měly práce začít, budou obyvatelé obou ulic
s předstihem seznámeni.
(pn)
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Černé skládky tvoří stovky tun odpadu ročně
Pavlína Nevrlá
Každý den likvidují pracovníci městských technických služeb černé skládky na území města. Jejich odstraňování stojí ročně zhruba dva miliony
korun. “Většina lidí si představuje černou skládku jako hromadu odpadu,
která je většinou někde na skrytém
místě. Černou skládkou je však každý
odpad, jenž není umístěn v nádobách
k tomu určených. To znamená všechny pohovky, postele, skříně, matrace,
kuchyně a podobné věci, které jsou
volně položené u kontejneru,” vysvětlil Tomáš Pavel, vedoucí střediska svozu odpadů a čištění města Městských
technických služeb Bílina. Za takové
chování mohou lidé dostat pokutu.
Tyto černé skládky jsou každý pra-

Foto: Lada Laiblová
Černá skládka se nedávno objevila i na Pražském Předměstí 1 na louce pod komínem
kotelny

covní den sváženy k roztřídění do
sběrného dvora a k následné likvidaci.
K tomuto účelu je vyčleněno jedno
vozidlo a dva pracovníci. V průměru
se jedná zhruba o jednu tunu odpadu
denně po vytřídění recyklovatelných
částí. Náklady na likvidaci odložených věcí u kontejnerů dosáhly v loň-

ském roce téměř 1,5 milionu korun.
Černé skládky se často objevují i na jiných místech, než u kontejnerů. Nejčastěji poblíž pasovky, nebo v ulicích
Čapkova, Východní, Důlní a u kruhových garáží v ulici 5. května. “Bývají
také v zarostlých místech v blízkosti
komunikací, například v lokalitě Vět-

rák, Výsluní, Újezd. Tento typ skládek
likvidujeme průběžně již v zárodku
jejich vzniku,” doplnil vedoucí.
Skládky se objevují i v odlehlejších
částech města, kde je většinou zakládají lidé bez přístřeší. Technické
služby se o nich dozví hlavně od obyvatel města, kteří chodí na procházky
se psy, nebo od turistů. Tyto skládky
většinou nejsou přes léto v bujném
porostu vidět, odhalí je až podzim a
spadané listí. Na jejich likvidaci dávají
technické služby zhruba 500 tisíc korun za rok.
Na své náklady odstraňují technické
služby skládky na městských pozemcích, pokud se černá skládka objeví
na pozemku jiného vlastníka, může
jeho majitel nebo společnost požádat
o odstranění, ale náklady si hradí sám.

Podpořené projekty z Operačního programu Zaměstnanost
Dva projekty města podpořilo v tomto roce Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost - „Tvorba
strategických dokumentů města Bílina“ s registračním číslem CZ.03.4.74
/0.0/0.0/16_058/0007420 a „Asistenti
prevence kriminality v Bílině“ (reg. č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009005).

První projet se zaměřuje na zpracování čtyř strategických dokumentů Koncepce rozvoje veřejného osvětlení
ve městě Bílina, Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina, Strategie
ICT města Bílina a Strategie SMART
CITY města Bílina. Cílem je vytvořit takové dokumenty, jejichž obsah
bude odpovídat současnému vývoji,
trendům a požadavkům v dané oblasti. Aby byly dokumenty kvalitně a odborně zpracovány, a aby odpovídaly

aktuálně definovaným požadavkům
na tvorbu jednotlivých dokumentů,
vypisuje město postupně výběrová
řízení na zpracovatele jednotlivých
dokumentů.
Cílem druhého projektu je zaměstnání šesti asistentů prevence kriminality
po dobu tří let. Pracovní náplň asistentů zůstává stále stejná – provádí
pochůzkovou činnost, dohlížejí u škol
na bezpečnost dětí, provádějí kontrolu heren, zda se v nich nezdržují ne-

zletilé osoby, spolupracují se strážníky
městské policie, komunikují s občany,
dohlížejí na veřejný pořádek, a to jak
v ulicích, tak i v autobusech městské
hromadné dopravy, kontrolují dodržování obecně závazných vyhlášek
města, spolupracují s pracovníky
OSPOD a nerepresivním způsobem
se snaží zajistit dodržování právních
norem.
Ing. Lenka Hosnedlová
odbor dotací a projektů

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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Čestmír Duda: Na Bílinu stále vzpomínám
a často se vracím, vidím rozvíjející se město
hodně, ale vyjmenoval jsem alespoň ty nejdůležitější.

Lada Laiblová

Jak se vám líbí současná Bílina,
co by se mělo změnit?

V letošním roce oslavil své životní
jubileum Čestmír Duda, který stál
v čele města Bíliny v letech 1993 až
2002.
V Bílině ale nezůstal, jeho životní
cesta vedla do Moravskoslezského kraje, v současné době žije v
Opavě. V roce 1960 nastoupil na
umístěnku na dole Julius Fučík v
Žélenkách u Duchcova. V té době
byla Bílina hornické město s funkčními lázněmi v krásném lesoparku
na Kyselce. „Zrovna se začalo s
bouráním staré zástavby v prostorách dnešního Sídliště U Nového
nádraží a začala také výstavba panelových domů v prostorách dnešního panelového sídliště. Tam jsme
také s ženou dostali náš první byt,“
vzpomíná Čestmír Duda.

Každý rok, co přijedu do Bíliny,
vidím něco nového - obchody,
kruhové objezdy, nově opravené
domy a další věci. Vidím rozvíjející
se město. A to mne těší. Stále čekám, že uvidím opravený dům
mezi finančním úřadem a domem
Rendlů. Je to krásný dům a je škoda, že tak chátrá.
Město asi nejvíce tíží chátrající
Lázně Kyselka. Když se vrátíme do
90. let, jak vzpomínáte na jednání
o jejich odkoupení?

Takže si pamatuje začátky důležitých staveb v Bílině?

Postupně byla postavena sídliště
U Nového nádraží, Za Chlumem
a Pražské Předměstí, železniční trať
Duchcov - Most přes Bílinu, nové
nádraží v Bílině, nová silnice Teplice - Most přes Bílinu, nové obchody
a první část nemocnice s poliklinikou. Bílina se změnila v
téměř dvacetitisícové moderní město. Prožil jsem zde 43 let.
Rád se do Bíliny vracím. Žijí
zde dva naši synové s rodinami
a máme zde dost přátel.
Je něco za období vašeho
starostování, co jste chtěl udělat
a nestihl jste to?

Ano. Jedná se o tři věci, a to obchvat
Bíliny, zprovoznění lázní a atletický tunel pro zimní přípravu atletů.
Jsou to tři věci, jejichž uskutečnění zřejmě není jednoduché, ale pro
Bílinu potřebné. Jak mám zprávy,
tak na prvních dvou bodech vedení
města po mém odchodu průběžně
stále pracuje a věřím, že se to povede.
Naopak, co se v letech vašeho
starostování povedlo?

Výstavba čističky odpadních vod
či odstranění průjezdu nákladních aut náměstím. K tomu bylo
třeba provést výstavbu spojovací silnici 1/13 s ulicí 5. května a provést výstavbu silnice
v zářezu od ulice 5. května k ulici

Bořenská. To se velmi rychle povedlo.
Zachoval se provoz nemocnice
s poliklinikou v Bílině. Toto zařízení bylo postaveno z prostředků Severočeských dolů Bílina.
Od roku 1990 do roku 1993 bylo
provozováno Hornickou pojišťovnou. Dle nově schváleného
zákona nemohly pojišťovny být
provozovateli zdravotních zařízení.
Při jednání na ministerstvu zdravotnictví jsme odmítli snahu zrušit lůžkové oddělení na neurologii
a oddělení LDN. Domluvili jsme se
s pěti lékaři na zřízení s.r.o, kde
město bude mít 50% podíl a svého jednatele. To schválilo zastupitelstvo města Bíliny. Ministerstvo
zdravotnictví s tím souhlasilo.

Ukázalo se to jako rychlé, ale dobré
rozhodnutí. Postupně lékaři prodali svůj podíl městu a dnes má
polikliniku ve vlastnictví město,
má svého jednatele a je jejím provozovatelem. Jak mám zprávy,
tak ke spokojenosti bílinských
občanů. Dále se podařila rekonstrukce domů na východní straně
náměstí. Většina domů byla ve velmi špatném stavu. Památkáři nedali souhlas se zbouráním čelních
stěn na náměstí. Zadní trakty byly
zbourány a postaveny dle nového
projektu. Vráceno bylo podloubí
a postaveny nové půdní byty. Vybudovali jsme nové rybníky v Bezovce, které nesou název Dřínecký
a Radovesický na památku zbouraných obcí dolovou činností. Je toho

Prvním, kdo dal městu návrh
na koupení lázní včetně zřídel,
byl Lobkowicz. To bylo začátkem
roku 1996. Cena byla vysoká,
80 milionů korun. Dne 14. 5. 1996
se zastupitelstvo Bíliny vzdalo předkupního práva na koupi lázní, které
mělo ze zákona. Ty pak Lobkowicz
prodal soukromému podnikateli,
který pak s odstupem času jednal
s městem o prodeji lázní za cenu
50 milionů korun, což město odmítlo s tím, že o koupi lázní bude
jednat, až cena za lázně nebude vyšší než 20 milionů korun.
Dne 16. 10. 1997 zastupitelstvo
schválilo koupi pozemkových
parcel Lobkowicze, sousedících
s parcelami lázní. Ty také město od
Lobkowicze koupilo. V roce 1998
přišel soukromý podnikatel s návrhem prodat lázně bez zřídel za
20 milionů korun. Současně zakázal vstup bílinské veřejnosti
do lázeňského parku, což vyvolalo u bílinské veřejnosti značnou
nevoli. Dne 10. 11. 1998 schválilo
zastupitelstvo města koupi lázní za
20 milionů od soukromého podnikatele. To se také stalo.
Soukromý podnikatel kromě lázní
v Bílině koupil také lázně v Bechyni, do kterých převezl část funkční
lázeňské techniky bílinských lázní. V letech 1999 až 2002 město
vedlo jednání s několika zájemci
o provozování lázní v Bílině. Jejich
projekty byly zajímavé, ale jejich
odpovědi na naše otázky vyhýbavé.
Pokud vím, tak v hledání provozovatele, nebo kupce lázní pokračovalo vedení města v obdobích
starosty Josefa Horáčka, tak i nyní
za starosty Oldřicha Bubeníčka.
Že se provozovatel tohoto zařízení
najde, tomu stále věřím, ale nejsem
si jist, že to budou lázně.
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Revivalové skupiny rozpálily Bílinu
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Hasiči z Hrobčic dostali výškovou techniku
Dobrovolní hasiči z Hrobčic získali
požární výškovou techniku na krásném retro podvozku Tatra T 148 pro
další využití v rámci požární ochrany
v okresu Teplice. Automobil jim věnovali profesionální hasiči z Teplic na
podporu nově vznikající hrobčické
dobrovolné jednotky. Automobilovou
plošinu slavnostně převzala starostka
Hrobčic Jana Syslová a za jednotku
hrobčických dobrovolných hasičů
Libor Klejna. Výškovou techniku jim

předal ředitel teplických hasičů plk.
Ing. Adolf Langer, který se vyjádřil,
že je velmi rád, že tato vysoce specializovaná technika zůstane v teplickém okrese a že vozidlo získala nově
vznikající jednotka. Hasičů není nikdy dost, což nyní v době extrémního
sucha a častých požáru pociťujeme
velmi silně.

Nově opravená kaplička v Dolánkách
dostala požehnání. Přestože počasí příliš nepřálo, na obřad se přišly
podívat desítky lidí. Přivítání hostů
se ujala starostka obce Ohníč Lenka
Brandtnerová, poděkoval všem kteří se na opravě podíleli. “Díky patří
panu Kalibovi, uměleckému štukatérovi, který se nebál jít do opravy, dále
Senior klubu, který se ujal pohoštění a
děvčata z klubu upekla vynikající koláče,” uvedla.

Od Roberta Kotyšana se lidé dozvěděli zajímavosti z historie kaple. Požehnání se ujal pan Blaha, farář Řimskokatolické farnosti v Křemýži, a to
vše za krásné církevní hudby v podání
Collegium hortense.
Po skončení obřadu všichni v družné
debatě ještě chvíli poseděli.

Z důvodů akutního nebezpečí vzniku
lesních požárů vyhlásila Státní správa
lesů na Teplicku zákaz vstupu do lesa.
Dodržování zákazu bude kontrolováno jak zaměstnanci Lesů ČR, tak i
lesní a mysliveckou stráží a Policií ČR.
Doba trvání zákazu vstupu do lesa je
stanovena Magistrátem města Teplice
do 31. října 2018 s tím, že je možné
tyto lhůty, v případě přetrvávajících

nepříznivých podmínek, prodloužit.
Zákaz platí pro celé území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností.
Kromě Teplicka jde také o velkou část
východních Krušných hor od Chomutova přes Litvínov až po Dubí.
Tento zákaz se nevztahuje na vlastníky lesů a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lesích uživatele
honiteb v tomto obvodu.
(red)

Jana Syslová,
obec Hrobčice

Opravená kaple v Dolánkách dostala požehnání

Minigolf je kvůli
havárii uzavřený

Na minigolfu došlo k havárii na kanalizačním potrubí. Z tohoto důvodu je
areál uzavřen veřejnosti. Přestože se
na opravě pracuje, minigolf zřejmě
zůstane mimo provoz do konce letoš-

(red)

Do konce října platí
zákaz vstupu do lesa

ní sezóny. Akce, které se tam měly konat v rámci Bílinských slavností - Dne
horníků, se přesunou do parčíku před
areálem.
(red)
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Při slavnostech vystoupí Anna K, výstava ukáže
historii, budou závodit psi a představí se střelci
Velmi zajímavé a různorodé akce se
budou v září konat v Bílině. Na své si
přijdou příznivci střelby, šikovných
pejsků i historie. Největší zářijovou
akcí budou městské slavnosti.
V září začala ve Výstavní síni U Kostela výstava k výročí 1025 let od první písemné zmínky o městě Bílina.
Ve zrekonstruovaných prostorách
výstavní síně si lidé budou moci prohlédnout dobové předměty, fotografie, lázeňské a pivovarské atributy, ale
i tradiční kostýmy Baráčníků, Sokolů
a horníků. Část velké výstavy pojme
i Galerie Pod Věží, kde budou k vidění
převážně obrazy dětí na téma hornictví. Výstava potrvá do 30. září.
V sobotu 15. září vypuknou v lázeňském areálu Kyselka Bílinské slavnosti - Den horníků. Připraven je velmi
bohatý program, při kterém zazáří
i známí zpěváci. Už v dopoledních
hodinách se rozezní dechová hudba na scéně U Kádi. Děti se zabaví
na Růžovém paloučku, kde pro ně
bílinský dům dětí a mládeže připravil
výtvarné dílny, hry a soutěže. S tradičními řemesly i dobovou zábavou

se seznámí u altánu díky Historickému spolku města Bíliny. Ani odpoledne se děti nudit nebudou, ve 14, 16
a 18 hodin si užijí balónkovou show
před minigolfem.
Koncerty si mohou lidé poslechnout

Hurá, jsem školák

Prázdniny jsou za námi. Pro většinu
dětí to znamená návrat do školních
lavic. Jsou tu i děti, které jdou do školy úplně poprvé. Čekají na ně nejen
sladkosti v kornoutu, ale také první
povinnosti. Právě na tyto děti se zaměříme v zářijovém Čtení pro nejmenší.
Představíme si, jak mohou vypadat
první dny ve škole. Pokusíme se prostřednictvím příběhů rozptýlit obavy
ze školy, a když to jen trochu půjde,
zajistíme dobrou náladu a nadšení.
Součástí čtení bude, jako vždy, malá

hned na třech scénách. Na té hlavní
- v letním amfiteátru vystoupí například Sebastian, Mňága a Žďorp
či Anna K. U lesní kavárny zahrají
třeba Dobrý pocity nebo The Unis a
na koupališti se bude tradičně konat

folk-bluegrassový festival Babí léto na
Kyselce. Novinkou letošních slavností je videoprojekce na hlavní budově
lázní, která začne ve 22 hodin. Po celý
den bude návštěvníky na Kyselku od
Seby a zpět vozit vláček. Již od pátku
a po celou sobotu mohou lidé nahlédnout pod ruce řezbářům, kteří budou
na Růžovém paloučku vyřezávat sochy do Pohádkového lesa.
V neděli 16. září se zahrada bílinské
polikliniky promění v překážkovou
dráhu. Sejdou se tam totiž aktivní pejsci při vůbec prvním ročníku
Lochneského hopsání pod Bořní.
Kromě agility závodů je připravený
i bohatý doprovodný program pro
všechny milovníky pejsků.
V sobotu 22. září se veřejnosti otevře
bílinská střelnice v Nemocniční ulici.
Střelci z klubu SSK 0715 Bílina ukáží
zbraně používané ke sportovní střelbě, z některých si lidé budou moci
i vystřelit. Kromě toho si prohlédnou
zázemí střelnice a poznají střelce, kteří
Bílinu úspěšně reprezentují v různých
soutěžích.
(pn)

Týden knihoven nabídne
besedy i nové akce

kreativní dílnička. Akce se koná ve
středu 12. září 2018. Setkáme se v čase
od 15.30 do 16.30. Čtení pro nejmenší je vhodné pro děti ve věku od 4 do
7 let. Vstup zdarma. Na akci bude přítomen fotograf.
Čtení pro nejmenší vedeme v rámci
propagace čtenářské gramotnosti.
V letošním roce se s tímto projektem
zapojíme do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem.
Alena Hubáčková
MěK Bílina

Svaz knihovníků
a informačních
pr a c ov n í ků
ČR pořádá
již 22. ročník
celostátní
akce
na podporu četby
a knihoven s názvem Týden knihoven, který se bude konat od 1. do
7. října. Městská knihovna Bílina
se, jako obvykle, do tohoto projektu
zapojí. Do prvního říjnového týdne vtrhne s energií vichru a nabídne
čtenářům několik besed a také novinek. Milí čtenáři, držte si klobouky.
V centru našeho zájmu budou čtenáři různých věkových skupin, letos pro
každou cílovou skupinu připravíme
jiný program.
V úterý 2. října nám Martin Surý při
besedě představí projekt k publikaci
Zázračné České středohoří. Dozvíme
se od všeho trochu – poznáme botaniku, památné stromy, skály, votivní
památky i kamenožrouta středohorského.
Ve středu 3. října povede spisovatel
a scénárista Jiří Walker Procházka tři
devadesátiminutové přednášky určené pro druhý stupeň základních škol.
Přednášky nazvané Komiksy hravé

i dravé budou spojeny s komiksovým
workshopem.
Ve čtvrtek 4. října za vámi, milí náctiletí, přijede populární youtuberka
Lucie „SEJROŠKA“ Schejbalová.
Na veřejné besedě odvypráví svůj
youtuberský příběh. Bude o čem vyprávět, protože Sejrošku zná opravdu
každý. Její tutoriály o líčení jsou legendární.
V rámci akce Týden knihoven nabídneme novým čtenářům roční registraci zdarma.
Tím však naše nabídka nekončí.
V říjnu se v městské knihovně a pobočkách, opět rozehraje čtenářská
soutěž Lovci perel. Soutěž je již dobře
známá. Pro velký zájem jsme soutěž
rozšířili o knihy pro čtenáře z druhého stupně základních škol.
V říjnu také zahájíme v knihovně zcela nový projekt s názvem Výprava za
poznáním. Tento projekt bude určen
pro zvídavé děti ve věku od 8 do 15 let.
Děti se budou učit pracovat s naučnou literaturou formu kvízů, rébusů
a křížovek, vždy na dané téma. Projekt odstartuje 24. října zábavnou naukou o dinosaurech.
Alena Hubáčková,
MěK Bílina
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Fotografie dětí z Afriky zaujaly na výstavě

Lada Laiblová

Jsou bezbranné, vystavené těžkým
podmínkám v prostředí, kde se narodily. Děti z afrického sirotčince

v Mahangu, který se nachází v Tanzanii, se učí zvládat vše, aby přežily.
K tomu jim pomáhá česká organizace
Bez mámy, kterou podporuje herečka Andrea Růžičková – Kerestešová.
Život na africkém kontinentě si zkusila na vlastní kůži, před dvěma lety tam
odcestovala se svým manželem. Cesta
vedla přímo do sirotčince, kde pořídila fotografie, které vystihují nejen prostředí, kde děti bez rodičů žijí, ale také
jejich pocity. „Byla to pro mě výzva.
Věděla jsem, že jsou v Africe těžké
podmínky, ale pokud to nezažijete na
vlastní kůži, tak nepochopíte,“ řekla
na vernisáži fotografií ve Výstavní síni
U Kostela Andrea Růžičková – Kerestešová. V Mahangu není pitná voda,
elektřina ani plyn pro ohřívání jídla
nebo převaření vody. „Voda se musí
několikrát převařit, aby se dala vůbec pít. Strávila jsem měsíc v opravdu
náročných podmínkách.“ Sirotčinec
v Mahangu zřídila přímo nadace
Bez mámy. Tamní vláda se o opuštěné děti nestará. „U nás se o opuštěné
děti postará stát, tam nikdo,“ poznamenala. Nadace ale má svá pravidla,
které se v sirotčinci musí dodržovat.
„Je to nastavené tak, že děti chodí do
školy, ale také se učí pracovat. Pokud
dostanete něco zadarmo, tak si toho
nevážíte. Oni si musí vše zasloužit a
do budoucna se učí dovednostem,

které budou potřebovat, aby se samy
uživily.“ Nadaci mohl podpořit kdokoli například koupí šperků a látek
vyrobené v Africe během vernisáže
nebo návštěvy výstavy. Sirotčinec

v Mahangu lze také podpořit jakoukoli částkou do zapečetěné kasičky
nebo koupí fotografií. Více informací
na www.bezmamy.cz.

Šárka Černá: Malování je pro mě cesta ke svobodě
Lada Laiblová

Jemné tahy pastelu, které zobrazují přírodní dominanty, vzpomínky
nebo panoramata Českého středohoří představila v srpnu Šárka Černá.
Během vernisáže v Galerii Pod Věží
zahrála bílinská kapela Mašina a její
hosté. Návštěvníci tak mohli vnímat
krásy bílinského okolí za zvuku kytary a kláves, ačkoli původní styl kapely
je alternativní punk – rock.
Šárka Černá začala malovat před sedmi lety, a to úplně náhodou. „Vždycky
jsem obdivovala lidi, kteří uměli malovat, ale nikdy jsem se o to nepokoušela. Jednou mi jeden známý ale řekl,
proč to vlastně nezkusím,“ prozradila
Šárka. Malování ji natolik pohltilo, že
začala vyhledávat informace o malování a stýkat se s lidmi, kteří k tomuto
umění mají blízko. „Byla jsem ráda
za každou kritiku, radu nebo pomoc,
která se mi dostala.“
V Galerii Pod Věží vystavovala krajiny malované pastelem, ale zkouší olej
nebo akryl. „Když nemám zrovna
dobrou náladu, tak se z toho zkouším
vymalovat. Jedná se v převážné míře
o gotické motivy.“

12

KULTURA

14. ZÁŘÍ 2018

Z darovaných vlasů vzniknou krásné paruky

Paruky pro onkologické pacienty se
budou moci vyrábět i díky návštěvníkům Revival festu v Bílině. Šest žen při
koncertu darovalo své vlasy pro výrobu paruk spolku Nové háro. “Spolek
založila má dcera Markétka loni na
podzim. Dvakrát se do té doby léčila
s rakovinou a přišla o vlasy, vadilo jí
to a rozhodla se pomáhat. Třetí boj s
touto nemocí již nevyhrála, a tak jsem

začátkem letošního roku převzala
spolek já, rodina a kamarádi,” uvedla
předsedkyně spolku Nové háro Lucie
Staňková.
Vlasy, které lidé darují, předá spolek
vlásenkářce, která vyrobí paruku.
Mezi tou z lidských vlasů a z umělých
je velký rozdíl. “Vlasy se dají mýt, česat, fenovat, kulmovat a jinak upravovat. Navíc naše vlásenkářka používá

Kryštof Derner představí
středověké hornictví v Krušných horách

Městská knihovna zve na zajímavou
besedu týkající se hornictví v Krušných horách. Beseda se uskuteční v
úterý 11. září 2018 od 17:00 v klubovně Městské knihovny Bílina, na Mírovém náměstí.
Krušné hory se zapsaly do dějin hornictví hned dvakrát. Nejprve objevem
stříbra v saském Freibergu roku 1168,
jímž začíná období první hornické periody, tzv. „prvního zvolání“. Podruhé
pak na přelomu 15. a 16. století, kdy
se staly centrem hornických inovací
a oblastí nejintenzivnější těžby stříbra
ve starém světě. Zatímco druhé období je již dobře známo a popsáno hlavně díky písemným zprávám a pracím
takových osobností jako G. Agricola z
Jáchymova, o středověkých počátcích

zdejšího hornictví jsme dosud věděli
jen velmi málo.
Jak sám přednášející Kryštof Derner
uvádí: „V poslední době se podařilo
naše vědomosti podstatně rozšířit archeologickým výzkumem v projektu
ArchaeoMontan. V něm byly nalezeny pozůstatky hornických sídlišť, kováren a dolů, které dokládají, jak živo
bylo na horách již od druhé poloviny
13. století.“
Do této pulzující hornické společnosti vás zveme prostřednictvím besedy s
Mgr. Kryštofem Dernerem z Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních Čech.
Alena Hubáčková,
MěK Bílina

velmi kvalitní takzvanou čepičku,
která je velmi jemná a na hlavě pod
vlasy není vidět. Navíc je každá paruka vyráběná na míru klientovi, takže
nevypadá jako helma,” vysvětlila Lucie Staňková.
Od založení spolku byly předány
čtyři paruky, další jsou ve výrobě.
O dárce vlasů není nouze, podle členů spolku jsou lidé velmi solidární.

Na výrobu jedné paruky je zapotřebí asi pět dárců. Vlásenkářka
z darů vybírá vlasy podobné barvy,
kvality, hustoty i délky. Ty pak při
výrobě střídá, aby se paruka barevně
nelišila. Spolek Nové háro pak daruje paruky dětským, dospívajícím
a mladým dospělým pacientům.
(pn)
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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 realizo-

vat 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

Chobotnice vítá nové žáčky

Děti se rozloučily s mateřinkou

Děti z Mateřské školy Síbova si společně vytvořily chobotnici, která
se s nimi loučila na prázdniny a zároveň se těší na nové žáčky v zá
ří.
Růžičková Eliška, učitelka MŠ

Na konci školního roku nastal čas rozloučit se s předškoláky z Mateřské školy Čapkova a Za Chlumem. Slavnostním šerpováním se
děti loučí s mateřskou školou a připravují se na svou novou roli, roli
školáka. V obřadní síni Městského úřadu v Bílině proběhlo již tradičně pasování předškoláků na budoucí školáky. Paní ředitelka všechny
přítomné slavnostně přivítala, pan starosta popřál dětem hodně zdárných úspěchů ve škole.
Naši malí předškoláci byli svým rodičům a prarodičům představení a s hrdostí převzali od třídních učitelek první opravdovou šerpu
s nápisem PŘEDŠKOLÁČEK 2018. Pamětní list dětem předal pan
starosta, knihu plnou pohádek jako vzpomínku na mateřskou školu
paní ředitelka. Společným zpěvem písně, za doprovodu klavíru paní
učitelky, jsme se rozloučili. Děkujeme všem za početnou účast a našim budoucím školákům přejeme spoustu nových kamarádů, mnoho
radostných zážitků a do nové etapy života vykročení tou správnou
nohou. Krásné prázdniny.
Lenka Zlatohlávková, MŠ Čapkova

Talkshow Ježkovy voči
představí zajímavé hosty

Děti poznávaly vodu
V červenci Ježek production odstartoval novou talkshow nazvanou
Ježkovy voči. Prvním hostem se stal hudebník a provozovatel Klubu
Knak Petr Samek. V dalších pravidelných dílech se můžete těšit na
zajímavé hosty, kteří vynikají ve svém oboru. Tento pořad vzniká za
finanční podpory města Bílina a můžete ho zhlédnout na YouTube
(Ježek production) a na sociálních sítích (Facebook - Ježkovy voči,
Instagram - @jezkovyvoci_official, @jezekproduction_official).
Hana Ježková, Ježek production

Děti ze třídy Včeliček z Mateřské
školy Síbova plnily úkoly z projektu. Mimojiné byly navštívit stáčírnu
Bílinské kyselky, pozorovaly život
kolem řeky, porovnávaly vodu z vodovodu a vodu z řeky – podivily se,
že moc velký rozdíl není. Povídaly si
o významu vody pro přírodu a člověka. Skládaly si z papíru lodičky,
zahrály si hru se zpěvem Vodníček.
Projekt je plně zaujal.
Eliška Růžičková
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Chlumskou základní školu vede nová
ředitelka Barbora Schneiderová
Základní školu Za Chlumem vede
nová ředitelka Mgr. Barbora Schneiderová. Jako učitelka začínala na
Speciální základní škole v Teplicích,
poté šest let učila češtinu a výchovu
ke zdraví na druhém stupni na Základní škole a Mateřské škole v Žalanech, kde také několik let působila ve
funkci vedoucí učitelky pro 2. stupeň.
V roce 2016 jí byl MŠMT udělen titul
Ámos češtinář 2016 a v rámci této celorepublikové ankety se tak stala prvním češtinářským Ámosem v České
republice. Na základě tohoto titulu
získala také Čestné uznání Ústeckého kraje od hejtmana kraje Oldřicha
Bubeníčka. Žije v Krupce u Teplic, ve
volném čase čte, cestuje a cvičí jógu.
Bílina jí není zcela neznámá, jako
oddílová a později hlavní vedoucí se
na 2. běhu letního dětského tábora v
Kralovicích setkávala jak s bílinskými učiteli, tak i žáky. Jakým směrem
se bude pod jejím vedením ubírat
chlumská škola, uvedla v rozhovoru.
Proč jste se rozhodla usilovat o místo
ředitelky?
V životě mám ráda výzvy, baví mě
práce okolo školství a chtěla jsem zkusit postoupit zase o kus dál. Tak jsem
se přihlásila do konkurzu. Samozřejmě mi bude chybět učení. Učím ráda
a teď mi zbyde jen pár hodin. Ale o to
více si je užiji.
Povedete nyní dost velkou školu, co
se počtu žáků týče. Jste na to připravená?
Myslím, že připravená jsem. Bude
tu více dětí, více rodičů, určitě bude
něco, co mě překvapí, připravit na
všechno se nemůžu. Pro letošní rok
jsme otevřeli tři třídy prvňáčků, celkem tu bude přes 500 žáků, ale nebojím se toho. Do funkce jsem nastoupila už v srpnu, takže jsem měla čas
se seznámit s nejrůznější administra-

žáky působí zážitková pedagogika. Je
tedy dobré připravit projekt nebo se
do nějakého zapojit. Děti nejrůznější
situace mohou prožít. Dále nesmí být
učitel v postavení absolutní autority,
ale spíše jako partner. Podmínkou
je dodržování pravidel. Ty si děti s
učiteli mohou vytvořit samy, aby pasovaly na danou skupinu. Pravidla
musí dodržovat všichni, nejen žáci.
Pro mě je velmi důležitá komunikace.
Nejen se žáky, je třeba mluvit s rodiči,
s pedagogickým sborem, s učiteli, s
ostatními zaměstnanci a také se zřizovatelem.

tivou, částečně i s učitelským sborem.
Dále se uvidí, co přinese praxe.
Bylo už nyní něco, co vás překvapilo?
Asi ne úplně překvapilo, ale když jsem
byla ve funkci doslova pár minut,
volala mi paní, která požadovala stejnopis vysvědčení z roku 1979. Takže
jsem hledala katalogový list, pak jsem
musela vyhledat v zákoně, jak se přepisuje a vytvořila jsem jí nové vysvědčení. To byla věc, kterou jsem nikdy
předtím nedělala a nesetkala jsem se
s ní.
Kam se bude škola pod vaším
vedením ubírat?
Ráda bych hodně spolupracovala
s Bílinskou přírodovědnou společností, Severočeskými doly, Českým
rybářským svazem a Mysliveckým
spolkem Bořeň Bílina. Chtěla bych
vybudovat biokoutek s vodními živočichy a rostlinami, které budou představovat faunu a flóru Bílinska. Mám
zájem se také zaměřit na budoucnost
našich žáků, pracovat na volbě povolání. Jsem preventista, takže se budu i
hodně zaměřovat na prevenci rizikového chování, na projektovou výuku

a zážitkovou pedagogiku. Doufám
také, že budeme spolupracovat všechny školy mezi sebou.
Je pro žáky těžký přestup na střední
školu?
Na malých školách mají učitelé k žákům velmi individuální vztah, znají
jejich povahy i jejich osobní příběhy.
Pro ně není těžký přestup na střední
školu, co se týče učení, ale je těžký v
tom, že jsou najednou v anonymním
prostředí, kde se už neberou tolik
ohledy na jejich osobnostní profily.
Na velké škole nemůže být ten přístup až tolik blízký, takže to pro děti
tak velká změna není, ale musejí být
zvyklé se i na základní škole učit. Problémem může být získání svobody, na
střední škole se už samy rozhodují,
zda tam budou chodit, zda se budou
učit a podobně. S tím se musejí vypořádat. A samozřejmě je náročný ten
krok do neznáma, je to první velká životní změna a přichází ve věku, který
je sám o sobě velmi náročný.
Jak se dá na žáky působit účinně
preventivně?
Můj osobní názor je, že nejvíce na

Jak byste chtěla žáky motivovat?
V dnešní době je úloha učitele nesmírně těžká, spoustu informací si
dokážeme vyhledat na internetu, žáci
jsou mnohdy počítačově zdatnější než
leckterý učitel. Do školy chodí neradi,
mají ji spojenou s místem, kam si
chodí pro neúspěch. A to bych ráda
změnila. Já jsem totiž přesvědčena,
že každé dítě má šanci ve škole zažít
úspěch a pochvalu. Takže ráda bych je
motivovala pocitem úspěchu a vlastního sebeuvědomění.
Jak budete pracovat s učitelským
sborem?
Chtěla bych učitelský sbor motivovat
k tomu, aby ho práce bavila. Může to
být těžké, ale učitelský sbor bez motivace nemůže učit dobře. Musíme
věřit tomu, co děláme, a vytrvat, jinak
to fungovat nebude. A i tady je pro
mě důležité, aby se tu učitelé a všichni
ostatní cítili dobře, ráda bych, aby pro
ně byly dveře do ředitelny vždy otevřené a abychom společně všichni komunikovali. Do budoucna bych ráda
učitelský sbor rozšířila o kvalifikovaného angličtináře a získala i rodilého
mluvčího na anglickou konverzaci.

Dvě základní školy mají nové ředitelky
Na základě konkursních řízení vyhlášených městem Bílina v březnu tohoto roku, jmenovala Rada města Bíliny s účinností od 1. srpna 2018 dvě nové
ředitelky bílinských základních škol. Ve funkci ředitelky Základní školy Lidická nahradila stávající ředitelku Mgr. Ivanu Svobodovou její dlouholetá
zástupkyně Mgr. Marie Sechovcová. Nové vedení bude mít i Základní škola Za Chlumem, kde ve funkci ředitelky skončila Mgr. Eva Flenderová
a novou ředitelkou byla jmenována Mgr. Barbora Schneiderová.
Vedení města Bíliny by chtělo touto cestou poděkovat Mgr. Ivaně Svobodové a Mgr. Evě Flenderové za jejich dlouholetou práci pro školu i město
a popřát mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. Současně přeje nově jmenovaným ředitelkám hodně zdaru ve vedení školy.
Mgr. Eva Böhmová
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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Žáci a rodiče z Lidické strávili prázdninový týden v Itálii
První prázdninový týden vyjely dva autobusy ze ZŠ Lidická do Casa Al
Mare v Riccione. Pobyt pro více než stovku osob tvořenou žáky, rodiči a
pedagogy školy zajišťovala CK SPECIAL v Ústí nad Labem ve spolupráci
se školou. V rámci osmidenního pobytu jsme navštívili Riccione i Rimini a
strávili příjemný den v zábavném parku Italia in miniature, ale hlavně jsme
denně užívali moře a sluníčka. Celkově se nám pobyt vydařil.
Chci všem dětem i dospělým účastníkům poděkovat za spolupráci, ochotu
a vstřícnost a dodržování pravidel. Velmi děkuji svým kolegyním za starostlivost a péči o svěřené děti. Bez nich by se pobyt v Itálii nedal zrealizovat, nesmírně si jejich práce v době dovolené vážím. Moc děkuji také
naší paní zdravotnici za zdravotní péči u dětí a našemu panu záchranáři
za neustálý dohled nad menšími dětmi při pobytu na pláži nebo na výletě.
Ještě jednou vám všem velmi děkuji a doufám, že jste nebyli zklamáni a
pobyt s námi se vám líbil. Již nyní zvažujeme příští letní pobyt ve Švédsku
nebo případně Španělsku.
Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Septima bílinského gymnázia ochutnávala Vltavu
V posledních červnových dnech se studenti septimy gymnázia
vydali na jih republiky objevovat krásy naší nejdelší řeky Vltavy.
Sedmdesát říčních kilometrů bylo rozplánováno do tří plavebních
dnů. Přes počáteční obavy se celé výpravě podařilo se ctí zdolat
všechny nástrahy, ať už to bylo táboření, vodácké dovednosti nebo
průjezd všemi jezy byť někdy s ochutnávkou vltavské vody. I když
se nám slunce ukázalo v plné síle až poslední den, rozhodně jsme
nelitovali, protože jsme zažili jednu z nejhezčích akcí v životě.
(ms)

Skupina dětí s dospělými pořádá pravidelné úklidy
Obyvatelé Teplického Předměstí pravidelně pořádají úklid
veřejných prostorů. Každou neděli se schází skupina zhruba
šesti dospělých a deseti dětí. Společně uklízí místa, kde je to
aktuálně zapotřebí. “Sebereme odpadky a podle potřeby místo
i zameteme. Děti si navzájem pomáhají, dospělí uklízejí hůře
dostupná místa nebo těžší předměty,” uvedl organizátor Dušan Karchňák.
(pn)

Víte, že ...
... podle zprávy OSN žije na Zemi 7,5 miliardy lidí? Nejrychleji roste populace v Nigérii. V polovině století bude počet lidstva asi 10 miliard lidí.
... z mnoha zkoumání vyplynulo, že nejoblíbenější barvou žen je modrá a pak červená, u mužů je to přesně obráceně. Obě pohlaví mají nejméně v oblibě
šedou a černou.
... první transplantaci živého orgánu provedl Emerich Ullmann v roce 1902? Transplantoval psovi ledvinu, orgán zůstal funkční pět dní.
... Česko je v Evropě dlouhodobě na prvních místech ve výskytu onemocnění klíšťovou encefalitidou? V loňském roce byla tato nemoc přenášená klíšťaty
diagnostikována celkem u 565 lidí, což bylo o 210 případů více než o rok dříve.
Kterou barvu neobsahuje belgická vlajka?
a) modrou b)červenou c)černou d) žlutou
Kdy se odehrála bitva u Waterloo?
a) 1805 b) 1815 c) 1825 d) 1835
Který strom není listnatý?
a) dub b) jasan c) jinan d) smrk
Barvomluva:
žlutá a zlatá – povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí
vesele a otevřeně, dává pocit bohatství, lásky a tepla, vyjadřuje klid
a vyrovnanost duše a těla
řešení na str. 24 											

připravil Mgr. Pavel Pátek
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Nájemníci městských bytů nesmí kouřit
na balkonech a dělat nepořádek či hluk
Pavlína Nevrlá

Město Bílina má ve vlastnictví 361
bytových jednotek, které pronajímá
obyvatelům. Ve všech nájemních domech, kromě bytového domu v Důlní
ulici, platí stejný domovní řád. S tím
se musejí seznámit všichni nájemci a
důsledně ho dodržovat, jeho porušování může vést až k výpovědi z nájmu
bytu. “Při nedodržování těchto nastavených pravidel se na nás obracejí
nájemníci a požadují sjednat nápravu.

My se vždy snažíme, aby se dotčení
nájemníci nejprve zkusili domluvit
spolu, pokud to nelze, komunikujeme s nájemníky, kteří porušili nebo
porušují řád, my,” uvedla pracovnice
odboru nemovitostí a investic. Pokud
nepomůže ústní domluva, dostane
nájemník písemné upozornění ke
sjednání nápravy. Neustálé porušování řádu vede k výpovědi z nájmu bytu.
Nejčastějšími problémy mezi jednotlivými nájemníky bytů jsou rušení nočního klidu, nepořádek na
chodbách či kouření na balkonech s
odhazováním nedopalků ven. “Nedo-

palky na naší zahrádce u domu máme
velmi často. Jednou se nám dokonce
stalo, že ještě hořící nedopalek spadl
na mou vnučku,” upozornila jedna z
nájemnic.
Kouření na balkonech nájemních
domů a ve společných prostorách
je domovním řádem striktně zakázáno, nesmí se tam ani rozdělávat
oheň nebo grilovat. “Domovní řád
dále mimo jiné uvádí, že nájemci jsou
povinni dodržovat pořádek, chovat
se slušně k ostatním nájemníkům i k
jejich majetku a nijak je neomezovat
nebo neohrožovat. Nájemníci nesmí

umisťovat předměty do společných
prostorů domů,” doplnila pracovnice
z odboru investic a nemovitostí.
Chování domácích zvířat je v nájemních domech povoleno. Majitel však
za zvíře nese plnou odpovědnost a
musí zamezit volnému pohybu zvířete po domě.
Plné znění domovního řádu najdou
obyvatelé v každém nájemním domě.
V nájemní smlouvě je uvedena povinnost při užívání bytu dodržovat
domovní řád, proto by jej nájemníci
měli znát.

V Bílině se poprvé uskuteční psí závody
V Bílině se budou konat vůbec první neoficiální agility závody pejsků.
Nejrůznější rasy se svými páníčky
se sejdou 16. září při Lochnesském
hopsání pod Bořní v areálu Hornické
nemocnice s poliklinikou. “Soutěžit
se bude hned v několika kategoriích,
dáme prostor i štěňatům nebo méně
zkušeným závodníkům. Chceme se
hlavně společně bavit s našimi mazlíčky a trénovat jejich i naše dovednosti,” uvedla organizátorka Hana
Lochovská.

Bílinská střelnice
se otevře veřejnosti
Na střelnici SSK Bílina v Nemocniční ulici se 22. září 2018 od 13 hodin
uskuteční den otevřených dveří. Zveme všechny příznivce a přátele sportovní střelby s dětmi na naší střelnici.
Uvidíte zblízka zbraně používané ke
sportovní střelbě, z některých si bude-

te moci i vystřelit. Vše bude pod odborným dohledem bílinských střelců,
na střelišti bude zajištěna maximální
bezpečnost.
Jiří Kodad,
předseda SSK 0715 Bílina

Lochnesské hopsání začne prezentací
mezi 7.45 a 8.15 hodinou, samotné
závody odstartují v 8.30. Připravené
jsou čtyři kategorie. První je pro štěňata do 20 měsíců a veterány nad 7 let.
Pejsci v této kategorii budou zvládat
tunelový běh. Další kategorie je určená dětem do 15 let. Se svými mazlíčky
zdolají tunelový, jumpingový a překážkový běh. Stejné typy běhů jsou
připravené i pro kategorii začátečníků
a pokročilých. Naposledy jmenovaní však budou mít nejvyšší obtížnost

skoků. Organizátoři na akci přivítají
nejen samotné soutěžící, ale i širokou
veřejnost. “Připraven je doprovodný
program, různé soutěže, ukázky i bohatá tombola. Přijít se podívat může
tedy kdokoli, i když pejska nevlastní,”
pozvala Hana Lochovská.
Podmínkou pro zapojení pejska do
soutěže je dobrý zdravotní stav a splněné povinné očkování. Za každého
pejska ručí jeho majitel.
(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 září a říjen zní: Můj koníček
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 Úroda ze zahrádky se stala Anna Válková, která zaslala hned
několik fotografií své úrody s textem: Medvědí
česnek je letošní, rovněž tak juka. Ořechy, ostružiny a houby jsou obrázky z loňské úrody
letos budou jen ořechy. Na všechno dával pozor hlídač Vilík.
Uveřejňujeme také nevýherní fotografii úrody
třešní, kterou mimo jiných zaslal Jiří Tutko.
Kromě nádherných třešní měl letos radost
i z velké úrody česneku, brambor či
meruněk.
V obou případech
uveřejňujeme pouze
výběr fotografií, děkujeme za zaslání.
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Pro děti jsou připravené desítky kroužků

kategorii. Spolu s nimi připravujeme
i další kroužek - vysílání Bílinské dětské televize, která pomůže připravovat
budoucí moderátory, kameramany,
střihače. Velký úspěch má kroužek
Fotomodelky s Míšou – ten byl během několika dní obsazen.
I nadále pro mladší školní děti zajišťujeme doprovody ze škol na naše
zájmové kroužky, nebo do dětského
klubu. V loňském školním roce této
služby velmi využívali žáci ZŠ Aléská,
ale je možno zajistit ji i pro další základní školy.
Přehled všech zájmových kroužků
najdete na našich webových stránkách, kde je možno také vyplnit elektronickou přihlášku. Osobně se můžete přihlásit i na recepci DDM.

Zájmové kroužky a kluby patří neodmyslitelně ke každému školnímu
roku. V loňském roce jsme jich připravili celkem 85. Pokud se podíváme na statistiku z letošního června,
tak z celkového počtu 1 285 přijatých
přihlášek jich 332 patřilo dětem předškolního věku, 847 dětem školního
věku, 4 studentům a 102 ostatním dospělým. To je krásné číslo a my moc
děkujeme dětem i dospělým za jejich
přízeň.
I v letošním roce se budeme snažit,
aby volný čas strávený s bílinským domečkem byl pohodový.
Pro letošní rok jsme již k 1. červnu
připravili nabídku z již osvědčených
a vyhledávaných aktivit doplněnou o
nové trendy. Nově se v letošní nabídce
objevily kroužky Youtubeři 1 a Youtubeři 2 – každý pro jinou věkovou

Krista Sýkorová,ředitelka DDM Bílina

Děti si užily tábory s bílinským domečkem
Slovo prázdniny znamená pro někoho
tóny pohody, sluníčka a nicnedělání.
Pro jiného cestování a sportování. Pro
bílinský domeček je to období, kdy se
jím nese dětské štěbetání od brzkých
ranních hodin až do odpoledne.
Celkem jsme na letošní léto připravili
8 příměstských a 3 pobytové tábory,
kterých se zúčastnilo 354 dětí. Při
všech táborech se snažíme poskytnout co největší servis nejen dětem ale
i rodičům. Proto jsme v letošním roce
zavedli přihlašování i prostřednictvím webových stránek. Rodič, který
potřeboval ještě doplňující informace,
však mohl využít služeb naší recepce.
Příměstské tábory mají v Bílině dlouholetou tradici a v letošním roce byly
kompletně obsazené. Ze svých zkušeností víme, že ráno je vždy málo času
a některé děti nestíhají snídat a proto
každý den začínal nabídkou cereálií,
mléka a pečiva. Stravování pokračovalo dopolední svačinkou, obědem a
končilo odpolední svačinkou. Výborné obědy nám dovážela Jídelna Černá
– moc děkujeme. Dětem moc chutnalo a chodily si i přidávat. Každý týden
měl jiné téma, a tak jsme postupně
navštěvovali jednotlivé světadíly, objevovali bílinská zákoutí, vyhlídku na
Elektrárně Ledvice, seznamovali se s
vědou a technikou – především s roboty a programováním, byli sportovně akční a navštívili laser arénu, bowling a koupaliště v Bílině. Ve volných
chvílích jsme si hráli na zahradách
DDM – nejvíce využité byly fotbalové branky, lanové centrum, míče
a létající talíře. Děvčata vyráběla náušnice, náhrdelníky, náramky a přívěsky
z korálků a bužírek. Novinkou byl
tábor s youtubery, kdy si děti zkoušely role moderátorů, kameramanů
i účinkujících. Výsledkem je pár velmi
pěkných reportáží i videoklip. Velmi

se líbily i ukázky z výcviku služebního
psa Městské policie Bílina.
Pobytové tábory začaly hned v červenci výjezdem na Orlickou přehradu
do Čarovné zátoky. Mimo sportování,
koupání, jízdy na autodráze a na parníku, děti čekal velmi těžký úkol. Musely vysvobodit vílu, která jim vždy za
soumraku tancovala před chatami.
Bylo to velmi náročné, protože jakmile se přiblížily, tak mizela. Nakonec
se však podařilo zlé kouzlo zlomit.
Druhým táborem bylo Indiánské léto
na Perninku. V nekončících parných
dnech nám bylo na horské chatě Archa velmi dobře. Po dlouhé době jsme
viděli zelenou trávu namísto vyprahlé

stepi. Děti se v čase mezi vyráběním
totemů, lapačů snů, malováním válečnými barvami, sportovními hrami
a dalšími aktivitami chodily ochladit
do jezírka nebo do malé přehrady na
potoce. A protože indiáni jsou velmi
zdatní, vydali jsme se i na nedalekou
rozhlednu a na Vlčí jámy. Nakonec
obstály (hlavně ty nejmenší) ve stezce
odvahy a našly starý poklad. Poslední
z řady pobytových táborů je soustředění aerobiku v rodinném penzionu
Maják v Nové Vsi nad Nisou. Když
píšu v rodinném, tak tady to platí
doslova – všechna družstva aerobiku
jezdí k manželům Papouškovým už
několik let opravdu jako domů. Pří-

jemné prostředí nabízí vše, co děti na
trénink a odpočinek potřebují. Hřiště, krásnou a vybavenou zahradu,
moderní ubytování, domácí kuchyni
a příjemně naladěné majitele. Když
k tomu připočítám ještě perfektní trenérky a šikovné děti, které každý den
zvládly vždy kousek nové sestavy, tak
se nám blýská na nové medaile!
Tábory jsou úspěšně za námi a poděkování patří všem vedoucím, kteří
dětem připravili krásné léto. Všechny
potěšila i chvála rodičů při ukončení
táborů a moc děkujeme i za vzkazy
na Facebooku, kterých bylo opravdu
hodně. Vybíráme jen některé:
.... Děkuji všem, co se starali, abych se
já nemusela starat. Dík za příměstský
tábor. Naprostá spokojenost.
…I my se připojujeme s dvojitým velikým poděkováním. Holky přijely nadšené, neustále sdělují zážitky a už se těší
na příště.
My také moc děkujeme. Týnka přijela celá šťastná ani se jí ještě nechtělo
domu, moc moc díky jste super.
…Moc vám všem děkujeme za krásný
týden a snad zase za rok.
…Děkujeme za super obrazové zpravodajství i za bezva program pro děti.
…Moc děkuji za dceru, přijela nadšená, jste perfektní, měli jste úžasný program.
…Moc všem vedoucím dekujeme za
krásný tábor plný zážitků, které již 3
hoďky stále poslouchám. Jste prostě super profíci, diky moc.
Poděkování patří i Severočeským
dolům a.s. za věcné dary pro tábory
a panu Jiřímu Konárkovi za dar pro
tábor Čarovná zátoka.
Krista Sýkorová
ředitelka DDM Bílina
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Úspěšně ukončili studium. Musí začít platit
pojistné na sociální zabezpečení?
Úspěšně ukončili studium. Musí
začít platit pojistné na sociální
zabezpečení?
Čerství absolventi středních, vyšších a vysokých škol nebo jejich
rodiče se odborníků správ sociálního zabezpečení často ptají, zda
musí hned po ukončení studia začít
platit pojistné na sociální zabezpečení. Odpověď na tuto otázku není
univerzální, povinnost odvádět pojistné závisí na konkrétní situaci.

Student si může sám dobrovolně
platit důchodové pojištění
Od dovršení 18. roku má však student či absolvent možnost přihlásit se na okresní správě sociálního
zabezpečení (OSSZ) podle místa
bydliště k účasti na dobrovolném
důchodovém pojištění, pokud si
chce zajistit, aby se mu tato doba
v budoucnu počítala pro starobní
důchod.

Zahájení podnikání
Když se absolvent po ukončení
studia rozhodne podnikat, tedy
zahájit samostatnou výdělečnou
činnost, je třeba tuto skutečnost
oznámit příslušné OSSZ podle
místa bydliště, která mu sdělí
i všechny potřebné informace,
včetně údajů k placení pojistného
a záloh na pojistné na důchodové
pojištění.

Studium a jeho ukončení
Pokud student či absolvent nenastoupí do zaměstnání či nezačne podnikat, odvádět pojistné
na sociální zabezpečení nemusí.
Doba studia v období od 1. 1.
2010 ale není dobou důchodového
pojištění ani tzv. dobou náhradní
a nezapočítává se pro budoucí
starobní
důchod.
Samotným
ukončením studia tedy povinnost
odvádět pojistné na sociální zabezpečení též nevzniká. Rozhodujícím mezníkem pro odvod pojistného na sociální zabezpečení je
podle zákona zahájení výdělečné
činnosti, která založí účast na pojištění.

Nástup do zaměstnání
Když absolvent po ukončení studia
nastoupí do zaměstnání, je povinen
odvádět za něj pojistné na sociální
zabezpečení jeho zaměstnavatel.
Zaměstnavatel však neodvádí pojistné na sociální zabezpečení,
pokud jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu (jestliže příjem nebyl
sjednán ve výši alespoň 2 500 Kč za
kalendářní měsíc a ani takové výše
nedosáhl), a činnost vykonávanou
na základě dohody o provedení
práce, pokud výše započitatelného
příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč. Toto období se pak
nepočítá do doby potřebné pro důchod a zaměstnanec není ani účasten nemocenského pojištění.

Vycestování do zahraničí
Studenti, kteří po ukončení studia v ČR vycestují do zahraničí,
kde např. absolvují stáž či dále
studují, taktéž pojistné na sociální zabezpečení neplatí. Pokud
však budou v zahraničí pracovat,
je třeba vědět, že v rámci EU platí
pro sociální zabezpečení evropská
koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního
zabezpečení se z příjmu bude
platit pojistné. Pokud by student
s bydlištěm v ČR vykonával
práci na území dvou nebo více
členských států EU, má oznamovací povinnost vůči OSSZ podle
svého trvalého nebo hlášeného pobytu.

Červencová a srpnová tropická
vedra neměla vliv na výrobu elektrické energie, veškerá technologie
fungovala v elektrárnách Skupiny
ČEZ na severu Čech v pořádku,
tedy i v Ledvicích. I když lidé pracují ve ztížených podmínkách, provoz ani výroba elektrické energie
nebyly ohroženy.
Vzhledem k tomu, že ve strojovnách a kotelnách je poměrně teplo
po celý rok, jsou všichni pracovníci

zvyklí na pravidelný pitný režim.
K tomuto účelu jsou na vybraných
místech v elektrárnách umístěny
nápojové automaty se stálým přísunem chlazené vody. V obzvláště
horkých provozech pak mají zaměstnanci k dispozici takzvané
ochranné nápoje sloužící hlavně
k doplnění minerálních látek v organismu.
„Prakticky všechny řídící dozorny, známé spíše pod názvem velín,

jsou klimatizované. To samé se
týká většiny kanceláří. V případě
klasických uhelných elektráren je
tedy nutné od sebe odlišit zaměstnance, kteří svou práci vykonávají
v místnosti s klimatizací a vysoké
teploty na ně tak nepůsobí, a na ty,
kteří se v rámci směnového provozu pohybují v neklimatizovaných
prostorech, případně v místech
s celoročně zvýšenou teplotou.
V těchto případech poskytujeme

Nezaměstnanost a evidence
u úřadu práce
Pokud absolvent zůstane po ukončení studia nezaměstnaný, bez
ohledu na to, zda se zaeviduje
či nezaeviduje na úřadu práce, pojistné na sociální zabezpečení odvádět nemusí.
Jiné situace např. dobrovolnictví
či specifické druhy výdělečné činnosti
Mohou nastat i další situace, při
kterých nevzniká povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Např. výkon dlouhodobé
dobrovolnické služby nebo vykonávání zvláštních druhů činnosti,
které nezakládají účast na pojištění.
S konkrétními dotazy týkajícími
se důchodového a nemocenského
pojištění, pojistného na sociální
zabezpečení a práv a povinností
v této oblasti poradí odborníci
OSSZ.

Věra Kodadová
Vedoucí odd. sociální péče

Letní vedra severočeské elektrárny nezaskočila

zaměstnancům ochranné nápoje.
Jsou nealkoholické s omezeným
obsahem cukru a se stanoveným
obsahem minerálů,“ řekl Jan Kisiel, vedoucí útvaru BOZP klasické
energetiky Skupiny ČEZ.
Co se týče vlastního provozu, tropická vedra severočeské elektrárny
nezaskočila. Vedro se nepodepsalo
ani na provozu Elektrárny Ledvice.
(red)
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Rada města na své 17. schůzi konané 17. července mimo jiné:

Uložila:

Městským technickým službám
Bílina, jako správci komunikací, zajištění provádění pravidelných kontrol
technického stavu dopravního značení, v rámci kterých bude provedena
například výměna zkorodovaných
dopravních sloupků za nové či provedení nátěru těchto sloupků a upevnění
či vyrovnání uvolněných dopravních
sloupků a dále provádění běžných pravidelných kontrol dopravního značení
a dopravního zařízení, a to tak, aby
byla zajištěna jejich správná funkce,
což znamená i pravidelný prořez větví
stromů a křovisek přerůstajících přes
dopravní značení, a to z důvodu viditelnosti dopravního značení.

Schválila:

Přijetí dotace Ministerstva kultury
ČR z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2018 ve výši
400.000 Kč.

Přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 200.000 Kč na projekt
„Animoterapie v HNsP“.
Návrh odboru nemovitostí a investic k vyřešení dopravy v klidu (parkování) v lokalitě Bílina – Chudeřice, a
to odkupem pozemků pro uvažovaný
záměr, a zároveň pověřuje vedoucího
odboru nemovitostí a investic vyvolat
jednání o odkupu pozemků se společností Severočeské doly, a. s.
Uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako obdarovaným a
společností Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž
předmětem je přijetí Bílinské kyselky v
celkové hodnotě 2.732,40 Kč.
Uzavření smlouvy o právu provést
stavbu mezi městem Bílina jako stavebníkem a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastníkem, jejímž
předmětem je vznik práva stavebníka
provést stavbu – Bílina, přechod přes
I/13 u hřiště.
Uzavření dodatku ke smlouvě o
nájmu prostor sloužících podnikání
č. 494 uzavřenou mezi městem Bílina
jako pronajímatelem a panem Janem
Majerem jako nájemcem, prostoru
sloužícího podnikání na adrese Mírové
náměstí 93, 94, Bílina prodejna masa,
uzenin a potravin. Předmětem dodatku je změna otevírací doby a změna
adresy sídla firmy dle žádosti nájemce,
s účinností od 01.08.2018.
Uzavření inominátní smlouvy mezi
městem Bílina jako stavebníkem a
Regionálním muzeem Teplice, jako
oprávněnou organizací, k provedení
záchranného archeologického výzkumu pro akci „Revitalizace náměstí,
Bílina”.
Stanoviska bytové komise dle zápisu
z 27.06.2018 a zároveň schvaluje byto-

vý pořadník na II. pololetí roku 2018,
dle návrhu předloženého bytovou komisí.
Čerpání poukazů opravňující ke
vstupu do Fitness Wellness Fontána od
společnosti JTH Fitness, s. r. o., Teplice,
jako výherních cen soutěží v Bílinském
zpravodaji.
Žádost spolku Pohádkový les Bílina,
z. s., a uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem
Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 48.000 Kč na řezbářský
plenér, který se uskuteční v rámci akce
„Den horníků“ v Bílině v roce 2018.
Bude hrazeno z rezervy kultury.

nejméně 6 dětí v přípravné třídě ZŠ Za
Chlumem ve školním roce 2018/2019,
dle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č.
561/2004 Sb.

Souhlasila:

Žádost ředitelky ZŠ Aléská o fungování Speciálně pedagogického centra
v ZŠ Aléská.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2018 ve výši
400.000 Kč.
Informaci odboru dotací a projektů
o nezískání dotace Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Modernizace sběrného dvora v Bílině“ a souhlasí s postupem navrženým
odborem dotací a projektů.
Zápis z jednání komise pro školství,
kulturu a sport z 11. 6. a zápis č. 5 ze
zasedání komise pro životní prostředí
a dopravu, konané 13.06.2018.
Zápis z jednání sociálně zdravotní komise konané 26. 6. 2018
a 02.07.2018 včetně termínu zasedání
SZK v měsíci září 2018.

Se zrušením telefonního automatu
na adrese Síbova 314 z důvodu dlouhodobého minimálního provozu, dle
návrhu společnosti O2 Czech Republic, a. s.
S položením chráničky pro budoucí
optický kabel do chodníku na východní straně Mírového náměstí v rámci
probíhající revitalizace.
S udělením výjimky nad počet dětí
stanoveného prováděcím právním
předpisem do výše hygienické kapacity MŠ Švabinského a MŠ Čapkova,
dle žádostí ředitelek MŠ pro školní
rok 2018/2019 za předpokladu, že toto
zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví, 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.
S udělením výjimky z nejnižšího
počtu dětí stanoveného zákonem na

Nesouhlasila:

S realizací propojení obnovené komunikace „Bílina – Kostomlaty“ s komunikací ul. Litoměřická v Bílině.

Rozhodla:

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Lázeňský park
– cesty na vyhlídku na Bořeň“ přímým
zadáním firmě Petr Arpáš, s. r. o., Sadová 40, 418 01 Bílina–Chudeřice.

Vzala na vědomí:

Rada města na své 20. schůzi konané 14. srpna mimo jiné:
Schválila:

Přijetí peněžitých darů od obcí
a měst v celkové výši 104.000 Kč na pořízení přístrojového vybavení pro ordinaci zubní pohotovosti v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem
Bílina jako poskytovatelem a panem
Jindřichem Luňákem jako příjemcem
ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů
spojených s uspořádáním hudebního
festivalu Babí léto na Kyselce, který se
koná 15.09.2018 v Bílině, na základě
žádosti pana Jindřicha Luňáka.
Zřízení investičního účtu u České
spořitelny, a. s.
Normativní ukazatele ostatních neinvestičních výdajů na dítě/žáka, podle
kterých bude zpracován rozpočet v MŠ
a ZŠ zřizovaných městem Bílina na rok
2018 ve výši 2.684 Kč v MŠ a ve výši
1.980 Kč v ZŠ.
Přijetí daru od společnosti EAST –
WEST Line, s. r. o., pro organizaci MŠ
Čapkova, na vybavení školní zahrady
pro děti herními prvky ve výši 150.000
Kč.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a panem Janem
Krejčím jako příjemcem ve výši 5.000
Kč na nákup věcných cen na akci „3.
ročník Bořeňské šipky“ v Bílině v roce
2018, na základě žádosti pana Jana
Krejčího.

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi městem Bílina jako zájemcem a společností FIN
servis, a. s., Kladno jako zprostředkovatelem. Předmětem dodatku č. 2
je zprostředkování nákupu dodávky
elektřiny a plynu pro všechny organizace zřízené městem, včetně všech
budov Městského úřadu Bílina na rok
2019 až 2020.

Souhlasila:

S využitím investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši
1.300.000 Kč na zakoupení nákladního
vozidla pro každodenní svoz objemného odpadu.
Se změnou místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích v lokalitě pozemkové parcely číslo 20/1, k. ú.
Bílina – Újezd (v blízkosti „kruhových
garáží”), a to tak, že vhodným způsobem bude vyznačeno vyhrazené stání pro nákladní vozidla, kdy zároveň
ukládá vedoucímu odboru dopravy
Městského úřadu Bílina, aby do konání rady města s termínem 25. 9. 2018
připravil návrh dopravně inženýrského
opatření, které bude tuto změnu reflektovat.
S posunutím jízdních řádů městské
hromadné dopravy tak, aby navazovaly
na vybrané vlakové spoje, dle předloženého návrhu společnosti ARRIVA
CITY, s. r. o., s účinností od 01.10.2018.

S postupem odboru nemovitostí
a investic při řešení reklamace akce
„Sanace sesuvu, Pražská ul., Bílina“.
Zároveň rada města požaduje, aby
zhotovitel doložil, že dodržel certifikovaný technologický postup při tvorbě a
plnění gabionových košů.

Rozhodla:

Zadat přeložku topného kanálu firmě TOPAV – Takáč, s. r. o., za částku
166.980 Kč vč. DPH, přičemž bude
vyvoláno jednání s ČEZ Teplárenská,
jehož předmětem bude finanční spoluúčast na této přeložce.
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na:
- malířské a lakýrnické práce v bývalém objektu České spořitelny přímým
zadáním firmě Pavel Löv, Bílina,
- elektroinstalaci v bývalém objektu ČS
přímým zadáním firmě Stanislav Tejček, Bílina,
- podlahářské práce v bývalém objektu
ČS přímým zadáním firmě Ing. Antonín Führmann, Hrobčice,
- zasíťování prostor v bývalém objektu
ČS přímým zadáním firmě HSC Computers, s. r. o., Most,
- přístupový systém v bývalém objektu
ČS přímým zadáním firmě Petr Plachý
-ZAREPO, Teplice-Sobědruhy.
-stavební práce „Odstranění vlhkostí
domu Mírové náměstí 90/15 v Bílině“
přímým zadáním firmě D&D Project,
s. r. o., Bílina

Zadat plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace jevištní
technologie Městského divadla Bílina“
zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
otevřeném řízení, společnosti GRADIOR TECH, a. s., Brno,
Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Výstavba nových převlékáren
– areál koupaliště Kyselka – Bílina“, je
nabídka společnosti INVEST–STAR, s.
r. o., Bílina,
Nejvhodnější nabídkou veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané ve smyslu § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci „Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad“ je nabídka společnosti Komunální technika, s. r. o.,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Nejvhodnější nabídkou veřejné
zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na projekt „Elektronické služby
města Bílina“ , je nabídka společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4.
K podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a realizaci projektu dojde pouze
v případě schválení žádosti o změnu
projektu řídícím orgánem IROP.
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USNESENÍ / RŮZNÉ

Vzala na vědomí:

Splnění usnesení RM, kterým bylo
tajemníkovi městského úřadu uloženo
připravit aktualizaci zásad pro prodej
nemovitostí a připravit pravidla pro
výkup veřejné infrastruktury od soukromých vlastníků.
Splnění usnesení RM, kterým bylo
vedoucímu odboru nemovitostí a investic uloženo provedení šetření v ulici Bílinská, konkrétně u fotbalového
hřiště s umělou travnatou plochou,
kde není za přechodem pro chodce
vybudována komunikace pro pěší, která by umožňovala propojení a snazší
přístup ke společné stezce pro chodce

14. ZÁŘÍ 2018
a cyklisty, za mostkem přes řeku Bílinu.
Plnění usnesení RM, kterým bylo
uloženo vedoucímu odboru stavebního úřadu a životního prostředí
k provedení místního šetření v okolí
polní cesty, konkrétně jejich přilehlých
smíšených porostů. Začátek cesty je
od nově otevřené silnice do Kostomlat
pod Milešovkou (z ul. Radovesická),
ke garážím u bývalé pasovky. Tuto cestu lemují smíšené porosty, ve kterých
se nachází odpad ohrožující životní
prostředí. K odstranění nepovoleného
odpadu byli vyzvání majitelé pozemků.
Plnění usnesení RM, kterým bylo
vedoucímu odboru SÚaŽP uloženo

provedení šetření v souvislosti s tím,
zda na Mírovém náměstí u č. p. 44, ve
slepé ulici za Krušovickou restaurací
a v současné době na chodníku nad
schodištěm v ulici Bílinská, dochází
k ukládání odpadu v rozporu se zákonem o odpadech. V těchto prostorách
jsou komunikace znečištěné látkami,
unikajícími z kontejnerů na komunální
odpad, kdy tyto produkují silný zápach
v jejich okolí. K nápravě byla vyzvána
provozovatelka přilehlé restaurace.
Plnění usnesení RM, kterým bylo
vedoucímu odboru SÚaŽP uloženo
provedení šetření v prostoru uměle
vytvořené nádrže za garážemi v Bílině

– Chudeřicích, za ul. Sadová, kde ve
vodě nádrže a v jejím okolí je viditelný,
stále se zvyšující nárůst nebezpečného
odpadu. K nápravě byl vyzván vlastník
pozemků – Severočeské doly, a. s.
Informaci vedoucího odboru dopravy o došlé žádosti ve věci parkování
nákladních vozidel v lokalitě tzv. „kruhových garáží” v Bílině.
Zprávu o výchozím stavu a monitorovací zprávu za rok 2017 environmentálního dozoru obcí/měst Bílina,
Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina
Severočeských dolů, a. s., pro období
2017–2035.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ.
S úplným zněním usnesení se lze seznámit na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekretariátu starosty města.
Poděkování
Kdo nenavštívil cukrárnu na náměstí, zaváhal. Tato cukrárna nabízí velmi dobré dortíky, poháry, zmrzlinu, kávu všeho druhu, nápoje teplé i studené. Pokud
jdu do města většinou se v cukrárně zastavím a něco si dám. Vždy jsem spokojená, to nemluvím jen za sebe, ale za všechny návštěvníky této cukrárny.
Chtěla bych touto cestou za nás paní vedoucí i všem, kteří jsou jí k ruce, poděkovat za milou obsluhu a vždy úsměv k tomu.

Růžičková Eliška

PEJSCI Z ÚTULKU V JIMLÍNĚ HLEDAJÍ DOMOV

Sony kříženec pitbulteriera, asi 1,5 roku starý pes, váha

při příjmu 21,5 kg, v kohoutku cca 56 cm. Sony je mladý
akční krasavec, který se hodí spíše pro aktivnější jedince,
kteří ho budou umět zabavit a nabídnou mu dostatek vyžití.
Sony na vodítku chodí dobře, z povelů zvládá sedni, lehni
i dát pac. Má rád lidskou pozornost. Útulek špatně snáší - hubne a chřadne.
Určitě však nepohrdne dalším výcvikem na cvičáku. Sony bývá k psům přátelský, doporučujeme však snášenlivost vyzkoušet na půdě útulku.

Hanibal nejspíše pitbulteriér bez PP, starší pes, cca

7 let, váha při příjmu 20 kg, v kohoutku cca 48 cm, kastrovaný. Hanibal si své útulkové jméno zasloužil tím, že při
příjmu do útulku nebyl přívětivý, bál se všech, všeho, bránil
se režimu a přítomnost lidí zpočátku vůbec nevyhledával.
Hany je vyrovnaný, klidný, dospělý psí kluk, který si přeje najít jedince či rodinu, která ho nechá dožít v teple domova. Hany rozhodně nepatří do starého
železa, je stále aktivním psem, který si užívá procházek. Na vodítku chodí velmi
dobře. Hanyho doporučujeme k chovu do bytu.

Baron nejspíše kříženec BOM, pes, podle majitele 10

let starý, váha při příjmu 26,5 kg, v kohoutku cca 67 cm.
Baron byl přijat velmi pohublý, útulek zpočátku snášel velmi špatně a vůči lidem byl nevrlý, ale dnes se již rozkoukal
a těší se na procházku. Majitel se ho vzdal. K lidem je přátelský, rád mlsá, má však vzhledem ke svému věku rád svůj klid. Na vodítku
chodí svižně a své venčitele zaručeně protáhne. Baron by si přál, aby mu opět
někdo svěřil pozemek, který by zaručeně ohlídal. Baron z povelů umí sedni.
Baron si ostatní psy vybírá, pokud zvažujete rozšíření smečky je nutné snášenlivost s jinými psy vyzkoušet na půdě útulku.

Toník kříženec, přes 10 let starý pes, váha při příjmu

8,5 kg, v kohoutku cca 44 cm, podvyživený, špatný zrak
a sluch, nedomykavost mitrální chlopně, zanícené oči,
kastrovaný. Toník je psí dědeček, který na první pohled
rozhodně do starého železa nepatří. Je stále velmi akční,
procházky si i přes své zdravotní indispozice umí náležitě užít. I když je Toník neposeda, za pamlsek zvládá povel sedni. Na vodítku
chodí dobře. Lépe se snáší s fenami, je však nutné vyzkoušet na půdě útulku.
Koho okouzlí Toníkův roztomilý kukuč a dopřeje mu dožití v teplém pelíšku
skutečného domova?

Psi ani feny nejsou určeni k další reprodukci (osvojitel to stvrzuje podpisem adopční smlouvy).
Pro více informací kontaktujte přímo útulek. Psi jsou čipovaní, očkovaní a odčervení. Vydáni
budou pouze do dobrých rukou. Pro osvojení pejska si pozorně přečtěte podmínky adopce na
našich webových stránkách v sekci co a jak - podmínky adopce. Všichni jsou vítáni.
Volejte denně od 8 do 18 hodin. Tel.: 604 451 258, www.utulek-jimlin.cz

TELEFONNÍ SEZNAM
Městský úřad Bílina
spojovatelka: 417 810 811
odbor dotací a projektů: 417 810 959, 417 810 862
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 sociálních 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
Kulturní zařízení
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
Městské technické služby
Městské technické služby Bílina: 417 821 777
Plavecká hala: 417 823 283
Zimní stadion: 417 822 234
Tenisové kurty: 417 820 577
Zelená hala: 417 823 283
Koupaliště: 417 823 254
Autocamp: 417 823 254
Minigolf: 777 136 722
Správa hřbitova: 417 820 273
Sběrný dvůr: 721 353 396
Zdravotnictví a sociální služby:
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
Školská zařízení:
MŠ Švabinského: 417 821 067
MŠ Síbova: 417 829 128
ZŠ Aléská: 417 829 127
ZŠ Lidická: 417 823 170
ZŠ Za Chlumem: 417 823 663
Základní umělecká škola: 417 823 095
Dům dětí a mládeže Bílina: 417 821 577
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Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 11. září 2018 uplynou tři roky,
kdy nás opustila maminka, babička,
prababička

Dne 22. září uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička

Dne 18. srpna 2018 uplynulo 25 let,
kdy nás navždy opustil pan

Anna Brdková
S láskou stále vzpomínají dcery Dana
a Jana s rodinami a syn Jiří.

Eva Malá
S láskou vzpomínají manžel
a dcera s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 22. září 2018 uplynou již tři roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan

Dne 21. září před dvěma lety
utichlo srdíčko našeho syna

S láskou tiše vzpomínají manželka, děti
s rodinami, vnuci, příbuzní a kamarádi.

S bolestí a láskou stále vzpomínáme.
Zarmoucení rodiče

Kdo byl milován, není zapomenut...

Jaroslav Hruška
Moc nám všem chybíš.

Jana Nového
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Milan Veselý
Vzpomínají manželka Anděla, dcera
Blanka s rodinou a ostatní příbuzní.

Blahopřání
Dne 6. 9. 2018
oslavil své 60. narozeniny

František Folejtar
K Tvým krásným kulatým narozeninám
přejeme mnoho zdraví a štěstí.
Manželka, dcera Nikola s Martinem,
syn František s manželkou, vnučka Nina
a ostatní příbuzní, kamarádi.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat Městským technickým službám Bílina za změnu provozní doby na hřbitově v letní sezóně.
Návštěvníci hřbitova

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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Krasobruslení zahajuje novou sezónu
VÁČCI MLADŠÍ
Charvátová 15, Málková 21, Procházková 23 - kategorie NOVÁČCI
STARŠÍ
Kolmanová 74 - kategorie ŽAČKY
Tento výsledek a hlavně start pěti
děvčat z Bíliny v této nejvyšší soutěži je zatím největším úspěchem
bílinského krasobruslení od jeho
vzniku.
Mimo startů v ČR se klub zúčastnil
i mezinárodního závodu v Drážďanech, kde zazářily Dominika Kolmanová v kategorii žaček A a Vanesa Kostková v kategorii žačky B.
V přípravném období v dubnu až
červnu se klub zaměřil na balet, tanec, gymnastiku a atletiku, mimo to
dojížděl dvakrát v týdnu na led do
Kralup. Po měsíční pauze pět děvčat
odjelo na celostátní soustředění do
Příbrami a od srpna již zase trénuje
doma v Bílině. Koncem září čekají
děvčata povinné výkonnostní testy
a od října začínají už zase závody.

Foto: SK KRASO Bílina

Ze soustředění v Příbrami

Klub má za sebou druhý rok své
existence. Zjara roku 2016 se oddělilo od hokeje a za vydatné podpory
města - jak morální, tak hlavně finanční - má v současné době slušné
podmínky pro tento sport.
Naše krasobruslařky a dokonce i jeden krasobruslař v tomto roce velmi
dobře reprezentovali Bílinu ve všech
čtyřech typech soutěží - začátečníci
v mezioddílových soutěžích, pokro-

čilejší v celostátním Projektu Bruslička a ti nejlepší pak v Poháru ČKS
a vrcholem byla účast pěti děvčat
v Českém poháru, který je nejvyšší soutěží v rámci České republiky.
Tato děvčata musela ale předtím
splnit povinné výkonnostní testy, které jsou podmínkou pro start
v této soutěži.
Z jednotlivých soutěží bílinští krasobruslaři přivezli celkem 6 zlatých,

8 stříbrných a 9 bronzových medailí. Nejcennějšími kovy jsou 2 bronzové medaile z nejvyšší soutěže,
tedy z Českého poháru (ISU), které
obě vybojovala Marina Belovodjaninová.
Celkové výsledky celostátního žebříčku pěti bílinských děvčat:
ČESKÝ POHÁR:
Belovodjaninová 9 - kategorie NO-

Pro tuto sezónu hledáme malé
adepty na krasobruslení ve věku
4 až 6 let (děvčata i chlapce) – tréninky malých jsou v pondělí, ve
středu a ve čtvrtek. Jedenkrát v týdnu poznají základy baletu a tance
v jedné lekci.
Od října poběží jednou v týdnu další ročník školy bruslení pro předškolní a školní děti (pouze základy
bruslení), informace získáte na vrátnici zimního stadionu.
Miloslava Koberová,
předseda SK KRASO Bílina

Tenisté úspěšně zvládli mistrovské soutěže

LTK Bílina – dorost: 1. řada zleva
Mgr. L. Lugsová - hlavní trenér, K. Procházková, B. Fečková; 2. řada: J. Koudelka,
M. Novák, M. Fiala a A. Horník.

Letošní již 5. sezóna bílinských
tenistů v mistrovských soutěžích
přinesla další rozšíření o povědomí
tohoto sportu v Bílině o kategorii
dorost. V loňské sezóně naši starší
žáci vedle své soutěže ještě hostovali
v jiných klubech kategorie dorostu
a letos jsme se již zařadili přímo
jako LTK Bílina z.s. Kategorii dorost
doplnily pak mladší ročníky kategorie mladších žáků, baby tenisu
a mini-tenisu.
Naši nejmladší hráči kategorie mini-tenisu ve svém prvním působení dosáhli na 2. místo, kde je od
vítězství ve své skupině dělil pouhý
1 bod. Pro začínající hráče je to velmi hezký začátek a pro LTK Bílina
z.s. základna pro další roky. Tým
složený z hráčů A. Šíla, J. Poživil,
M. Vosátková, G. Vosátková a
S. Stejskal je tedy příslibem dalšího
rozvoje a reprezentace města Bíliny.
Baby-tenis, již tedy zdatnější hráči

(či doplnění z kategorie mini-tenis), se blýskli celkově 3. a 4. místem
po loňském 2. a 4.místě (LTK Bílina z.s. nominoval dva týmy). Tým
A – 3.místo (V. Buriánek, P. Hejč,
Š. Nový, A. Kubalová, D. Froněk a
A. Šíla) a tým B – 4.místo (M. Krupka, F. Poživil, V. Novotný, P. Koudelková, D. Froněk, J. Poživil a A. Šíla)
bude tedy v příštím roce naplňovat
kategorii mladších žáků či pokračovat v této kategorii.
Mladší žáci, kde se nám v minulém
roce projevila základnová mezera, skončili sice na nepopulárním
4. místě, avšak po loňském 7.místu je to posun vpřed. Tým složený
z hráčů V. Kubr, J. Novák, J. Vogl,
O. Černík, D. Košťák, M. Kotíšek,
V. Kotíšek, D. Bešťák, T. Lehká,
E. Pricová. T. Froňková a L. Zvolánková je naděje pro kategorii starších
žáků, kterou jsme v loňské sezóně
neobsadili a bohužel ani letos.

Poslední a nejstarší naše kategorie
(a současně i nová) byli již zmíněni naši dorostenci. V loňském roce
ještě jako starší žáci dosáhli na
3. místo a letos dosáhli na identický výsledek. 3. místo je prezentace
stabilního výkonu našich celkově
nejzkušenějších hráčů (M. Fiala,
J. Koudelka, M. Novák, A. Horník,
B. Fečková a K. Procházková), doplněných o hráče žákovských kategorií. Soupiska této kategorie celkově
již o výše uvedené hráče nesla jména: M. Novák, A. Horník, D. Košťák,
V. Kubr, J. Novák, J. Vogl, M. Krovová, T. Procházková a T. Lehká.
Všechny celkově uvedené hráče
a hráčky na mistrovskou soutěž připravili trenéři Mgr. Lucie Lugsová
(hlavní trenér), Nikola Vlčková,
Štěpán Zelený a Šárka Šnorová.
Pavel Fečko
LTK Bílina z.s.
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Oficiální turnaje tenistů České republiky
se konaly o prázdninách v Bílině
První a druhý víkend prázdnin byl
ve znamení oficiálních turnajů tenistů České republiky, uspořádaných LTK Bílina z.s. První víkend
byl určen pro kategorii dorost a
druhý pak pro mladší žáky.
Dorostenci měli po velmi dlouhé
přestávce v řádu několika let opět
příležitost ukázat se na kurtech v
Bílině. K ještě lepší atmosféře přispělo i to, že kurt č. 1 a č. 2 prošel
modernizací v návaznosti na stavbu
přetlakové haly (září - říjen 2019;
pozn. autora). LTK Bílina z.s. repre-

zentovali hráči M. Novák, M. Fiala
J. Koudelka a A. Horník a hráčky
B. Fečková, K. a T. Procházková a T.
Lehká. Soupeři na druhé straně kurtu však byli nad jejich síly a žádný z
domácích hráčů se neprobojoval do
finálových her.
Kategorie mladších žáků následující
týden však ukázala svoji dominanci
a neponechala nic náhodě. V single hře jednoznačně dominovala T.
Procházková, která turnaj jednoznačně ovládla a převzala ocenění
za vítězství. Druhé místo obsadila

další bílinská hráčka T. Lehká, která
svým výkonem podtrhla výborný
výkon domácích hráček.
Obě hráčky poté vytvořili pár pro
čtyřhru a i zde LTK Bílina z.s. dominoval a celkově slavil úspěch (na
fotce zleva T. Lehká a T. Procházková, vzadu Mgr. L. Lugsová – hlavní
trenér LTK Bílina z.s.). Výsledek 6:4
a 6:3 ve finále jednoznačně ukázal,
že LTK Bílina z.s. má dobrý zvuk a
hlavně velmi kvalitní hráče (pozn.
autora – T. Procházková hostuje
díky svým výkonům i v Severočes-

ká tenisová o.s.). Oba turnaje ještě
měly jeden výrazný podtext a motivaci pro hráče, a to přítomnost zastupitele vedení města Bílina. Této
role se ujala 2. místostarostka Mgr.
Z. Bařtipánová.
Další oficiální turnaje předpokládá
LTK Bílina z.s. v zimě, kdy by měla
být v provozu přetlaková hala a naši
hráči a hráčky budou na startovní
listině.
Pavel Fečko
LTK Bílina z.s.

Vítězství Bíliny nad Kopisty se rodilo těžce
Po dlouhém působení v krajském
přeboru sehrál FK Bílina první utkání l. A třídy proti soupeři z Kopist.
Bílina měla celý zápas velkou převahu a množství šancí, dobře kombinovala, neztrácela zbytečně míče
a kontrolovala utkání. Přesto se nedařilo skórovat a zápas dostal „sparťanský“ punc v 70. minutě, kdy po
mnoha šancích domácí inkasovali
z ojedinělého protiútoku. Naštěs-

tí Bílina měla sílu zvýšit tlak a po
faulu na Podaného vyrovnal o šest
minut později Tůma. Tentýž hráč
rozhodl o třech bodech pro domácí po pěkné kombinaci Pavlíčka
a Podaného přesnou střelou k levé
tyči v 80. minutě. Vítězství domácích bylo spravedlivé. Za týden
Bílina přivítá znovu doma v derby
utkání Ledvice.

Bílina – Kopisty 2:1 (0:0)
Branky: Tůma 2 (první z pk.) – Vlč
Sestava Bíliny: Kovačka – Tirb, Zavadil, Baran, Bečvařík – Procházka,
Záhradský, Pavlíček, Podaný-Tůma, Kotěšovský
Střídali: Coufal, Junek, Pelikán

Bohumír Mráz

Pravidla pro rezervace
do Zelené haly

1. Písemné objednávky na novou
sezónu září - květen přijímáme nejdříve od dubna do června před sezónou.
2. Přednost před fyzickými osobami
v čase od 14 do 18 hodin mají sportovní kluby
3. Každý klub má nárok na jeden žádaný časový interval.
4. Provozovatel zadá prioritně objednané rezervace, poté bude možno využívat rezervační on-line systém.

Provozní hodiny
Předpokládaný termín zahájení
provozu bude v průběhu měsíce září
2018, přesný termín zahájení provozu bude upřesněn po odstranění
závad z reklamací a předání provozovateli. Děkujeme za pochopení.
Po - ne 8:00 - 21:30 hodin
Rezervace 2017 - 2018 budou prioritně zadány do systému, rezervační
systém on-line bude využíván od
září 2018.

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
KOUPALIŠTĚ KYSELKA
sobota 15. září, 13.15 hodin
BABÍ LÉTO NA KYSELCE
vystoupení různých kapel

úterý 2. října, 17 hodin
ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
beseda pro veřejnost s Martinem
Surým
vstup zdarma, na akci bude přítomen
fotograf

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

do 30. září
VÝSTAVA K VÝROČÍ 1025 LET
OD PRVNÍ ZMÍNKY O MĚSTĚ
BÍLINA
Výstava fotografií, kostýmů Baráčníků, Sokolů a horníků. Pivovarské,
lázeňské a historické předměty.
Část výstavy je umístěná v Galerii
Pod Věží.

středa 19. a 26. září, 19 hodin
TANEČNÍ KURZ
vyučuje taneční mistr Petr Dufek

středa 3. října
KOMIKSY HRAVÉ I DRAVÉ
beseda pro školy, vstup zdarma, na
akci bude přítomen fotograf

neděle 23. září, 15 hodin
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Nedělní pohádka o malém domku, kde
spolu bydlí dva nerozluční kamarádi.

čtvrtek 4. října, 16 hodin
SETKÁNÍ S YOUTUBERKOU
setkání s Lucií “Sejroškou”
Schejbalovou

neděle 21. října, 15 hodin
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
.Muzikál O Šípkové Růžence uvede
divadelní společnost Julie Jurištové
Praha.

1. října až 31. prosince
100 LET REPUBLIKY
výstava výtvarných prací dětí z bílinských škol, vstup zdarma

KOSTEL SV. PETRA
A PAVLA
sobota 15. září, 10. hodin
MŠE A POSVĚCENÍ BARBORKY

LÁZEŇSKÝ AREÁL
KYSELKA
sobota 15. září, od 13. hodin
BÍLINSKÉ SLAVNOSTI - DEN
HORNÍKŮ
Bohatý program v areálu letního amfiteátru, na Růžovém paloučku, U Kádi,
na minigolfu, u Kafáče, u altánu a na
dalších místech.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do 30. září
TRAGÉDIE LIDIC | OHLASY
LIDICKÉ TRAGÉDIE VE SVĚTĚ
výstava v 1. patře, vstup zdarma
středa 12. září, 15.30 hodin
HURÁ, JSEM ŠKOLÁK
pohádkové odpoledne, vstup zdarma,
na akci bude přítomen fotograf

středa 17. října, 15.30 hodin
ETIKETA PRO DĚTI
pohádkové odpoledne v rámci cyklu
Čtení pro nejmenší
vstup zdarma, na akci bude přítomen
fotograf

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
středa 12. září, 15.30 hodin
YOUTUBEŘI 2
ukázková hodina

středa 12. září, 16 hodin
HLINĚNKA
ukázková hodina
středa 12. září 16.45 hodin
STREET DANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
ukázková hodina
středa 12. září, 18.30 hodin
JAZZ DANCE PRO DOSPĚLÉ
ukázková hodina
čtvrtek 13. září, 17 hodin
TIFFANY
ukázková hodina
čtvrtek 13. září, 17 hodin
SHOW DANCE
ukázková hodina
pátek 21. září, 17 hodin
PLES ZOMBIE
soutěže, malování na obličej, karneval
sobota 22. září, 10 hodin
REBELKY
tvořivá dílna
čtvrtek 27. září, 18 hodin
NOC S TECHNIKOU
roboti a počítače
pátek 28. září
LEGOLAND NĚMECKO
sobota 29. září, 10 hodin
VÝROBA PODZIMNÍCH VĚNCŮ
sobota 29. září, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
sobota 6. října, 10 hodin
HRAJEME SI S LEGEM
pátek 12. října, 17 hodin
VÍKEND S AEROBICEM

AREÁL POLIKLINIKY
neděle 16. září, 8.30 hodin
LOCHNESSKÉ HOPSÁNÍ POD BOŘNÍ
první ročník agility závodů

POHÁDKOVÝ LES
sobota 22. září, 9 hodin
UKLIĎME POHÁDKOVÝ LES
dobrovolnická práce na zkrášlení lesa

STŘELNICE SSK BÍLINA

Řešení kvízu: modrou, 1815, smrk

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

sobota 22. září, 13 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ukázka zbraní a činnosti sportovních
střelců na střelnici v Nemocniční ulici
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