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Protialkoholní poradna

Vedle záchytné stanice byla v Nemocnici s po-
liklinikou Bílina provozována dlouhou dobu i 
protialkoholní poradna, kterou vedl psychi-
atr MUDr. Milan Prošek spolu se zdravotní 
sestrou Helenou Bittnerovou. Zde probíhalo 
potřebné ambulantní léčení klientů propuště-
ných ze záchytky.
Spádovou oblast, o kterou bílinská záchyt-
ka pečovala, tvořilo rozsáhlé území sedmi 
okresů – Chomutov, Most, Louny, Teplice, 
Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín. Potřeba 
této péče byla dána i průmyslovým charakte-
rem některých z uvedených okresů, extrémní 
zátěží prostředí a způsobem života zdejších 
obyvatel.
Financování provozu záchytky v Bílině bylo 
vždy složité. V době fungování OÚNZ bylo 
zdravotnictví financováno formou okresních 
rozpočtů. Tím byla pokryta většina nákladů 
záchytky. Z menší části samozřejmě přispíva-
li i klienti ubytovaní na záchytné stanici. Byla 
tu povinnost uhradit za pobyt několik sto-
korun, v období 1990 až 2001 to bylo 700 
korun. Bohužel zachycení, alkoholem intoxi-
kovaní občané tuto částku uhradili průměrně 

pouze z jedné třetiny, více z nich nebylo možné 
vymoci. Protože však náklady na pobyt jedno-
ho zachyceného činily v roce 1990  přes 2000 
korun a o deset let později 2500 korun, byla 
potřeba tuto částku dorovnat z jiného zdroje.  
V té době bylo zdravotnictví financováno vyka-
zováním zdravotních výkonů zdravotním pojiš-
ťovnám, které je zdravotním zařízením proplá-
cely. To se však provozování záchytné stanice 
netýkalo. Naštěstí  v období let 1990 až 2000 
každoročně všech sedm výše jmenovaných okre-
sů dnešního Ústeckého kraje uzavíralo s NsP  
a později HNsP s r.o. Bílina dotační smlouvy. 
Díky nim proplácely za jednoho zadrženého ob-
čana svého okresu v roce 1995 částku 2000 ko-
run, v roce 2000 pak 2200 korun. Tyto dotace 
včetně počtů zachycených a prokázání nákladů 
provozu záchytné stanice Bílina pak byly kaž-
doročně řádně okresním úřadům vykazovány.
Na začátku roku 2001 však došlo k zásadní 
změně ve financování protialkoholní péče. 
Nastala proměna územního členění ČR z okres-
ního na členění krajské. Tato územní reforma 
si vyžádala přijetí řady novel zákonů. Právě 
novela zákona č.37/1989 Sb. o ochraně před 
alkoholismem a jinými toxikomániemi na roz-
díl od předchozích okresů krajům neukládala 

Historie zdravotnictví v Bílině
VII. DÍL

Poliklinika nabízí ambulantní ergoterapii

Členové klubu důchodců oslavili jubilea Senioři se zúčastnili sportovních her

Hornická nemocnice s poliklinikou 
v Bílině zřizuje pro své pacienty no-
vou službu – ambulantní ergotera-
pii. Ergoterapie je nedílnou součástí 
komplexní rehabilitace a patří mezi 
vysoce odborné léčebné metody.
Hlavním cílem ergoterapie je pod-
pora nezávislosti a soběstačnosti je-
dinců s tělesným, smyslovým či du-
ševním postižením, a to bez ohledu 
na věk.
HNsP jako jedna z mála zdravotnic-
kých zařízení disponuje speciálně 
upravenou multismyslovou míst-
ností. Zde díky světelným a vizuál-
ním efektům rozvíjíme koncentraci 

V září připravily v Klubu důchodců 
1  pracovnice Pečovatelské služby 
oslavu jubilantů. Postaraly se všem 
členům o pohoštění a kapelu, při 
které si mohli zatančit. K tanci jim 
zahrál Tomáš Laně.
Pogratulovat a předat jubilantům 
kytičku přišly i obě místostarostky 
města Bílina Vendula Vodičková a 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. Ve-
doucí Pečovatelské služby Marké-
ta Kalivodová seznámila seniory s 
dalšími připravovanými akcemi do 

V srpnu se v Košťanech konaly jubi-
lejní 10. Sportovní hry pro seniory, 
kterých se zúčastnili i senioři z Klu-
bu důchodců II. 
Jejich soupeři byli z Košťan, Hrobu, 
Krupky, Teplic a Dubí. Celkem tvo-
řili 14 týmů po 6 lidech. Nešlo ani 
tak o sportovní výkony, jako o zába-
vu a setkání a možnosti protáhnout 
si těla. 
Podle toho byly připravené soutěž-
ní disciplíny. Soutěžilo se v hodu 
míčem do koše, v běhu s tenisákem 

pozornosti, zvukové vjemy působí 
na zklidnění a relaxaci, pomocí 
hmatové a propriocepční stimulace 
učíme si lépe uvědomit polohu své-
ho těla, což je nezbytné pro správ-
nou koordinaci pohybů. Pochopi-
telně nezapomínáme ani na chuť a 
čich. Díky kombinaci barev, zvuků, 
předmětů a materiálů lze navodit 
požadovanou atmosféru nebo téma.
Využití multismyslové místnosti 
je velmi efektní u osob s onemoc-
něním či po úrazech centrálního 
nervového systému (DMO, CMP, 
ADHD, poruchy učení), lze jej ale 
stejně tak využít k odpočinku u 

konce roku 2018 a předběžně na 
rok 2019. Zároveň poděkovala za-
městnankyním Pečovatelské služby, 
které zajistily chod klubu v měsíci 
srpnu, kdy býval v minulých letech 
uzavřen.
Všichni účastníci se velice dobře ba-
vili. Pracovnice Pečovatelské služby 
doufají, že mezi nimi a členy klubu 
bude i nadále pokračovat  příjemná 
spolupráce.

Eva Drégrová, 
Pečovatelská služba

na raketě, v hodu kroužků na tyč, 
v šipkách  a  dalších disciplínách.  
K dobré náladě hrála po celou dobu  
závodů kapela a senioři si společně  
i zazpívali a zatančili. 
Na konci her proběhlo vyhodnoce-
ní. Účastníci se těší na další připra-
vované akce.

Eva Drégrová
Pečovatelská služba

osob s duševním onemocněním 
nebo u lidí s těžkou fyzickou či 
psychickou zátěží. V rámci ergote-
rapie se dále zaměřujeme na rozvoj 
úchopů hrubé a jemné motoriky, 
manipulační dovednosti a násled-
né zvládání základních činností 
běžného dne, například osobní hy-
giena, svlékání, oblékání, příprava 
pokrmů. Pokud v rámci postižení 
není člověk schopen sám zvládnout 
některé aktivity, navrhujeme ná-
hradní pohybové stereotypy nebo 
přímo kompenzační pomůcky, se 
kterými učíme správně zacházet.  
U osob, které v důsledku svého posti-

žení nemohou používat běžné způso-
by komunikace, volíme alternativní  
a augmentativní způsoby (AAK).
Ergoterapeutická péče je poskyto-
vána na základě doporučení obvod-
ního lékaře, pediatra či odborného 
lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, 
neurolog), který vystaví předpis  
k ergoterapeutické péči (FT pou-
kaz). K první terapii je nutné přinést 
s sebou kartičku zdravotní pojišťov-
ny a lékařské zprávy z předchozích 
lékařských vyšetření. Terapie je hra-
zená zdravotní pojišťovnou.

Barbora Čabradová, HNsP

Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

povinnost financovat protialkoholní záchytné 
stanice. Tedy za tuto péči již kraje nemuse-
ly odpovídat. Svou existenci končící okresní 
úřady již v roce 2001 se záchytkou Hornické 
nemocnice s poliklinikou s r.o. Bílina žádnou 
smlouvu neuzavřely.
V hospodaření záchytky začala vznikat  
a postupně narůstat ztráta. Vedení Hornické 
NsP a Město Bílina jednalo po celé první po-
loletí roku 2001 o této situaci na řadě úřadů  
i státních orgánů. Všichni uznávali potřebnost 
funkční záchytky právě ve zdejším kraji,  
k pokrytí nákladů jejího provozu však nepř 
ispěli. Jednalo se i s velením Policie Ústeckého 
a Libereckého kraje nebo v parlamentu ČR  
s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí 
Vladimírem Špidlou. Ten na zjara roku 2001 
tvrdil, že při územní reformě s okresů na 
kraje byl ponechán v rezervě jakýsi fond (cca 
100 milionů Kč) na pokrytí potřeb, na které 
se při územní reformě pozapomnělo. Z tohoto 
fondu by se dalo na provoz bílinské záchytné 
stanice přispět. Vlastně to byla obdoba Špidlo-
va pozdějšího známého tvrzení „zdroje jsou“.
V průběhu jara a léta 2001 se o bílinskou 
záchytku zajímali novináři a televizní štáby  
všech televizí i rozhlas. Často se tu natáčelo, 

novináři sepsali řadu článků. Bohužel bez 
podstatnějšího efektu.
Ústecký kraj odmítl bílinskou záchytku spo-
lufinancovat. Jeho představa byla ve zřízení 
dvou nových záchytných stanic při větších 
nemocnicích vlastněných krajem (Ústí nad 
Labem, Most).
V podstatě skončila naděje na získání dal-
ších finančních prostředků. A v srpnu 2001 
dosáhla ztráta Hornické NsP s r.o. Bílina  
z provozování záchytné stanice již neúměrn 
é výše, nešlo ji dále krýt z hospodaření ostat-
ních zdravotních provozů HNsP s r.o. Vedení 
společnosti se proto rozhodlo činnost záchyt-
né protialkoholní stanice ukončit 15. srpna 
2001. Všechny zdravotní sestry ze záchyt-
ky byly pracovně převedeny do lůžkových 
oddělení  a ambulancí Hornické nemocnice  
s poliklinikou s r.o. v Bílině. Klienti bývalé bí-
linské záchytky byli pak umisťováni na akut-
ní interní lůžková oddělení nemocnic kraje.
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Vícepráce na náměstí navýšily 
cenu revitalizace na 21 milionů

Zprovoznění pítka minerálky 
zdržel schvalovací proces

Zastupitelé města při zářijovém 
mimořádném zasedání schválili na-
výšení ceny revitalizace Mírového 
náměstí. Náklady budou uhrazené  
z rezervy rozpočtu. Práce na náměs-
tí zdražily archeologické průzkumy 
a s nimi související jiné technolo-
gické postupy stavby, mimo jiné 
museli zaměstnanci dodavatelské 
firmy pracovat v místech nálezů 
ručně, aby technika nálezy nepo-
škodila. Dále musela být na někte-

Veřejnost zatím nemůže ochutnávat 
Bílinskou kyselku zdarma v budově 
inhalatoria. Město ke zprovoznění 
takzvaného pítka učinilo všech-
ny potřebné kroky, po technické 
stránce je vše připravené, není však 
schválená žádost o změně využívání 
zdroje minerální vody. “Po ukonče-
ní technické připravenosti byla pro-
vedena kontrola externím balneo 
technikem společnosti BHMW, kte-
rý připravuje pro ministerstvo zdra-
votnictví žádost o změnu využívání 
zdroje minerální vody, tedy pro ne-
zdravotnické a nekomerční využití. 
Žádost dále vyřizuje provozovatel 
stáčírny, tedy BHMW. Tento proces 
může trvat dva až tři měsíce. Velice 
se tedy omlouváme návštěvníkům, 
 že se termín zprovoznění pítka po-
sune,” uvedla místostarostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.  
Pokud nebude proces schválení 

rých místech použitá geotextilie  
a vrstva betonu, aby památky v zemi 
zůstaly ochráněné. Náklady se tedy 
navýšily zhruba o 3,6 milionu ko-
run, celkem bude revitalizace stát 
zhruba 21 milionů korun.  
Archeologický průzkum na náměs-
tí mimo jiné odkryl zdivo zděné na 
maltu, založené do vrstvy z přelo-
mu 12. a 13. století, které nejspíše 
sloužilo pilířům podloubí domu, 
který stával na místě současné bu-
dovy knihovny. “Stáří pilířů ovšem 
neznáme, můžeme ho odhadovat 
pouze podle podloubí předstupují-

ministerstvem zdravotnictví nijak 
komplikován, bude zajištěna do-

dávka pro návštěvníky inhalatoria 
na jaře příštího roku.                   (pn)

cího před frontu náměstí s hotelem 
U Lva. Je překvapivé, že položení 
základů naznačuje odlišný půdorys 
náměstí,” uvedla Lucie Kursová, ve-
doucí archeologického oddělení Re-
gionálního muzea v Teplicích.  
Na jiném místě dělníci při výzku-
mu nalezli zuhelnatělá zrna obilí. 
O jaký druh nebo druhy se jedná, 
zjistí až laboratorní rozbor. Dále 
archeologové získali vedle velké-
ho množství keramických zlomků  
a kostí také část bronzového drátu  
a skleněného kroužku.

Lidé se mohou naučit 
umění Krav Maga
V Základní škole Aléská funguje 
třída Krav Maga. V kurzu se lidé 
naučí efektivně bránit sebe a své 
blízké, najdou zdravý a pravidelný 
pohyb a naučí se spoustu nových 
věcí. “Kurz je určen pro zájemce 
od patnácti let. Nemusí se předem 
přihlašovat, stačí přijít a veškeré 
další informace dostanou na mís-
tě,” uvedl instruktor Tomáš Šul-
da. Trénink se koná každé úterý  
a čtvrtek od 19 hodin. (pn)

Termín říjnové právní po-
radny nebyl v době uzávěr-
ky zpravodaje známý, bude 
uveřejněn na facebookových 
stránkách města, případně 
volejte na číslo 774 564 894. 
Děkujeme za pochopení. 
(red)

Slzu bolesti měníme 
v slzu štěstí, 
přidejte se k nám

Bílinský zpravodaj se stal me-
diálním partnerem Nadačního 
fondu Slza zvířat. Ten nyní začí-
ná pomáhat v činnosti útulku v 
Jimlíně, kde se dostává vřelé péče 
i pejskům odchyceným v Bílině. 
Slza bude útulku pomáhat s jeho 
propagací, bude shánět sponzory, 
aby se útulek mohl starat o svěře-
ná zvířata, ale i o své zaměstnance 
a dobrovolníky nebo o zútulnění 
svých prostorů. Jimlínský útulek 
však nebude jediný, komu se po-
moc Slzy dostane. Fialová slzička 
by se postupně měla dostávat i do 
dalších útulků nebo ke spolkům, 
které se starají o zvířata a budou 
mít o pomoc zájem. Dalším tako-
vým partnerem na cestě k lepším 
zvířecím osudům je i spolek Tep-
lické kočky. 
Práce v útulcích je velmi náročná, 
pracovníkům často nezbývá čas k 
propagaci, která je velmi potřebná, 
aby se lidé dozvěděli, jak mohou 
zvířatům pomoci. Právě tuto roli 
chce sehrát Slza. Mimojiné i pro-
střednictvím zpravodaje se budete 
nyní dozvídat, co by zvířátka v Ji-
mlíně potřebovala, jaká jsou k dis-
pozici novým majitelům, zkrátka 
jak mohou lidé pomoci. Slza bude 
také zajišťovat odměny pro dárce 
či sponzory, protože právě na toto 
útulky samy nestačí. Těšte se tedy 
na zábavné akce v okolí, dárečky 
a další odměny. Pomozte naplnit 
motto Slzu bolesti měníme v slzu 
radosti. 
Více informací se dozvíte na 
www.slzazvirat.cz. 

Pavlína Nevrlá
redaktorka 

Bílinského zpravodaje

KRÁTCE

Pavlína Nevrlá

Významné osobnosti převzaly ocenění Rady města

Při letošních Bílinských slavnostech 
- Dni horníků byly oceněny význam-
né osobnosti města. Ocenění Rady 
města za dlouhodobý přínos pro 
město převzali středoškolský profe-
sor Mgr. Jan Holek, učitel František 
Koucký, předseda spolku SanDo-
Mon Vít Máliš, brašnář Jiří Lisec, 
starosta obce Baráčníků Pavel Sixta 
a dětská lékařka MUDr. Radka Tet-
řevová. 

(red)
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Strážníkům se podařilo oživit nemocné muže

U obchodů na Chlumu je mnohem méně problémů

Bílinským strážníkům se v těchto 
dnech podařilo hned ve dvou přípa-
dech vrátit život nemocným lidem. 
“Jednalo se o vypjaté situace, ve kte-
rých bylo zapotřebí rychle a správně 
zareagovat. To se v obou případech 
našim hlídkám povedlo a srdce dvou 
nemocných mužů začalo znovu bít. 
Poté jsme je předali k dalšímu ošetře-
ní záchranářům,” uvedl ředitel Měst-
ské policie Bílina Petr Kollár. 
Strážníci nejprve pomáhali v odpo-
ledních hodinách muži, který spadl ze 
schodů po hlavě. Na místě se jej nej-
prve snažil oživit jeho syn, poté zahá-
jili nepřímou srdeční masáž strážníci. 
Po chvilce se jim podařilo srdeční čin-
nost obnovit, muž začal dýchat a ote-
vřel oči. Zdravotníci jej převezli do ús-
tecké nemocnice. Ve druhém případě 

si na pomoc hlídku přivolal jeden z 
asistentů prevence kriminality, který 
pomáhal muži v Teplické ulici. Ten 
ležel na zemi, byl zraněný v obličeji, 
agresivní a zřejmě podnapilý. Hlídka 
dorazila na místo a zjistila, že si muž 
stěžuje na bolest nohy, žeber a hlavy. 
Ještě strážníkům stačil říct své jméno a 
pak upadl do bezvědomí. Strážníci na 
nic nečekali a začali s nepřímou srdeč-
ní masáží. Srdeční činnost se po pár 
vteřinách podařilo obnovit a muže 
převezla záchranka do nemocnice. 
Prostřednictvím kamerového systé-
mu strážníci zjistili, že muž upadl při 
chůzi sám, bez cizího zavinění.
Videozáznam záchrany života muže 
v Teplické ulici je k dispozici na face-
booku Město Bílina - oficiální stránka.

(pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Podomním prodejcům
se přestává dařit

Bílina přestává být lukrativním mís-
tem pro nekalé praktiky obchod-
ních prodejců. Díky stále lepší spo-
lupráci mezi obyvateli a strážníky se 
daří prodejce chytit při činu. 
Na strážníky se telefonicky obrátil 
muž ze Švabinského ulice, u kterého 
právě prodejci byli. Hlídce řekl, že se 
pokusí zdržet je na místě do příjez-
du. To se podařilo. Strážníci na mís-
tě přistihli dvě osoby, kterým sdělili 
obvinění z přestupku proti tržnímu 
řádu s tím, že vše dořeší správní 
orgán. Dále byly vyzvány, aby za-
nechaly dalšího nabízení produktu, 
jinak budou řešeny za neuposlech-
nutí výzvy.
Obyvatelce Fügnerovy ulice volali 
prodejci telefonem, že k ní přijdou 
v určenou dobu kvůli zlevnění elek-
třiny. Žena si ale nic takového neob-
jednala, a tak se obrátila na strážníky 
s prosbou o pomoc. V předem sta-
novenou dobu si hlídka na prodej-
ce počkala, na místě zkontrolovala 
čtyři osoby. Také tento případ bude 
řešit správní orgán.

Způsobila nehodu a utekla

Obyvatelé Sídliště Za Chlumem uvi-
děli, jak na parkovišti řidička ško-
dovky nabourala do zaparkovaného 

vozu a snaží se z místa nehody ujet. 
Vše nahlásili strážníkům, na místo 
však dříve dorazila hlídka policistů, 
protože byla poblíž. Během kontroly 
však drzá řidička policistům utekla. 
Hlídkám se však za krátkou dobu 
podařilo ji dostihnout, její nespráv-
né jednání bude řešit policie. 

Bouchací sirky 
házel po štěněti

Bouchací sirky kdosi házel na zahra-
du obyvatelky Pražského Předměstí. 
Ta se obrátila na strážníky, protože 
se na zahradě pohybovalo její nové 
štěně a bála se o něj. Strážníci se se 
ženou domluvili, aby se snažila vy-
pozorovat, odkud asi sirky létají. 
Podařilo se jí přesně označit okno 
blízkého věžáku. Hlídka kontakto-
vala tamního obyvatele, který se k 
činu přiznal. Důvodem prý byl ob-
časný štěkot štěněte, který ho rušil. 
Než aby vše řešil přímo s majitel-
kou zvířete nebo se strážníky, zvolil 
tuto nešťastnou variantu. Majitelka 
psa nechtěla, aby byl muž řešen pro 
přestupek, chtěla se s ním domluvit. 
Muž slíbil, že už sirky na zahradu 
házet nebude. Lhal. Stejný scénář se 
odehrál za pár dní znovu. Vše tedy 
budou řešit strážníci předvoláním 
na služebnu k podání vysvětlení.

(pn)

 

Zklidnit situaci u obchodů na sídlišti 
Za Chlumem se podařilo městským 
strážníkům prostřednictvím kamer. 
Ještě loni do lokality kolem nákupní-
ho centra Tesco mířily hlídky často 
kvůli omladině, která se tam chovala 
hlučně a nechávala po sobě odpadky 
na zemi i zídkách, před obchody zas 

nebo se chovají slušně,” uvedl ředitel 
Městské policie Bílina Petr Kollár.  
Situaci nevyřešily pouze kamery,  
ale i místní znalost strážníků. Ti vě-
děli, že se skupiny mladých na místě 
scházely také kvůli veřejně přístupné 
síti wi-fi. Strážníci se tedy domluvili s 
majitelem sítě, aby ji zabezpečil. “Ka-

postávali opilci. “Lidé si v tu dobu na 
lokalitu hodně stěžovali, proto jsme 
rychle zareagovali a na místo jsme 
zamířili dvě nové kamery. Takže 
hlídky začaly problémové skupiny z 
místa vykazovat, ještě než stačily ob-
těžovat slušné obyvatele a postupem 
času se tam buď přestaly zdržovat 

mery v současné době fungují velmi 
dobře jako prevence, lidé vědí, že je 
místo monitorováno, a tak se tam 
chovají slušně, to je vždy to nejlepší 
vyřešení situace,” doplnil ředitel Petr 
Kollár. 

(pn)
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Hospodaření: Bílina opakovaně dosáhla 
nejvyššího iRatingového hodnocení A

Majitelé domů mohou dostat nádoby na tříděný odpad

Teplo zvýšilo návštěvnost koupaliště o tisíce lidí

Bílina hospodařila v roce 2017 velmi 
dobře, což dokládá i nejvyšší ratingo-
vé hodnoceni za tento rok – stupeň 
„A“. V rámci České republiky získalo 
stejné hodnocení pouze 507 obcí, což 
je 8 procent jejich celkového počtu. 
Bílina disponovala sice nižšími celko-
vými příjmy v přepočtu na obyvatele 
než srovnatelně velká města, přesto se 
však městu podařilo ušetřit větší díl 
příjmů.

Městské technické služby Bílina za-
vedly před několika měsíci zkušební  
program svozu tříděného odpadu 
pro rodinné domy. Do zkušební části 
programu  se přihlásilo sto vlastníků 
rodinných domů. Těm jsme zapůjči-
li nádoby na třídění papíru a plastu. 
Výsledky jsme vyhodnotili a ukázalo 
se, že tento krok je správným směrem. 
Podařilo se zvýšit poměr separované-
ho odpadu vůči komunálnímu odpa-
du. 
Dlouhodobě připravovaná novela 
zákona o odpadech přinese obcím 
povinnost více separovat vyprodu-
kovaný odpad, a to s vysokou prav-
děpodobností pod hrozbou sankcí. 
Tudíž se již nyní snažíme tento poměr 
zlepšovat. Právě vlastníci rodinných 
domů a soukromých objektů mají 
velký potenciál přispět ke zlepšení. 

Ve spolupráci s městem Bílina se 
podařilo získat finanční prostřed-
ky z projektu pod názvem Pořízení 
sběrných nádob na tříděný odpad ve 
výši 500 tisíc korun z Programu pro 

podporu odpadového hospodářství 
obcí v Ústeckém kraji na období 2017 
až 2025. Za tyto prostředky byly po-
řízeny nádoby na svoz tříděného od-
padu - pět set kusů pro papír a stejné 

Téměř o pět tisíc lidí se letos zvýšila 
návštěvnost koupaliště na Kyselce 
oproti loňskému roku. Zatímco loni 
místo navštívilo zhruba dvanáct a půl 
tisíce lidí, letos to bylo přes sedmnáct 
tisíc. K tomu mimo jiné přispělo i le-
tošní velmi teplé počasí.
Loňský červen byl v návštěvnosti lepší 
než ten letošní, rozdíl činí zhruba tři 

Saldo celkového rozpočtu Bíliny bylo 
v posledních čtyřech letech vždy klad-
né. V rámci běžného rozpočtu, který 
porovnává běžné příjmy s běžnými 
(provozními) výdaji, ušetřilo město  
v průměru více než pětinu příjmů. 
Tyto úspory se dají využít buď pro fi-
nancování investic, nebo jako rezerva 
pro nečekané budoucí výdaje.
Město má výhodu z nadprůměrných 
příjmů z využívání práv k přírodním 
zdrojům ve srovnání s obdobně vel-
kými městy. I když se tento příjem v 
důsledku administrativního opatření 
v roce 2017 snížil, je tento zdroj pro 
město důležitý. Přispěl k tomu, že 
nedaňové příjmy Bíliny byly v pře-
počtu na obyvatele, jako jediná hlavní 
příjmová položka, vyšší než ve srov-
natelných městech. Všechny další 
příjmové položky byly nižší. V rámci 
daňových příjmů se to týká například 
daně z nemovitosti, příjmů z hazardu 
a poplatků z vybraných činností.
Rozpočet Bíliny byl v menší míře 
závislý na dotacích než srovnatelná 
města. Více tudíž spoléhal na vlastní 

zdroje. To je dobrá orientace, protože 
dotace, zejména z evropských fondů, 
nebudou v budoucnu patrně dosaho-
vat takových hodnot jako v minulých 
letech. Rovněž jednorázové kapitá-
lové příjmy, hlavně příjmy z prodeje 
majetku, nevykazovaly takové hod-
noty jako u srovnatelně velkých měst.
Bílina nevyužila minimálně v posled-
ních čtyřech letech žádný dluhový ná-
stroj. Patří tak k menší skupině měst, 
která hospodaří bez dluhu. Koncem 
roku 2017 měla Bílina značné úspory. 
Její krátkodobý finanční majetek byl 
v přepočtu na obyvatele dvojnásobný 
oproti srovnatelným městům. Vysoké 
úspory má měst již delší dobu. I hod-
nota likvidity byl poměrně vysoká.
Díky značným úsporám má město 
dostatečně velkou rezervu na finan-
cování kapitálových výdajů, a to i bez 
využití dotací či úvěrů. Vzhledem k 
současným nízkým úrokovým saz-
bám z vkladů by snížení těchto rezerv 
rozumným investováním do kapitá-
lových projektů mohlo přinést větší 
užitek.

Kapitálové výdaje Bíliny byly, opět  
v přepočtu na obyvatele, nižší než 
ve srovnatelných městech. Nižší byl  
i podíl kapitálových výdajů na celko-
vých výdajích. Patrně k tomu přispělo 
malé využívání kapitálových dotací, 
nižší kapitálové příjmy i nulový dluh. 
Přitom rozumné zadlužení města, ze-
jména v podmínkách nízkých úroko-
vých sazek z úvěrů, by jeho finanční 
stabilitu nenarušilo. Udržování tren-
du nízkých kapitálových výdajů by 
mohlo v budoucnu omezit rozsah  
a kvalitu poskytovaných služeb.
Při nižší intenzitě investic se městu 
podařilo zvýšit objem majetku za 
poslední čtyři roky o téměř třetinu. 
I když byly kapitálové výdaje Bíliny 
v přepočtu na obyvatele nižší, než ve 
srovnatelných městech, najdou se ob-
lasti, ve kterých tomu bylo naopak. 
Patří sem především tělovýchova  
a zájmová činnost, bydlení a bytové 
hospodářství a také oblast veřejného 
pořádku.

Ing. Michaela Vršková
vedoucí finančního odboru

tisíce lidí. Červenec však už vede ten 
letošní, na koupaliště v tomto měsíci 
přišlo letos přes osm tisíc lidí, loni čty-
ři tisíce. Úspěšnější byl i letošní srpen, 
loni se přišlo vykoupat tři a půl tisíce 
lidí, letos přes sedm tisíc. Září bývá 
tradičně návštěvnost nízká, loni již  
v tomto měsíci na koupaliště nepřišel 
nikdo, letos deset lidí.                       (pn)

12. ŘÍJNA 2018

množství pro plast. Předpokládáme, 
že zájem baráčníků bude obdobný 
jako v případě třídění BIO odpadu. 
Pro získání nádob stačí pouze zavolat 
na telefonní číslo 777 724 347 nebo 
728 742 450. Nádoby budou obratem 
přistaveny. 
Svoz obou komodit prozatím probíhá 
každé pondělí. Po zavedení většího 
počtu nádob bude svoz rozdělen do 
dvou svozových dnů. Papír v pondělí 
a plast v úterý. O změnách budeme 
informovat prostřednictvím webo-
vých stránek, případně v Bílinském 
zpravodaji. Děkujeme všem, kteří se 
zapojí. 

Tomáš Pavel 
vedoucí střediska svozu odpadů 

a čištění města 
Městské technické služby Bílina 
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Bílinské děti si opět 
užívaly a učily se

MHD v Bílině nově zajišťují elektrobusy

Pytlíky dostanete 
na více místech

Jako každý rok jsme byli i v tomto 
kalendářním roce úspěšní při podání 
projektu k MPSV ČR ve smyslu pre-
vence sociálně patologických jevů na 
Bílinsku. Celkem byly realizovány tři 
víkendové pobyty ve dvou různých 
rekreačních střediscích, kterých se 
zúčastnilo celkem 54 školou povin-
ných dětí.
Pro děti byl připraven nejen bohatý 
program, ale také preventivní před-
nášky pracovníků zúčastněných in-

Od 1. října se městská hromadná 
doprava v Bílině stala zcela beze-
misní. Na všech třech linkách za-
čaly totiž jezdit nové elektrobusy. 
Bílina se tak stala zřejmě prvním 
městem v republice, kde MHD za-
jišťují výhradně bezemisní vozy. 
V každém novém elektrobusu je o 

stitucí, a to orgánu sociálně právní 
ochrany dětí našeho úřadu, Probač-
ní a mediační služby ČR v Teplicích  
a Městské policie Bílina. Děti tak měly 
možnost si nejen užít krásnou pří-
rodu, zasoutěžit si, zvládnout stezku 
odvahy, najít poklad, ale také se něče-
mu zajímavému přiučit a dozvědět se 
spoustu nových informací.

Mgr. Iva Zábojníková
OSVaZ

sedm míst k sezení více než ve stá-
vajících autobusech. “Elektrobusy 
jsou nové, věřím, že tedy budou 
bezporuchové. Jízda je pro cestující 
velmi pohodlná a příjemná, chodci 
i ostatní obyvatelé jistě přivítají, že 
jsou elektrobusy velmi tiché a ne-
zatěžují životní prostředí emisemi,” 

uvedl starosta města Oldřich Bube-
níček. 
Profil terénu v Bílině nahrává pro-
vozu elektrobusů. Zatímco při jízdě 
do kopce bude vůz proud z baterií 
spotřebovávat, při jízdě z kopce 
bude zase baterie dobíjet. “To je 
mnohem lepší, než když elektrobus 

jezdí pouze po rovině,” dodal Lu-
domír Landa ze společnosti Arriva, 
která v Bílině MHD zajišťuje. 
Společnost zakoupila tři elektrobu-
sy celkem za více než 33 milionů 
korun, zhruba osmdesát procent  
z částky pokryje dotace. 

(pn)

Pytlíky na psí 
exkrementy 
budou nově  
k dostání 
zdarma také  
u informací ve 
vstupní hale 
m ě s t s k é h o 
úřadu i v in-
for ma č n í ch 
centrech na 
radnici i na Ky-

selce. Občané nyní tedy nemusí čekat 
případnou frontu, která se tvoří při 
vybírání poplatků na hlavní poklad-
ně, kde se pytlíky do dnešního dne 
vyzvedávaly. 
Papírové pytlíky obsahují také lopat-
ku, pomocí které lze exkrement se-
brat. Vše se pak vhodí do koše nebo 
kontejneru. Obyvatelé města mají po-
vinnost uklízet po svých mazlíčcích 
exkrementy. 

(red)

Letošní ročník květinové soutěže 
je u konce, oceněné byly krásné 
předzahrádky i nazdobená okna. 
V kategorii truhlíky zvítězila 
krásná okna domu nad papírnic-
tvím na Mírovém náměstí, druhé 
místo obsadily truhlíky na bal-
koně domu v ulici Síbova a třetí 
místo truhlíky na okně v ulici 
Tylova. 
V kategorii předzahrádky zvítězil 
rozkvetlý záhon v areálu polikli-
niky, druhá byl předzahrádka  
v Bořeňské ulici a třetí předza-
hrádka v Sídlišti Za Chlumem. 
Organizátoři soutěže velmi děkují 
všem zúčastněným.                 (red)

Květinová soutěž zná nejhezčí okna i předzahrádky
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Večerníček, Beruška, Hurvínek a další 
sochy z plenéru zkrášlí Pohádkový les

Při Bílinských slavnostech - Dni 
horníků vzniklo šest dřevěných 
soch pohádkových bytostí, které 
budou zjara umístěné do Pohád-
kového lesa. Tři řezbáři pracovali 
dva dny a předváděli návštěvní-
kům nové, takzvané carvingové 
umění, tedy vyřezávání soch ze 
dřeva motorovou pilou. “Jsem pů-
vodně z Chotějovic, v Pohádkovém 
lese jsem také vyrůstal, rád se tam 
i nyní vracím, proto jsem neváhal 
přijmout nabídku na tento řezbář-

tedy třeba houby nebo sovy. Pak 
jsem se přihlásil do kurzu řezby 
motorovou pilou a začal jsem se 
učit postupy. Nyní vyřezávám zví-
řata, začal jsem i postavy,” popsal. 
Pavel Vrcula je členem Carving 
Czech Teamu.
K výrobě soch používají řezbáři 
dubové dřevo, které nejméně pras-
ká, je tvrdé a má dlouhou život-
nost. Sochy vyřezávají standard-
ními motorovými pilami různých 
velikostí, které však mají takzvanou 
carvingovou lištu zúženou do špič-
ky. Dále používají brusky, kotouče, 
elektrická dláta, pásové pilníky či 

ský plenér. Spolu se mnou jsou tu 
kolegové Martin Šustr a Petr Haj-
da,” uvedl v přestávce mezi vyře-
záváním Pavel Vrcula, pod jehož 
pilou vznikl například Ferda mra-
venec. 
Řezbář pracoval se dřevem v lese 
celých osmnáct let, nyní se speci-
alizuje na sochy. “Přišlo mi jedno-
tvárné lidem k narozeninám dávat 
lahev alkoholu, takže když jsem v 
lese zrovna neměl co dělat, vyřezal 
jsem z pařezu šneka, kterého jsem 
věnoval kolegyni z práce. Rozpou-
tala se tím taková vlna a poptávka 
po těchto výrobcích. Zkoušel jsem 

vypalováky na oči. Řezbářskému 
plenéru přihlíželi den před Bílin-
skými slavnostmi žáci ze základ-
ních škol i předškoláci. Pro ně 
přichystali řezbáři takzvaný speed 
carving, tedy rychlostní vyřezává-
ní, aby děti mohly shlédnout vznik 
soch od začátku až do samého kon-
ce. Uviděly, jak se během půl hodi-
ny rodí papoušek, sova i orel.  
Do Pohádkového lesa bude umís-
těno šest soch - Spejbl a Hurvínek, 
Beruška, brouk Pytlík, Ferda mra-
venec a Večerníček. 

Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá



ný Zvěstování Panně Marii. Ovšem 
neznamená to, že jsou tyto stavby 
jediné hodnotné v Bílině. Historicky 
velmi zajímavou stavbou, která není 
kulturní památkou, kde je dochovaná 
vysoká míra autenticity a je zřejmý 
stavební vývoj, je například Černý 
kůň nebo i vila ve Vrchlického ulici.

Je možné nějakou budovu do 
seznamu chráněných památek 
přidat? Jestliže ano, jaké podmínky 
k tomu vedou?
 
Daniel Vágner: Kdokoliv může podat 
návrh na prohlášení za kulturní pa-
mátku, pokud se domnívá, že nemo-
vité nebo movité věci jsou význam-
ným dokladem historie a schopností 

člověka nebo mají přímý vztah k vý-
znamným osobnostem a historickým 
událostem. Návrh na prohlášení 
může vzejít též z vlastního podnětu 
ministerstva kultury. 

Je v Bílině z vašeho pohledu nějaká 
zajímavost, výjimečnost? 
 
Věra Konopásková: Bílina je unikátní 
hned v několika ohledech. Z hlediska 
historie má Bílina velmi hluboké ko-
řeny. Nejstarší osídlení zde sice není 
doloženo písemnými prameny, ale z 
dostupných archeologických nálezů 
víme o slovanském hradišti, datova-
ném nejpozději do 10. století. V oko-
lí Mírového náměstí se v minulosti 
nalezla zachovaná, raně středověká 
srubová stavba. Ostatně, dnešní his-
torické jádro města v podstatě zacho-
vává tyto rysy zástavby, vyvíjející se 
od středověku. Další mimořádností 
je bezesporu tradice lázeňství, neboť 
harmonické zakomponování lázeň-
ské architektury do okolní přírody je 
to, proč má Kyselka svého genia loci.  
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Věra Konopásková: Bílina má spoustu 
výjimečných staveb, třeba kostel či zámek
Bílina má přes tři desítky kulturních 
památek, spolupráce s pracovníky 
Národního památkového ústavu v 
Ústí nad Labem je tedy nezbytná. 
Památkáři spolupracují při různých 
opravách památek, ale mají na starosti 
i mnoho dalších záležitostí, které jsou 
pro lidi takzvaně neviditelné. O své 
každodenní práci vypráví v rozhovo-
ru garant pro Bílinu Věra Konopás-
ková, odpovědi na obecnější otázky 
doplňuje mluvčí památkářů Daniel 
Vágner.
 
Jak vypadá běžný pracovní den 
památkáře v Bílině?

Věra Konopásková: Jako garant území 
poskytuji odborné konzultace zámě-

ru při samotném jednání s vlastníky 
i konzultace rozpracovaných projek-
tových dokumentací před tím, než 
jsou podány do správního řízení jako 
žádost o závazné stanovisko památ-
kové péče. Vlastník tímto krokem zá-
roveň splní svou zákonnou povinnost 
projednat záměr v rozpracovanosti s 
odbornou složkou památkové péče, 
garant je zároveň se situací a stavem 
podrobně seznámen a tím se usnad-
ní i průběh správního řízení. Mimo 
jiné se účastním kontrolních obhlídek 
stavby, místních šetření v památkové 
zóně, jsem členem komise pro do-
tační titul Regenerace MPZ Bílina, 
nebo například konzultuji s vlastníky 
památek možnosti poskytnutí dotač-
ních titulů pro rehabilitaci objektů.
 
Kolik památkově chráněných staveb 
je na území Bíliny?
 
Daniel Vágner: Kulturních památek 
je zapsáno v Ústředním seznamu 34, 
z toho je 5 areálů, jednotlivých objek-
tů je tedy víc. Mimoto jsou na území 

Bíliny i dvě plošně chráněná území - 
archeologická památková rezervace a 
městská památková zóna. 
 
Kontrolujete jejich stav? Můžete 
popřípadě „nařídit“ nějakou opravu 
nebo zakonzervování?
 
Daniel Vágner: Opravu nařizuje vý-
konný orgán státní památkové péče, 
kterým je obec s rozšířenou působ-
ností, tedy Stavební úřad Městského 
úřadu v Bílině. Ten ze zákona vyko-
nává státní stavební dohled při ob-
nově kulturních památek z hlediska 
památkové péče, může udělit pokutu, 
nařídit vlastníkovi nezbytné udržova-
cí a zabezpečovací práce, pokud vlast-
ník péči o památku zanedbává. Ná-
rodní památkový ústav jako odborná 
organizace státní památkové péče 
zabezpečuje průběžně evidenci a do-
kumentaci kulturních památek, pa-
mátkových rezervací a památkových 
zón, poskytuje odborné podklady 

pro ostatní orgány státní památkové 
péče. Zjištění o neuspokojivém stavu 
památky je podkladem pro stavební 
úřad, aby nařídil udržovací a zabezpe-
čovací práce.      
 
Jaká stavba v Bílině je z vašeho 
pohledu nejvzácnější a proč?
 
Věra Konopásková: Na tuto otázku 
není jednoduchá odpověď. Bílina 
má spoustu výjimečných staveb, je-
jichž unikátnost zjistíte, až když máte 
možnost si objekt prohlédnout laicky 
řečeno od sklepa po půdu. Není snad-
né vypíchnout jen několik staveb, pro-
tože každá z nich je svým způsobem 
specifická, a nezapomenout přitom 
na ty další. Z množství kulturních 
památek, které jsou výjimečné, stojí 
za zmínku rozhodně kostel sv. Petra 
a Pavla včetně budovy fary, dále zá-
mek, který lze charakterizovat jako 
mimořádné dílo i v celorepublikovém 
kontextu, kostelík na Újezdě zasvěce-
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Škola v Hostomicích se přes léto měnila

Dopravní hřiště baví 
malé předškoláky

Školka má nová okna

Sportovci z Ledvic využívají workoutové hřiště

Vím, že si takových změn nevšimnou 
některé děti hned, ale sami víte, že 
když přijdete někam do hezkých inte-
riérů, tak se tam cítíte dobře, i když do 
detailu nezjišťujete, co je tam takové, 
že se vám tam líbí. My jsme ale velmi 
rádi, že jsme to našim žákům mohli 
dopřát.
Co se týká personální politiky, tak u 
nás zůstali všichni zaměstnanci. Líbí 
se jim u nás, a je to určitě velmi dob-
ré jak pro naše žáky, tak i pro nás. Je 
to vizitka výborného kolektivu. Ono 
totiž stmelit dobrý kolektiv dá někdy 
velkou práci a ne vždy se to musí po-
dařit. Změnou oproti loňskému škol-
nímu roku je, že u nás skončila na po-
zici vedoucí školní jídelny paní Soňa 
Bocsárová, která zde výborně praco-
vala řadu let a zaslouží si velký dík za 

Je po prázdninách. Ty utekly jako 
voda a dětem opět nastaly školní po-
vinnosti. Myslím ale, že většině ro-
dičů ubyly starosti „kam s nimi“ po 
dobu dvou měsíců. Někomu se zdá, 
že prázdniny v České republice jsou 
dlouhé, ale například v Itálii mají děti 
prázdniny 13 týdnů. Naše jenom 8 
týdnů. Přesto věřím, že si letošní léto 
rodiče s dětmi společně užili a mají 
v dlouhých podzimních večerech na 
co vzpomínat. Dokonce jsem slyšel 
názor, že letos k nám emigrovalo i af-
rické počasí, takže až budeme oblékat 
čepice, rukavice, teplé šály a oblečení, 
tak na teplo budeme rádi vzpomínat.
A nyní, co se událo během léta v naší 
krásné škole. Období letních prázd-
nin je ve školách tradiční dobou pro 
opravy škol, rekonstrukce, výměny 

V Mateřské škole Ledvice bylo na 
konci prázdnin otevřeno dopravní 
hřiště. Děti naší školky ho mohou 
využívat každý den. Odpoledne je 
také otevřeno pro veřejnost. Chtěli 
bychom poděkovat městu Ledvice a 
firmě pana Petra Arpáše za realizaci 
tohoto projektu.

Bc. Markéta Pikalová
MŠ Ledvice

V době dovolené v Mateřské škole 
Hostomice byla provedena částeč-
ná výměna oken v přízemí budovy. 
Původní okna z dob výstavby školky 
byla již v havarijním stavu a nebylo 
možné je nadále používat. Tato výmě-
na byla financována městysem Hos-
tomice, ale také finančním darem od 
Kongresového centra ILF a.s. Za tuto 
pomoc děkujeme a jsme rádi, že při-
spěla k potřebné věci.

Ivan Holata, starosta Hostomic

Ke konci prázdnin jsme otevřeli pro 
odrostlejší děti a dospělé workou-
tové hřiště na travnaté ploše vedle 
fotbalového hřiště. Na workoutové 
hřiště se nám podařilo získat dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 
rádi bychom tento areál i v budoucnu 
chtěli využívat pro sportovní aktivitu 
všech věkových kategorií, neboť fit-
ness prvky, které jsme letos doplnili, 
jsou i pro starší věkovou skupinu.

Chtěli bychom poděkovat společnosti 
Petr Arpáš s.r.o. za dobrou spolupráci 
a jednateli této společnosti panu ing. 
Stanislavu Karlovi MBA, za finanční 
dar, který byl použit na letní mini tá-
bor do Opárna a dětem do mateřské 
školky na zakoupení nových nauč-
ných pomůcek.
Naším cílem je děti i dospělé přimět 
ke zvýšenému pohybu v přírodě.

Zdeňka Fritscherová , Ledvice 

práci, kterou pro nás vykonala. Pro 
děti, pro vás rodiče a samozřejmě pro 
školu. Přejeme jí hodně zdraví, aktivní 
a pozitivní přístup k její další životní 
etapě. Na pozici kuchařky nastoupi-
la nová paní, které přejeme úspěšné 
zapracování a začlenění do kolektivu 
skvělých pracovníků naší školy.
A co vám popřát na závěr? Přejeme 
vám všem příjemný a sluníčkový 
podzim, plný optimismu a radosti. 
Nenechte se strhnout politickými 
debatami, strachem o „budoucnost 
lidstva“, o volby. Strach vyvolávají ně-
kteří politici proto, aby nás mohli lépe 
ovládat. Žijte prostě podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí.

Mgr. Aleš Žák
ředitel ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice

lina, oken, nábytku, osvětlení, malo-
vání tříd a chodeb a podobně. Také v 
naší škole probíhaly práce na zlepšení 
interiérů školy tak, aby žáci do nového 
školního roku nastoupili do hezkého 
prostředí, ve kterém se budou cítit 
bezpečně. Opravili jsme topný sys-
tém, zrekonstruovali dva záchody ve 
staré budově školy, vyměnili osvětlení 
ve dvou třídách, vymalovali chodby v 
hlavní budově, instalovali videotele-
fon na hlavní vchod do nové budovy, 
vybudovali boční vchod na pozemek 
sousedící se starou budovou školy, 
který na jaře 2019 začneme revitali-
zovat a připravíme tam prostor pro 
aktivní pohyb dětí, hlavně těch, kteří 
navštěvují školní družinu. V rámci 
svých personálních i finančních mož-
ností jsme toho stihli opravdu hodně. 

Slavnost ke 140. výročí 
založení SDH Měrunice

Obec Měrunice a SDH Měrunice 
společně pořádali hasičské slavnosti 
při příležitosti 140. výročí založení 
SDH Měrunice. Ke spanilé jízdě z 
Měrunic do Žichova a zpět se přidali 
jednotky hasičů z Libčevsi, Hrobčic, 
Košťan, Duchcova, Zabrušan, Sobě-
druh a Černošic - Mokropsy.  
Oslavit výročí spolu se sborem dobro-
volných hasičů přijeli také hosté, a to 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček, který poděkoval hasičům za 
jejich práci. Ředitel HZS ÚK plk. Ing. 
Roman Vyskočil a ředitel územního 
odboru Teplice HZS ÚK Ing. Adolf 
Langer poděkovali členům výjezdní 

jednotky za pomoc profesionálním 
hasičům při likvidaci mimořádných 
událostí.  Starostka OSH Teplice Vie-
ra Nejedlá udělila členům SDH Mě-
runice čestná uznání. Stanislav Kasl, 
starosta SDH Měrunice, udělil čestná 
uznání za činnost ve sboru. Starostka 
obce Jitka Nová poděkovala členům 
výjezdní jednotky za jejich dosavadní 
aktivní činnost při výjezdech a za spo-
lupráci s obcí. Dále poděkovala čle-
nům sportovních družstev žen, mužů 
a mládeže SDH Měrunice za jejich 
reprezentaci obce Měrunice v požár-
ním sportu. SDH Měrunice obdržela 
od obce Měrunice slavnostní stuhu k 
založení SDH. 
Byl odhalen nový znak hasičů a spolu 
s novým praporem byl předán sboru. 
Po slavnostním zahájení se postarala 
o zábavu skupina Wanastowi Vjecy 
Revival. 
Po skončení koncertu si mohli ná-
vštěvníci slavností prohlédnout 
hasičskou techniku. Slavnosti byly 
ukončeny taneční zábavou s kapelou 
Náhodná šance a ohňostrojem.

Jitka Nová, starostka obce Měrunice



10 KULTURA 12. ŘÍJNA 2018

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Téma pro říjen zní: 100 let republiky - jak jsme žili?
Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 25. října 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 listopadovém 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 Můj koníček se stala Jana Kučerová z Bíliny. Zaslala fotografii s textem: 
Mým koníčkem je samozřejmě fotografování, druhým koníčkem je olejomalba. Maluji horu Bořeň, která 
je hlavním symbolem našeho města, a to ve všech ročních obdobích i v meziobdobích. Svému oblíbené-
mu stromu pod Bořněm přezdívám Frňákovník. Stále tam ještě stojí, avšak nyní jej již ohrožuje zástavba 
nových rodinných domů. 

Děkujeme všem účastníkům soutěže za zaslání fotografie.

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. 

Lidé pomohli zdokumentovat historii Bíliny

V září se ve Výstavní síni U Kostela 
uskutečnila vernisáž výstavy k výročí 
1025 let od první písemné zmínky o 
Bílině. “Výstava je pro město Bílina 
velmi důležitá a  významná. Je zde 
zachycena řada zajímavých událostí, 
na které si lidé jistě rádi zavzpomína-
jí. Navíc se mnozí z návštěvníků na 
výstavě sami podíleli, zapůjčili nám 
dobové předměty, kroniky nebo své 
fotografie. Za to jim velmi děkujeme,” 
uvedla při vernisáži výstavy první 
místostarostka města Vendula Vodič-
ková. Samotná výstava probíhala pro 
svou rozsáhlost i v Galerii Pod Věží a 
setkala se s velkým zájmem veřejnosti. 
S nápadem na uspořádání výstavy s 
využitím fotografií z městských kro-

nik přišla za kronikářkou města Ive-
tou Richterovou vedoucí Kulturního 
centra Bílina Martina Tuháčková. 
Před oběma autorkami stál zajímavý, 
ale  těžký úkol - vybrat ty nejzajíma-
vější snímky z  obsáhlého archivu 2 
500 fotografií. Dále následovala výzva 
bílinským občanům, aby se podíleli na 
tvorbě výstavy dobovými předměty 
vztahujícími se k Bílině. Odezva byla 
vynikající, o čemž svědčí  řada expo-
nátů, které výstavu výrazně obohatily. 
Vyloženými raritami byly například 
lahve od mléka s reliéfem Bořně, 
původní raznice etiket na Bílinskou 
kyselku a pastilky z ní vyráběné, piv-
ní etikety, účtenky a reklamní cedule  
z bílinského pivovaru. Dále to byl tře-

ba „hlavičkový papír“ z bývalé sklár-
ny Engels v Důlní ulici, kterou vlast-
nila francouzská firma nebo lékařský 
deník z roku 1936, který dostávali 
klienti bílinských lázní jako reklamní 
předmět. Podařilo se zapůjčit také so-
kolské a baráčnické kroje, hornickou 
uniformu se „štajgrovskými holemi“ 
a koženou helmou, nádherné dobové 
hasičské přilby a mnoho jiných. 
Unikátní snímky, jako například za-
sypávání radovesického kostela při 
likvidaci obce, která musela ustoupit 
těžbě uhlí, bylo možno shlédnout  
v Galerii Pod Věží. Zde byla umístě-
na část výstavy s tématikou hornictví 
a doplnily ji ještě výtvarné práce dětí 
z bílinských základních škol. Velký 

ohlas měla i expozice v přední části 
Výstavní síně U Kostela, kterou vy-
tvořil Historický spolek města Bíliny. 
Tato organizace působí v Bílině již 
10 let a byla také přizvána jako další 
autor ke spolupráci. Vchod proměni-
li členové spolku na vojenský bunkr  
z první světové války, byla zde maketa 
havarovaného letadla a velkoplošný 
obraz s vojenským bojištěm. O tom, 
že se výstava líbila, svědčí i pochvalné 
zápisy v knize návštěv. Chtěli bychom 
touto cestou ještě jednou poděkovat 
bílinským občanům za spolupráci na 
výstavě a zájem, jaký jsme mezi lidmi 
vzbudili.

 Iveta Richterová
Odbor školství, kultury a sportu  
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Čtenářská soutěž Lovci perel opět začíná

Děti se v knihovně
vypraví za poznáním

Soutěž Léto s knihou 
již zná svého vítěze

V říjnu 2018 se v Městské knihovně 
Bílina a pobočkách opět rozehraje 
čtenářská soutěž Lovci perel.
Soutěž je lovcům perel již dobře zná-
má. Každý lovec přesně ví, jak perlu 
ulovit. Čtenář - lovec musí správně 
odpovědět na zadaný set otázek týka-
jící se obsahu knihy. Za každý úspěšně 

Městská knihovna Bílina zve své dět-
ské čtenáře na nový objevitelský cyk-
lus s názvem Výpravy za poznáním.
Jednou za měsíc se společně vydáme 
do neprobádaných krajin naučné lite-
ratury. Objevíme a osvojíme si infor-
mace na zadané téma. Dohledáme si 
všechna důležitá fakta v naučné litera-
tuře. Posbírané informace si ověříme 
kvízem.
První výprava nás seznámí s obry pra-
věkého světa. Seznámíme s dinosau-

Celé léto čtenáři Městské knihov-
ny Bílina soutěžili ve fotografické 
soutěži s názvem Léto s knihou. 
Letní počasí se přímo zlomilo v 
podzimní. Nastal čas ukončit nejen 
léto, ale také soutěž. V pondělí 24. 
září zasedla (ne)odborná porota a 
jednomyslně se shodla na vítězném 
snímku.

zodpovězený set si úspěšný lovec do 
své pokladničky vloží perlu. Ten, kdo 
bude mít perel nejvíce, je vítěz.
Pro velký zájem jsme v letošním roce 
soutěž rozšířili o knihy pro čtenáře 
II. stupně. Je připravena celá paleta 
literárních žánrů. Na ulovení čeka-
jí například příběhy od autorky J. 

ry! Jak dobře je znáte? Víte, jak dlouhý 
je například tyranosaurus? Kolik váží 
kaudipterix? Kde žil deinonychus? 
Víte, co obědval argentinosaurus?
Vážně to nevíte? Tak víte co? Přijďte 
nahlédnout ve středu 24. října 2018 
do říše dinosaurů do dětského oddě-
lení městské knihovny. Věřte, bude to 
zábava!

Alena Hubáčková
MěK Bílina

Vítězem se stala Daniela Endršto-
vá s romantickým zátiším. Srdečně 
gratulujeme!
Tým Městské knihovny Bílina se 
těší na další ročník soutěže.

Alena Hubáčková
MěK Bílina

K. Rowlingové Fantastická zvířata a 
kde je najít nebo kniha Harry Potter 
a princ dvojí krve. K mání jsou série 
jako Volání sirény nebo Podzemí. Ne-
chybí komiksový bestseller Úsměv. K 
přečtení zve dívčí román První stří-
brná kniha snů. Úspěšným lovcům 
minulého školního roku připomínám 

uplatnění poukázky na roční zápisné 
zdarma, které jim knihovna udělila 
při slavnostním vyhlašování v červ-
nu. Nejenže nenecháte roční zápisné 
propadnout, ale také vás ráda opět 
uvidím. 

Alena Hubáčková
MěK Bílina

INZERCE
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BÍLINSKÉ SLAVNOSTI 
- DEN HORNÍKŮ

Foto: Martina Aubrechtová, Pavlína Nevrlá
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Mezi tanečníky se vrací Petra Běláčová, 
pro žáky připravuje zajímavé novinky

Děti i dospělí, chlapci i dívky se v 
Základní umělecké škole Gustava 
Waltera v Bílině učí tančit. Vnímat 
hudbu, prožívat tanec. Vzdělání v ta-
nečním oboru nemá jako svůj hlavní 
cíl vychovat tanečníky, ale nabídnout 
možnost pohybu, strávený čas s lidmi 
se společnými zájmy i zábavu a pro 
děti hru. “Když přijímáme nového 
člena, není rozhodující, zda má talent, 
ale musí mít zájem, tanec ho musí 
bavit. Při přijímacích zkouškách se 
zaměřuji právě na toto. Také musí být 
ochotný se učit nové věci. Když se tyto 
podmínky skloubí, můžeme pomoci 
vychovat dobrého tanečníka nebo i 
budoucího učitele tance,” uvedla uči-
telka tanečního oboru Petra Běláčová, 
která se výuce věnuje patnáct let a pů-
sobila v baletních souborech několika 
státních divadel. 

V září se s tanečním oborem se-
znamovaly děti z mateřských škol. 
Lektorka pro ně připravila zábavnou 
vyučovací hodinu, při které si děti vy-
zkoušely různé druhy jednoduchých 

tanců, prohlédly si prostředí taneč-
ního sálu, dívky si mohly obléknout 
baletní sukničku. “Děti někdy netuší, 
jak taková hodina vypadá. Mohou si 
myslet, že je to něco, co by nezvládly 

a proto se třeba bojí říci rodičům, že 
by k nám chtěly chodit. Nyní vědí, že 
naše hodiny jsou hravé, zábavné a ve 
velmi přátelském kolektivu,” popsala 
Petra Běláčová. Učitelka se do bílin-
ské umělecké školy vrátila po tříleté 
mateřské dovolené. “Chtěla bych 
navázat na tradici velkých předsta-
vení, například před Vánocemi nebo 
koncem školního roku. Pro své žáky 
mám připravenou řadu nových, za-
jímavých choreografií a projektů,” 
dodala. 
Taneční obor se zabývá všemi druhy 
tanců, od klasického po moderní, tře-
ba i stylem contemporary, ve kterém 
se kloubí více stylů. Prostor dostanou 
sóloví tanečníci i skupiny. Mohou se 
pak účastnit i různých soutěží.
Přihlásit dítě do výuky tance mohou 
jejich rodiče po celý školní rok. Stačí v 
základní umělecké škole vyplnit při-
hlášku a absolvovat přijímací zkouš-
ku. Stejná pravidla platí i pro dospíva-
jící či dospělé. 

Pavlína Nevrlá

Nizozemská společnost Snoeks Automotive se zabývá přestavbami 
užitkových vozů. V pobočce v Krupce probíhá kompletace výrobků 
určených pro tyto přestavby.

Na Teplicku společnost působí již 16tým rokem. Od roku 2013 sídlí 
společnost v CTParku v Krupce, kde koncem roku 2017 otevřela již 
druhou skladovací halu.

Díky novým projektům hledáme nové kolegy.

www.snoeks.com www.facebook.com/snoekscz

OPERÁTOR VÝROBY
SKLADOVÝ DĚLNÍK
KONTROLOR KVALITY

 

MODERNÍ ČISTÉ NEHLUČNÉ PROSTŘEDÍ
DVOUSMĚNNÝ PROVOZ (6:00-14:00, 14:00-22:00)

HR@Snoeks.com
Tel.: 477 101 210
CTPark Krupka – Kateřinská 103, Nové Modlany

KONTAKT
•
•
•

•
•

10 000,- NÁSTUPNÍ BONUS
1 000,- PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
120-150,- KČ/HOD

INZERCE



Základní škola Lidická oslavila 95 let
Dne 2. září uplynulo 95 let od otevření základní školy v Lidické ulici, první české školy v Bílině. Za tu 
dobu prošly její branou tisíce žáků, z nichž jsou již dnes rodiče, prarodiče i praprarodiče současných 
žáků.
Na svá školní léta si mohli pamětníci zavzpomínat v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl 12. 
září. Po celý den přicházeli naši bývalí žáci i učitelé si prohlédnout kroniky a fotografie z let minulých 
i současných a prohlédnout si novou podobu školy. Průvodci jim byli žáci 9. ročníku a učitelé. Od-
poledne se sešli bývalí i současní pedagogičtí pracovníci, aby zavzpomínali na léta své pedagogické 
praxe. Celý den byl krásný a nesl se v duchu vzpomínání a radosti ze společného setkání spolužáků, 
kolegů nebo žáků s učitelem nebo nalezení své stopy v kronikách školy, fotografiích tříd a pedago-
gických sborů. Zajímavé bylo srovnání pamětníků prohlížející si fotografie ze šedesátých let a žáků 
školy, kteří si prohlíželi kroniky a fotoknihy ze svých mladších školních let. Každý si zde našel to své.
Jsme moc rádi, že se všem oslavy líbily. Bylo to jen malé připomenutí bohaté historie školy. Mno-
hem větší oslavy nás čekají v roce 2023 až dovršíme 100 let.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým kolegům za přípravu oslav a městu Bílina za finanč-

ní podporu. Panu Matějkovi děkuji za staré fotografie školy a jejího okolí, které budou cennou součástí naší archivní sbírky. Děkuji všem, kteří nás 
navštívili, za milá slova a uznání, kterých se nám dostalo. Moc si toho vážíme.
Přeji nám hodně energie a sil do dalších školních let a všem hodně zdraví, abychom se šťastně za pět let shledali při významném jubileu školy.

Marie Sechovcová
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Užívali si krásného počasí venku

Školku vyrobili z papíru

Hry budou bezpečnější

ZŠ Lidická obdržela stavebnici 
od Severočeských dolů

Děti z mateřské školy Sí-
bova využívají krásného 
počasí ke svým hrám na 
školní zahradě.

Jiřina Ondráková, MŠ Síbova

Děti z Mateřské školy Sí-
bova si z papíru složily a 
nakreslily naší školku, kde 
se po prázdninách opět 
setkaly se svými kamará-
dy.

Jiřina Ondráková
MŠ Síbova

V našich mateřských školách nám jde 
především o bezpečnost dětí. V letoš-
ním roce jsme zapojili investiční fond 
na vytvoření bezpečné dopadové plo-
chy okolo sestavy se skluzavkou na 
školní zahradě Maxe Švabinského. 
Děti budou moci využívat většího 
prostoru školní zahrady a mnohem 
bezpečněji.

Ladislava Pěchová
ředitelka MŠ M. Švabinského

Ředitelka ZŠ Lidická Marie Sechovcová převzala interaktivní dřevě-
nou stavebnici od zástupce Severočeských dolů Rudolfa Kozáka, ře-
ditele Úseku strategie a komunikace. Předání se uskutečnilo přímo 
mezi žáky za přítomnosti místostarostky města Venduly Vodičkové, 
vedoucí odboru školství Evy Böhmové a Otakara Vomasty, specia-
listy komunikace Severočeských dolů. Spektrum využití stavebnice 
je široké. Rozvíjí kreativitu žáků, motorické dovednosti a přispívá k 
jejich polytechnické výchově. Stavebnice obdržely v květnu i ZŠ Za 
Chlumem a ZŠ Aléská.
Děkujeme tímto Severočeským dolům za přínosný dar, který najde 
své využití ve výuce i ve školní družině.

Marie Sechovcovábilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Víte, že ...
... bílá čokoláda je bílá, protože neobsahuje kakaovou hmotu? Jejím základem je jen kakaové máslo, dále sušené mléko či smetana a samozřejmě cukr.
... první a zatím jedinou vítězkou dostihového závodu Velká pardubická se 17. října 1937 stala komtesa Marie Immaculata Brandisová, známější jako Lata 
Brandisová z rodu Kinských? Sklidila obrovské ovace.
... společnost Sanofi Pasteur je největším výrobcem lidských vakcín na světě? Každý rok z ní odchází více než 1,6 miliardy dávek vakcín. To umožňuje 
očkovat asi 500 milionů lidí světa.
... fotopast v bývalém vojenském prostoru v Milovicích zachytil fenu šakala, která právě kojila mládě? Je to první důkaz rozmnožování této šelmy (Canis 
aureus) u nás.

Úkoly
Jaký významový rozdíl je mezi větami?
1. Otec přišel s oběma svými dětmi. 2. Otec přišel se dvěma svými dětmi.

Znáš některá slova složená jen ze souhlásek?
Závod
Pokud při závodu předběhneš druhého závodníka v pořadí, tedy pokud předběhneš závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budeš?

Barvomluva
hnědá – střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty
a pořádku, domova, tradice

Řešení na str. 24                                                                                                                                                                                                                                                                   připravil Mgr. Pavel Pátek
 

Pod rukama malých malířů vznikala 
sluníčka

Žáci absolvovali cvičení v přírodě V mateřské škole 
je nám fajn

Děti poznávají svou školku

Děti z Mateřské školy Aléská si vyzkoušely první malování. Moc se 
snažily.                                                   Růžičková Eliška, učitelka MŠ

V září vyrazili všichni žáci Základní školy Za Chlumem do přírody. 
Vydali se na náročný, ale zajímavý pochod, jehož cílem bylo zvýšit 
kondici dětí, rozvíjet orientaci a poznat okolí s faunou a flórou Ra-
dovesické výsypky.
Akci s názvem Cvičení v přírodě pro nás připravily Severočeské 
doly Bílina, a.s. Na dvanácti stanovištích se žáci mohli setkat s 
největšími odborníky ve svém oboru, a to nejen v rámci SD, ale i ve 
světovém měřítku, například s geologem Zdeňkem Dvořákem, kte-
rý je z hlediska mineralogie a geologie osobností světového formá-
tu nebo s Miroslavem Horákem, jenž patří k absolutní špičce v ČR 
v oblasti ornitologie. Dále se přidal Český rybářský svaz, Bílinská 
přírodovědná společnost, MS Bořeň Bílina, Odborová organizace 
číslo 1 PS Dolů Bílina, Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kra-
je a SDH Duchcov.
Obloha byla sice zamračená, a občas i trochu zapršelo, ale děti si 
cvičení užívaly - nadšeně chytaly ryby, střílely na terče, sledovaly 
ukázku výcviku záchranářských psů, házely granátem, plnily úkoly 
ze zdravovědy a podobně. Na konci trasy na ně čekalo auto SD 
Bílina plné malých dárečků, a tak za svoji dopolední námahu získal 
každý drobnou odměnu.
Mapu s vyznačenou trasou a popisem všech stanovišť si můžete 
prohlédnout na fotografii.
Všem organizátorům akce děkujeme za zajímavé dopoledne plné 
aktivních zážitků.                   Mgr. Andrea Pavlíčková, ZŠ Za Chlumem

Děti z mateřské školy Aléská 
si užily začátek školního roku.  
Připravené pro ně byly zajímavé  
a zábavné hry. 

Eliška Růžičová

Děti z Mateřské škole Žižkovo údolí si první dny užívaly. Poznáva-
jí nové kamarády, paní učitelky i hračky. Ráno ještě občas kápne 
nějaká ta slzička, ale ta brzy oschne a den je plný úsměvů a her.

učitelky MŠ
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Julius Sivák: Někteří vědí, že tu dlouho 
nezůstanou, a tak jim na pravidlech nezáleží

Osmým rokem potkávají obyvate-
lé Bíliny v ulicích města Asistenty 
prevence kriminality. Díky dotaci 
z Programu prevence kriminality 
2018 Ministerstva vnitra ČR se s 
nimi budou setkávat i nadále. Slovo 
prevence v názvu tohoto povolání 
je velmi zásadní, právě předcháze-
ní kriminálnímu chování je hlavní 
náplní jejich práce. “A to hlavně 
prostřednictvím komunikace,” do-
dává preventistka Městské policie 
Bílina Radka Jarošová a reaguje 
tím na časté stížnosti obyvatel, kte-
ří asistentům vytýkají, že se “pořád 
na ulici s někým vybavují”. Nená-
silnou formou vychovávají lidi, 
seznamují je s vyhláškami města, 
hlídají bezpečí dětí, pomáhají za-
chraňovat životy, ale hlavně každý 
den mluví s lidmi - dětmi, mladist-
vými, rodiči, seniory. Naslouchají 
jejich problémům, radí jim, po-
můžou nebo zprostředkují pomoc. 
Znají město, znají lidi, bývají vzo-
rem i terčem nadávek. Před šesti 
lety se stal takzvaným Ápékáčkem 
i Julius Sivák, bílinský rodák, který 
má své město rád a každý den se 
snaží, aby bylo lepším.
 
Zavzpomínejte na své začátky 
v zaměstnání Asistenta prevence 
kriminality. Jak jste se jím vůbec 
stal?
 
Když jsem se dozvěděl, že bych ta-
kovou práci mohl vykonávat, zkusil 
jsem to. Není to práce snadná, ale 
nikdy jsem svého rozhodnutí neli-
toval, zcela mě naplňuje. Ihned po 
nástupu mě a kolegy čekalo tříden-

ní školení. Vzpomínám si, že tam 
pro mě bylo snad všechno nové, 
lektor nás učil, jak máme reagovat 
v různých případech, jak s lidmi v 
klidu mluvit, jak je důležité se ovlá-
dat a zvládnout svoje emoce. Sa-
mozřejmě jsme se naučili vyhlášky 
města, při dalších školeních pak 
první pomoc, finanční gramotnost, 
právní minimum a další. Bylo toho 
celkem hodně. 
 
V úvodu jsem použila spojení 
“vychovávají lidi”. Je to skutečně 
tak?
 
Je, ale ne formou represe, jak si to 
lidé někdy představují. Naopak, 
vychováváme formou motivace a 
nikoho nenutíme. Je na každém, 
zda bude pít alkohol na veřejnosti i 
přesto, že mu řekneme, že tím dává 
špatný příklad dětem, které si vedle 
hrají. Upozorníme ho na následky 
jeho chování, a to nejen ty práv-
ní, ale i lidské, a když se rozhodne 
pokračovat, za porušení vyhlášky 
přijde represe od strážníků. Snaží-
me se preventivně působit na lidi, i 
když žádnou vyhlášku nebo zákon 
neporušují. To jsou možná někte-
ré z těch situací, kdy si ostatní lidé 
myslí, že se s někým jen vybavuje-
me. To není pravda. Často se s lid-
mi bavíme o různých možnostech, 
třeba při výchově dětí, někdy ani 
neví, že jejich činnost je vyhláškou 
zakázaná, tak jim vše vysvětlujeme. 
Zároveň posloucháme, co je tíží, s 
čím by chtěli pomoci. Komunikace 
s lidmi nám velmi pomáhá poznat 
problémy v lokalitách nebo aktuál-
ní atmosféru.
 
Jak na to lidé reagují?
 
Jak kdo. Kdo chce, nechá se změnit, 
ale kdo nechce, nezmění se. Musí-

me s nimi pracovat dlouhodobě, 
ale o to je pro nás příjemnější, když 
pak vidíme změnu. Jde to pomalu, 
ale výsledky jsou.

Mají vás děti jako vzor?
 
Do očí nám to děti neříkají, ale do-
stanou se k nám informace, že jsme 
pro děti vzorem v tom, že žijeme 
spořádaný rodinný život, chodíme 
pravidelně do práce, nepijeme al-
kohol na veřejnosti, neděláme ne-
pořádek. Myslím, že pro ně vzorem 
jsem. Tím, že mě znají, tak sami lidi 
vidí, jak jsem se změnil za dobu, co 
tuto práci vykonávám. Práce mě 
naplňuje. Lidé vidí, že nežijeme ze 
dne na den, že jsme zodpovědní 
sami za sebe, za svá rozhodnutí.
 
Jak vypadá váš běžný pracovní 
den?
 
Na ranní směnu přijdeme do prá-
ce a seznámíme se s aktuální ná-
plní. Například jdeme ve dvou do 
školních autobusů, tam hlídáme, 
aby se děti chovaly slušně k sobě i 
ostatním cestujícím. Vystupujeme 
u školy a opět dohlížíme, aby ne-
docházelo k různým nešvarům. Na 
Pražské se stávalo, že děti ničily fa-
sády domů, dělaly nepořádek nebo 
kouřily před školou. Musíme tedy 
zajistit, aby k tomuto již nedochá-
zelo. V tu dobu jiná dvojice asisten-
tů dohlíží u přechodů. Po uzavření 
škol přecházíme na jiná místa, kde 
například kontrolujeme dětská hři-
ště, jestli tam nejsou rozbité herní 
prvky. Rozhlížíme se také po pova-
lujících se injekčních stříkačkách, 
které buď sbíráme sami do speci-
ální nádoby nebo zavoláme hlídku 
strážníků. Upozorňujeme i na chy-
bějící kanalizační poklopy, rozbité 
ploty, zábradlí. V době, kdy děti 
opouštějí školu, dohlížíme opět na 
správné chování a také na bezpeč-
nost při přecházení silnice. Poté se 
vydáme podle rozpisu například na 
nádraží. Tam se setkáváme nejčas-
těji s porušováním zákazu kouře-
ní. Také tam trochu usměrňujeme 
chování dětí, které se někdy chovají 
příliš hlasitě nebo nedávají pozor 
na silnici. Odpolední směna začíná 
zase dohlížením na bezpečí dětí u 
škol i u přechodů. Poté se rozejde-
me po městě a opět kontrolujeme 
hřiště, dodržování veřejného po-
řádku, vyhlášek a podobně.
 
Při každé směně má asistent stej-
nou náplň práce nebo se mění?
 
Každá směna je jiná. Mění se slože-

ní dvojic i náplň práce. Reagujeme 
na aktuální situace, máme zpětnou 
vazbu od lidí, takže když si napří-
klad strážníkům nebo nám stěžují 
lidé, že děti dělají nepořádek v jiné 
části města než u školy, vystoupí-
me o zastávku dříve a kontroluje-
me daný úsek. Když se tam situace 
uklidní, zase řešíme problémy jin-
de. Náplň práce se mění i s ročním 
obdobím, na podzim kontrolujeme 
hřbitov, přes léto koupaliště, před 
Vánoci obcházíme parkoviště u ob-
chodů, aby nedocházelo k vykrádá-
ní aut a podobně. 
 
Znají vás školáci, obrací se na vás 
s nějakými problémy?
 
Samozřejmě znají. My s nimi vždy 
prohodíme pár slov, zeptáme se, jak 
bylo ve škole. Tento kamarádský 
vztah je důležitý, protože když nás 
vidí a znají, tak si sami uvědomí, že 
se třeba chovají nevhodně a uklidní 
se. Dobře vědí, že se na nás mohou 
obrátit s nějakým problémem, že 
jim pomůžeme nebo poradíme. 
 
Je výhodou, když asistent zná 
lokalitu, kde pracuje?
 
Určitě je. Známe místa, kde lidé 
často dělají nepořádek, vyhazují 
tam odpad na ulici, takže tam cho-
díme častěji, známe třeba i obyva-
tele, kteří nepořádek dělají, může-
me s nimi tedy pracovat. Ale vždy 
to není jen o prevenci, přestože ta 
je hlavní náplní naší práce. Nedáv-
no jsem vypozoroval nefungující 
rodinu, která se řádně nestarala o 
své děti, takže jsme na to upozor-
nili příslušné orgány. Člověk, který 
lokalitu nezná, by si toho třeba ani 
nevšiml. 
 
Je pravdou, co se říká, že největší 
problémy činí nově příchozí lidé, 
zatímco s takzvanými starousedlí-
ky velké problémy nejsou?
 
Ano, to je pravda. Lidé, kteří tu žijí 
dlouhodobě, znají vyhlášky, znají 
strážníky i nás a nemáme s nimi 
větší problémy. Horší je to s nově 
příchozími. Těm neustále opaku-
jeme, co se v Bílině smí a nesmí, 
někteří ale vědí, že tu dlouho ne-
zůstanou, a tak jim na dodržování 
pravidel nezáleží a neustále je po-
rušují. Když se nám aspoň trochu 
podaří vysvětlit jim, jak se u nás 
mají chovat, tak se přestěhují a při-
jdou noví. A vše se opakuje.

Pavlína Nevrlá
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Informační centrum v Elektrárně Ledvice 
navštívilo v letošním roce více lidí než loni 

Poštolku zlákala rozhledna na věži

Zajděte na hamburger či hotdog do nového občerstvení

Hned dvě místa Skupiny ČEZ, kte-
rá jsou na severu Čech středem 
zájmu milovníků industriální tu-
ristiky či školních exkurzí, mají 
našlápnuto k novému celoročnímu 
návštěvnickému rekordu. Jak In-
formační centrum Elektrárny Led-
vice, tak i vodní elektrárna Střekov 
na řece Labi již loňskou návštěv-
nost pokořily. Během prvního po-
loletí si  severočeské výrobní zdroje 
energie a tepla prohlédlo více než  
5 500 návštěvníků z různých míst  
v ČR i zahraničí.
Návštěvnost Informačního centra 
Ledvice, v němž se lze seznámit  
s historií, současností i budouc-
ností klasické energetiky od vzniku 
uhlí až po rozsvícení žárovky v bytě, 
čítá za první půlrok 2 613 osob. Na 

Pohledu „jen“ z výšky 140 metrů 
se zachtělo letos narozené poštolčí 
slečince, která vletěla do prosklené 
vyhlídky rozhledny umístěné na 
pravé podpůrné věži kotelny No-
vého zdroje v Elektrárně Ledvice.  
Zatímco dovnitř trefila poštolka 
bez problémů, neboť ji zřejmě na-
vigoval díky klimatizaci chladnější 
vzduch proudící otevřenými dveř-
mi směrem ven na vyhlídkový 
ochoz, cestu do volné přírody se jí 
již nalézt nepodařilo.
Poštolka krytá z jedné strany kovo-
vým nosníkem se choulila u skle-
něné stěny a bylo jí zcela jedno, že 
kolem ní právě prošla první čtvr-
teční skupina zájemců o výstup na 
rozhlednu. Očividně tak čekala na 
pomoc. Vzhledem k tomu, že Sku-
pina ČEZ se zvláště na severu Čech 
aktivně podílí na záchraně sokola 
stěhovavého, nebyl problém při-

ze škol v okolních městech a ob-
cích, ale i vzdálenějších, například 
v Praze, Děčíně a Litoměřicích, se 
totiž od dubna rozrostla o ty, kteří 

výtahem a následně se ještě podí-
vala do Informačního centra kla-
sické energetiky, kde ji Jiří Vaník 
také okroužkoval. Poté už jen před 
infocentrem následovalo rozevření 
rukou, lehký výhoz do vzduchu, 
svobodné roztažení křídel, půl-
kruhový průlet nad parkovištěm a 
zmizení kdesi v dáli směrem k Led-

konci června tak již byla pokořena 
celoroční návštěvnost 2017 (2 557 
osob). Skladba návštěvníků složená 
tradičně ze žáků a středoškoláků 

volat nejbližšího ornitologa, kon-
krétně Jiřího Vaníka z odboru ži-
votního prostředí MěÚ Bílina, kde 
má na starost vodní hospodářství a 
myslivost.
Nejdříve trochu vyplašená samička 
poštolky obecné si po odchytu spo-
kojeně hověla v jeho ruce, přičemž 
dolů z rozhledny absolvovala cestu 

si chtěli Elektrárnu Ledvice a kra-
jinu kolem ní prohlédnout z výšky 
140 metrů. Oficiální rozhledna na 
nejvyšší industriální budově v Čes-
ké republice tak jen za 2,5 měsíce 
svého provozu přilákala více než  
2 000 osob. „Rozumí se, že všichni 
návštěvníci absolvují i prohlídku 
infocentra, včetně možnosti zhléd-
nutí 3D filmu o geologické historii 
planety Země a výrobě elektrické 
energie,“ poznamenala Jana Mu-
raňská, recepční informačního 
centra. Jak dodala, ze zahraničí při-
jeli hosté z Číny, Srbska a sousední-
ho Německa. 
 

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní  

a střední Čechy

vicím. Jiří Vaník byl přitom spo-
kojený: „Bylo to krásné a na první 
pohled zdravé letošní mládě. Snad 
se mu povede ve volné přírodě co 
nejlépe.“ Jak ještě dodal, dolů před 
elektrárnu ji snesl úmyslně. „I když 
během odchytu projevila snahu 
popoletět a roztáhla v pohodě kříd-
la, nemohl jsem riskovat, že po vy-
hození do vzduchu by sebou lidově 
řečeno práskla o zem. Ať už vlivem 
stresu, únavy či nějakého skrytého 
poranění. Pokud by se tak stalo při 
jejím vypuštění od infocentra, ne-
byly by následky fatální, takže bych 
ji odvezl tam, kde by se o ni dobře 
postarali,“ uzavřel ornitolog Vaník.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní  

a střední Čechy

Poctivý hamburger z hovězího masa nebo hotdog si mohou lidé dát v nově otevřeném bistru My 
Burger & Hotdog. Provozovna první svého druhu v Bílině byla otevřená v září. “Nabídka burgerů  
i hotdogů bude velmi pestrá, na své si přijdou i vegetariáni,” uvedl provozovatel Petr Mong. Občer-
stvení z čerstvých a kvalitních surovin si lidé mohou objednat i domů, rozvoz po Bílině už funguje. 
My Burger & Hotdog se nachází v ulici Želivského vedle kavárny My Café. Otevřeno je od pondělí do 
čtvrtka od 10 do 21.30 hodin, v pátek a v sobotu od 12 až do 03 hodin a v neděli mezi 12. a 19. hodinou. 
Rozvoz jídel domů je možný vždy od 18 hodin.                                                                                                                (pn)
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ta Bíliny, sazba zůstává ve stejné výši 35 
Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, s 
účinností od 01.01.2019.

Vydala:
  Nařízení města č. 2/2018 Tržní řád.

Vzala na vědomí:
  Plnění usnesení RM, kterým bylo 

řediteli městské policie zajistit častější 
kontroly v sídlišti Za Chlumem v blíz-
kosti základní školy a dětského hřiště 
z důvodu zvýšeného nálezu injekčních 
stříkaček.

  Plnění úkolů ze zápisu RM ze 
14.08.2018.

  Nabídku pana Bc. Petra Tunky na 
odkoupení komunikace a veřejného 
osvětlení a vlastního pozemku pod 
komunikací na p. č. 2085/16 k. ú. Bí-
lina o výměře 349 m2 a ukládá odboru 
nemovitostí a investic postupovat dále 
dle pravidel pro výkup veřejné infra-
struktury.

  Informace AK Kříženecký & part-
neři, s. r. o., o obžalobě ve věci KC Kas-
káda podanou Okresním státním za-
stupitelstvím v Teplicích, vyrozumění 
poškozeného o hlavním líčení, kterého 
se bude AK Kříženecký účastnit a ná-
vrh poškozeného na uložení povinnos-
ti k náhradě škody.

  Zápis z jednání komise pro školství, 
kulturu a sport z 27.08.2018.
Přehled investic do konce roku 2018.

  Informaci o hospodaření města Bíli-
ny za I. pololetí roku 2018.

  Zprávu o výchozím stavu a moni-
torovací zprávu za rok 2017 environ-
mentálního dozoru obcí/měst Bílina, 
Braňany, Duchcov, Ledvice a Marián-
ské Radčice nad provozem lomu Bílina 
Severočeských dolů, a. s., pro období 
2017–2035.

  Přehled docházky jednotlivých čle-
nů na zasedáních ZM Bíliny ve voleb-
ním období 2015–2018.

  Odstoupení paní S. M. od kupní 
smlouvy, jejímž předmětem je prodej 
pozemku p. č. 1191 k. ú. Bílina, jehož 
součástí je stavba domu s č. p. 462 do-
hodou.

  Srovnávací analýzu hospodaření 
města Bíliny za období 2014–2017 a 
nejvyšší stupeň iRatingového hodno-
cení finanční stability obce, kategorie 
A.

  Informace k hodnocení postupu 
při zadávání změny povrchu oproti 
původnímu záměru realizace zakázky 
„Bílina – bezbariérová trasa od nádraží 
ČD k Zelenému domu, I. etapa“.
Dotazy členů ZM, pana Pavla Prchala a 
Ing. Jindřicha Brunclíka, včetně odpo-
vědí na jednotlivé dotazy.

svět“ v celkové výši 679.560 Kč, na zá-
kladě žádosti ředitelky MŠ.
Navýšení rozpočtu MŠ Maxe Švabin-
ského o průtokovou dotaci z MŠMT 
– Operační program Výzkum, vývoj 

Rada města na své 22. schůzi konané 4. září mimo jiné:

Zastupitelstvo města, které se uskutečnilo v 20. září 2018, mimo jiné:

Rada města na své 23. schůzi konané 25. září mimo jiné:

Schválila:
  Přijetí dotace na program Podpora 

prevence kriminality ve výši 124.000 
Kč na projekt „Bílina – Víkendové po-
byty OSPOD“.

  Přijetí finanční částky od Severo-
českých dolů, a. s., jako spoluúčast na 
pořízení změny č. 1 Územního plánu 
Bílina ve výši 36.000 Kč.

  Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem 
824, o částku v celkové výši 69.000 Kč 
na opravu střechy v okolí odpadních 
svodů a výměnu rozvodné skříně.
Navýšení rozpočtu Městské policie 
Bílina ve výši 300.000 Kč na opravy 
městského kamerového dohlížecího 
systému (MKDS).

  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a:

Revokovalo:
  Usnesení ZM, kterým byl schválen 

záměr prodeje vyřazovaného vozidla 
VOLKSWAGEN CADDY 1,6, RZ: 
7U0 5120 (služební vozidlo MP Bílina) 
za cenu dle znaleckého posudku, za 
částku 195.000 Kč vč. DPH.

Schválilo:
  Záměr prodeje vyřazovaného vozi-

dla Volkswagen Caddy 1,6, RZ: 7U0 
5120 (služební vozidlo MP Bílina) za 
sníženou cenu 150.000 Kč, s tím, že v 
případě více zájemců se jedná o prodej 
obálkovou metodou, s vyvolávací ce-
nou 150.000 Kč vč. DPH.

  Přijetí dotace z Integrovaného re-
gionálního operačního programu na 
projekt „Bílina, bezbariérová trasa od 
nádraží ČD k Zelenému domu – I. eta-
pa“ ve výši 3.034.056 Kč.

  Převod finančních prostředků v 
rámci schváleného rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic z akce  „Reko 
Černý kůň“ ve výši 6.000.000 Kč na 
akci „Reko ordinací HNsP“.

  Podání žádosti Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje o úhradu nákladů 
spojených s realizací díla na odstraně-
ní ekologických škod „Obnova silnice 
Bílina – Kostomlaty, II. etapa (napojení 

Schválila:
  Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o 

průtokovou dotaci na projekt „Ptačí 
svět“ ve výši 23.500 Kč a dále o prů-
tokovou dotaci z MŠMT – Operační 

* spolkem LAWEN TENlS KLUB Bíli-
na, z. s, jako příjemcem ve výši 20.000 
Kč na podzimní sportovní soustředění 
dětí a mládeže v roce 2018,
* paní Hanou Lochovskou jako pří-
jemcem ve výši 10.000 Kč na náklady 
spojené s uspořádáním akce „Loch-
nesské hopsání pod Bořní“ v roce 2018 
v Bílině,
* Spolkem Bílina 2006 jako příjemcem 
ve výši 5.000 Kč na pořízení velkofor-
mátových historických fotografií na 
výstavu k 110. výročí počátku stavby 
radnice v Bílině v roce 2018.

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
Hasičským záchranným sborem Ús-
teckého kraje jako obdarovaným a 
městem Bílina jako dárcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního 
daru na zakoupení defibrilátoru s pří-
slušenstvím (oživovacích elektrod) pro 
oživení dospělého člověka a dítěte pro 
potřeby stanice Bílina, Územního od-
boru Teplic, Hasičského záchranného 
sboru Ústeckého kraje, v celkové hod-
notě 50.000 Kč.

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a 
panem Jaroslavem Karáskem jako dár-
cem, jejímž předmětem je přijetí věc-
ného daru pro Pečovatelskou službu 
Bílina ve výši 5.800 Kč, kterým je pro-
fesionální audio systém značky Blau-
punkt, typ Power audio 12 a.

Souhlasila:
  Se zrušením Speciálně pedagogic-

kého centra při Základní škole, Bílina, 
Aléská 270, okres Bílina, příspěvková 

na dopravní síť v Bílině)“.
  Realizaci díla na odstranění ekolo-

gických škod „Obnova silnice Bílina 
– Kostomlaty, II. etapa (napojení na 
dopravní síť v Bílině)“ a závazky obce 
související s realizací díla:
a)    město Bílina se zavazuje k součin-
nosti se zadavatelem a dodavatelem 
prací;
b)    město Bílina se zavazuje dofinan-
covat realizaci díla v případě, že jeho 
část přesáhne rozsah Koncepce řešení 
ekologických škod;
c)    město Bílina se zavazuje k převze-
tí díla, včetně nových movitých věcí a 
nemovitostí a tzv. součástí věci, podle 
§ 120 odst. 1 občanského zákoníku, po 
jeho dokončení do svého vlastnictví;
d)    město Bílina se zavazuje vrátit po-
skytnutou úhradu nákladů na realizaci 
díla v případě, že se dílo (část přesahu-
jící koncepci řešení ekologických škod) 
nebude realizovat v celém rozsahu.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a spolkem Draci Bílina, z. s., jako 
příjemcem, na dopravu na zápasy, po-
platky za rozhodčí a zdravotní službu 
pro mládežnické kategorie v období od 
01.06.2018 do 31.12.2018.

program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v rámci Výzvy Šablony II. na projekt 
„Duhová škola 2018–2020“ v celkové 
výši 1.363.586 Kč, na základě žádosti 
ředitelky ZŠ.

organizace, k 01.10.2018, na základě 
žádosti ředitelky školy.

  S udělením výjimky nad počet dětí 
stanoveného prováděcím právním 
předpisem do výše hygienické kapacity 
Mateřské školy Bílina, Síbova 332, pří-
spěvková organizace, v souladu s § 23 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
dle žádosti ředitelky pro školní rok 
2018/2019 za předpokladu, že toto zvý-
šení počtu není na újmu kvalitě vzdělá-
vací činnosti školy a jsou splněny pod-
mínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

  S realizací projektu s názvem „Ruku 
v ruce hned prozkoumáme svět“, který 
bude realizován na MŠ Čapkova 869, v 
období od 01.09.2018 do 31.08.2020.

  S žádostí S realizací projektu s ná-
zvem „Rozvíjení dovedností a schop-
ností dětí bez i s podporou techno-
logií“, který bude realizován na MŠ 
Maxe Švabinského 664, v období od 
01.09.2018 do 31.08.2020.

Nesouhlasila:
  Se zařazením sociální služby obecně 

prospěšné společnosti PAMPELIŠKA, 
pobočka Českobratrská 46, Teplice, 
do základní sítě sociálních služeb Ús-
teckého kraje na území města Bíliny, 
neboť v současné době je kapacita ve 
městě dostatečná.

Zamítla:
  Návrh na zvýšení sazby měsíčního 

nájemného v bytech ve vlastnictví měs-

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako dárcem a společ-
ností Lesy Sever, s. r. o., jako obdaro-
vaným, jejímž předmětem je finanční 
spoluúčast na opravě hraniční zdi ve 
výši 310.083,31 Kč vč. DPH, což činí 
35 % celkových nákladů na opravu.

  Uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestičního příspěvku 
na opravu kulturní památky v celkové 
výši 116.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a společností Bo-
hemia Healing Marienbad Waters, a. s., 
jako příjemcem, na akci „Restaurování 
středového památníku F.A.Reusse“.

  Pravidla pro převod nemovitých věcí 
z majetku města Bíliny.

  Pravidla podpory výstavby veřejné 
infrastruktury jinými investory.
 
Vzalo na vědomí:

  Splnění usnesení, kterým bylo ve-
doucí finančního odboru uloženo 
upravit směrnici č. 02/2010 o obsah 
výjimek z časového rozlišení a stanovit 
hranici významnosti pro časové rozli-
šení.

  Informace související s ukončením 
volebního období.
Zápis z jednání finančního výboru ze 
dne 17.09.2018

  Navýšení rozpočtu MŠ Čapkova o 
průtokovou dotaci z MŠMT – Operač-
ní program Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní v rámci Výzvy Šablony II. na projekt 
„Ruku v ruce hned prozkoumáváme 
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archeologického výzkumu při akci 
„Revitalizace Mírového náměstí v Bíli-
ně“ do 30.11.2018. 

  Provedení víceprací zhotovite-
lem díla, společností HERKUL, a. s., 
při akci „Rekonstrukce komunikací 
v ulici 5. května“, a to v celkové výši 
204.097,66 Kč včetně DPH.

  Logo Bílinského zpravodaje.
  Prodejní cenu knihy Město Bílina od 

minulosti k dnešku ve výši 200 Kč/ks 
včetně DPH. 

  Prodejní cenu stolních kalendářů 
pro rok 2019 ve výši 50 Kč/ks včetně 
DPH.

Souhlasila:
  S postupem odboru nemovitostí a 

investic a to oslovením specializované 
stavební firmy na výškové práce a na 
montáže vysutého lešení k předložení 
nabídky na akci „Oprava ochozu rad-
niční věže MěÚ Bílina“.

Vzala na vědomí:
  Postup odboru nemovitostí a in-

vestic o postupu přípravných prací na 
opravě kanalizace v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bí-
lina.

  Přehled investic, které budou zreali-
zovány do konce roku 2018.
Zápis z jednání sociálně zdravotní ko-
mise konané 11.09.2018.

a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony 
II. na projekt „Rozvíjení dovedností a 
schopností dětí bez i s podporou tech-
nologií“ v celkové výši 600.898 Kč, na 
základě žádosti ředitelky MŠ.

  Navýšení rozpočtu DDaM Bílina,  o 
průtokovou dotaci z MŠMT – Operač-
ní program Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní v rámci Výzvy Šablony II. na projekt 
„DDM Bílina – Šablony II.“ v celkové 
výši 1.857.692 Kč, na základě žádosti 
ředitelky DDaM.

  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská o prů-
tokovou dotaci – 2. zálohovou platbu 
na projekt Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání „Zlepšujeme kvalitu 
společného vzdělávání“ v rámci Výzvy 
Šablony I. ve výši 561.217,60 Kč na zá-
kladě žádosti ředitelky ZŠ. 

  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská o část-
ku ve výši 15.000 Kč na dopravu a uby-
tování pěveckého sboru Melodica na 
účinkování při vánočních koncertech 
v Praze. 

  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši:
•	 24.500	Kč	mezi	městem	Bí-
lina jako poskytovatelem a spolkem 
Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. 
s, jako příjemcem na úhradu nákladů 
spojených s výměnou podavače koulí 
v roce 2018, na základě žádosti spolku 
Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s.

•	 25.000	Kč	mezi	městem	Bí-
lina jako poskytovatelem a spolkem 

”PRO-AKTIV, z. s.“ jako příjemcem 
na úhradu nákladů spojených s přihlá-
šením, přípravou a účastí příjemce ve 
florbalové soutěži v kategorii mladších 
žáků Krajského přeboru Ústeckého 
kraje v roce 2018, na základě žádosti 
spolku „PRO-AKTIV, z. s.“ 

•	 10.000	Kč	mezi	městem	Bí-
lina jako poskytovatelem a paní Mar-
tinou Aubrechtovou Havlovou jako 
příjemcem na výrobu kapa desek a 
tisk fotografií velkého formátu v roce 
2018, na základě žádosti paní Martiny 
Aubrechtové Havlové. 

•	 9.000	 Kč	 mezi	 městem	 Bí-
lina jako poskytovatelem a ústavem 
EDA cz, z. ú., jako příjemcem, na pro-
jekt „Raná péče pro rodiny dětí se zra-
kovým a kombinovaným postižením 
na území města Bíliny“. 

•	 30.000	Kč	mezi	městem	Bí-
lina jako poskytovatelem a společností 
Krajská zdravotní, a. s., jako příjem-
cem, na projekt „Mobilní hospic Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. 

  Podání žádostí o dotaci ze 78. výzvy 
Integrovaného regionální operačního 
programu na projekt s názvem „Zatep-
lení bytového domu v ulici 5. května 
č. p. 268 + 269” a „Zateplení bytového 
domu v ulici 5. května č. p. 270 + 271“.
Podání projektové fiše do výzvy č. 
3/2018 v rámci Národního programu 

Životní prostředí na projekt zaměřený 
na energeticky úsporné technologie 
pro řešení problematiky světelného 
znečištění.

  Záměr podat žádost na dotační pro-
gram „Podpora terénní práce na rok 
2019“.

  Stanoviska bytové komise dle zápisu 
z 12.09.2018.
Navýšení kapacity školní družiny ZŠ 
Lidická o 40 žáků, tj. na celkovou ka-
pacitu 90 žáků.

  Zapojení investičního fondu pro ZŠ 
Lidická v celkové výši 143.748 Kč na 
pořízení vybavení sborovny sestavou 
uzamykatelných skříněk a kuchyňské 
nástavby od firmy Daniel Fleischer – 
INTER SPOL, Teplice.

  Přijetí dotace na projekt „Duhová 
škola v lese“ pro ZŠ Lidická ve výši 
245.000 Kč.

  Úpravu ceníku směrnice č. 1/2018 
– poskytování placených služeb MTS 
Bílina, na tenisových dvorcích a na 
parkovišti na Mírovém náměstí.

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a 
společností Bohemia Healing Marien-
bad Waters, a. s., jako dárcem, jejímž 
předmětem je přijetí Bílinské kyselky v 
celkové hodnotě 3.484,50 Kč vč. DPH. 

  Uzavření dodatku č. 2 k inominátní 
smlouvě 1/2018 z 21.08.2018 uzavřené 
mezi městem Bílina a Regionálním 
muzeem v Teplicích, kterým se pro-
dlužuje termín výkonu záchranného 

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

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
vedoucí odboru nemovitostí a investic

na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru 
nemovitostí a investic s platovým zařazením v 11. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 
Sb., rozpětí tarifu od 20.450 Kč do 30.750 Kč plus stanovený příplatek za vedení a 
po zapracování poskytnutí osobního příplatku včetně zam. benefitů.

Požadavky:
- dosažené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
stavebního směru nebo příbuzného oboru
- organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost
- zkušenosti s vedením lidí
- praxe nejméně 3 roky v oblasti přípravy a realizace staveb
- znalost práce na PC (MS Office)
- flexibilita, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování
- řidičský průkaz skupiny B
- trestní bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav – práce v terénu
- praxe ve veřejné správě - výhodou
 
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat (přiložit jako samostatný 
doklad):
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka)
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče
 
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 31.10.2018
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- vedoucí ONI - neotevírat“ 
doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský 
úřad  Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
Informace: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina, tel. 417 810 810, mob. č. 
602 112 323 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez 
uvedení důvodů.
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Vzpomínka Vzpomínka

Vzpomínka
Dne 24. července 
oslavila 75 let

Hana Zouharová
Hodně štěstí i zdraví do dalších let 
jí přišli popřát zástupci města. 

Dne 9. října 
oslavil své krásné 86. narozeniny

Josef Zemljakov
Tatínku, dědečku a pradědečku, přejeme 
ti všechno nejlepší k Tvým narozeninám 
hodně štěstíčka zdravíčka a moc lásky, 
máme tě moc rádi, jsi naše zlatíčko.
Dcera Renátka s manželem, vnučka Linda 
s manželem a dětmi Liborkem a Orestín-
kou, vnučka Jana s přítelem a dětmi.

Dne 5. srpna 
oslavila 90 let paní

Irena Kaftanová
Mnoho zdraví a štěstí do dalších let 

jí přišli popřát zástupci města. 

Dne 10. října 2018 uplynul rok, kdy 
nás opustil manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček a strýc pan

Václav Kalivoda
S láskou vzpomínají manželka Stáňa, 
dcery Eva, Jana, Mirka s rodinami 
a ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 5. listopadu uplyne 15 let od úmrtí 
mého milovaného manžela

Klause Pohla
S láskou vzpomíná manželka Hana, 
syn Klaus a vnoučata Nikolka, Honzík 
a Klausík. 

Tolik jsi miloval života chtěl jsi s námi být, 
přišel však osud krutý a nenechal tě žít.

Dne 2. října uplynuly 2 roky, co nás na-
vždy opustil náš milovaný syn, manžel, 
tatínek a děda pan

Robert Šír
S láskou vzpomínají maminka, 
manželka, jeho milovaná dcerka 
Zuzanka a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
Dne 16. října uplyne 19 let od úmrtí naší 
milované manželky, maminky, babičky 
a prababičky

Marie Zemljakové
Dne 27.října by se naše milovaná babička oslavila 
83. narozeniny, všechno nejlepší do nebíčka.

Moc nám tu chybíš, s láskou vzpomínáme. 
Manžel Josef, dcera Renátka s manželem a vnučka 
Linda s manželem a dětmi, vnučka Jana s přítelem
a dětmi. 

21RŮZNÉ / INZERCE12. ŘÍJNA 2018

Příspěvěk čtenáře: Městská policie zachraňuje holuby a ježky, 
kdo zachrání nás, lidi na sídlišti PP II?

V pátek dne 17.8.2018 proběhla v 
restauraci Panda již tradiční dis-
kotéka. Živá hudba vyřvávala po 
celém sídlišti (otevřená okna a dve-
ře) a asi 20 lidí se střídalo ve řvaní 
před restaurací. Kolem půlnoci mi 
pracovnice MP sdělila, že s tím ne-
mohou nic dělat, protože se jedná  
o povolenou akci. Že nejsem prv-
ní a zdaleka ne poslední, kdo bude 
telefonovat a stěžovat si. Ale že za-
číná pršet, tak se situace zklidní. 
Nezklidnila. Hlídka MP sice přije-
la, asi 3 minuty rachot pozorovala, 
ale bez jakékoliv akce zase odjela.  
V půl třetí vyšlo před restauraci 
100 - 150 účastníků zábavy a do půl 
čtvrté zpívali, tančili a řvali. Taxíky 
je postupně rozvážely.
Na MP voláme několikrát týdně a 
oznamujeme rušení nočního klidu 

šem sídlišti, jistě od nás obdrží 
hodně hlasů.
(příspěvek byl zaslán v srpnu)

Vladimíra Benáková

Odpověď:

Povolování akcí: Pokud provozo-
vatel splní všechny náležitosti, není 
moc možností (za předpokladu, že 
by se nejednalo o shromáždění), 
jak tomuto zabránit. Samozřejmě, 
že nesmí rušit noční klid. 
Noční klid: Hlídka MP po ozná-
mení vždy na místo vyjela, snažila 
se zjistit původce rušení nočního 
klidu. Někdy se to podařilo, často 
ne. Případní svědci se totiž obáva-
jí  označit původce rušení nočního 
klidu či neví, kdo ho porušoval. 

Bowlingem a Pandou. Vždy se do-
zvíme, že se jedná o povolenou akci 
a že s tím nemohou nic dělat.
Několikrát jsme psali i panu sta-
rostovi. Ten nám sdělil, že všichni 
budou postupovat koordinovaně k 
zajištění veřejného pořádku. Zář-
ným příkladem této snahy byla 
svatba paní místostarostky, svým 
hlukem nás oslava rušila ještě ve 
dvě hodiny v noci.
Na našem domě má stanoviště 
kamera MP. Ta je již dva měsíce 
po úderu blesku rozbitá a dokud 
se nevyjádří pojišťovna, není její 
výměna možná. Město nemá 200 
000 Kč na novou kameru, ale mi-
liony na zdevastování náměstí má? 
Opravdu podivné.
Je před volbami. Ta politická stra-
na, která zařídí noční klid na na-

V případě prokázání přestupku se 
ukládaly pokuty ve zkráceném pří-
kazním řízení (do 10.000 Kč), pří-
padně byli podezřelí z přestupku 
oznamováni k projednání správní-
mu orgánu.
Rozhovor na ulici není považován 
za rušení nočního klidu. Samo-
zřejmě situaci nenahrává ani zákaz 
kouření v restauracích, kdy kuřáci 
stojí před vchodem a baví se. Pů-
vodci rušení nočního klidu mohou 
být jak fyzické osoby, tak i případ-
ně právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby. 
Jakmile to bude možné, kamera 
bude na místě opět zprovozněná.

Petr Kollár, 
ředitel MP Bílina

Poděkování

Děti z Mateřské školy Led-
vice děkují za sponzorský 
dar, který jim věnovali 
manželé Folejtarovi. Bazén 
jsme si opravdu užili a tě-
šíme se na příští rok, kdy 
se budeme zase koupat, 
vedra nás nezaskočí.

Bc. Markéta Pikalová
MŠ Ledvice
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Veřejnost si prohlédla
střelnici i zbraně

Sportovně střelecký klub 0715 Bíli-
na se představil veřejnosti. Při dni 
otevřených dveří si mohli návštěv-
níci z řad dětí i dospělých zastřílet 
na různé vzdálenosti, na terče i ko-
vové figurky. K dispozici byla také 
ukázka sportovních zbraní, které 
střelci používají při závodech. “Pra-
videlně se účastníme mistrovství 
České republiky, máme již čtyři 

mistry. Střílíme z perkusních zbra-
ní, malorážek či vzduchovek,” uvedl 
předseda klubu Jiří Kodad. 
Bílinský klub byl založený již v roce 
1797. V současné době má šestapa-
desát členů a je největším klubem 
v Ústeckém kraji. Na své střelnici 
pořádá až šest závodů do roka. Klub 
stále přijímá nové členy. 

(pn)
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Ben
nejspíše X kokršpaněla, asi 7-8 let starý pes, váha při příjmu 13.5 kg, v kohout-
ku cca 48 cm, nejspíše ostříhaný. 
Beníček je krásný, klidný a starší kluk, který touží po pánovi, který k němu 
bude laskavý, hodný a už nikdy ho neopustí. Beník na vodítku chodí dobře a 
velmi klidně. 
Hugo
nejspíše X terier, asi 3 roky starý pes, váha při příjmu 14.5 kg, v kohoutku cca 
45 cm, kastrovaný, temperamentní. 
Hugo chodí na vodítku dobře, miluje dlouhé procházky, z povelů zvládne sed-
ni. K lidem je přátelský, rád se pomazlí. Je vhodný k chovu do bytu.
Gold 
nejspíše  stafordšírský terier, asi 7-8 let starý pes, váha při příjmu 24.5 kg, v 
kohoutku cca 56 cm. 
Gold je krásný starší elegán, který je stále velmi vitální a procházkou rozhod-
ně nepohrdne. Goldík na vodítku chodí velmi dobře. Ostatních psů si spíše 
nevšímá. 
Adélka
nejspíše X terier, čivava, grifonek, jezevčík; fena, váha při příjmu 5 kg, v ko-
houtku cca 21 cm, podle majitelky 3 roky stará, byla zabavena pro týrání.
Adélka byla zpočátku nedůvěřivá a vše bylo pro ni nové. Rychle se ale vše 
naučila a už má osvojeny i hygienické návyky. Je to klidná milující holčička.
www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604451258 

PEJSCI Z ÚTULKU V JIMLÍNĚ HLEDAJÍ DOMOV

Sklad hutního materiálu Teplice - Novosedlice 
přijme SKLADNÍKA. 

Výhodou jeřáb., vazač., palič. průkaz, VZV. 
Jednosměnný provoz PO-PÁ, MZDA 22 - 25 000 Kč 

Tel.: 602 599 885, novosedlice@technimat.cz
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Ohlédnutí za letošním atletickým rokem

Of iciální turnaje tenistů se konaly v Bílině

Při Lochnesském hopsání závodili psi

Atletická sezóna se blíží ke svému 
konci, a tak je třeba se ohlédnout, 
jaký vůbec byl atletický rok v podá-
ní AK Bílina. V sérii článků začne-
me nejvýznamnějším podnikem, 
který AK Bílina pořádá – Bílinskou 
půlkou.
Bílinská půlka se řadí mezi význam-
nější mítinky, které se na našem 
území pořádají. Letos se konal již 
46. ročník. Po celou dobu své exis-
tence zaznamenal celou řadu startů 
předních českých reprezentantů. 
Ne jinak tomu bylo i letos, kdy se 
představili Jan Kubista – bronzo-
vý medailista z HME ve štafetě na 
4 x 400 m, Filip Šnejdr – finišman 
štafety na letošním ME v Berlíně, 

První a druhý víkend prázdnin byl 
ve znamení oficiálních turnajů te-
nistů České republiky, uspořáda-

účastník běhu na 800 m, a v nepo-
slední řadě Diana Mezulianiková, 
která obsadila na ME v Berlíně 10. 
místo. Reprezentanty doplnili další 
přední čeští závodníci z přední části 
tabulek, ať už v běhu na 800 m nebo 
ve sprinterském trojboji. Mezi zvuč-
nými jmény se ovšem neztratili ani 
domácí závodníci, kteří závod ab-
solvovali z plného tréninku v rámci 
přípravy na MČR do 22 let. V hlav-
ním závodě - běhu na 800 m, obsa-
dil Hakim Saleh stříbrnou pozici, 
Antonín Janetka pak místo čtvrté. V 
hlavním závodě žen - běhu na 800 
m, pak obsadila šestou pozici věkem 
teprve dorostenka Káťa Šilerová.  
Co se týče výsledků, tak suverénním 

ných 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 při-
spělo 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 kur-
tu však byli nad jejich síly a žádný z 
domácích hráčů se neprobojoval do 
finálových her.

V Bílině se konaly první neoficiál-
ní závody psů pod názvem Loch-
nesské hopsání. V areálu bílinské 
polikliniky se sešly desítky majitelů 
čtyřnohých chlupáčů, pro které byly 
připravené různé druhy překážek 
a závodních tratí. Prostor dostaly 
i děti, některé si závody se svými 
mazlíčky vyzkoušely poprvé. Pro 
návštěvníky byl připraven i dopro-
vodný program ve formě různých 
ukázek cvičení se psy a podobně. 

(pn)

vítězem Bílinské půlky byl Jan kubi-
sta z Dukly Praha, který jen těsně 
zaostal za rekordem mítinku, který 
je tak stále v držení Jakuba Holuši, 
druhé místo obsadil domácí Hakim 
Saleh, třetí místo českolipský Ond-
řej Chour, čtvrté místo pak domácí 
Antonín Janetka, páté místo pak 
Marek Strnad z Nové Včelnice.
V ženách byla suverénní Diana Me-
zulianiková z Olympu Praha, která 
dokonce překonala rekord mítinku. 
Následovaly ji Anna Šimková (USK 
Praha), Anita Žáková (Lokomoti-
va Beroun), Kristýna Sedlecká (SC 
Start Karlovy Vary) a Michaela Čí-
pová (AC Ústí nad Labem). Sprin-
terský trojboj představoval souboj 

Kategorie mladších žáků následující 
týden však ukázala svoji dominanci 
a neponechala nic náhodě. V sin-
gle hře jednoznačně dominovala T. 
Procházková, která turnaj jedno-
značně 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. do-
minoval a celkově slavil úspěch (na 
fotce zleva T. Lehká a T. Procházko-
vá, 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 

ligových sprinterů s reprezentantem 
Filipem Šnejdrem, na kterém byla 
ovšem znát únava. Vyhrál Ladislav 
Víla (AC Turnov). V ženské kate-
gorii vyhrála Anna Křížková (AK 
Škoda Plzeň). Byly vypsány i další 
soutěže, jejichž výsledky jsou k na-
lezení na webových stránkách akbi-
lina.net.
Velikosti mítinku přispěla i účast 
místostarostky města Bílina Zuzany 
Schwarz Bařtipánové, která předá-
vala poháry pro nejlepší v jednotli-
vých disciplínách. Děkujeme jí, stej-
ně jako městu Bílina, za podporu 
atletiky v našem regionu.

Miroslav Vachuta

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 moti-
vaci pro hráče, a to přítomnost za-
stupitele 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.

12. ŘÍJNA 2018
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

17. října až 18. listopadu
MARTIN VELÍŠEK
NÁVRATOSBĚR

Výstava kreseb a grafik výtvarníka 
Martina Velíška.

Vernisáž se koná ve středu 17. října 
2018 v 17 hodin.

 
středa 17. října, 19 hodin

UžJsmeDoma
koncert

 
středa 24. října od 17.30 hodin

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
KE 100 LETŮM ČSR

Základní umělecká škola Gustava 
Waltera

Vstup zdarma.
 

čtvrtek 25. října, 17 hodin
LUBOMÍR BRABEC

koncert

pondělí 5. listopadu, 19 hodin
LACO DECZI & CELULA

NEW YORK
koncert

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

sobota 24. listopadu
VÝSTAVA 

VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ DDM 
BÍLINA

výstava potrvá do 30. prosince
 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

středy 10., 17., 24. října, 19 hodin
TANEČNÍ KURZ 

Vyučuje taneční mistr Petr Dufek.
 

neděle 21. října, 15 hodin
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická pohádka.

 
neděle 28. října, 15 hodin

MALÁ MUZIKA CHOMUTOV
Taneční a hudební odpoledne nejen 

pro seniory, hudebně doprovází Malá 
muzika Chomutov

pondělí 5. listopadu, 8.30 a 10 hodin
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI 

Školní představení o tom, že není 
všechno zlato, co se třpytí.

středy 7., 14., 21., 28. listopadu, 
19 hodin

TANEČNÍ KURZ
Vyučuje taneční mistr Petr Dufek.

neděle 18. listopadu, 15 hodin
DUO HVOZDOVI

Taneční a hudební odpoledne nejen 
pro seniory, hudebně doprovází Duo 

Hvozdovi.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

pátek 19. října, 18 hodin
HOLČIČÍ MEJDAN 

S REBELKAMI

sobota 27. října, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

sobota 27. října, 10 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE 

V KLOKÁNKU

sobota 27. října, 12.30 hodin
PODZIMNÍ PLSTĚNÍ 

sobota 27. října
OŽIVLÁ STRAŠIDLA JEZEŘÍ

neděle 28. října, 17 hodin
HALLOWEEN 

PRO NEJMENŠÍ 
ANEB VÝPRAVA ZA STRAŠIDLY

pondělí 29. října, 17 hodin
HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA

pondělí 29. října, 19 hodin
HALLOWEENSKÉ VESELÉ 
STRAŠENÍ S PŘESPÁNÍM

čtvrtek 1. listopadu, 19 hodin
HALLOWEENSKÉ DUŠIČKOVÉ 

HOPSÁNÍ

pátek 2. listopadu, 16.30 hodin
STRAŠIDELNÉ HOPSÁNÍ 

PRO DĚTI

neděle 4. listopadu, 11.15 hodin
MUZIKÁL TŘI OŘÍŠKY 

PRO POPELKU

sobota 17. listopadu
KRAJSKÉ KOLO 

MISTROVSTVÍ ČR 
V DESKOVÝCH HRÁCH

pátek 23. listopadu, 16 hodin
TANEČNÍ MARATON 

 úterý 20. listopadu, 19 hodin
NA STOJÁKA

Tři baviči se na malém pódiu postaví 
před diváky a pokusí se je během 

několika minut pobavit vtipy, zpěvem či 
improvizovanými scénkami. Jak se to 

povede v Bílině triu NASTY, 
ADÉLA a DANIEL ČECH?

POHÁDKOVÝ LES

středa 31. října, 16 hodin 
HALLOWEENSKÁ CESTA 

Strašidelná cesta plná soutěží a stra-
šidel zakončená „pokladem“ ve formě 

sladké odměny.
 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

sobota 24. listopadu
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU
skupina LUNETIC

vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ Bílina 
Podrobný program bude na samostat-
ných letácích či webových stránkách 

www.kcbilina.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

do 31. prosince
100 LET REPUBLIKY 

VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ 
Z BÍLINSKÝCH ŠKOL

výstava v prvním patře

úterý 13. listopadu, 17 hodin
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VLIVY 

NA ZDRAVÍ A ŽIVOT 
Antonie Krzemieňová
beseda pro veřejnost

vstup zdarma, na akci bude přítomen 
fotograf

úterý 20. listopadu, 17 hodin
IRÁN 

Libor Drahoňovský
beseda pro veřejnost

vstup zdarma, na akci bude přítomen 
fotograf

středa 14. listopadu, 15.30 hodin
STRAŠIDELNÉ ČTENÍ 

Čtení pro nejmenší 
vstup zdarma, na akci bude přítomen 

fotograf

Řešení: 1. Otec měl jen dvě děti a přišel s nimi. 2. Nevíme, kolik dětí otec měl, se dvěma z nich přišel.
brk, drn, drť, hlt, hrb, hrst, smršť, smrt, srst, trn, vlk, vrt, prst, 

krk, skrz, ...
Budeš na druhém místě, před tebou bude ještě ten první.


