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Strašidla provedla děti
halloweenským lesem
Foto: Martina Aubrechtová
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Historie zdravotnictví v Bílině
VIII. DÍL
Historie zdravotnictví v Bílině
Vzpomínky na jesle
Významnou součástí zdravotní péče v Bílině
byly jesle. Zde se zdravotní sestřičky věnovaly nejmenším občánkům města Bíliny, kojencům a batolatům od šesti měsíců. Na jesle
pak navazovaly mateřské školky, což však
byla již školní, nikoliv zdravotní péče.
Podle vyprávění zdravotních sester z bílinských jeslí, jejich bývalých vedoucích – Jany
Šottové, Jany Korfové a Mileny Vörösové
byly první jesle v Bílině zřízeny ve vile v Teplické ulici na kopci. V přízemí této vily bylo
kojenecké oddělení, nad ním oddělení pro
batolata. Jako první vedoucí zde pracovala
Anna Vernerová, po ní pak Jana Šottová. Za
vilou byla dětmi využívána pěkná tříterasová
zahrada.

Další jesle byly postaveny jako moderní budova
a součást Panelového sídliště na Teplickém Předměstí. Vedoucí se zde stala Dagmar Březinová.
V souvislosti s výstavbou sídliště Za Chlumem
byly postaveny jako součást nového sídliště
další dvoje nové velké jesle. Oboje to byly „padesátky“, což znamenalo, že měly kapacitu 50
dětí. V Žižkově údolí vznikly páté jesle, též „padesátky“. Dnes je z těchto jeslí mateřská škola s
jednou třídou jeslových dětí. Spolu s výstavbou
dalších dvou bílinských panelových sídlišť byly
postaveny i další dvoje nové jesle. Byly ale již
menší – „pětatřicítky“, tedy s kapacitou pro 35
dětí.
Po roce 1989 se začaly některé jesle likvidovat
a jejich budovy prodávat, privatizovat. Výjimkou byly jesle Za Chlumem, které se naopak
upravily na dětský rehabilitační stacionář. Přestavba začala v lednu 1991 a za tři měsíce se
stacionář pro děti do šesti let uváděl do provozu.

Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz

Zaměstnanci polikliniky si užili výlet
Poslední zářijový víkend uspořádalo vedení Hornické nemocnice
s poliklinikou pro své zaměstnance
a jejich rodinné příslušníky výlet
s přenocováním na hradě Hauenštejn. Počasí nám i přes četná
varování meteorologů přálo a pobyt jsme si opravdu všichni užili.
Po příjezdu a ubytování jsme se
vydali do lesa pro dřevo. Pak jsme
využili časově neomezené možnosti prohlédnout si celý hrad včetně
věže, hodovního sálu, podzemních
prostor a celkem 130 místností.
Večer u táboráku se sešly tři kytary, zpívali a povídali jsme až do
pozdních ranních hodin. Všichni
jsme si pochutnali na nezbytných
opečených špekáčcích. Nesmíme
zapomenout zmínit stezku odva-

Pacienti házeli šipky i opékali buřty
Zaměstnanci lůžkových oddělení
s příchodem podzimu pro klienty
a pacienty HNsP uspořádali turnaj
v házení šipek, chytání ryb, cvrnkání kuliček a v hodu na kuželky.
Po vyhlášení vítězů, kdy za své výkony soutěžící obdrželi medaile a
nealkoholické pivo, si všichni upekli
buřty a k poslechu jim zahrála I. Jiránková a P. Rais. Pozvání již tradičně přijali členky Klubu důchodců.
Barbora Čabradová, HNsP

hy. Po setmění nádvoří hradu ožilo
pohádkovými bytostmi, které naše
děti, ale i dospělé provázely stezkou
odvahy. V prostorách temného hradu ozářeného pouze svíčkami museli všichni plnit opravdu odvážné
úkoly: vypít žabí sliz, vylovit si kyselou žížalu, od čarodějnice sníst kousek otráveného jablíčka a nakonec
z bedny plné brouků a pavouků, samozřejmě pouze umělohmotných,
vylovit klíč od truhly se sladkým
pokladem.
Chtěli bychom tímto poděkovat vedení nemocnice za to, že nám tento
skvělý výlet umožnilo a zároveň velkou měrou financovalo, bylo skvělé
poznat se s kolegyněmi i po jiné,
než jen po profesní stránce.
I. Procházková, vrchní sestra

Senioři se podívali do léčivého chrámu
V
říjnu
zorganizovaly pracovnice
Pečovatelské služby
pro své klienty a členy klubů
důchodců
výlet do
Panenského Týnce a města Lou-

ny. V Panenském Týnci si senioři
prohlédli gotickou stavbu chrámu
Panny Marie, který nebyl nikdy
dostavěn, ale stojí v místě, kde se
nachází silná léčivá pozitivní zóna.
V Lounech využili návštěvníci města volný čas podle svého uvážení a v
odpoledních hodinách se vrátili do
Bíliny.
Eva Drégrová
Pečovatelská služba Bílina

HNsP hledá zdravotní sestru
Hornická nemocnice s poliklinikou přijme všeobecnou zdravotní sestru na hlavní pracovní poměr. Za funkci zástupová sestra příplatek dle výše úvazku.
Nabízíme zázemí stabilní, silné společnosti, dobrý kolektiv a pracovní prostředí, benefity a firemní akce. Více informací na www.hnsp.cz/kariera.
(red)
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Lidé mohou připomínkovat plán
venkovní ochlazovny sauny

Sauna v budově plavecké haly by
mohla dostat venkovní ochlazovnu.
V současné době je návrh vizuali-

zace k dispozici veřejnosti na informačním panelu přímo v prostoru
odpočívárny sauny a lidé jej mohou

připomínkovat zápisem do přiloženého záznamníku. Tam je místo nejen k zapsání poznámek k samotné
stavbě, ale i k uvedení názoru, zda
bude mít záměr pro provoz sauny
přínos.
Chladná odpočívárna by nebyla
zcela venkovní, ale na stěně u potoka bude možnost otevřít skleněnou
stěnu. Zcela venkovní odpočívárnu nelze zrealizovat s ohledem na
požárně bezpečností řešení stavby
a také s ohledem na každodenní
údržbu prostoru, která by byla velice složitá.
Odpočívárna by vznikla na rohu
budovy u vchodu do Zelené haly.
Stávající betonová terasa na nábřeží potoka by byla zastřešená, stěny
z větší části prosklené. Prostor bude
napojený na stávající dveře sauny.
(pn)
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VÝSLEDKY
VOLEB
Bílina
ANO 2011 - 27,92 %
Bílinští soc. dem. a nezávislí 16,51 %
Komunistická str. Čech a Moravy 13,38 %
Nezávislí v Bílině - HNHRM - 11,64 %
MOJE BÍLINA - 11,08 %
Občanská demokratická strana 9,95 %
Naše Bílina - Strana svobod. obč. 7,74 %
Česká str. sociálně demokrat. 1,77 %
Hostomice
SNK „Za Hostomice“ - 75,87 %
Komunistická str. Čech a Moravy 24,13 %
Hrobčice
Za obce krásnější - 55,61 %
Komunistická str. Čech a Moravy 16,58 %
ANO 2011 - 14,82 %
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)
- 12,99 %
Ledvice
ZA PROSP. A ROZV. MĚSTA LEDVIC
- 35,82 %
Původní SNK - Ledvice - 23,62 %
SNK - LEDVIČÁCI - 19,60 %
PRO Ledvice - 10,51 %
Komunistická str. Čech a Moravy 10,46 %
Lukov
Za krásnější Lukov a Štěpánov 100 %
Měrunice
„Nezávislí kandidáti“ - 53,22 %
Sdružení Měrunice - Žichov 2018 28,76 %
PRO MĚRUNICE A ŽICHOV 2018 18,02 %

Město Bílina připravuje revitalizaci areálu hřbitova a koupaliště na Kyselce. Podobně jako u projektu nové odpočívárny u sauny, nabídne plány k připomínkování veřejnosti. O možnosti vyjádření se k plánům revitalizace obou
míst budeme informovat ve zpravodaji i na webových či facebookových stránkách města.

Nejvíce lidí volilo v Měrunicích,
nejméně v Bílině
Účast ve volbách do zastupitelstev
obcí se na Bílinsku pohybovala průměrně kolem 53 procent. Nejnižší
účast byla v Bílině, k urnám zde
přišlo 32,5 procent voličů. Nízká
volební účast byla i v Hostomicích s
40,6 procenty. V ostatních obcích se
počty pohybovaly mezi 54 a 59 procenty, výjimku však tvoří Měruni-

ce, kde byla volební účast vyšší než
72 procent.
Menší zájem měli lidé o volby do Senátu Parlamentu ČR, účast se pohybovala nejčastěji mezi 40 a 48 procenty v prvním kole, nejnižší byla
přitom v Bílině, kde hlasovalo jen
28 procent, a nejvyšší byla v Lukově s 53,6 procentní účastí. Při dru-

hém kole byla volební účast nejvyšší
v Lukově a Ohníči, a to 17,5 resp.
16,1 procent. Nejnižší účast byla v
Ledvicích - 5,8 procenta. V ostatních okrscích se pohybovala mezi
9 a 13 procenty. Ve všech obcích
získal nejvíce hlasů Jaroslav Kubera.
(pn)

Ohníč
„Jsme tu pro vás“ - 39,91 %
„SNK - pro rozvoj obcí Ohníč“
16,07 %
Sdružení nezávislých kandidátů 14,57 %
Sdružení pro rozvoj obce - 13,25 %
Komunistická str. Čech a Moravy 8,43 %
Česká str. sociálně demokrat. - 7,78
%
Světec
„SNK - pro rozvoj obce Světec“ 29,16 %
Česká str. sociálně demokrat. 15,43 %
„Sdr. nez. kand. „Patrioti obce“ 10,39 %
NEZÁVISLÍ - ŠANCE 2018 - 10,20 %
Komunistická str. Čech a Moravy 9,84 %
NEZÁVISLÍ MLADÍ SPOLUOBČANÉ 9,76 %
Občanské Sdružení Nezávislých 8,39 %
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - 6,84 %
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Střelecké závody vyhrál bílinský strážník

Městská policie Bílina uspořádala již
čtrnáctý ročník střeleckých závodů
tříčlenných družstev O pohár ředitele
MP Bílina. Závodů se zúčastnilo celkem dvanáct družstev z Bíliny, Mostu,
Litvínova a okolí. “Narůstající počet
družstev dokazuje stále vyšší oblibu
našich závodů, které se konají ve vel-

mi přátelském duchu a zdravé rivalitě. Jednotliví střelci mají příležitost
si mezi sebou porovnat výsledky, ale
také se navzájem něčemu přiučit nebo
získat nové zkušenosti,” uvedl ředitel
Městské policie Bílina Petr Kollár.
Dráha policejního parkuru měla pět
stanovišť, na kterých soutěžící stříleli

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Hledané děti se brzy našly

Hlídka strážníků při běžné kontrolní činnosti uviděla čtyřletého
chlapce na kole, který hledal svou
maminku. Ta podle hocha měla
roznášet po Sídlišti Za Chlumem letáky. Prostřednictvím kamer začali
strážníci po ženě pátrat a zastihli ji
u knihovny, kde matka svého syna
hledala. Strážníkům uvedla, že syn v
nestřeženém okamžiku na kole popojel a už jej nemohla najít. Hlídka
matku poučila o povinnostech ve
vztahu k nezletilému dítěti. Dvouletý syn se ztratil jiné matce na Teplickém Předměstí. Ta zalarmovala
městskou policii, pátrání po chlapci však netrvalo dlouho. Během
několika minut ho matka našla na
dětském hřišti, kde si hrál. Strážníci
matku opět poučili o povinnostech
a důslednému hlídání dítěte.

Nebyl schopný chůze

U pomníku na Kyselce uviděla
tamní ostraha podnapilého muže,
který částečně komunikoval, ale
nebyl schopný chůze. Strážníci zjistili, kde muž bydlí a vydali se zjistit,
zda nemá v místě bydliště nějaké
příbuzné. Pomoc muži nabídl jeho
soused, který ho z Kyselky doprovodil a později ho dovedl domů k
manželce.

Odjel na cizím kole

Na strážníky se obrátil muž, kterému kdosi ukradl horské kolo ponechané v chodbě restaurace v Sídlišti
Za Chlumem. Na kolo měl údajně nasednout nějaký muž a odjel
směrem do sídliště. Díky kamerám

strážníci popsaného muže s kolem
uviděli u skateparku, na místo se
ihned vydala hlídka. Kolo pak předali majiteli a zloděj putoval na služebnu policie.

Labuť na poli odpočívala

Členové bezpečnostní agentury
Dolů Bílina se obrátili na strážníci
s obavou o labuť, která již několik
hodin seděla na poli na jednom místě a vypadalo, že je zraněná. Strážníci na místě zjistili, že se labuť nehýbe, ani když se k ní přiblíží. Přivolali
tedy ošetřovatele, který labuť prohlédl. Zraněná nebyla, nejspíš odpočívala. Společnými silami ji odvezli
k řece Bílině, kde byla vypuštěná.

Léky musela uklidit

Na strážníky se obrátil obyvatel
Teplického Předměstí, který u garáží
našel vyhozené větší množství léků.
Hlídka zjistila, že jsou léky rozsypány v komunálním odpadu a také
na zemi. Našli také útržek lékařské
zprávy, kde bylo uvedené jméno
ženy. Ta později strážníků sdělila,
že léky vyhodila do popelnice. Hlídka ji poučila o nakládání s léky a vyzvala ji, aby místo uklidila.

Využili tmy ke krádeži

Elektrická rozvodna na Teplickém
Předměstí začala ve večerních hodinách hořet a následkem toho došlo
v části města k výpadku proudu.
Hlídka strážníků asistovala při zásahu hasičů. Později vyšlo najevo, že
výpadku proudu využili nenechavci, kteří pod rouškou tmy vykradli
tamní obchod.
(pn)

na poppery vestoje, vkleče a vleže, a
na terč s pachatelem držícím rukojmí.
Nejprve soutěžila tříčlenná družstva,
poté jednotlivci. Hodnotil se výsledný
čas a přičítala desetisekundová penalizace za každou nezasaženou figuru
nebo terč. Soutěž byla určená pro policisty, strážníky městských a obecních
policií, členy bezpečnostních agentur,
bankovních dohledů a členy sportovních střeleckých klubů.
V jednotlivcích se nejvíce dařilo do-

mácímu Radimovi Bartošovi z týmu
MP Bílina 2, o pouhou jednu vteřinu
horší výsledný čas měl druhý Nikita Mirošnykov z týmu MP Most 2.
Třetí se umístil Oldřich Janáček z
týmu Autoškola Star.
V týmech obsadili první místo členové Autoškoly Star, druzí skončili strážníci z MP Most 2 a třetí strážníci z MP
Litvínov 2. Bílinští strážníci skončili
na 6. a 11. místě.
(pn)
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KRÁTCE

Kurty zakryla vyhřívaná hala
Letos poprvé mohou tenisté
trénovat a hrát v teple i přes
zimu. První dva kurty na
Kyselce zakryla vyhřívaná
nafukovací hala. Vytápěná
je teplým vzduchem, který
neustále cirkuluje.
Přípravné práce začaly již
zjara, kdy byl připravený
betonový věnec s kotvami
a vše bylo překryté novým
povrchem. V říjnu pak byla
nainstalovaná
samotná
hala. Ta bude na místě po
celou zimní sezónu a zjara
ji odborná firma odinstaluje
a uskladní do další zimy.
(pn)

Parčík v Seifertově ulici je upravený
V parčíku v Seifertově
ulici byl zrevitalizovaný
parčík. Nyní je prostor
upravený díky ozdobným
kamenům a nově vysazeným travinám. V minulosti již byly podobně
zrevitalizované parčíky
na Žižkově a Pivovarském náměstí či u Penny
marketu.
(pn)

Prostor první vyhlídky na Kyselce láká turisty
Krásu podzimní krajiny
si mohou lidé vychutnat
z 1. vyhlídky na Kyselce.
Prostor byl nově zrevitalizovaný, město nechalo
prosekat a rozšířit stezku,
odstranit starý mobiliář a
doplnit nový stolek s lavičkou a také vybudovat
most za vyhlídkou, po
kterém mohou lidé pokračovat stezkou dále. (red)

Bílinský zpravodaj
má své logo

Novým logem se nyní prezentuje
Bílinských zpravodaj například
na plakátech akcí, které mediálně podporuje, spolků, se kterými
spolupracuje i při dalších činnostech, na kterých se mediálně podílí. Logo bylo vytvořeno tak, aby
korespondovalo s logem města
Bíliny.
(red)

Myslivci v prosinci
pořádají hony

Měsíc prosinec bude ve znamení naháňky a honu. V sobotu
1. prosince by si měli dát pozor
lidé na Hrobčicku a v době naháňky vynechat návštěvu lesa. Bude
zde probíhat lov na bažanty.
Hon na divoká prasata mají myslivci naplánovaný na 15. prosince
v oblasti bílinské Zámecké zahrady, Pohádkového lesa, panelové
cesty a Žižkova údolí.
(lal)

Poraďte se
s advokátem

V listopadu budou lidé moci využít
služeb bezplatné právní poradny
21. 11. od 15 do 16 hodin v budově městského úřadu v Seifertově
ulici.
Jedná se o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí
základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná
osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit
poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři,
neboť jejich účelem není vyřešení
konkrétního právního případu,
ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi,
které mu právo nabízí k řešení
jeho postavení. Bezplatné právní
porady tedy nemohou zahrnovat
podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin, například žalob, smluv a podobně. (red)

Termíny veřejného
bruslení

Veřejné bruslení se koná v zimním
stadionu vždy v pondělí a středu
od 13.30 do 15 hodin, v úterý a v
pátek je veřejné bruslení s hokejkami od 8.45 do 9.45. Nepravidelně může veřejnost přijít bruslit i v
sobotu nebo v neděli, v tyto dny
však záleží na rozlosování zápasů
hokejistů. Aktuální rozpis ledu
je k dispozici na
www.sportbilina.
cz/zimni-stadion.
(red)
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Město přivítalo nově narozené občánky
Za účasti nejbližší rodiny byly do
života přivítány tyto děti: Nela
Dittrichová, Zoe Herczová, Ema
Rudolfová, Petr Zdeněk Kykal, Radek Thorand a Tomáš Hrubý.
Naše nejmenší přivítala místostarostka Vendula Vodičková, která
jim do života popřála hodně štěstí
a zdraví.
Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří se na této slavnostní akci podíleli. Jsou to děti z mateřské školky za přednes básniček a
předání květin našim maminkám,
panu učiteli ze Základní umělecké
školy Jiřímu Bidrmanovi za hudební doprovod. Všem výše jmenovaným patří velký dík. Na památku
tohoto významného dne si rodiče

převzali pamětní listinu, dárky a
podepsali se do naší pamětní knihy.
Další vítání občánků se uskuteční v
úterý 18. prosince od 14.30 hodin,
popřípadě od 15.30 hodin v obřadní síni Městského úřadu Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem,
mohou přijít přihlásit své dětičky
na matriku, č. dveří 214, I. poschodí, kde předloží rodný list dítěte a
svůj občanský průkaz - nejpozději
týden před konáním slavnostní
akce. Tel.: 417 810 848, e-mail: tuckova@bilina.cz
Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 2018 je 30. 11. 2018.
Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině v těchto hodinách:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7 – 12.00 a 12.30 – 18 hod.
7 – 11.30 a 12.00 – 14 hod.
7 – 12.00 a 12.30 – 18 hod.
7 – 11.30 a 12.00 – 14 hod.

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol:
rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob,
za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957 nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz.
Poplatek na rok 2018 je stanoven ve výši 500 Kč na osobu a rok (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).
Od poplatku na rok 2018 jsou osvobozené děti narozené v roce 2018.

Rekonstrukce omezí dopravu u budovy dolů
Práce na rekonstrukci ulice 5. května se přesunuly do úseku u budovy Severočeských dolů. V místě
je nyní zachován obousměrný
provoz, je však důležité, aby řidiči
projížděli stavbou velice opatrně s
ohledem na pracovníky i techniku. Práce si později vyžádají zjednosměrnění ulice, provoz bude
zachován od křižovatky ulic Spojovací a 5. května směrem do ulice Seifertova a dále na náměstí. V
tomto úseku budou opravené části
chodníků, nové veřejné osvětlení a
povrchy komunikace.
V části ulice od křižovatky s ulicí
Spojovací směrem k podjezdu na
Kyselku bude nový, asfaltový povrch komunikace, která bude zároveň širší a vzniknou tam zálivy pro
parkoviště a autobusovou zastávku.
Chodníky po obou stranách ulice
budou z betonové dlažby. Zcela

nové bude i zasíťování a osvětlení ulice. Travnaté plochy budou
upravené, nové budou i odpadkové
koše.
Stavební práce potrvají podle klimatických podmínek zhruba do
konce prvního čtvrtletí příštího
roku. Zřejmě po celou dobu prací
bude ulice pro motoristy uzavřená,
došlo tedy i k dočasným změnám v
provozu městské hromadné dopravy, konkrétně linek 281, 282 a 283.
Tyto linky jsou vedeny ve směru
z centra k poliklinice po objízdné
trase ulicemi Spojovací, Bořeňská,
Alšova a Tylova. Stanice 5. května
samoobsluha bude přesunuta do
ulice Spojovací naproti nákupnímu středisku Lidl. Stanice 5. května bude přesunuta do Alšovy ulice
před křižovatku s Tylovou ulicí.
(pn)

ZPRAVODAJSTVÍ
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Opravený vodovod se vrátí do koryta řeky
Zajímavosti stavby:

Severočeská vodárenská společnost
začala opravovat vodovodní přivaděč v korytě řeky Bíliny, u kterého
se letos v únoru zhroutily stávající
ocelové podpěry ukotvené v betonových blocích. Vodovod zásobuje
zhruba osmdesát tisíc obyvatel, v
provozu je od roku 1975.
Práce začaly demontováním stávajících kotev a instalací nových, poté
bude společnost pokládat potrubí.
Vše by mělo být hotové do konce
letošního roku. “Jedná se o polovinu délky přivaděče umístěného
v korytě řeky, druhá část zůstala
neporušena. Celková délka rekonstrukce je 224 metrů. Rekonstrukce vodovodního přivaděče bude
probíhat ve stávající trase,” uvedl
mluvčí Jiří Hladík.
(pn)

* rekonstrukce stávajících ocelových podpěr potrubí uvnitř toku –
celkem 35 ks podpěr
* rekonstrukce vodovodního
přivaděče z litinových hrdlových
trub DN 500 s jištěnými spoji typu
BLS – celková dl. 212 m
* rekonstrukce vodovodního
přivaděče z ocelových trub DN 600
– celková dl. 12 m
* tepelná izolace potrubí dvojicí
pásů z keramické vlny o celkové
tloušťce 120 mm – délka 218 m
* opláštění vnějšího povrchu trub
(tepelné izolace) Ti-Zn plechem
tl. 0,6 mm – celková délka 218 m

ZÁPIS V REJSTŘÍKU OBCHODU A ŽIVNOSTI NENÍ PRO PODNIKATELE POVINNÝ
Obecní živnostenský úřad již před
časem informoval veřejnost o nabídkách katalogových firem. Bohužel stále se na náš úřad obracejí
začínající podnikatelé, kteří po
získání živnostenského oprávnění
obdrží dopis s hlavičkou „Rejstřík
obchodu a živnosti“ se složenkou.
Tento úředně vyhlížející dopis
nemá nic společného se zápisem
do živnostenského rejstříku, ve-

deného Ministerstvem průmyslu a
obchodu, který je veřejně přístupný
na internetových stránkách www.
mpo.cz - živnostenský rejstřík
nebo přímo na www.rzp.cz .
Jedná se pouze o nabídku soukromé firmy, která za poplatek nabízí
zápis do svého rejstříku obchodu a
živností. Firma takto zneužívá zaměnitelnosti živnostenského rejstříku s jejím rejstříkem a soustře-

ďuje svoji pozornost především na
nové začínající podnikatele. Tito
podnikatelé často zaplatí v domnění, že je to povinné. Žádná povinnost zápisu do takového rejstříku
neexistuje. Zápis v tomto rejstříku
je jen dobrovolnou a placenou reklamou pro podnikatele. Pokud
podnikatel zaplatí požadovanou
částku složenkou, tak platbou uzavírá tuto smlouvu.

Tato problematika již byla několikrát medializována. Firma se nedopouští žádné nelegální činnosti.
Je soukromou záležitostí každého
podnikatele, zda nabídku firmy
přijme či nikoliv.

AGC Automotive Czech v Chudeřicích připravuje investici za více
než 600 milionů korun. Ta umožní
další rozvoj ve výrobě především
čelních autoskel. Nová výrobní
linka bude plně automatizovaná s
využitím několika robotů. Firma
plánuje dokončit investici a zahájit
výrobu na nových technologiích
na podzim roku 2019. „Požadavky
automobilek na tvar, přesnost, mechanickou odolnost, optické vlast-

nosti a další funkce čelního skla
se stále zvyšují. Nové technologie
nám umožní tyto požadavky dosahovat na sto procent. Zároveň s tím
bude mít nová technologie oproti
současným tradičním technologiím i vyšší produktivitu výroby,“
uvedl generální ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý.
Linka bude plně automatizovaná s
využitím několika robotů a umožní
firmě rozšířit kapacitu výroby před-

ních skel. Na celé nové lince firma
zvýší počet zaměstnanců o osm na
jednu směnu. „Nové automatizované provozy také nevyžadují tak
velké množství zaměstnanců. To
je pro další rozvoj firmy klíčové
především nyní, kdy na trhu práce
nejsou kvalitní zaměstnanci a navíc existuje obrovský tlak na růst
mezd,“ doplnil Luděk Steklý.
V současné době probíhají stavební
práce na nové hale. Technologie by

se měly instalovat na začátku příštího roku.
Společnost v roce 2017 proinvestovala více než 430 milionů korun.
Za posledních šest let koncern
AGC investoval do závodu v Chudeřicích 1,5 miliardy korun. Ročně
závod vyrobí přes 30 milionů autoskel. Každé šesté auto v Evropě je
tak kompletně zaskleno z výrobního závodu v Chudeřicích.
(red)

Lenka Haišová
pracovník registrace ObŽÚ

AGC v Chudeřicích staví výrobní halu

ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
V případě ohrožení ztráty bydlení,
nenechte vše na poslední chvíli.
Častým problémem pro některé
z našich občanů bývá v zimním
období zajištění bydlení. Proto se
nebojte a přijďte na odbor sociálních věcí a zdravotnicí (OSVaZ) v
Bílině, kde vám rádi pomůžeme se
zprostředkováním ubytování.
Ubytování v Bílině:
* Ubytovna u p. Plase na adrese
Bílina, ul. Seifertova 11/20, tel. 728
187 574
* Ubytovna u p. Šámala, na adrese
Bílina, ul. Teplická 908
* Podání žádosti o městský byt

u pí Sáblové, odbor nemovitostí a
investic, ul. Seifertova 1/1, Bílina,
1. patro budovy

3274, Most tel. 417 638 952
* Azylový dům pro muže Most – L.
Štúra 2504/4, Most, tel. 775 731 722

din, budíček v 6.30 hodin, odchod
z noclehárny v 7 hodin. Cena za
noc je 50 korun.

Dalšími možnostmi ubytování,
kterých je možno využít v okolí
jsou:
* Azylový dům Duchcov – Nádražní 555/9, Duchcov, tel. 417 533 124
* Azylový dům Osek – K. H. Borovského 311, Osek, tel. 417 822
161
* Azylový dům pro matky s dětmi
Osek - Husova 305, Osek, tel. 417
530 813
* Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi v tísni Most - Mikoláše Alše

V případě nouze je pro lidi bez domova noclehárna na adrese Důlní
425, Bílina. Noclehárna se nachází
v Obytném domě města Bíliny. Je
určena osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území města Bíliny. Zájemce o noclehárnu se musí
prokázat platným dokladem totožnosti. O ubytování v noclehárně
rozhoduje službu konající strážný.
Noclehárna je otevřena v období 1.
října až 31. března od 19 do 20.30
hodin. Noční klid je od 22 do 6 ho-

V případě potřeby poradentství
se můžete obrátit na OSVaZ, které
sídlí na adrese Žižkovo náměstí 58,
Bílina, první patro budovy, kanceláře číslo 205, 206 a 208.
Úřední hodiny: Po, st: 7 - 12 a 12.30
– 18 hodin.
Sociální pracovníci - tel.: 417 810
917, 417 810 926, 417 810 929, 417
810 937, 417 810 954
Pracovníci OSVaZ
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Milan Vršecký: Musel jsem se změnit, zahodit
své ego, těch deset let ale stálo za to
mladému člověku mi v podstatě nic
nechybělo. Do práce jsem chodil, kdy
jsem chtěl a domu taky. Důležité bylo,
aby vše bylo hotové a v pořádku. Po
několika letech mi mé zaměstnání již
neumožňovalo profesní růst, rozhodl
jsem se proto nalézt další uplatnění.
Byl jsem čerstvě ženatý, měl tříletou
dceru Kateřinu, právě narozeného
syna Lukáše a spousty plánů do budoucna. Jednou se má manželka Petra na procházce s dětmi zmínila, že
její kamarádka pracuje jako realitní
makléřka. Spojení realitní makléř mi
v uších znělo výjimečně. Prostřednictvím manželčiny kamarádky jsem
téměř okamžitě požádal o možnost
setkání s majitelem realitní kanceláře.
Bylo to vážně takto jednoduché a
rychlé?

Vůbec ne. Zrovna probíhalo výběrové
řízení na nového makléře a já se ho
zúčastnil. V konkurenci deseti dalších
adeptů jsem vyhrál a stal se makléřem
společnosti Reality 2000.
V hlavě mi ale rezonovalo setkání s
majitelem. Byl to pán v triku a kraťasech a říkal mi, že lidé jsou dobře manipulovatelní a že je třeba jim povídat
pohádky. Nedokázal jsem se přes to
přenést a po třech dnech jsem odešel
s tím, že všichni realitní makléři jsou
lháři a zloději. Vrátil jsem se do logistického centra a na reality zcela zanevřel. Začal jsem se zajímat o investování a práci burzovního makléře.
Práce realitního makléře vás
ale lákala dál.

V Bílině byla nově otevřená pobočka
teplické realitní kanceláře RE/MAX,
kterou vede Milan a Petra Vršeckých.
Bílinští rodáci jsou dnes úspěšnými
realitními makléři, manažery a majiteli realitní kanceláře. V letošním
roce navíc získali prestižní ocenění. K
tomuto však vedla dlouhá cesta, která nebyla chudá na různé neúspěchy,
pády. O své cestě k úspěchu hovoří
Milan Vršecký v následujícím rozhovoru.
Zavzpomínejte na začátky své kariéry, jak jste se k místu realitního makléře dostal?

V roce 2006 jsem pracoval v logistickém centru, kde jsem měl na starosti sklad, nákupy a fakturace. Jako

Ano, v září 2006 jsem v zaměstnání
narazil na inzerát, že hledají burzovního makléře, který mne zaujal a tak
jsem na něj hned zareagoval. Poslal
jsem svůj životopis, ale náhoda, štěstí
nebo osud tomu tak chtěl a já se nějak
podivně upsal a svůj životopis jsem
místo do burzovní společnosti zaslal
do společnosti RE/MAX, která byla
čerstvě na tuzemském trhu.
Následně se mi ozvali s tím, že mne
bude kontaktovat majitel kanceláře z
oblasti, kde působím a žiji. V domnění, že se ucházím o pozici burzovního
makléře jsem odjel do nedalekého
města, kde jsem se zúčastnil pohovoru. Bylo mi řečeno: Budete si hradit
sám školení, marketing, právníka a
veškerý váš život. Do ruky jsem dostal
brožury v angličtině.
Odjel jsem domů a o pohovoru mluvil s mým nadřízeným. Říkal jsem
mu, že jsem byl v nějakém ramaxu
nebo remaxu, ani nevím, a on se zeptal: RE/MAX? To je jedna z nejlepších realitních firem na světě. On to

znal, protože jezdil do USA. Zeptal
se, zda mě vybrali, řekl jsem, že ano,
a on okamžitě řekl, abych tam šel, že
je to velká šance. Já měl sice obavy, ale
poslechl jsem ho a udělal krok do absolutního neznáma.
Jak dlouho trvalo tápání v té době
v celkem málo známé oblasti?

Vzhledem k neexistenci vzdělávacích
nástrojů v oblasti realit se každý s začátkem v realitách pasoval po svém a
podle toho to také vypadalo. Naštěstí
jsem se tehdy seznámil s několika lidmi v zahraničí a učil se tam. To se ukázalo jako velmi efektivní cesta a začalo
se to také projevovat na výdělku. Do
společnosti jsem nastoupil v září 2006
a tentýž rok jsem se stal historicky
prvním skokanem roku v celé její síti.
Dál už vaše kariéra jen rostla?

Jak se to vezme. Nejprve to byla prostě
raketová kariéra. Natáčení televizních
seriálů o realitách, zajímal se o mne
místní tisk a visel jsem na každém banneru ve městě.
Po dvou letech mé praxe jsem skončil druhý v pořadí nejlepších makléřů roku v celé síti RE/MAX, získal
mezinárodní ocenění 100% Club,
Platinum Club a stal se členem klubu
nejlepších realitních makléřů v České republice. Byl to takový americký
sen. Úspěch, peníze, sláva a vše kolem
toho. Cítil jsem se jako realitní bůh. V
roce 2008 jsem dosáhl svých cílů, ale
měl jsem ještě další možnosti, kam
se posunout. S manželkou jsme se
rozhodli osamostatnit a koupili jsme
svou vlastní kancelář RE/MAX: RE/
MAX Synergy. Bylo to jako dostat
novou krev do žil, absolutní euforie.
Vystřízlivění přišlo záhy. Už první
rok se ukázalo, že jako makléř jsem
top, ale jako manažer nestojím za nic.
Ocitli jsme se ve ztrátě a já z toho vinil
své makléře. Propustil jsem je s tím,
že si najdu takové jako jsem já. Své
ego jsem neuměl udržet na uzdě. Měl
jsem za to, že jsem ten nejlepší. Následující rok se opakoval a já byl opět
před krachem. Manželka mi říkala:
Buď změníš sám sebe nebo je konec.

a čerpal know-how od nejlepších.
Během cesty za vzděláním jsem zjistil,
že mám kolem sebe spoustu lepších
a schopnějších lidí, než jsem já sám.
Tak začala naše kancelář konečně
růst. V té době jsem poznal Davida
Krajného, majitele masterfranšízi pro
Českou a Slovenskou republiku. David mi daroval jednu velice zajímavou
věc se slovy: Tady máš něco, co ti v
životě pomůže. Byl to odznáček ve
tvaru balonu RE/MAX. Říkal jsem
si, co to jako je? Proč nějaký odznak
balonu?
Proč byl tedy odznak tak důležitý?

Dnes už to chápu. Tato drobnost byla
vlastně obrovským darem, který si nikde nekoupíte. Dostal jsem možnosti
a zkušenosti firmy od roku 1973, dostal jsem vzdělání, dostal jsem vize
a sdílení tisíců nejlepších realitních
makléřů na celém světě. Dnes dělám
to samé našim novým makléřům.
Dostávají malý odznak s balónem
RE/MAX. Nedávám jim jen nějaký
odznak. Předávám dál to, co jsem sám
dostal.
Možná právě ten symbolický dar vás
dovedl až k vašemu největšímu úspěchu - letošnímu ocenění. Co to pro
vás znamená?

V roce 2017 jsme se poprvé podívali
na světovou konvenci RE/MAX konanou v Las Vegas. Euforie z účasti se
nedá popsat. Měl jsem možnost nést
při zahájení vlajku České republiky.
Pocity ze sdílení nápadů a možností
či z naprosté otevřenosti makléřů a
majitelů nemohu ani vyjádřit. Bylo
to naprosto úžasné. V roce 2018 jsme
společně s manželkou Petrou získali
prestižní mezinárodní ocenění Hall
of Fame společnosti RE/MAX. Dnes
máme rostoucí úspěšnou realitní kancelář, která je plná skvělých makléřů.
Jsme na ně velice hrdí a těšíme se z
jejich úspěchů. Dvanáct let je dlouhá
doba, událo se hodně věcí, zažili jsme
pády, pláč, bolest a ztráty. Na druhé
straně také radost a výhry. Za nic na
světě bychom to nevyměnili. Stálo to
prostě za to.

Ale konec to nebyl.

Co dál plánujete?

Začal jsem na sobě pracovat a nastoupil na manažerský kurz. Nevím
už přesně, co se tam stalo, ale po dokončení jsem se cítil jako nový člověk.
V průběhu kurzu jsem přišel o ego.
Zahodil jsem ho. Mé vzdělání směřovalo k nejlepším makléřům a majitelům kanceláří RE/MAX v Evropě.
Navštěvoval jsem evropské konvence

Podařilo se nám otevřít další kancelář
RE/MAX, a to v Bílině ve Wolkerově
ulici, kam mají bílinští přístup a poradenství v oblasti realit a financování
mají zdarma. Chceme kultivovat trh v
Bílině a ukázat, že se realitní činnost
dá dělat profesionálně a na úrovni.
Začátkem příštího roku otevřeme ještě další pobočku v Krupce.
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Jeden z nejstarších pomníků je opravený
U příležitost 100. výročí vzniku Československé republiky
nechal městys Hostomice opravit pomník, který připomíná
dobu, kdy vznikal náš stát. Údajně se jedná o jeden z nejstarších pomníku v teplickém okrese.
Ivan Holata, starosta

Děti prošly stezku odvahy Plnili úkoly o ekologii

Místní knihovna v Měrunicích spolu s SDH Měrunice pořádala stezku odvahy
pro děti i rodiče. Před samotnou stezkou si účastníci akce opékali buřtíky a po
setmění se vydali do místního lesíka.
Hasiči si připravili úžasné masky. Procházka za svitu měsíce a svíček byla opravdu strašidelná. Děti si za svoji odvahu odnesly sladkosti. Ing. Jitka Nová, starostka

V říjnu se v Mateřské škole Ledvice konal projektový den. Děti se účastnily
spolu se svými pedagogy soutěží, kde plnily úkoly k zadanému projektu v rámci
ekologické výchovy a prevence sociálně patologických jevů. Celé akci předcházela práce na výzdobě školy. Po celkovém hodnocení se zdá, že se nám tento
den povedl.
Markéta Pikalová, ředitelka MŠ

INZERCE

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

sever.rozhlas.cz

6.4.2018 10:35:33
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Foto: Martina Aubrechtová
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Nová kniha ukáže málo známé fotografie
Novou knihu Město Bílina od minulosti k dnešku slavnostně pokřtil starosta Oldřich Bubeníček při ukončení
výstavy k výročí 1025 od první písemné zmínky o městě. “Velmi zajímavé
a nevšední fotografie v knize nabídnou trochu jiný pohled na historii
i město jako takové. Podle mě se kniha velmi podařila, je to důstojný dokument, který do budoucna přispěje
k mapování naší historie,” uvedl starosta.
Právě v četnosti fotografií a kratších
textech se kniha liší oproti těm předešlým. “Vybírali jsme ty nejzajímavější

snímky z archivu, který čítá přes dva
a půl tisíce fotografií. V knize jsou
opravdové skvosty, například snímky z překládání koryta řeky Bíliny,
snímky zbořeného kostela u Lidické
školy nebo mnoho různých fotografií
sportovních klubů a spolků,” nastínila
autorka a zároveň kronikářka města
Iveta Richterová. Na tvorbě knihy se
podíleli i sami obyvatelé, kteří poskytli své fotografie.
Nová kniha je k dostání v informačním centru pod radnicí za 200 korun.
(pn)

Vysazené lípy připomínají výročí republiky
lidství. Když byl počtvrté zvolen prezidentem, kladl poslancům na srdce,
aby si byli vědomi toho, že státy se
udržují těmi ideály, z nichž byly stvořeny,” uvedla.
Místostarostka města Vendula Vodičková sdělila, že slavnostní vysazování
stromů patří k bílinským tradicím.
“Například k výročí padesáti let republiky byly vysazené lípy na Pivovarském náměstí, v Sídlišti U Nového
nádraží nebo v Panelovém sídlišti.
Tyto stromy byly vnímány jako stromy svobody,” řekla. Generální ředitel
Severočeských dolů Ivo Pěgřímek doplnil, že stromů kolem Bíliny přibývá
více a více. “Výsadba stromů a sazenic
nám není cizí, v okolí Dolu Bílina bylo
vysázeno již 15 milionů sazeniček,
dalších 10 milionů sazenic je v plánu
výsadby,” dodal.
Slavnostní vysazení lípy v ulici
5. května obohatil krásný program
dětí z mateřské školy v Žižkově údolí,
které zazpívaly české písně, zarecitovaly i zatančily. Vysazení lípy u hřiště na Kyselce doplnil program žáků
základní umělecké školy a následný
koncert k výročí republiky přímo
v budově školy.

Pavlína Nevrlá
V prostranství u pískovcových soch v
ulici 5. května a u dětského a workoutového hřiště na Kyselce byly ke stému výročí založení Československé
republiky slavnostně vysazeny lípy
srdčité. Přítomní z řad zástupců města i veřejnosti si připomněli historii
republiky i města. “Je velmi důležité si
významné výročí republiky připomínat. Bylo to zhruba po tři sta letech,
kdy český národ znovu získal svou
státnost, o dva dny později se připojilo Slovensko. V té době jsme byli velká
republika, protože i Podkarpatská Rus
patřila do bývalého Československa.
Když se podíváme na těchto sto let
zpátky, tak Československo a později
i Česká republika byly významnými
státy, hospodářské velmoci,” uvedl
starosta města Oldřich Bubeníček.
Místostarostka Zuzana Schwarz Bařtipánová připomněla zajímavý život
prvního prezidenta Československa
Tomáše Garrigue Masaryka. “Hlavní
myšlenka, kterou jako základní ideu
vtiskl novému státu do základů, byla
láska k bližnímu, humanita a pravé

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Soutěž je určena obyvatelům města, kteří rádi pořizují zajímavé snímky. V každém vydání zveřejníme téma, na které má být fotka zaměřená. Fotografie musí
být vždy pořízená na Bílinsku, tedy přímo ve městě nebo ve spádových obcích a blízkém okolí. Každý soutěžící ručí za své autorství zaslané fotografie a dává
zasláním souhlas s případným uveřejněním. K fotografii může být připojená i krátká legenda, která upřesní souvislost
mezi snímkem a zadaným tématem. To může každý uchopit podle své fantazie.

Téma pro listopad zní: Podzimní nostalgie
Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 25. listopadu 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.
Téma k výročí republiky z minulého měsíce pojala Jana Kučerová badatelsky, zabývala se životem politika Čestmíra
Císaře z Hostomic. “Nejen na Internetu, nýbrž i v knihovnách jsem pátrala po domě, kde žil Čestmír Císař. Zavolala
jsem tedy na úřad městyse Hostomice. Bylo mi sděleno, že dům, ve kterém pan Čestmír Císař žil, je v ulici Ferrerova
221 v Hostomicích za původním kinem. Udělala jsem si volno, na místo zajela a domek vyfotografovala.
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Vážení cestující,
od pondělí 1.10.2018 dochází k úpravě jízdních řádů linek MHD Bílina č. 281, 282 a 283. Úpravy byly zpracovány na základě podnětu města Bílina s cílem
zlepšit návaznost linek MHD na příjezdy a odjezdy vlaků na bílinském nádraží. Součástí těchto úprav je i rozšíření nabídky spojů v pracovních dnech. Jízdní
řády na zastávkách budou vyvěšeny ve čtvrtek 27.9.2018.

Zároveň budou od 1.10.2018 uvedeny do provozu nové elektrobusy, které byly v rámci projektu POŘÍZENÍ ELEKTROBUSŮ PRO MĚSTO BÍLINA pořízeny s
finanční spoluúčastí Evropské unie. Zavedení bezemisního provozu městské dopravy považujeme za významný příspěvek k ochraně životního prostředí ve
městě Bílina.

Kromě nulových emisí nabídnou nové elektrobusy i zcela bezhlučný chod a zvýšení kapacity o 7 míst k sezení v každém elektrobusu.
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Adresa: Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice
Telefon: dispečink - 417 539 443, 602 422 605
E-mail: info.city@arriva.cz
Webové stránky: www.arriva-city.cz

PROVOZOVNA TEPLICE

ARRIVA CITY s.r.o.

DOPRAVCE:

Senioři nad 70 let po prokázání osobním dokladem,
držitelé Jánského plakety za dárcovstí krve, děti do
6 let v doprovodu dospělé osoby, dětský kočárek
s dítětem, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně
průvodce a vodícího psa, strážníci MP v Bílině v
uniformě, psi podrobující se speciálnímu výcviku

pes, zavazadlo

JEDNOTL.JÍZDNÉ A PŘEPRAVNÉ (PLATÍ 45 MIN.)
Plné jízdné
v hotovosti 10 Kč
cestující od 18 do 64 let
z el. pen.
9 Kč
Zlevněné jízdné
v hotovosti
2 Kč
z el. pen. 1,80 Kč
děti 6-18let,studenti 18-26let,senioři 65+
v hotovosti 10 Kč
Přepravné
z el. pen. 10 Kč
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA:

TARIFNÍ PODMÍNKY MHD BÍLINA

JÍZDNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V BÍLINĚ PLATNÝ OD 1.10.2018

ARRIVA CITY s.r.o.

Věříme, že všechny uvedené úpravy přispějí ke zkvalitnění služeb MHD v Bílině a přispějí ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků.

LINKA 281
Bílina,sídl.ZCH Litoměřická
Bílina,sídl.ZCH Jednota
Bílina,sidl.ZCH sběrna
Bílina,sídl.ZCH výtopna
Bílina,ČSA
Bílina,Jakoubkova
Bílina,sídliště
Bílina,SUNN
Bílina,Teplická
Bílina,žel.st.
Bílina,pož.zbroj.
Bílina,nám.
Bílina,5.května samoobsluha
Bílina,5.května
Bílina,Mírová
Bílina,PP II Jižní
Bílina,PP II okály
Bílina,Jeníšovská
Bílina,poliklinika
Bílina,u Holubů
Bílina,Lidl
Bílina,Břežánská
Bílina,žel.st.
Bílina,pož.zbroj.
Bílina,Teplická
Bílina,sídliště
Bílina,Jakoubkova
Bílina,ČSA
Bílina,sídl.ZCH výtopna
Bílina,sidl.ZCH sběrna
Bílina,sídl.ZCH Litoměřická
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Výročí 110 let od položení základního kamene
radnice zmapovala výstava v Galerii Pod Věží
Ve znamení osmičkových roků se na
přelomu září a v průběhu měsíce října uskutečnila v Galerii Pod Věží v
Bílině výstava věnovaná 110. výročí
položení základního kamene jedné
z hlavních dominant města, radnice.
Slavnostní vernisáží ji zahájil Spolek
Bílina 2006, autor výstavy, v den, který byl nejen svátkem patrona české
země Svatého Václava, ale i dnem,
kdy v mnoha městech probíhaly dny
architektury, a tak to bylo datum
zvlášť symbolické. Nechyběla ani stylová muzika, která příjemně naladila
atmosféru dob minulých.
Dnešní, v pořadí již čtvrtá radnice,
jejíž 68 metrů vysoká věž je výraznou
stavbou města, byla vystavěna v letech
1908 – 1911 ve stylu vídeňské secese.
Dle různých zdrojů se na výstavbě
radnice podíleli tři architekti. Původní sešit skic pro návrh radnice vytvořil
Franz Neumann, několik let po jeho
smrti projekt přepracoval Friedrich
Kick a výrazně jej modernizoval.
Podle některých zdrojů je spoluautorem této radnice i vídeňský architekt
Friedrich v. Schmidt, učitel F. R. v. Neumanna na vídeňské Akademii.
Radnice byla navržena jako polyfunkční budova - kromě obecního
úřadu zde sídlila celá řada dalších
institucí, mimo jiné policie, vězení,
důchodový úřad, spořitelna, dočasně
pak také městská knihovna a vlastenecké muzeum. První patro bylo
provedeno jako piano nobile - honosné reprezentační patro, které mělo
symbolizovat majestát rozvíjejícího
se průmyslově-lázeňského města a
správního střediska. Nejdůležitějším
prostorem je zasedací síň, dnes využívaná jako obřadní, vysoká přes dvě
patra a zdobená štuky a reliéfním deštěním. Tato síň je velmi dobře rozpoznatelná i při pohledu z nábřeží díky

výraznému rizalitu a třem vysokým
oknům. Mezi další reprezentativní
prostory patřila i kancelář starosty s
nástěnnými malbami. Ve věži byl zřízen archiv města. Neobvykle vysoká
radnice byla dostupná ze dvou promenád, které byly přerušeny dvěma
schodišti. Na výstavě bylo k vidění
mnoho unikátních a zajímavých do-

bových dokumentů, fotografií a skic,
z nichž nejvýznamnější byly určitě z
roku 1909 od architekta Friedricha
Kicka. Vedle dobových zápisů z kroniky města, dokumentujících údaj o
rozhodnutí o výstavbě nové radnice
k památce šedesátileté vlády císaře France Josefa II (což ilustrovala i
zvětšená dobová fotografie s reliéfem

panovníka na místě dnešních radničních věžních hodin z doby výstavby),
položení základního kamene (2. prosince 1908) i slavnostního otevření
(18. srpna 1911) zde byly i krásně graficky zdobené nabídky firem, které si
přály se na stavbě podílet, fotografie
z výstavby i slavnostního otevření a
soupis starostů počínaje rokem 1322
purkmistry až po současnost.
Nechyběla stručná historie předchozích tří bílinských radnic a určitě zajímavá byla pro návštěvníky i malá
historická exkurze do života současné
radnice v dobách jejích počátků. Mezi
zajímavé exponáty patřily i obrazy a
pohlednice, zapůjčené z muzea bílinských rodáků v německém Gerolzhofenu i unikátní skleněná destička
s motivem centra Bíliny, ze které se ve
30. letech 20. století vyvolávaly fotografie. Nejen pamětníky určitě zaujal
panel věnovaný roku 1992, kdy se v
předvečer nadcházejících oslav milénia Bíliny v roce 1993 opravovala věž
radnice a z kopule věže byl vyzvednut měděný tubus obsahující dobové
mince, noviny Biela, fotografii tehdejšího starosty Schmettany i dokumenty z roku otevření radnice 1911.
Na realizaci výstavy se vedle členů
spolku Bílina 2006 podíleli přátelé z
muzea bílinských rodáků v bavorském Gerolzhofenu, město Bílina,
Státní okresní archiv v Teplicích, fotografie a pohlednice ze svých archivů
poskytli pánové Tomáš Matějka a Jan
Mafo Maršálek, texty z kroniky přeložil Mgr. Pavel Pátek a vítězné kresby
radnice poskytlo bílinské gymnázium. Všem jmenovaným i skvělým
muzikantům a návštěvníkům výstavy
patří ještě jednou naše poděkování.
Mgr. Alena Simčáková
Spolek Bílina 2006

Držitel Českého lva vystavuje satirické kresby
Držitel ceny Český lev za nejlepší výtvarné řešení a nejlepší výtvarný počin filmů Fimfárum Martin Velíšek
vystavuje své kresby ve Výstavní síni
U Kostela. Kreslíř a ilustrátor má k Bílině velmi blízko, jako malý sem jezdil k prarodičům, později tu nějakou
dobu žil. Ze své tvorby pro bílinskou
výstavku vybral kresby, tématicky zaměřené na politickou a společenskou
satiru. “Jsou to vlastně takové karikatury, i když to možná není zcela správný název. Vždy se snažím, aby kresba
byla vtipná, i když je to někdy těžké.
Samozřejmě je tam mnohdy vnesený
hlubší význam,” popsal vystavovaná
díla autor.

V kresbách lidé poznají současné i
minulé politiky a veřejně známé osoby, leckdy jsou spojovány se zvířaty.
Obrazy ale nastiňují i nesmyslnost
řešení celosvětových témat, hloupost
společnosti. “Tato díla musejí mít takový zdravý náboj, svou ostrost, aby
zaujala. To je pro politickou karikaturu nezbytné,” okomentoval Martin
Velíšek kresby, které pro někoho mohou být na samé hranici etiky.
V Bílině autor svá díla vystavuje vůbec poprvé. Vernisáž výstavy doplnil
koncert skupiny Už jsme doma, se
kterou autor dlouhodobě spolupracuje. Výstava potrvá do 18. listopadu.
(pn)
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Děti se v knihovně vypraví za poznáním
Městská knihovna Bílina zve své dětské čtenáře na zcela nový, objevitelský
cyklus s názvem Výprava za poznáním.
První říjnové setkání s názvem Jak
dobře znáš dinosaury? máme již
úspěšně za sebou. Seznámení s obry
pravěkého světa proběhlo naprosto
úspěšně a zcela hravě.
Na druhém setkání, ve středu 28.
listopadu, se budeme toulat naší rozsáhlou domovinou. Budeme pátrat
po tom, jak dobře znáš planetu Zemi?
Víš, kdy vznikla? Víš, jaký je její poloměr? Víš, v jaké soustavě se nachází?
Víš, jak se nazývá přirozený satelit
Země? Jestli to vážně nevíš, tak se

přijď osobně seznámit s domovským
světem lidstva - planetou Zemí! Dohledáš si všechna důležitá fakta v naučné literatuře. Posbírané informace
si ověříš kvízem. Věř, bude to zábava.
Těšíme se na tebe.
Středa 28. 11. 2018 | 15:30 - 16:30 hodin | dětské oddělení
Vhodné pro děti od 8 do 15 let. Akce
je zdarma. Na akci bude přítomen fotograf.

Alena Hubáčková,
MěK Bílina

Městská knihovna Bílina
zve na výstavu 100 let
V neděli 28. října 2018 uplynulo sto
let od založení ČSR. Stoletá existence
si zaslouží, bezesporu oslavu. K oslavě tohoto významného výročí jsme
připravili výstavu, která zaznamenává
atmosféru nejen První republiky. Výstava je společným dílem všech bílinských škol a gymnázia, kterým tímto
děkuji za jejich nadšení a výtvarný
um.

Rozmanité výtvarné zpracování a
hledání odpovědí na tyto otázky: Jaká
byla První republika? Jaké osobnosti z ní vzešly, jaké ji utvářely? Kdo je
nám dodnes známý? Kdo je již zapomenut? Přijďte si odpovědět na tyto
otázky osobně. Výstava v prvním
patře městské knihovny potrvá do 31.
prosince 2018.
Alena Hubáčková, MěK Bílina

Víte, že ...
... nejluxusnější vlak spustili na koleje v Japonsku? Jsou v něm restaurace, bary, soukromá apartmá. Cestujících může být maximálně 34. Trasa
vede z Tokia na severní ostrov Hokkaidó, jízda trvá čtyři dny. Průměrná
cena za osobu je 230 tisíc korun. Na několik měsíců dopředu je vždy
vyprodáno.
... největším znečišťovatelem planety je Čína? Vyprodukuje tolik emisí
jako USA, Rusko, Indie a Japonsko dohromady.
... „nejobéznější“ zemí světa je Palau, pak Nauru a Marshallovy ostrovy,
USA jsou na 12. místě, Kanada na 25., Velká Británie na 27. a Česko na
29. místě?
... k největším spáčům patří koala medvídkovitá? Prospí až 19 hodin
denně, gorila 13 hodin, lev až 18 hodin, netopýr hnědý dokonce až 20
hodin, tygr 16 hodin a sysel prospí až 17 hodin.
... kočka divoká je jednou z našich nejvzácnějších šelem? Vyskytuje se
velmi zřídka na Šumavě, v Českém lese, v Javorníkách a Bílých Karpatech.

Úkol

Máš zaplatit nákup v hodnotě 43 korun. V tvé peněžence je neomezený
počet korunových mincí, ale jen pět dvoukorunových a šest pětikorunových mincí. Jak zaplatíš, abys použil co nejméně mincí?
Bude to 11, 13, 14 či 16 mincí?

Víš,

* počet pohádek Karla Čapka?
* kolik je oříšků pro Popelku?
* co není s čerty?
* jaká byla princezna?
Řešení na str. 24

připravil Mgr. Pavel Pátek
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Hmyzí domečky zaujaly

Předškoláci prošli Ježíškovu cestu

Začátkem října se děti z Mateřské školy Čapkova vydaly na Ježíškovu cestu, která se nachází na Božím Daru v krásné přírodě.
Během cesty děti potkaly a poznávaly různé dřevěné pohádkové
bytosti a plnily úkoly. Výlet se všem velice líbil a díky pěknému
počasí si ho všichni užili.
Kolektiv MŠ Čapkova

Děti z Mateřské školy Aléská se byly podívat na domečky pro hmyz
a malé živočichy v areálu polikliniky. Plnily tam úkoly z environmentální výchovy. Moc se jim to líbilo.
Eliška Růžičková, učitelka

V přírodě se učili i tvořili

Z barevných listů
vznikl pan Podzim i sluníčko
Dětem ze 3. třídy Mateřské školy
Čapkova “Motýlci“ se podařilo vykouzlit a společně přivítat panáčka
Podzima, kterého vytvořily z darů
podzimní přírody - jedno z nejkrásnějších ročních období. Z přírodních materiálů tvořily i další věci,
například sluníčko z barevných
listů stromů.

Lenka Zlatohlávková
ředitelka MŠ

Letošní počasí v průběhu září lákalo k delším procházkám, a tak jsme
vyráželi do blízkého okolí mateřinky. Sledovali jsme barvy podzimní
přírody, podzimní počasí a další charakteristické jevy a znaky podzimu.
Pojmenovávali jsme stromy, keře, plody, sbírali jsme přírodniny, které
jsme ve školce využili k tvořivým a poznávacím činnostem. Dětské práce z přírodnin vyzdobily prostory šaten. Přírodniny jsme využili také při
cvičení, při hrách venku, k jednoduchým experimentům, kterými si děti
lépe osvojovaly poznatky o podzimu a podzimní přírodě.
Kolektiv MŠ Za Chlumem

Předškoláci se podívali za zvířátky

Děti a paní učitelky z Mateřské školy Za Chlumem využily krásného
podzimního počasí a vyrazily na výlet do lesoparku v chomutově. Krásně svítilo sluníčko, viděli jsme spoustu zvířátek. Nálada byla veselá a
děti si odvážely hezké zážitky. Nadšeně pozorovaly spícího medvěda,
koníky, opice. Bylo to krásné dopoledne plné zážitků. Všichni jsme si
výlet užili.
kolektiv MŠ Za Chlumem

Děti využily teplo ke hrám

Děti z Mateřské školy Aléská využily krásného podzimního počasí a
na školní zahradě důkladně prozkoumaly všechny možnosti, které jim
nabízí mnoho různých herních prvků.
Eliška Růžičková
učitelka
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRO BUDOUCÍ UCHAZEČE O STUDIUM NA GYMNÁZIU
Přípravné kurzy pro budoucí středoškoláky
- seznámíte se s gymnaziálním
prostředím, středoškolským způsobem výuky, načerpáte užitečné informace nejen k přijímacím
zkouškám (příprava je cílena přímo na jednotné přijímací zkoušky
dle školského zákona – „testy CERMAT“), účast na kurzu vás k ničemu nezavazuje
- kurzy budou probíhat v období

leden – duben 2019 (přesné termíny budou zveřejněny na webových
stránkách www.gymmost.cz, www.
gymbilina.cz), v rozsahu celkem 10
setkání (rozsah jednoho setkání 2x
45 minut, střídá se matematika a
český jazyk)
- KURZY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD –
budou probíhat na pracovišti Most,
ul. Čsl. armády 1530 (historická
budova gymnázia), kontaktní osoba zástupkyně ředitele Dr. Ing. Eva

Hrdličková (eva.hrdlickova@gymmost.cz, tel. 775 439 823) – vždy ve
středu v čase 15:30 – 17:00 hod. (1.
kurs – středa 9. ledna 2019)
- KURZY PRO ŽÁKY 5. TŘÍD
– budou probíhat na pracovišti
Bílina, ul. Břežánská 9, kontaktní
osoba zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková (aulikova@gymbilina.cz, tel. 724 824 528) – vždy
ve čtvrtek v čase 15:00 – 16:30 hod.
(1. kurz – čtvrtek 10. ledna 2019)

- cena kurzu je 950 Kč, při absenci
se peníze nevrací, kurs je nutno zaplatit výhradně bankovním převodem do 31. 12. 2018 na účet školy
336 455 0277/0100, jako variabilní
číslo uveďte 99 (9. třídy) nebo 55
(5. třídy), do poznámky napište
„přípravný kurz“ a jméno dítěte.
- přihlášení vzniká okamžikem
platby, kapacita není omezena

Duhová škola v lese je název projektu, který ZŠ Lidická realizuje
v letošním školním roce v rámci
výzvy 13/2017 Národního programu Životní prostředí. Cílem
tohoto programu je finanční podpora ozdravných pobytů žáků základních škol v oblasti s vyhovující
kvalitou ovzduší, jejichž součástí

je ekologický výukový program
zajištěný kvalifikovanými lektory
EVVO.
Naše škola splnila všechny podmínky výzvy a získala tak dotaci na
ozdravný pobyt pro 140 žáků.
První část našeho projektu proběhla od 15. do 20. října pro žáky 5. až
8. ročníku, kteří absolvovali celkem

38 hodin ekologického programu
zaměřeného na ekosystém Les.
Druhá část proběhne v dubnu a je
určena pro žáky 1. až 3. ročníku.
Jsme rádi, že se ozdravný pobyt
všem žákům líbil a podařilo se naplnit všechny moduly programu.
Děkujeme za finanční podporu
Státnímu fondu životního prostře-

dí a městu Bílina. Velké poděkování patří všem zúčastněným pedagogům za práci, kterou v oblasti
ekologické výchovy odvádějí. Bez
nich a jejich aktivního vzdělávání
v oblasti EVVO by nebyla realizace
projektu možná.

Žáci z Lidické poznávají ekosystém

Podzimní dílničku si užili i rodiče
V říjnu přišli rodiče našich
dětí v odpoledních hodinách
na podzimní dílničku. Byla
pokračováním naší Halloweenské párty, která začala
již ráno. Rodiče pomáhali dlabat dýně i při výzdobě školky.
Doufáme, že tato spolupráce
bude dále pokračovat a děkujeme za ni.
Markéta Pikalová, ředitelka školky

Marie Sechovcová,
ZŠ Lidická

POZVÁNKA
Základní škola Za Chlumem Bílina pořádá Vánoční jarmark pro děti,
rodiče a veřejnost
12. prosince 2018 od 16 do 18 hodin ve vestibulu školy.
Těšit se můžete na vánoční zvyky, občerstvení, kreativní dílny,
vystoupení žáků, prodej jejich výrobků a dekorací.
Srdečně vás zveme!

Libor Drahoňovský zavede
do jedné z nejkrásnějších
zemí Orientu
Zajímavá beseda se v knihovně
uskuteční v úterý 20. listopadu od
17 hodin. Při toulkách Íránem spatříme slavná města Esfahán, Kašan,
Jazd, rozvaliny starověké Persepole,
hrobku mocného krále Kýra Velikého a četné další pamětihodnosti.
Rovněž se dozvíme více ze života
místních obyvatel.
Libor Drahoňovský osobně: „Írán
je doslova pokladnicí starobylých
měst a pamětihodností. Toulky zemí
připomínaly pohádky Tisíce a jedné
noci. Pohostinnost místních obyvatel i kulinářské dobroty ještě umocňují iluzi pohádkové země. Po Íránu
jsem cestoval jeden měsíc, což mi
rozhodně nestačilo. Působivé jsou
staré karavasáraje. často ukryté
v odlehlých pustinách.“
Beseda je zaměřena nejen na historii, kulturní reálie a pamětihodnosti
země, ale především na život místních obyvatel. Součástí přednášky
budou i ukázky íránské hudby.
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Nadační fond chce slzu bolesti zvířat měnit v slzu radosti
Podporovat činnost útulků a spolků
pečujících o zvířata začal Nadační
fond Slza zvířat na Teplicku. Slza se
postavila po boku Útulku Jimlín a
spolku Teplické kočky. Další útulky a spolky mohou tato partnerství
rozšířit. “Pracovníci různých útulků se denně s láskou starají o desítky zvířat, často to dělají při jiném
zaměstnání, ve svém volném čase.
Opuštěná, někdy i zraněná zvířata
mají díky nim skvělou péči, ale samozřejmě už nezbývá čas na propagaci útulku, na shánění sponzorů a dárců, na zveřejňování potřeb
a další věci, které s péčí o zvířata
přímo nesouvisí, ale jsou důležité.
Právě v tom jim budeme zpočátku nejvíce pomáhat, aby se našlo

víc a víc lidí, kteří se chytí našeho
hesla nekupuj - adoptuj,” uvedla
předsedkyně správní rady Pavlína
Žitňanská. Motto fondu zní: Slzu
bolesti měníme v slzu radosti.
Slza má v plánu vrýt se do podvědomí milovníků zvířat, ti se jejím
prostřednictvím budou dozvídat,
jak a kde mohou pomoci, kam se
dostaly dary, komu pomohly. “Vše
bude transparentní, lidé přesně
uvidí, kolik peněz nebo jaké věci
jsme útulkům předali a na co byly
použité. Pro nás je důležitý každý
dárce, ať je to fyzická osoba, která
si koupí samolepku, nebo velká firma, která se stane dlouhodobým
partnerem. Část naší činnosti se
bude věnovat právě dárcům, které

chceme odměňovat třeba zábavnými akcemi, výhrami v soutěžích
a podobně,” konkretizoval místopředseda správní rady Ladislav Zimmermann.
První kroky Slzy se budou ubírat právě směrem lepší propagace
útulků, další rozvoj se zaměří na
lepší vzájemnou spolupráci mezi
jednotlivými útulky i na přímou
podporu péče o zvířata. “V budoucnu bychom se chtěli podílet
na financování potřebných operací
a léčby, modernizaci vybavení útulků nebo třeba na benefitech pro
pracovníky a dobrovolníky. Mohlo
by vzniknout i organizované dobrovolnické centrum,” doplnil člen
správní rady Martin Hudek.

Útulky a spolky, které by chtěly
navázat spolupráci, mohou kontaktovat Slzu na e-mailu ladislav.
zimmermann@slzazvirat.cz nebo
na telefonním čísle 702 333 303.
Stejné kontaktní údaje platí i pro
sponzory. Více informací o nadačním fondu je k dispozici na webových stránkách www.slzazvirat.cz,
na facebooku Slza zvířat nebo instagramu Slza_zvirat. Transparentní účet má číslo 5538475369/0800.
Podpořit Slzu mohou lidé i zakoupením nejrůznějších předmětů jak
při akcích pro veřejnost, tak i na e-shopu na www.slzazvirat.cz.
(red)

Rubrika Názory radních
Vážení občané Bíliny,
výsledky voleb do obecního zastupitelstva naprosto zásadně změnily
rozložení mandátů jednotlivých
uskupení a stran. Chtěli bychom
vám tímto velice poděkovat za
počet hlasů pro naše kandidáty.
Volební výsledek nás samotné překvapil a máme ohromnou radost z
toho, že se většina občanů zorientovala v dění ve městě a dala jasně
najevo, že chce změnu. Jako vítězi
těchto voleb s 9 mandáty cítíme ob-

rovskou odpovědnost, kterou jste
nám svou volbou svěřili.
Jako první krok učiníme vše proto,
abychom sestavili novou koalici,
která bude chtít posunout město
Bílinu dopředu. Chceme pracovat pro Bílinu JINAK, než bylo v
minulých letech bohužel zvykem.
Proběhlo první setkání se všemi
uskupeními, jejichž kandidáti se
dostali do zastupitelstva města.
Z důvodů předchozích zkušeností
jsme neoslovili pouze HNHRM a

KSČM. Za přístup k jednání můžeme z naší strany všem zúčastněným zástupcům všech uskupení
jen UPŘÍMNĚ PODĚKOVAT!
Bohužel v termínu uzávěrky tohoto
čísla jsme ještě stále nevěděli, jak
dopadne případné napadnutí výsledků komunálních voleb u soudu, které avizovalo hnutí HNHRM
na sociální síti.
Dokud nebudeme znát důvod žaloby a případně do rozhodnutí soudu, tak nepovedeme dále oficiální

povolební vyjednávání a neuzavřeme závazně žádnou koalici. Další
informace budeme pravidelně zveřejňovat všemi dostupnými kanály (zejména www.facebook.com/
ANOBilina)

Za všechny kandidáty hnutí ANO a nové
zastupitele: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, Ing. Radek Zenker, Jiří Urbánek

Vánoční prodej ryb v Bílině

Ve spolupráci s

Komunitní centrum Bílina, Skleničkova 14/19
Vás zve na přednášku

Dr. Mgr. Zuzky Nemčíkové

Jak obnovit ztracenou rovnováhu a
najít sám/sama sebe

20. listopadu 2018
Vstup zdarma

Místo: sídlo ČRS, z.s., Důlní 85, Bílina (Český rybářský svaz)
Provozní doba:
středa 19.12. - 9.00 – 17.00
čtvrtek 20.12. - 8.00 – 17.00
pátek 21.12. - 8.00 – 17.00
sobota 22.12. - 8.00 – 17.00
neděle 23.12. - 8.00 – 17.00
pondělí 24.12. - 8.00 – 11.00*)
*) Dle poptávky

Pronájem rychlého občerstvení
a provozování minigolfového hřiště
Výběrové řízení – zadávací podmínky
Zadavatel: Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
Teplická 899, 418 01 Bílina
IČ: 708 85 222
Zastoupené: Ing. Olgou Roučkovou, řed. org.
Lhůta pro podání nabídky:
* Lhůta pro podání nabídky končí 22. 11. 2018 v 10:00 hod.
* Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty nebudou hodnoceny
* Opožděné podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci výběrového řízení, přičemž bezodkladně informuje účastníka o pozdním podání
nabídky
Místo pro podání nabídky: adresa zadavatele
Více informací na www.mtsbilina.cz
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Výtvarný obor u dětí rozvíjí cit pro umění

Výstavu obrazů dětí navštěvující
výtvarný obor Základní umělecké
školy v Bílině si mohou v listopadu
lidé prohlédnout v budově školy.
Výstava prezentuje průřez tvorbou
dětí různého věku.
Výtvarný obor navštěvují zhruba
tři desítky dětí, stále je však volná kapacita pro nově příchozí. “Ti
se mohou přihlásit během celého
roku. Přijímáme děti od pěti let,
které malování baví, mají chuť se
učit novým věcem a také musí mít
trochu trpělivost a být samostatné,”
uvedl učitel Miroslav Mužík. Žádné pomůcky si děti nosit nemusí,
jen je zapotřebí mít vhodný oděv

na převlečení. Děti pracují s mnoha
různými technikami. Základem je
kresba, dále malba, grafika, linoryt
a třeba i práce s hlínou. “Výtvarný
obor se skládá z výtvarné tvorby
a teorie dějin výtvarného umění. Předměty se však prolínají, při

Útulek Jimlín

tvoření se tedy děti dozvídají zajímavé informace o světových i místních umělcích či o teorii. Máme tu
mnoho ukázek, literatury,” doplnil
učitel.
Nově příchozí děti nejprve čekají
dva roky takzvané přípravné tvor-

by, poté nastupují do prvního ročníku vzdělávání a dále. Malí umělci
netvoří pouze v učebně, ale využívají i pěkného počasí k práci venku.
Při výuce se děti nejen učí kreslit
nebo tvořit, ale rozvíjejí také kreativitu, cit pro barvy, soustředěnost
i fantazii.
Případní noví žáci výtvarného oboru se mohou přijít na výuku podívat v úterý, středu nebo ve čtvrtek
mezi 16 a 18 hodinou. Získají tam
všechny potřebné informace a děti
si mohou vyzkoušet, zda by je tento
druh vzdělávání bavil.
(pn)

Teplické kočky
Bulík
nejspíše X americký stafordšírský terier, asi 11
let starý pes, váha při příjmu 24.5 kg, v kohoutku cca 50 cm, čipovaný - čip registrovaný
(majitel psa opustil), kastrovaný
Bulík je milý a hodný psí děda, který je však
stále velmi aktivním psem. Miluje společnost
lidí, je velmi kontaktní, rád se nechá podrbat.

Pálenka
Kotě pochází ze skupiny koček, které žijí
spolu s bezdomovci na pozemku bývalé
šachty v Bílině. Všechna koťata zde jsou
ve špatném stavu, začervena, zablešena,
nemocné uši a oči. Některé je nemocné
méně, některé více. Pálenka se zatím léčí
s očičkama.

Pašík
nejspíše X terier+čivava+grifonek+jezevčík+brabantík, pes, váha při příjmu 8.5 kg, v
kohoutku cca 29 cm, podle majitelky 3 roky
starý, byl zabaven pro týrání. Pašík je akční
rošťák, který miluje procházky a hry. Je velice kontaktní a uvítá pána, který se mu bude
věnovat.

Pedro
Kotě pochází ze skupiny koček, které žijí
spolu s bezdomovci na pozemku bývalé
šachty v Bílině. Pedro vypadá z koťat zatím nejlépe. Zatím je bez léčení.

Borina
nejspíše X kokršpaněl - ohař, asi 6 až 7 let stará fena, váha při příjmu 13.5 kg, v kohoutku
cca 50 cm
Borina je krásná fena ve středním věku, stále
plná elánu, chutí do života, mazlení a dovádění.
Gery
nejspíše kříženec holandského ovčáka, asi 3
roky starý pes, váha při příjmu 25 kg, v kohoutku cca 59 cm, polámané zuby
Gery je krásný, mladý, velmi akční a temperamentní pes, který hledá pána, který bude
důsledný, statný a trpělivý. Na vodítku táhne,
na povely zatím nereaguje.

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258

Pusina
Kotě pochází ze skupiny koček,
které žijí spolu s bezdomovci
na pozemku bývalé šachty v Bílině.
Kotě má zánět oka, zatím v léčení.
Pižla
Kocourek pochází ze skupiny koček, které
žijí spolu s bezdomovci na pozemku bývalé šachty v Bílině. Uvidíme, zda bude
kocourek ochočený a vhodný k adopci.

www.teplickekocky.cz, tel.: 723 489 796

PRODEJ DOMU V BÍLINĚ
Nabízíme k prodeji dům, který se nachází v klidné části Bílina (Újezdské Předměstí)
o celkové ploše 225 metrů čtverečních se zahradou o rozloze 485 metrů čtverečních.
Jde o zděný, přízemní, částečně podsklepený dům s nízkou sedlovou střechou. Dům
je vytápěn plynovým kotlem, bojler má na elektřinu. Pitná voda přivedena veřejným vodovodem, odpady svedeny do veřejné kanalizace. Napojení na sítě 220/380V. Pozemek
je oplocen. V přízemí domu se nachází tři velké a jedna malá místnost, sociální zařízení
WC. Dům byl využit k provozním účelům, jako školka, poté učebny školy. V blízkosti se
nachází veškerá občanská vybavenost. Dům vhodný k podnikání (kanceláře, ordinace,
fitness, školka) nebo lze provést rekolaudaci a dům dle svých představ využít k bydlení.
Cena 1.700.000 Kč
Pro bližší informace či možnost sjednání prohlídky můžete volat na tel. 777 287 069
či psát na e-mail: kyliskova@zdenek-bilek.cz
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HLEDÁME OPERÁTORY!
Měsíční výdělek od 25 000 Kč.
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování,
pojištění, flexipassy, dovolená navíc a další benefity.
Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.
Máte ukončené střední odborné učiliště?
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na:
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz
Místo práce: Litvínov - Záluží
Nabíráme po celý rok.

18_0016_HR_operator_inzerce_A4_210x297.indd 1

15.01.18 16:37
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Rada města na své 24. schůzi konané v mimořádném termínu 16. října mimo jiné:

Schválila:

Přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha 4,
pro organizaci ZŠ Za Chlumem 824,
na projekt „Obědy pro děti“ pro 15
žáků na školní rok 2018/2019, v celko-

vé výši 58.158 Kč, na základě žádosti
ředitelky ZŠ.
Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako objednatelem a paní
Blankou Kubíkovou, bytem Obrnice,
jako zhotovitelem, na dodání čtyř postav Betlému – osel, ovečka, jehně a
pasáček.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a společností
EQUIPARK, o. p. s., jako příjemcem ve
výši 5.000 Kč na výplatu výher soutěží
Cena města Bíliny a soutěž stupně Z v
roce 2018, na základě žádosti společnosti EQUIPARK, o. p. s.
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina
jako poskytovatelem a spolkem Pure
Music, z. s., jako příjemcem ve výši
5.000 Kč na náklady spojené s vydáním
CD „Live 2018“ v roce 2018, na základě žádosti spolku Pure Music, z. s.
Uzavření smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč

Vzpomínka

mezi městem Bílina jako poskytovatelem a spolkem Spirála, z. s., jako příjemcem, na projekt „Intervenční centrum, Ústecký kraj – kontaktní místo
Bílina“.
Uzavření darovací smlouvy mezi
městem Bílina jako dárcem a obcí
Kostomlaty pod Milešovkou jako obdarovaným, a to na základě žádosti
Mgr. Evy Krejskové (starostky obce
Kostomlaty pod Milešovkou), jejímž
předmětem je darování 30 metrů
čtverečních původní kamenné dlažby
z Mírového náměstí v Bílině na opravu přístupové cesty ke kapličce v ulici
Hřbitovní, Kostomlaty, a to za náklady
spojené s odvozem, který zajistí obec
Kostomlaty pod Milešovkou.

Rozhodla:

Nejvhodnější nabídkou veřejné zakázky malého rozsahu zadávanou ve
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, na stavební práce „Rekonstrukce a úpravy

Dne 11. listopadu uplynulo 9 let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, taťka,
dědeček pan

Ladislav Košťál z Bíliny

Josef Mergl

S láskou stále vzpomínají děti Alena
a Ruda s rodinami, vnoučata Honza,
Lucka, Ládík a pravnouček Matýsek.

S láskou a úsměvem vzpomínáme na
krásná léta, která jsme spolu prožili.
Nikdy nezapomeneme. Manželka Zdeňka, Pepíno, Berta, a Lucka s rodinou.

Dne 14. října oslavili 3. výročí

Maruška Pařezová
a
Karel Krotil
Miluji tě, mám tě rád. Jsi mé zlatíčko, přeji si, aby nám to vydrželo.
K. Krotil

Poděkování
V těchto dnech se členové TJ Sokol Bílina dozvěděli smutnou zprávu. Po dlouhých letech
členství z důvodu stěhování opouští jednotu
manželé Krhounkovi, kteří v ní byli od znovuzaložení. Tímto by chtěli členové Tělocvičné
jednoty Sokol Bílina poděkovat a vzdát hold
manželům Josefu a Věře Krhounkovým za jejich celoživotní úsilí a čas, které věnovali naší
jednotě, i když ne vždy to bylo jednoduché.
Přejeme jim všechno nejlepší a hlavně zdraví
do dalšího života. Ještě jednou děkujeme a
nikdy na Vás nezapomene.
Se sokolským Nazdar!
Za Tělocvičnou jednotu Sokol Bílina starosta
Radek Nedbálek

Vzala na vědomí:

Splnění usnesení RM, kterým bylo
vedoucímu odboru dopravy uloženo
připravit návrh dopravně inženýrského opatření, ve věci možnosti parkování nákladních vozidel na manipulační
ploše v lokalitě kruhových garáží v
Bílině.
Přijetí petice „obtěžování zápachem“
v bytové jednotce, ul. 5. května.
Přijetí petice „neúměrné nastěhování nepřizpůsobivých spoluobčanů do
domu SVJ v ulici Aléská.

Vzpomínka

Dne 29. listopadu 2018 uplyne rok, kdy
nás navždy opustil tatínek, dědeček
a pradědeček

Blahopřání

zdroje tepla hotelu U Lva“, je nabídka
společnosti MEGAWATT, s. r. o., Dubí
– Pozorka.
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, na stavební práce Rekonstrukce zahradní terasy „U Kádi“ společnosti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina.

Vzpomínka
Letos by se dožila 90 let sestra a teta

Helenka Sluková
S láskou vzpomínají sestra Margita,
synovec Radek Beck s rodinou a rodina
Halamova.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou
s námi.

Poděkování

Poděkování

Moc děkuji Mateřské škole Husova v Hostomicích za výbornou činnost a sympatický
kolektiv.
Dále děkuji vedení Městských technických
služeb v Bílině za skvělý přístup k zaměstnancům.

Děkuji Pečovatelské službě Bílina za pomoc,
kterou jsem nutně potřebovala po návratu
z nemocnice. Pečovatelky, co jsou u nás v
budově, jsou ochotné, milé, vzorné a hlavně
jsou hodné. Děkuji za pomoc pečovatelkám
Evě Žofkové a Radce Minaříkové, dále paní
vedoucí Pečovatelské služby Bílina, která
se o nás s personálem hezky stará. Děkuji
všem, kteří mi pomohli. Evženie Drakselová

Marta Křížová

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

Městské technické služby Bílina přijmou do
pracovního poměru na dobu neurčitou
popeláře s nástupem od 1. 12. 2018.
Platové podmínky
dle nař. vlády 341/2017 Sb.
Platové zařazení 12 st., základ – 14 330 Kč
Tel.: 417 821 580, 728 742 450 – p. Pavel T.
Tajemník Městského úřadu v Bílině vyhlašuje veřejnou
výzvu na obsazení funkce
Technik investic III
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského
úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic s platovým zařazením v 9. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb.,
rozpětí tarifu od 17.360 Kč do 26.110 Kč. Lhůta podání
přihlášky: doručeny nejpozději 3.12.2018
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV
– technik investic III“ – osobně do podatelny MěÚ
nebo písemně na adresu Městského úřadu v Bílině,
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Kontakt: Ing. Oldřich Lukeš – pověřený vedením
odboru nemovitostí a investic, tel. 417 810 880, mob.
607 004 961.
Více informací na www.bilina.cz.
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Jezdci závodili na bikrosové dráze

V říjnu se na bílinské bikrosové
dráze uskutečnil 11. finálový závod
ČL BMX 2018. Za velmi příjemného počasí a na výborně připravené
dráze, o kterou se vzorně starají rodiče dětí závodících za BMX Bílina,
bojovalo o poslední body do celého

seriálu 156 jezdců.
Startovalo se na pět
jízd systémem každý s každým, dále
pak jezdci postupovali do vyřazovacích bojů ve čtvrtfinále a semifinále,
ze kterého vzešla
nejlepší osmička finálových jezdců.
Vzhledem k tomu,
že je bílinská dráha
nejspíš už poslední
v ČR, která nemá
asfaltové zatáčky,
bylo pro mnohé
jezdce velmi složité se s touto situací
vyrovnat. Diváci si tak užili opravdové, bikrosové souboje na technicky náročné trati.
Bílinský oddíl, který se pomalu, ale
jistě rozrůstá o nové jezdce, se představil hned v několika kategoriích.

Střelci bodovali

Družstvo Sportovně střeleckého
klubu 0715 Bílina ve složení Filipovský J. ml., Hubáček P. a Zábranský M. si vystřílelo v „královské“
disciplíně Libovolná pistole 60 ran
na 50 metrů na MČR konaném v

Plzni – Lobzých krásnou bronzovou
medaili. Stříbro jim uteklo o pouhý
jeden bodík. K tomu ještě Hubáček
výborným výkonem 531. bodů přidal čtvrté a Filipovský ml. slušným
výkonem 515. bodů desáté místo
v jednotlivcích. Ve stejném složení
a disciplíně již družstvo získalo na
MČR dvakrát druhé místo, a to v
roce 2008 a 2011.
Po úspěšné střelecké sezóně, kdy
ve stejné disciplíně Filipovský ml.
získal 8 pódiových umístění (4-31), Hubáček 4 pódiová umístění
(0-3-1) a Zábranský dvě (1-1-0), je
to zasloužené ocenění celoročního
snažení.

Vítězství se čekalo v kategorii B9/10
od Vojty Bečky, kterému se v jízdách povedlo třikrát porazit mistra
republiky, ale bohužel ve finále, díky
nepovedenému startu, to stačilo
„pouze“ na 5 místo. Výborné druhé místo v závodě obsadil celkový
vítěz ČL 2018 v kategorii B6 Tomáš
Lohse. Divácky atraktivní byla kategorie MTB, kde mezi sebou sváděli
boj domácí závodník Michal Minařík (bývalý bikrosař) a Martin Lebl
(elitní sjezdař), kteří nechali své
soupeře daleko za sebou.
Obrovská gratulace patří všem závodníkům a velké díky pořadatelům
a městu Bílina.
Výsledky BMX Bílina 11. závod
České Ligy BMX
Kategorie příchozí mladší:
2. místo Adam Dvořák
4. místo Roman Král

14. místo Ema Dvořáková
(nejmladší účastnice)
16. místo Dušan Šnejdar
Kategorie příchozí starší:
4. místo Barbora Bečková
5. místo Matyáš Pavlík
6. místo Anna Lohse
Kategorie MTB: 2. místo Michal
Minařík
Kategorie B6: 2. místo Tomáš Lohse
Kategorie B7/8: 13. místo Patrik Toman
Kategorie B9/10: 5. místo Vojtěch
Bečka
Celkové pořadí České ligy BMX
2018:
Kategorie B6: 1. místo Tomáš Lohse
Kategorie B7/8: 21. místo Patrik Toman
Kategorie B9/10: 3. místo Vojtěch
Bečka

Miroslava Bečková

Václav Vlk překonal
dva národní rekordy

Václav Vlk a Zbyněk Zuna z Fitness
centra Jiskra se zúčastnili Mistrovství ČR v klasickém RAW silovém
trojboji dorostu a juniorů. Václav
Vlk se umístil na prvním místě v
kategorii dorostenci do -105 kg.
V disciplíně dřep zvedl 230 kg, na
bench 162 kg a vytvořil tím národní rekord, při mrtvém tahu 270 kg.
Celkem dosáhl 662 kg, což je nyní
také národní rekord.
Zbyněk Zuna se umístil na třetím
místě v kategorii junioři do -120 kg.
Na dřep zvedl 197,5 kg, na bench
137,5 kg, při mrtvém tahu 230 kg
a celkově dosáhl 565 kg.
(red)

M. Zábranský
SSK 0715 Bílina

Stříbrné medaile z Minsku přivezli sourozenci
Šestičlený
tým juniorů vyslala česká
Muaythai
Asociace
na mezinárodní
turnaj
MuayThai Cup
„Staiky
O p e n“
do běloruského
M i n s ku ,
který se
uskutečnil v říj-

nu. Součástí reprezentačního týmu
byli i bílinští rodáci Nicol a Lukáš
Černých (12 let) z oddílu Thajského
boxu a kick boxu TKB Teplice, pod
vedením trenéra Martina Žvachty.
Lukáš nastupoval ve váhové kategorii do 48 kg. Prvním kolem eliminačních zápasů prošel volným
losem a nastupoval do semifinále
proti domácímu borci z Běloruska.
Od prvního kola byla vidět Lukášova technická a zejména fyzická převaha oproti o hlavu vyššímu a o rok
staršímu soupeři. V druhém kole po
zásazích koleny na tělo ho přivedl
do prvního počítání a ve třetím kole
po stejných technikách do druhého.
Následně běloruský borec nepokračoval a Lukáš vyhrál technickým

K.O. Kvůli malému počtu zápasníků v Lukášově váhové a věkové kategorii (-48 kg, 11-12 let), byla jeho
kategorie sloučena s kategorií -50
kg, 13-14 let, ve které dominoval ve
dvou zápasech pražský borec Tobiáš
Barták a měl se s Lukášem utkat ve
finále. Tato varianta se nakonec zamítla a vzhledem k počtu absolvovaných zápasů na turnaji měl Tobiáš
zlato a Lukáš stříbro.
Druhým našim zástupcem byla Nicol Černá. Nastupovala rovnou do
finálového boje v kategorii ve váze
-44 kg, 13-14 let. Po výhře prvního
kola, bohužel druhé a třetí prohrála
a z vítězství a zlaté medaile se radovala domácí borkyně. Ale i tak
předvedla Nicol krásný zápas a roz-

hodně se neměla za co stydět. Další
krásná stříbrná doma.
Běloruský turnaj byl takovou evropskou zkouškou před nadcházejícím
dětským mistrovstvím Evropy, které
se bude konat v Turecku koncem
listopadu tohoto roku. Na ten se Nicol a Lukáš svými skvělými výkony
nominovali. Tím spíš, že v prosinci
roku 2016 bylo Muaythai, jako bojové umění s více než tisíciletou historií, uznáno Mezinárodním Olympijským Výborem jako olympijský
sport s účastí roku 2024 na Olympijských hrách v Paříži a kdo ví, třeba
i tam o těchto dvojčatech uslyšíme.
Martin Žvachta,
trenér oddílu
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PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ
Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!
Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.
Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz
Místo práce: Litvínov
Nabíráme po celý rok.
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 18. listopadu
MARTIN VELÍŠEK
NÁVRATOSBĚR
výstava kreseb grafika a výtvarníka

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
neděle 18. listopadu, 15 hodin
DUO HVOZDOVI
Taneční a hudební odpoledne nejen
pro seniory, hudebně doprovází Duo
Hvozdovi.
úterý 20. listopadu, 19 hodin
NA STOJÁKA
Tři baviči se 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?

středa 21. a 28. listopadu, 19 hodin
TANEČNÍ KURZ
vyučuje taneční mistr Petr Dufek

beseda s Liborem Drahoňovským
klubovna v přízemí, vstup zdarma, na
akci bude přítomen fotograf

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

středa 28. listopadu, 15.30 hodin
JAK DOBŘE ZNÁŠ PLANETU ZEMI?
Objevitelské setkání, dětské oddělení,
vstup zdarma, na akci bude přítomen
fotograf

sobota 24. listopadu, 15 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ Bílina,
skupina LUNETIC
Podrobný program bude na samostatných letácích či webových stránkách
www.kcbilina.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do 31. prosince
100 LET REPUBLIKY
výstava výtvarných prací dětí z bílinských škol
středa 14. listopadu, 15:30 hodin
STRAŠIDELNÉ ČTENÍ
z cyklu Čtení pro nejmenší
dětské oddělení, vstup zdarma, na akci
bude přítomen fotograf
úterý 20. listopadu, 17 hodin
ÍRÁN

pátek 30. listopadu, 13 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE
sobota 1. prosince, 10 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE
středa 5. prosince, 9 hodin
MIKULÁŠ V KLOKÁNKU

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

pátek 7. prosince, 15.30 hodin
LASER ARÉNA MOST

pondělí 19. listopadu, 9 hodin
VÁNOČNÍ FOCENÍ V KLOKÁNKU

sobota 8. prosince, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

pátek 23. listopadu, 16 hodin
TANEČNÍ MARATON

GALERIE POD VĚŽÍ

sobota 24. listopadu, 9 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
sobota 24. listopadu, 10 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY
sobota 24. listopadu, 16 hodin
ZIMNÍ VÝSTAVA DDM BÍLINA
vernisáž obrazů Pavla Říhy a dílny DDM
Výstavní síň U Kostela

do 30. listopadu
KRAJINNÁ FANTAZIE
prodejní výstava obrazů Jiřího Baťky,
část výtěžku půjde na podporu dětských pacientů
Řešení kvízu:
14 mincí, devatero, tři, žádné žerty,
pyšná nebo šíleně smutná
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