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Změna ordinační doby rehabilitaceInformace z HNSP

Od února je prodloužená ordinační 
doba rehabilitace, a to konkrétně v 
úterý do 19 hodin. Ambulance reha-
bilitace zajišťuje základní rehabilitační 
péči v plném rozsahu. Poskytuje fy-

Ordinace praktického lékaře MUDr. 
Jána Chorvatoviče registruje nové 
pojištěnce.

Postup registrace:
1. Pojištěnec si telefonicky domluví 
termín registrace se zdravotní sestrou 
Bc. Andreou Černou na tel.č.: 727 970 
912.
2. Registrace probíhají po předcho-
zím telefonickém objednání v úterý a 
ve čtvrtek mezi 13:00 - 15:30 hodinou.
Od 1.7.2019 pro Vás připravujeme 
provoz ordinace MUDr. Jarmily Pec-
kové po celý den.

Mamologická poradna MUDr. Šíp: 
každou středu od 15 hodin, informa-
ce na recepci tel.: 417 777 111.

Psychiatrická ambulance BIALBI 
s.r.o MUDr. Drahozal, objednávání 
klientů na recepci.

zioterapii, vodoléčbu, magnetoterapii, 
elektroterapii, vyšetření rehabilitač-
ním lékařem na základě doporučení 
od praktického či specializovaného 
lékaře.
Ambulantní rehabilitaci najdete v bu-
dově A v suterénu. Kontaktní telefon 
pro objednání 417 777 109. 

(red)

Ordinační hodiny:

Pondělí, středa 7 - 14 hodin

Úterý 7 - 19 hodin

Čtvrtek 7 - 16 hodin

Pátek 7 - 12 hodin

Polední pauza je kromě pátku 

vždy od 12 do 12.30 hodin.

Termíny v březnu: 14. 3. 2019 a 28. 3. 
2019 od 12 hodin.

Oznámení zaměstnavatelům a maji-
telům firem
Hornická nemocnice s poliklinikou 
spol. s r.o. si dovoluje oznámit volnou 
kapacitu praktického lékaře MUDr. 
Vojtěcha Martinuse, pro poskytování 
pracovně lékařských služeb dle záko-
na 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 
Sb, kde se obsah pracovnělékařských 
služeb týká hodnocení zdravotního 
stavu zaměstnanců, poradenství a do-
hledu pracovišť. Pro převzetí do evi-
dence a zajištění případných smluv, 
kontaktujte pověřenou osobu Vero-
niku Kavalierovou na kavalierova@
hnsp.cz nebo na telefonu 702089314, 
která s Vámi probere případné dotazy.

Rozhovor s Hanou Rabanovou, která praco-
vala jako zdravotní sestra na staré interně v 
centru města Bíliny, následně na nové polikli-
nice jako zdravotní sestra na lůžkovém oddě-
lení, interní ambulanci a chirurgii. Odtud pak 
odešla v roce 1983 do Českého červeného 
kříže. Ten pak řídila jako okresní ředitelka. 

Kde byla původní stará poliklinika, 
tehdejší OÚNZ? 

V dnešní Želivského ulici. Byla tam interna, 
chirurgie, kožní oddělení, gynekologie a byly 

tam i ordinace obvodních lékařů. Dětské oddě-
lení bylo v budově v dnešní Fišerově ulici, poblíž 
železniční trati. Mluvím o šedesátých letech 
minulého století. Bílina měla velkou spádovou 
oblast, město bylo okresním městem a k naší 
oblasti patřila například i Libčeves. Přístrojové 
vybavení ordinací bylo s dneškem neporovna-
telné. Byl tam psací stůl, psací stroj, kartotéka a 
lékaři měli na krku fonendoskop. 

Jaký byl přechod na novou polikliniku? 
Standardní. Vybavení se převezlo ze staré poli-
kliniky, přešel i veškerý personál. Bylo tam ně-

které novější vybavení, ale žádná špička v té 
době. Výhodu měli hlavně pacienti, kteří měli 
veškerou zdravotní péči pod jednou střechou. 
Nemuseli na oční, zubní nebo dětské chodit po 
celém městě. Většina specializovaných ordinací 
umístěných ve městě se následně uzavřela. 

Jaký byl rozdíl mezi Červeným křížem a 
tehdejším OÚNZ? 

Vůbec nešlo o společné prostředí, každá insti-
tuce byla samostatná. Obojí mělo jiné po-
slání. My jsme se zabývali edukací, 

Historie zdravotnictví v Bílině
XI. DÍL

školením první pomoci, dětí i dospělých, i 
odběry krve. Organizovali jsme zájezdy 
pro zdravotně postižené. Český červený 
kříž měl smůlu v tom, že komunisté řadu 
činností sebrali. Například vodní nebo letec-
kou záchrannou službu. 

Rozhovor s paní Hanou Rabanovou 
připravil, nahrál a zpracoval Jan Beneš.

Spolek Bílina 2006

Nová diabetologie slouží pacientům
Ve zdravotnickém středisku v ulici 
Za Chlumem v Bílině byla otevřena 
nová ordinace diabetologie a interní 
ambulance. Vede ji lékařka Miloslava 
Prejzová, která má téměř padesátile-
tou praxi. “Ordinace rozšíří služby ve 
městě, výhodou jistě je, že se u nás lidé 
nemusejí objednávat na předoperační 
vyšetření a pokud se objednají kvůli 
jinému vyšetření, jsou velmi krátké 
čekací lhůty,” uvedla lékařka. Sestřič-
kou je Michaela Merglová.
Interní ambulance je určena pro pa-
cienty se srdečním onemocněním, 
s problémy se zažívacím traktem či 
dýchacími obtížemi. “Provádíme v 
těchto oblastech interní vyšetření a v 
případě potřeby pacienty dále odesí-
láme na odborné vyšetření,” upřesnila 
Miloslava Prejzová.

V rámci diabetologie jsou vyšetřová-
ni pacienti s takzvanou cukrovkou, 
dozví se informace o onemocnění, 
možnostech léčby, změně jídelníčku 
i životního stylu a naučí se zacházet s 
glukometrem či předplněným perem. 
Ordinační hodiny diabetologie jsou v 
pondělí od 7 do 13 hodin, ve středu 
od 7.30 do 13 hodin a v pátek od 7.30 
do 13 hodin. Interna je pacientům k 
dispozici v úterý od 7.30 do 12 a od 13 
do 15 hodin, ve čtvrtek od 7.30 do 13 
hodin. Ambulanci mohou navštívit 
lidé nejen z Bíliny, není rozhodující 
ani jejich pojišťovna. Kontaktovat or-
dinaci mohou lidé na telefonním čísle 
775 004 227. 

(pn)
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Na úřad se mohou lidé nově 
objednat, zmizí tak fronty a čekání

Městský úřad Bílina spustil nový re-
zervační a vyvolávací systém, díky 
kterému se lidé budou moci ke kon-
krétnímu úředníkovi předem objed-
nat nebo on-line zjistí, kolik lidí pří-
padně čeká ve frontě. “Lidé se mohou 
objednat přímo na konkrétní den a 
hodinu přes rezervační formulář na 
internetových stránkách města. Vy-
hledají si dobu, která je volná, a vyplní 
jednoduchý formulář. Následně jim 
přijde na e-mail výzva k potvrzení 
objednávky, aby nedocházelo ke zne-
užívání rezervací,” vysvětlil vedoucí 

oddělení IT Miloslav Dvořák. Rezer-
vační systém je k dispozici na www.
bilina.cz, v pravé nabídce dole. Po 
rozkliknutí si lidé vyberou z požado-
vaných činností. Nyní je k dispozici 
objednání na vyřízení občanských 
průkazů a cestovních dokladů, evi-
dence obyvatel, místní poplatky, ři-
dičské průkazy, evidence motorových 
vozidel a dovoz vozidel. Po výběru 
lze určit den a hodinu návštěvy. Pak 
zájemce vyplní své jméno, e-mail a 
případně i telefonní číslo a odešle ob-
jednávku. Na e-mail následně obdrží 
výzvu k potvrzení objednávky a také 
čtyřmístný kód. Ten se zadá do termi-

nálu po příchodu na úřad. “Do kance-
láře budou lidé vyzváni v objednanou 
hodinu, čas se však může mírně lišit, 
když je v kanceláři předešlý návštěv-
ník, který si vyřizuje své požadavky,” 
doplnil vedoucí oddělení IT. 
Na webových stránkách pod kolon-
kou Rezervační systém je také k dis-
pozici on-line náhled Monitoring po-
bočky, kde lidé zjistí, kolik přepážek je 
v provozu a kolik lidí na ně čeká.
Na jednotlivých pobočkách nyní již 
funguje také vyvolávací systém. Ná-
vštěvník po příchodu na terminálu 
označí svou pobočku a vyjede mu 
lístek s pořadovým číslem. Na moni-
toru poté zjistí, kolik lidí je před ním 
a na jakou přepážku má jít. Všechny 
přepážky jsou označeny, že podléha-
jí vyvolávacímu systému, s popisem 
fungování tohoto systému a v případě 
nejasností se lidé mohou zeptat ostra-
hy ve vstupní hale úřadu či přímo pra-
covnic na jednotlivých přepážkách.
Rezervační a vyvolávací systém byl 
spuštěn v rámci projektu Elektronické 
služby města Bíliny, který je financo-
ván z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Služby v rámci 
projektu se budou i dále rozšiřovat, 
například elektronickým docházko-
vým systémem ve školských zaříze-
ních. O těchto službách budeme dále 
informovat. 

Církev pořádá 
bohoslužby dvakrát 
za měsíc
Církev československá husitská, 
Náboženská obec Bílina, nově po-
řádá pravidelné bohoslužby vždy 
1. a 3. neděli v měsíci od 14 hodin.
Prosíme pamětníky, členy obce, 
sympatizanty, aby se s námi podě-
lili vzpomínkou či fotografií.
Můžete nás kontaktovat na e-mail: 
most@ccsh.cz, tel.: 777 737 757 
nebo na adrese Pražská 60/9, Bí-
lina.

Vladislav Vojtěch Hána, vikář lounský

Lidé přispěli 
na opravu varhan
Při letošních adventních koncer-
tech v kostele sv. Petra a Pavla se 
vybralo celkem 32 157 korun, z 
toho 24 700 při koncertu Daniela 
Hůlky. Koncertu o poslední ad-
ventní neděli se zúčastnilo přes 
240 návštěvníků. Výtěžek z kon-
certů přispěje na opravu kostel-
ních varhan.                                  (pn)

Poraďte se 
s advokátem
V únoru budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
16. 2. od 15 do 16 hodin v budo-
vě městského úřadu v Seifertově 
ulici. 
Jedná se o krátké informativní po-
rady v délce zhruba patnácti mi-
nut, jejichž účelem je poskytnutí 
základních informací ohledně jed-
notlivých případů tak, aby daná 
osoba získala přehled o svých prá-
vech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými 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 postave-
ní. Bezplatné právní porady tedy 
nemohou zahrnovat podrobné 
studování spisů, zpracování po-
drobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, 
smluv a podobně.                      (red)

KRÁTCE

Pavlína Nevrlá

Kalibrace čidel v sauně umožnila 
zvýšit teplotu v kabině potírny
Čidla v potírně suché sauny v budově 
plavecké haly jsou nově zkalibrována. 
Úprava pomohla ke stálému udržení 
vyšší teploty v kabině, než tomu bylo 
doposud. Zatímco dříve bylo v kabině 
zhruba 98 stupňů, nyní je možné tep-
lotu nastavit až na 110 stupňů. “Z pra-
xe však vyplynulo, že návštěvníkům je 
nejvíce příjemná teplota nastavená na 
101 stupňů, takže toto respektujeme. 
Díky kalibraci čidel tuto teplotu doká-
žeme udržet i v případě, když se lidé 
střídají a více se větrá,” uvedla Diana 
Blahýnková, vedoucí plavecké haly. 
Před kalibrací klesala teplota v kabi-
ně při střídání návštěvníků až o šest 
stupňů. 
Provozní doba sauny je v pondělí a v 
pátek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 
17 do 20 hodin pro muže, v úterý a ve 
čtvrtek od 13 do 20 hodin a v sobotu 
od 13 do 17 hodin pro ženy. Ve středu 
a v neděli od 13 do 20 hodin je společ-
ná. Občerstvení a dětský koutek jsou 
otevřené každý den od 10 do 19.30 
hodin.                                                    (pn)
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Celníci zabavili  
nelegální automaty

Strážníkům poděkovali 
milovníci zvířat

Zapomenuté peníze 
se vrátily majitelce

Strážníci Městské policie Bílina asis-
tovali Celní správě při kontrole herny 
v ulici M. Švabinského. Provozovnu 
strážníci již nějakou dobu monitoro-
vali a tím vzniklo podezření, že by se 
tam mohly nacházet nelegální výher-
ní automaty. Podezření se prokázalo 
jako pravdivé, celníci totiž na místě 
zabavili dva výherní automaty, které se 
v provozovně vůbec neměly nacházet. 
Provozovatel je podezřelý z dalších 
porušení zákona o hazardních hrách 

Zástupci Nadačního fondu Slza zvířat 
poděkovali strážníkům z Městské po-
licie Bílina, kteří se ze všech sil snažili 
pomoci malému kříženci, kterého ně-
kdo vhodil s vážným zraněním hlavy 
do kontejneru. “Přestože vše nakonec 
nemělo šťastný konec, vážíme si toho, 
jak se přítomní strážníci zachovali,” 

Nešťastnou náhodou zapomněla jed-
na z obyvatelek Bíliny peníze v při-
hrádce bankomatu v Želivského ulici. 
Odebrala si pouze platební kartu a 
dva tisíce korun tam nechala. Naštěstí 
krátce po ní k bankomatu přišla pocti-
vá mladá žena, peněz si všimla a ihned 
je odnesla na služebnu strážníků. “My 
jsme peníze převzali, vše zdokumen-
tovali a ve spolupráci s bankou se nám 
podařilo zkontaktovat majitelku. Ta 
si pro své peníze na služebnu přišla 

č. 186/2016 Sb., tato porušení budou 
dále řešeny ve správním řízení s pro-
vozovatelem výše uvedené provozov-
ny. Strážníci provádí kontroly všech 
heren ve městě velmi často, nejen kvů-
li nelegálním výherním automatům, 
ale také kvůli možnému zneužívání 
sociálních dávek hráči. V lednu hlídky 
několikrát zkontrolovaly herny v Že-
livského ulici, v Sídlišti Za Chlumem 
i ve Wolkerově ulici.                                

 (pn)

uvedl místopředseda správní rady Slzy 
zvířat Ladislav Zimmermann.
Zasahující strážníci rychle zajistili pej-
skovi pomoc a zahřívali ho do doby, 
než si pro něj přijel majitel jimlínské-
ho útulku a předal ho k ošetření vete-
rinářce. 

(red)

a předložila nám stvrzenku z banko-
matu o výběru peněz. Hotovost jsme 
jí tedy vrátili,” popsal ředitel Městské 
policie Bílina Petr Kollár.
V lednu se podobných případů, kdy 
poctiví lidé odevzdali nalezenou věc, 
stalo více. Klíče od auta našel muž 
ve Fügnerově ulici a bezprostředně je 
předal strážníkům, v jednom marke-
tu zas našla žena doklady neznámého 
muže a také vše odevzdala strážní-
kům.                                                      (pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Dožadovali se ošetření
Hlídka strážníků musela zasahovat 
v čekárně zubní pohotovosti. Na-
cházela se tam totiž těhotná žena 
se dvěma muži, která si vymáhala 
vytržení zubu, přestože zubař tento 
zákrok vzhledem k jejímu stavu ne-
mohl provést a doporučoval jí jiná 
střediska k ošetření. Strážníci trojici 
z čekárny vykázali. 
Do čekárny zubní pohotovosti vy-
jížděli strážníci v lednu ještě jednou, 
když je lékař požádal o pomoc s ag-
resivním mužem. Ten se dožadoval 
ošetření i přesto, že ordinace zubní 
pohotovosti byla uzavřená. Po pří-
jezdu strážníků však v čekárně již 
muž nebyl. 

Po lidech stříkali olej
Na náměstí zastavila hlídka strážní-
ků auto, jehož posádka stříkala po 
lidech na náměstí olej. Jednalo se o 
čtyři muže z jiného města, kteří dů-
vod nepochopitelného jednání mu-
seli pozděli vysvětlovat policistům. 

Opilý muž rozbíjel okna
Kameny do oken házel starší muž 
v Sídlišti Za Chlumem, jedno z 
oken poškodil. Než na místo přijeli 
strážníci, už vše řešili policisté. Jen-
že podnapilý muž před nimi utíkal 
a nereagoval na výzvy k zastavení. 

Strážníkům se podařilo muže za-
stavit a vyzvali jej k prokázání totož-
nosti. Jenže muž opět nereagoval a 
začal být agresivní. Hlídka tedy po-
užila hmaty a chvaty a přiložila mu 
služební pouta. Případ si převzali 
policisté. 

Do bankomatu hodil 
dělobuch
Dělobuchem poškodil neznámý 
muž bankomat v Želivského uli-
ci. Krátce po výbuchu se podařilo 
osobu nahrát na kamerový záznam, 
který si později od strážníků vyžá-
dala policie. Ta nyní prověřuje, zda 
osoba na záznamu byla ta, která po-
škodila přístroj. 

Vloupal se do domu 
a usnul
Společně s policisty zasahovali stráž-
níci u vloupání do domu, který je 
určen k prodeji. Podle hlídky poli-
cistů se měl pachatel nacházet stále 
uvnitř. Na místo se dostavil i majitel 
domu. Uvnitř domu muži zákona 
zajistili spícího muže, který se do 
domu dostal po rozbití okna u skle-
pa. Muž byl silně pod vlivem návy-
kové látky, za asistence policistů tedy 
putoval v záchrance do nemocnice. 

(pn)

15. ÚNORA 2019
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Systém plateb za parkování na náměstí

Dotazy můžete posílat přes webové stránky

Na Mírovém náměstí začaly fungovat 
nové automaty pro platby parkovné-
ho. První půlhodinu můžete parkovat 
zdarma, za první hodinu zaplatíte 10 
korun a za každou další 20 korun. I 
při parkování na půl hodiny zdarma 
si musíte vytisknout parkovací lístek. 
Platby musíte hradit od pondělí do 
pátku mezi 7. a 19. hodinou. Je možné 
platit v hotovosti nebo platební kar-
tou. Vytištěný lístek musí být umístěn 
viditelně za předním sklem vozu. 
Držitel platného průkazu ZTP(/P) a 
současně platného Parkovacího prů-
kazu pro OZP parkuje na označeném 
místě pro vozíčkáře zdarma, parkova-
cí lístek tisknout nemusí.

Tisk parkovacího lístku při parkování 
zdarma
Parkovací lístek se vytiskne automa-
ticky při stisknutí zeleného tlačítka. 
Žádné další volby nejsou zapotřebí.

Platba v hotovosti
Při platbě v hotovosti nejprve vložte 
peníze do automatu. Poté buď stisk-

něte zelené tlačítko a vytiskne se lístek 
na dobu podle hodnoty hotovosti, 
nebo pomocí tlačítek + a - upravte 
dobu parkování. Automat vám zby-
tek peněz vrátí.

Platba kartou
Při platbě kartou je postup opačný 
než při platbě v hotovosti. Nejprve 
pomocí tlačítka + navolte dobu par-
kování a potvrďte ji zeleným tlačít-
kem. Platbu bezkontaktní kartou pak 

provedete přiložením karty k označe-
nému poli vlevo vedle zeleného tlačít-
ka. Platbu kontaktní kartou provedete 
vsunutím karty do označené zdířky ve 
spodní části automatu a zadáte PIN 
kód. Ihned po autorizaci karty vám 
vyjede parkovací lístek.

Parkovací karty
Pro rezidenty, kteří bydlí na Mírovém 
náměstí, Žižkově náměstí a v přileh-
lých ulicích Komenského, Seifertova, 

Wolkerova, Želivského a Zámecká 
jsou k dispozici parkovací karty. Ty si 
mohou zakoupit i podnikatelé, kteří 
na zmiňovaných místech mají provo-
zovnu. Parkovací karty vydává Ilona 
Šmídlová v budově Městských tech-
nických služeb. 

Parkovací karta pro rezidenty sto-
jí 1210 korun za jedno osobní auto, 
3630 korun za další. 
Podnikatelé zaplatí za jedno auto 2500 
korun a za další 7500 korun.
Více informací podá Ilona Šmídlová 
na telefonním čísle 417 822 910.     (pn)

Na internetových stránkách města Bí-
liny funguje portál, kam mohou lidé 
zasílat své dotazy a požadavky či hlá-
sit závady na majetku města. Odkaz 
najdou lidé na hlavní straně v pravém 
sloupci dole s názvem Požadavky ob-
čanů. Po rozkliknutí je možné vybrat 
si z několika kategorií, například 
Čištění komunikací, Veřejná zeleň, 
Černá skládka a další. Pokud se téma 
dotazu nebo požadavku nebude týkat 
nabízených kategorií, je možné zvolit 
možnost Nezařazeno. K požadavku 
lze také připojit dokument, například 
fotografii.
Po zvolení příslušné kategorie vypl-
ní žadatel formulář, kam mimo jiné 
uvede i svůj e-mail a na ten mu přijde 

odpověď o stavu, případně způsobu 
řešení. Ta se zároveň zobrazí i na hlav-
ní straně portálu spolu s dotazem, aby 
nedocházelo k vícečetným dotazům 
na stejné téma. Pokud se dotaz nebo 
požadavek bude týkat konkrétního 
místa ve městě, může ho občan ozna-
čit přímo v mapě. Tento zadaný bod 
bude mít dále i informační charakter, 
podle barvy totiž zadávající zjistí, v ja-
kém stádiu je vyřizování odpovědi.

K dispozici je také mapa událostí.  
Ta zobrazuje polohu všech konkrét-
ních událostí, na které se lidé ptali 
nebo k nim dávali připomínku či po-
žadavek.

(pn)

15. ÚNORA 2019

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD LEDNA 2019
Od 1.1.2019 došlo ke zvýšení mini-
mální mzdy na 13 350 Kč, minimální 
hodinová mzda vzrostla ze 73,20 Kč 
na 79,80 Kč. Poslanci schválili nove-
lu zákona o sociálních službách (vý-
znamně se navýšil příspěvek na péči 
pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti 
- u dospělých ve IV. stupni se stávající 
příspěvek zvyšuje z 13 200 Kč na 19 
200 Kč; ve III. stupni se příspěvek zvy-
šuje z 8 800 Kč na 12 800 Kč u dospě-
lých, a u dětí z 9 900 Kč na 13 900 Kč)
Změna zákona o pomoci v hmotné 
nouzi (změna ve výplatě typizova-
ných poukázek), nově se dávka nebu-
de vyplácet poukázkami v případech, 
kdy výše příspěvku na živobytí nepře-
sáhne částku 500 Kč a v případě, kdy 

příjemci nebo osobám společně  po-
suzovaným se poskytuje péče dle § 3 
odst. 1 písm. a) bodu 5 nebo osobám:
1. jsou poskytovány pobytové sociální 
služby,
2. je poskytována zdravotní péče ve 
zdravotnickém zařízení po celý kalen-
dářní měsíc,
3. byla pravomocným rozhodnutím 
soudu omezena svéprávnost,
4. byl přiznán příspěvek na péči ve 
stupni III (těžká závislost) nebo stup-
ni IV (úplná závislost), a to ode dne 
právní moci rozhodnutí o přiznání 
této dávky, nebo je osobou starší 70 
let,
5. byla přiznána invalidita III. stupně,
6. nebo v případech, kdy se jedná o 

důvody hodné zvláštního zřetele (lidé 
na ubytovnách).
 
Vyšší důchody
Od 1. ledna 2019 se zvýšila základní 
výměra všech důchodů, a to ze sou-
časných 9 % na 10 % průměrné mzdy 
(u důchodů přiznaných před 1. 1. 
2019 bude náležet zvýšená základní 
výměra od splátky důchodu splatné v 
lednu 2019). Dojde tak ke zvýšení ži-
votní úrovně všech příjemců důcho-
dů, protože všechny vyplácené i nově 
přiznané důchody budou zvýšeny o 1 
% průměrné mzdy, což se výrazněji 
projeví u nižších důchodů, u kterých 
základní výměra tvoří větší část dů-
chodu.

Základní výměra se zvyšuje  
o 570 Kč na 3 270 Kč.
Procentní výměra zvyšuje o 3,4 % 
procentní výměry, která náleží ke 
dni, od něhož se procentní výměra 
zvyšuje.
Důchody se tak zvýší v průměru  
o 900 korun.
Další schválené opatření spočívá 
ve zvýšení procentní výměry dů-
chodu o 1 000 Kč u osob, které 
dosáhly věku 85 let.
Vláda od ledna 2019 zvýší náhra-
du za pracovní úraz a nemoc z po-
volání a to o 3,4 %

 

pracovníci OSVaZ

Levá přihrádka slouží k platbě bankovka-
mi, pravá pro vrácené mince

Kartou mohou lidé platit bezkontaktně či 
vsunutím karty

Postup a pravidla plateb jsou na každém 
automatu popsané
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Hlasující zvolili v internetové anketě novou 
podobu hřiště i názvy vznikajících ulic

V Zelené hale jsou volné termíny k pronájmu

TŘÍDĚNÍ ODPADU: KAM PATŘÍ OBALY Z MATERIÁLU TATRAPACK? 

Lidé mohli v internetové anketě zvo-
lit novou podobu hřiště, které město 
vybuduje v rámci rekonstrukce ven-
kovní terasy před restaurací U Kádi 
na Kyselce. Nejvíce hlasů dostala va-
rianta číslo 3 - viz foto. Do ankety se 
zapojilo celkem 415 hlasujících. Pro 
první variantu hlasovalo 36 lidí, pro 
druhou 164 lidí a pro třetí 215. Hřiště 
i nové posezení si lidé užijí již v letoš-

ní letní sezóně.Hlasující v jiné anketě 
volili názvy dvou nových ulic. Název 
ulice u nově budovaných domů v 
areálu nad poliklinikou volilo celkem 
311 respondentů. Nejvíce z nich, tedy 
145 dalo hlas názvu Luční, 117 hlasů 
získal název Nad poliklinikou, celkem 
43 lidí by rádo ulici říkalo Hrobčická 
a 11 lidí zase Kučlínská. Nově vzni-
kající ulice v lokalitě na Újezdském 

Předměstí by se mohla jmenovat Pod 
Bořní, pro tuto variantu hlasovalo 
228 respondentů, 72 volilo název U 
kotelny a 25 bylo pro variantu Libě-
šická. Celkem se tohoto rozhodování 
zúčastnilo 323 lidí. 
O názvech dvou ulic by měli rozho-
dovat zastupitelé na únorovém zase-
dání.                                          

(pn)

Vzhledem ke zprovoznění nafuko-
vací haly na tenisových kurtech se 
pro sportovce uvolnily termíny pro-
nájmu v Zelené hale. Sportovní pro-
story mohou využít jak fyzické osoby, 
tak různé spolky, organizace či firmy. 
Hodinový pronájem stojí 350 korun v 
době od 7.30 do 14 hodin a 450 korun 
v době od 14 do 21.30 hodin. Dále je 
možné zakoupit permanentku na 10 
hodin za 3500 korun.
Rezervace lze provést on-line přes od-
kaz https://mtsbilina.reenio.cz/cs/#/
terms, kde jsou značené volné a obsa-
zené termíny k pronájmu.

Podrobnější informace jsou k dispo-
zici na stránkách www.sportbilina.cz/
zelena-hala, na e-mailu diana.blahyn-
kova@mtsbilina.cz nebo na telefonu 
725 476 132.                                         (pn)

V Bílině máme v současné době roz-
místěno po městě 64 sběrných míst, 
ve kterých je vždy jedna až dvě popel-
nice na SKO a jedna až dvě popelni-
ce na papír, plasty a sklo. Počet závisí 
na příslušné lokalitě a prostoru před 
domy. Do každého místa je každý rok 
od března do listopadu přistavena po-
pelnice na BIO odpad.
Dále je po městě rozmístěno 5 kontej-
nerů na elektro a osm kontejnerů na 
textil. 
Kontejner na nápojové kartony

Do kontejneru patří: krabice od džu-
sů, vína, mléka a mléčných výrobků
- všechny tyto obaly je možné vhazo-
vat i do žlutého kontejneru na plasty

Plasty

V Bílině se plasty třídí do žlutých kon-
tejnerů. Plasty již někteří obyvatelé 
třídí i do své vlastní žluté popelnice. 

Větší množství je možné odevzdat do 
sběrného dvora.
Plastové PET lahve je nutné před 
vhozením sešlápnout. Víčko i etiketa 
může zůstat.
Do žlutého kontejneru je možné vho-
dit také fólie, pytlíky, igelitové tašky, 
kbelíky, kanystry od potravin a nápo-
jů, plachty, obaly od pracích, čistících 
a kosmetických přípravků, kelímky 
od jogurtů a jiných potravin, balicí fó-
lie od spotřebního zboží, obaly z CD 
disků, polámané plastové věci. Dále 
zmiňované kartonové krabice od 
mléka, džusů, šťáv či vín, nebo karto-
nové krabice pro nápoje a potraviny. 
Pěnový polystyren do žlutého kontej-
neru patří pouze v malých kusech. 

Monika Türbachová
odpadový hospodář

MTS Bílina  
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Městské technické služby Bílina vyhlašují výběrové řízení na pracovní pozici
Platové zařazení:

dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
341/2017 Sb. v aktuálním znění, platová třída 9, 
platový stupeň dle praxe

Písemné nabídky s profesním životopisem a dokla-
dem o nejvyšším dosaženém vzdělání přijímáme na 
adrese:
Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 
28 Bílina, Informace na tel.: 417 821 777, 417 821 
666

VEDOUCÍ KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
pracovní poměr na plný úvazek s nástupem ihned na dobu neurčitou.

Kvalifikační požadavky
- dosažené minimálně středoškolské vzdělání se zaměřením 
  (elektrotechnické, popř. stavební) nebo úplné střední odborné s vyučením i maturitou
- osvědčení o zkoušce dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 7,8
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC
- zkušenosti s řízením zaměstnanců
- samostatnost, zodpovědnost
- časová flexibilita

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 28. 
2. 2019

Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV- 
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.

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, platem ve výši 40 000 Kč – 45 000 Kč (stanoveným v souladu s NV č. 
341/2017 Sb.), plus zaměstnanecké benefity

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

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 
18.2.2019

Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- SP 
– terén IV - neotevírat“ doručit osobně do podatelny 
MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský 
úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Předpokládaný nástup: dohodou
Informace: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, Mgr. Iva Zábojníková, tel. 417 810 910, mob. č. 
606 733 850. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení 
zrušit bez uvedení důvodů.

Lhůta podání přihlášky: doručit do podatelny MěÚ 
Bílina nejpozději  28.2.2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ – 
SÚ památková péče - neotevírat“ doručit osobně do 
podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: 
Městský úřad  Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Předpokládaný nástup: dle dohody smluvních stran
Informace: Ing. Oldřich Lukeš – vedoucí OSÚaŽP, tel. 
417 810 880, mobil 607 004 961
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení 
zrušit bez uvedení důvodů.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – TERÉN IV
na plný úvazek, dobu neurčitou (sociálně-právní ochrana dětí) zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví s platovým zařazením v 11.plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu 
od 21.480 Kč do 32.290 Kč plus poskytnutí osobního příplatku včetně dalších zam. benefitů po zapracování 
(zkušební době).

Požadavky:
- splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dosažené minimální vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost)
- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
- flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování
- trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- řidičský průkaz skupiny „B“
- praxe ve veřejné správě a sociálních službách - výhodou

STAVEBNÍ, PRÁVNÍ I, PAMÁTKOVÁ PÉČE
na plný úvazek, dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou zařazené do Městského úřadu v 
Bílině, odboru stavebního úřadu a životního prostředí s platovým zařazením v 10. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 
Sb., rozpětí tarifu od 19.760 Kč do 29.740 Kč.

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického směru nebo dosažené minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnic-
tví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
- znalost příslušných zákonů, zejména zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a souvisejících předpisů, znalost 
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- znalost zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
- vyšší počítačová gramotnost (znalost práce na PC, MS Office)
- trestní bezúhonnost
- ochota a schopnost vzdělávat se
- samostatnost, flexibilita, odolnost vůči stresu
- dobrý zdravotní – částečně práce v terénu
- praxe ve veřejné správě nebo samosprávě výhodou
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Barča Mairichová: Když se mi turnaj povede, 
tak mě to nakopne do dalších bojů

Dvojnásobná vicemistryně České 
republiky v šipkách je z Bíliny. Barča 
Mairichová se svou spoluhráčkou Ža-
netou Rödlovou z Havraně na konci 
loňského roku opět zazářily na Mist-
rovství ČR v elektronických šipkách, 
není to však jejich jediný úspěch. V 
žebříčku nejlepších hráček už se s 
nimi zkrátka počítá a reprezentovat 
Bílinu nejen v republikových soutě-
žích se jim čím dál více daří. O účasti 
v turnajích i o hře samotné hovořila v 
následujícím rozhovoru.
 
Jak jste se k šipkám dostala?
 
Začínala jsem v hospodě, to je taková 
česká klasika. Je to asi sedm let. Kluci 
hráli šipky a chtěli, abych si šla zahrát 
také. Jeden ze zkušenějších hráčů mi 
řekl, že v té ruce něco je, že by mi šip-
ky mohly jít a ať se jim zkusím věno-
vat. Na krajské soutěže jsem nemusela 
mít licenci hráče, ale já jsem se při-
hlásila do ligového družstva, což mi 
umožnilo nominovat se na republi-
kové finále Bull´s turnaj mistrů ve své 
kategorii. První úspěchy přišly zhruba 
dva roky poté, začalo se mi dařit na 
krajské úrovni, pak jsem začala jezdit 
na republikové soutěže. Začátky byly 
velmi těžké, protože jsem si uvědo-
mila, že to, co umím, vlastně nestačí. 
To mě donutilo začít i více trénovat, 
zjistila jsem, že už nestačí prostě při-
jít a házet. Musela jsem tedy najít čas. 
Ráda bych trénovala alespoň hodinu 
denně, ale většinou se mi to podaří 
jen před většími turnaji.
 
Kdy přišly první úspěchy?
 
V roce 2015 jsem slavila svůj první vel-
ký úspěch, vyhrála jsem Bull´s turnaj 
mistrů, do kterého se nominují kraj-
ští mistři ve své kategorii. To byl můj 
první velký pohár a moc mě to tak-
zvaně nakoplo. Mám to tak dodnes, 
když se mi nějaký turnaj povede, tak 
mi to zvýší sebevědomí a daří se mi 
i v těch následujících. Ale stačí jedna 
těžká porážka a je to zase naopak, člo-
věk se musí naučit i prohrávat. V tom 
roce 2015 se mi vůbec dařilo, našla 
jsem si skvělou parťačku na dvojice 
žen, Žanetka byla můj vzor a hraji s ní 
do dnes. Začaly jsme spolu hrát i na 
republikových soutěžích a slavily pár 
menších úspěchů, v listopadu to vyvr-
cholilo na mistrovství ČR, kde jsme se 
staly vícemistryněmi. Na tom samém 
místě jsme loni v listopadu titul více-
mistryň získaly znovu.

 Byla tam silná konkurence?
 
Tam se vlastně sejdou top hráči z 
celé republiky. Když jsme tam hrály 
poprvé, bylo to těžké. Protihráčky 
byly o level lepší a finálová porážka 
jednoznačná. Loni už to bylo lepší, 
za tu dobu jsme vyzrály a také věděly, 
co očekávat. Titul mistryň ČR byl na 
dosah. Co se týče dvojic, tak máme 
úspěchy velké a zařadily jsme se mezi 
tu špičku. Ale na svůj velký individu-
ální úspěch teprve čekám.
 
Jaké hry se hrají na soutěžích?
 
Na všech hlavních soutěžích se hra-
je 501 double out, to znamená, že se 
z počtu 501 bodů odečítají hodnoty 
hodů a pak se musí zavřít dvojnásob-
kem vhozeného čísla.
 
Jak se učí mířit a házet požadované 
číslo?
 
Je to hlavně o tréninku, jsou to tisí-
ce odházených šipek na singl čísla, 
středy, doubly a triply. Když pominu 
trénink, tak v soutěžích je rozhodující 
hlava. Člověk se musí koncentrovat, 
soustředit se, naučit se prohrávat i 
vyhrávat a hlavně přeprat nervozitu v 
sobě. Při hře samotné musíme i takti-
zovat a hlavně počítat.
 
Je na soutěžích hodně fanoušků? Po-
máhá vám jejich podpora?
 
Jak kdy, hráč si na to musí zvyknout. 
Někdy vás to může vyvést z míry, jin-
dy to zase hodně pomůže. Je to různé. 
Ale vesměs mám ráda, když podporu 
v zádech mám.
 
Jak jste vybírala své šipky?
 
Když jsem chtěla své první šipky, 
najela jsem na internetový obchod a 
vybírala jsem vzhledově. Ty, které se 
mi líbily, jsem koupila. Měla jsem je 
ale poměrně dlouho, trefila jsem se 
do výběru a hrálo se mi s nimi dobře. 
Jenže asi po pěti letech jsem je ztrati-
la. Bylo to týden před velkou soutěží, 
tam jsem tedy jela s půjčenými, ale 
dařilo se mi i s nimi, tak jsem na čas 
zůstala u nich. Předloni jsem dostala 
k Vánocům od přítele nové profi šip-
ky jako dárek a nyní hraji s nimi. Jsou 
těžší, osmnáctigramové a skvěle sedí 
v ruce.
 
Je to fyzicky náročný sport?
 
Nezdá se to, ale je. Ono se řekne – ho-
dinu dvě trénovat, ale ono z toho také 
bolí tělo. Trpí hlavně záda. Je to jedno-
stranný pohyb, postoj je stále stejný, 
takže je důležité procvičovat i druhou 

stranu. Představte si, že jedete na re-
publikové Grand Prix nebo na MČR 
a hrajete dva až tři dny, od dopoledne 
do večera, většinou už večer sotva sto-
jím na nohou.
 
Jak probíhá šipkařská sezóna?
 
Ligová sezóna nám začíná v září a 
končí v dubnu. V květnu jsou krajské 
finálové turnaje jako Jackpot cup či 
Teplický pohár, v červnu se pak hrají 
mistrovství týmů ČR. Republikový 
žebříček je ale veden od 1. prosince 
příslušného roku do 30. listopadu 
následujícího roku, v tomto období 
máme pět regionálních masterů a tři 
republikové Grand Prix. Vše vrcholí 
listopadovým MČR, to jsou největší 
turnaje sezóny.

 Založili jste s kolegy klub i v Bílině. 
Jak se nazývá a jak funguje?

Nazvali jsme ho ŠK Bořeň Bílina, tým 
se nazývá Druhý dech. Nyní hrajeme 
druhou ligu a na soupisce nás je sedm.
 
Přibývají noví členové?
 
Většinou přibývají z rodin či okruhu 
přátel současných hráčů. Jsme nadše-
ní z amatérů, kteří se sem tam obje-
ví s chutí a elánem. Chceme přilákat 
i děti, snad se nám to do budoucna 
podaří.
 
Pořádáte turnaje?
 
Pořádáme například turnaj Bořeň-
skou šipku nebo Silvestrovský turnaj. 
Bořeňská šipka se koná v srpnu, když 
není tolik turnajů a hráči jsou hladoví. 
Na tomto turnaji jsme měli nejvíce asi 
65 hráčů, ale na Silvestrovském tur-
naji se nám loni sešlo neuvěřitelných 
100 hráčů, dá se říct, že to byl největší 
turnaj v Ústeckém kraji nepořádaný 
samotným krajským svazem. Byli 
jsme na to hrdí.
 
V čem dělají začátečníci nejčastější 
chyby?
 
Hlavně v počítání. Bývá problém si 
spočítat, jaká čísla mají hodit, aby se 
jim dobře zavíralo. Ale popravdě, to 
bývá někdy potíž i u zkušených hrá-
čů. Dále je těžké si zafixovat postoj. 
Někdo se při hodu naklání nebo vy-
kopává nohu, ale tím ztrácí stabilitu a 
hod míří jinam. Je důležité se postavit, 
zamířit a pak už nehýbat tělem, jen 
hodit rukou. Je ale pravda, že někdy 
u hráče vídáme podle našeho mínění 
strašný styl, ale přesto hází dobře, tak-
že je to dost individuální.  

Regionální Master Cup Havraň, jeden  
z prvních turnajů dvojice hráček

První titul vicemistryň získaný na mistrovství České republiky v roce 2015

Pavlína Nevrlá
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Biskup požehnal 
spolupráci obce a spolku

Vedení obce Hrobčice spolu se za-
stoupením německých partnerů ze 
spolku Heimatkreis Bilin se sídlem 
v bavorském městě Gerolzhofen se 
začátkem ledna zúčastnilo audience 
u biskupa litoměřického Mons. Jana 
Baxanta, který je velmi nakloněn na-
šemu dílu, týkajícímu se záchrany sa-
králních a historických památek, ale 
i navazování a udržování přátelských 
vztahů s původními německými oby-
vateli našeho severočeského regionu.
Pan biskup se zájmem vyslechl infor-
mace o postupu renovace kostelů a 
historických hřbitovů na Hrobčicku 
i ve spolupráci se spolkem Omnium 

Praha, ale i o záměrech, týkajících se 
zámku Mirošovice a tvrze Hrobčice 
a jejich budoucímu využití, k němuž 
se na žádost obce přihlásila se svým 
sociálním programem mj. i Oblast-
ní charita Most, jejímž je Biskupství 
Litoměřické zřizovatelem. Velmi jej 
potěšilo oboustranné stanovisko a 
kladné hodnocení vzájemných Čes-
ko-německých vztahů a jejich spoleh-
livé fungování v projektové spoluprá-
ci, která letos vstoupila do dvanáctého 
roku svého trvání a přinesla Hrobčic-
ku již mnoho užitečného. Závěrem 
Mons. Jan Baxant naší spolupráci po-
žehnal.                               Brigita Janovská

V BÍLINĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz

INZERCE-POLOVINAA4-BÍLINA.indd   1 6.4.2018   10:35:33
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Divadlo je po opravách znovu v provozu
Městské divadlo po rekonstrukci opět 
začalo pořádat divadelní představení, 
v digitálním kině se opět promítají fil-
my. Divadlo bylo uzavřeno v květnu 
roku 2017 kvůli havarijnímu stavu 
jevištní technologie vyplývajícího z 
revizní zprávy. Při rekonstrukci byly 
vyměněné mechanické i motorové 
tahy, ocelová lana, kladky, výstupní 
žebříky, provaziště či lávky a další věci. 
Zákulisí jeviště i provedené opravy si 
mohli lidé prohlédnout začátkem 
února při dni otevřených dveří. O této 

akci budeme informovat v březno-
vém vydání.
První divadelní hrou, která se po 
opravách konala, byla komedie Dra-
houšku, toužím po tobě. Dále je na 
programu 21. února inscenovaný 
dokument Klára 3847, příliš mnoho 
hvězd. V březnu se mohou lidé těšit 
na divadlo Járy Cimrmana. Program 
dalších divadelních představení i fil-
mových promítání je k dispozici na 
www.kcbilina.cz. 

(pn)
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Hana Müllerová: Když jsem měla čtyři  
stovky kočárků, přestala jsem je počítat
Sbírání historických věcí téměř vždy 
znamená velké 
časové omezení, 
částečné obětování 
času pro rodinu a 
nakonec i počítá-
ní financí. Hana 
Müllerová sbírá 
kočárky téměř 
30 let a jak sama 
prozradila, tak při 
odběru čtyřstého 
kočárku v pořadí je 
přestala počítat. „Je 
to taková moje ce-
loživotní záliba. Ke 
kočárkům sbírám 
ještě staré hračky a 
někdy se mi sejdou 
opravdové uniká-
ty,“ prozradila sbě-
ratelka.
Kočárky i hračky 
potřebují prostory, z toho důvodu 
jsou uložené na různých místech, kde 
tvoří stálou expozici. „Jedna sbírka 
je uložená v duchcovském muzeu. 

Je pro Duchcov zásadní, protože zde 
vystavuji kočárky, které byly vyrobené 
v zaniklé továrně Hiko,“ uvedla. Další 

sbírky se na-
chází na zám-
ku Vrbičany a 
Stekník.
Část sbírky his-
torických ko-
čárků a hraček 
jsou k vidění 
v Galerii Pod 
Věží a vysta-
vené exponáty 
mají úspěch. 
„Kočárky jsou 
velmi zajímavé 
a hračky vás 
přenesou do 
dob, kdy jste si 
s podobnými 
hráli. Dýchne 
na vás nejen 
historie, ale 
také trochu 

nostalgie,“ řekla během vernisáže 
jedna z návštěvnic.Výstava kočárků 
a hraček potrvá v Galerii Pod Věží do 
28. února 2019.

Lada Lamarqueová
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REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
NABÍDL NETRADIČNÍ PROGRAM 
I VYSTOUPENÍ HVĚZD
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Foto: T. Janochová, P. Hospodář



Jan Palach: zpráva o životě, 
činu a smrti českého studenta
Jiří Lederer 

Kniha o Janu Palachovi od význam-
ného a uznávaného českého novi-
náře a publicisty Jiřího Lederera se 
zařadila již při prvním vydání v roce 
1990 mezi základní literaturu k to-
muto odvážnému a tragickému pří-
běhu naší novodobé historie. Kniha 
přináší Palachův 
životní příběh při-
rozeně na pozadí 
dobových událostí 
v Československu, 
zaměřuje se ale i na 
podobné případy 
jinde v Evropě.

Sí, vole!
Pavel Liška, Jan Révai, 
Hynek Bernard 

Nebloudíme, ne-
cháváme se vést... 
Vydejte se na dob-
rodružnou cestu 
po Střední Ameri-
ce s Vandráky Va-
gamundos!

Už se vaří, má panenko!
Matěj Forman

Na svých cestách potkal Matěj For-
man, jeden z kapitánů divadelní 
lodi Tajemství, výtvarník a scéno-
graf, řadu lidí. Ně-
kteří s ním zasedli 
u jednoho stolu.  
A někteří jej necha-
li vstoupit až k sobě 
do kuchyně. 

Receptář z barokní apatyky 
U svaté Alžběty
Vladislava Mlada Jirásková

Objevení barokní apatyky v původ-
ním inventáři se starými šuplíky a 
nezaměnitelným typickým aroma 
Vladislavu Jiráskovou okouzlilo a 
inspirovalo k napsání knihy, ve kte-
ré přináší nová propojení se starými 
magickými časy. Autorka prozkou-
mala vše čím se lidé kdysi léčili a za-
mýšlela se nad životem a myšlením 
tehdejších lidí a tím, jak při léčení 
postupovali, jak dané látky používa-
li a jak je užíváme my dnes. Takže 
vznikl zcela moderní barokní re-
ceptář s návody na přípravu mastí, 
obkladů, koupelí, vín, sirupů, likéru 
a elixírů.  
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KNIŽNÍ TIPY Jak dobře znáš Českou republiku?

U dospělých v knihovně loni vedly 
detektivky, u dětí třeba vtipy

Městská knihovna Bílina zve dětské 
čtenáře na objevitelský cyklus s ná-
zvem Výprava za poznáním. Pro ten-
tokrát se budeme toulat naší krásnou 
domovinou. Budeme hledat všechna 
„nej“ a budeme společně pátrat po 
tom, jak dobře znáš Českou repub-
liku. Víš, jak a kdy ČR vznikla? Víš, 
jak se jmenuje nejvyšší hora ČR nebo 
jaká řeka ČR si vysloužila přívlastek 
nejdelší? Ty to vážně nevíš? Tak víš 
co, přijď si pro odpovědi k nám do 
knihovny. Dohledáš si všechna důle-
žitá fakta v naučné literatuře. Posbíra-
né informace si ověříš kvízem. Akce 
se koná ve středu 20. února od 15.30 
hodin v dětském oddělení. 

Alena Hubáčková DiS.
Městská knihovna Bílina

Statistika nuda je, má však cenné úda-
je, zpívá se v jedné pohádce. A cenné 
statistické údaje to opravdu jsou - do-
volte nám malé statistické ohlednutí 
nejžádanějších knižních děl v roce 
2018 u nás v Městské knihovně Bílina.
Pokud se koukneme do statistiky 
drobnohledem, zjistíme, že v centrál-
ní knihovně v oddělení pro dospělé se 
nejžádanějším titulem roku 2018 sta-
la kniha Temné hlubiny. Autor Robert 

Bryndza je mezi čtenáři velmi oblíben 
a boduje také na našich pobočkách. 
Přesto se vítězem na pobočce Panelo-
vé sídliště stala kniha Bez duše od au-
tora Martina Stručovského. Nejžáda-
nějším titulem roku 2018 na pobočce 
Za Chlumem je kniha od české autor-
ky Radky Třeštíkové To prší moře.
Koukli jsme statistice na zoubek také 
co se týká dětských knih. Nejžáda-
nějším dětským knižním titulem 

roku 2018 se v centrální knihovně 
stala kniha Malý Princ. V pobočce 
Za Chlumem si děti nejvíce žádaly 
knihu Na půdě je duch. Kniha je sou-
částí velmi oblíbené série Strašidelná 
knihovna. Děti z pobočky v Panelo-
vém sídlišti nejvíce prahly po druhém 
dílu knihy Vtipy pro děti.
Bez vás by nebylo statistiky, děkujeme 
že jste nám věrni. 

Tým Městské knihovny Bílina
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Dům dětí a mládeže zabaví děti o prázdninách

Školní rok dětem naděluje velký po-
čet volných dní, které jim přinášejí 
spoustu radostí. Mnohem méně jsou 
již nadšení pracující rodiče menších 
dětí, kteří se o ně v tyto dny musí 
postarat. Počet dnů jejich dovolené 
je mnohem kratší, než počet volných 
dnů školáka. Právě na tyto dny připra-
vuje s předstihem nabídku Dům dětí 
a mládeže v Bílině.
Hned první den druhého měsíce to-
hoto kalendářního roku přinesl jeden 
den pololetních prázdnin. Připadl 
na pátek, a tak jsme pro děti připra-
vili Pololetní přespání. Pro děti byl 
připraven bohatý program i dárek 
za vysvědčení v podobě vystoupení 
břichomluvce Zdenka Polacha a jeho 
Matýska.
Jarní prázdniny v našem okrese ten-
tokráte připadají na přelom února a 
března. Na každý z pěti pracovních 
dnů je připraven odlišný zábavný 
program. V pondělí děti mohou 
prožít sportovně akční den – čeká je 
výlet vlakem do Laser arény v Mos-
tě a návštěva bowlingu v Bezovce. V 
úterý si vyzkouší, jaké je to být na den 
fotomodelkou. V programu je líčení, 
česání, pózování před fotoaparátem 

i sportovní aktivity. Ve středu si od-
jedou zaplavat do Aquasvěta v Cho-
mutově. Ve čtvrtek je den s technikou 
zaměřený na robotiku. S roboty si 
děti budou nejen hrát, ale také je tvo-
řit z pěnovky. Poslední den protančí 
– zkusí si jednoduchou streetovou 
sestavu, zahrají míčové hry, nebude 
chybět ani gymnastika. Program začí-
ná v sedm hodin ráno a končí ve čtyři 
hodiny odpoledne.
Dubnové velikonoční prázdniny při-
nášejí Tvořivý velikonoční čtvrtek – 
den plný jarních dekorací a her.
Na období letních prázdnin je připra-
ven cyklus osmi příměstských táborů. 
Začínají osmého července a končí 
těsně před začátkem školního roku – 
třicátého srpna:

8. 7 – 15. 7. Dobrodružství 
se zvířátky
15. - 19. 7. Sportovně akční tábor
22. - 26. 7. Barevný svět
29. 7. - 2. 8. Zpátky do pohádky
5. - 9. 8. Youtubeři
12. - 16. 8. Kouzelný klíč
19. - 23. 8. Léto v pohybu
26. - 30. 8. Prázdninové dobro-
družství

Děti ráno přicházejí od půl sedmé 
do osmi hodin. V tu dobu je do pro-
gramu zařazena volná hra. Od osmé 
hodiny začíná hlavní program včetně 
dopolední svačinky. Po obědě mají 
děti hodinový polední klid u pohá-
dek, výtvarných činností. Hlavní od-
polední program končí ve tři hodiny 
a je do něj zařazena odpolední sva-
činka. Rodiče si děti vyzvedávají mezi 
třetí a čtvrtou hodinou odpolední, 
popřípadě mimo tuto dobu po do-
mluvě s hlavní vedoucí tábora.
Všechny tyto akce mají zajištěn pitný 
režim a stravování – snídani, svačinu, 
oběd a odpolední svačinu.
K nabídce letních příměstských tábo-
rů patří ještě dva pobytové tábory a 
soustředění aerobiku.
Tajemnou záhadu Čarovného lesa 
budou děti řešit hned začátkem čer-
vence v penzionu Lhotsko u Úštěka. 
Pokud Vám tento název připomněl 
loňský název našeho úspěšného tábo-
ra – Čarovná zátoka, tak to není ná-
hoda. Téměř stejné složení vedoucích 
připravuje i tento letošní tábor.
Paleta zájmových činností je čeká na 
Kroužkovém táboře na Chatě Archa 
v Perninku. Jeho účastníci si náplň 

tábora mohou poskládat podle svých 
zálib a vybrat z těchto kroužků: Lego 
klub, Výtvarný kurz - kresba, malba, 
Korálková dílna, Anglická konver-
zace, Kuchařský kroužek, Střelecký 
kroužek - luky, vzduchovka, Nerf pis-
tole, Keramický kroužek, Textilní díl-
na - razítkování a malování na trička 
a batohy, ozdoby z textilu, Scrapbook 
- papírové tvoření s raznicemi, razítky, 
Big Shotem a jinými strojky.
Srpnové soustředění aerobiku už tra-
dičně probíhá v krásném rodinném 
prostředí Penzionu Maják v Nové Vsi 
nad Nisou. Pro všechna naše družstva 
jsou zde optimální podmínky pro 
tréninky i pohodovou rekreaci. Ná-
cvikem nových aerobikových sestav 
se pomalu loučíme s létem a těšíme 
se na nový školní rok, nové úspěchy 
a vítězství!
Přihlášky na tábory přijímáme v re-
cepci DDM Bílina i prostřednictvím 
našich webových stránek – www.
ddmbilina.cz

Bc. Krista Sýkorová
ředitelka DDM Bílina
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Předškoláci poznali život Eskymáků Programování je pro žáky zábavné

Děti přinesly zvířatům 
zeleninu a ovoce

Žáci vybojovali prvenství 
v turnaji SPŠ Game Cup 5v5

V lednu jsme se s dětmi ze třídy Žabiček Mateřské školy Švabinského 
formou her a zábavných činností seznámili s životem Eskymáků. Poví-
dali jsme si s dětmi o tom, jak Eskymáci žijí, kde bydlí, čím se živí, jak 
loví a na čem jezdí jejich děti do školky. Stavěli jsme iglú, lovili ryby, 
vařili rybí polévku, zacvičili a zatancovali jsme si jako tučňáci. Dozvědě-
li jsme se také, že tučňáci žijí jinde než Eskymáci a vše jsme si ukázali 
na mapě i na globusu.         Bc. Radka Markowiczová, učitelka MŠ Švabinského

Základní škola Aléská je zapojena do projektu Implementace Krajského akč-
ního plánu pro Ústecký kraj. Cílem projektu je podpora škol, prohloubení 
partnerství škol a firem, podpora gramotností i společné vzdělávání.
Na konci kalendářního roku 2018 se naše škola stala Buňkou pro digitál-
ní gramotnost. Převzali jsme pomůcky k výuce programování – Bee-Boty, 
Blue-Boty, ozoboty a MagicBox.
Bee-Bot je malý robot, který se pohybuje ve čtyřech směrech, lze ho napro-
gramovat až na čtyřicet kroků a zvládá se otočit o 90 stupňů.
Blue-bot využívá technologie Bluetooth. Ovládá se pomocí tabletu nebo 
počítače. Program, který následně do robota nahrajeme, můžeme sestavit 
na obrazovce svého zařízení a Blue-bot se podle zadaných instrukcí začne 
pohybovat.
K těmto robotům máme k dispozici i různé podložky k výuce, například s 
geometrickými tvary, městem, farmou, abecedou, krásami světa a další.
Další pomůckou jsou Ozoboti. Jsou to inteligentní miniroboti, které je možné 
rychle a snadno programovat. K tomu se využívají takzvané ozokódy. Robot 
se pohybuje podle čar, které žák nakreslí na papír nebo ho naprogramuje 
pomocí počítače a nahraje do Ozobota. Tento robot rozvíjí kreativitu, logiku a 
zábavnou formou učí základy programování a robotiky.
Magicbox je určen předškolákům a žákům 1. stupně. Jedná se o interaktivní 
koberec, na který lze promítat zábavné úkoly. Děti a žáci si formou kolektivní 
hry ve skupině mohou zpříjemnit nejen výuku, ale zdokonalí si i postřeh a 
procvičí pozornost.
Na práci s jednotlivými pomůckami jsme se moc těšili, a tak jsme ještě před 
vánočními prázdninami vyzkoušeli, co vše se dá s Blue-Boty a Ozoboty dělat. 
Nadšení žáků bylo opravdu veliké a všichni se těší na další hodiny.

Mgr. Nikol Meyerová
zástupkyně ředitelky

Děti z Mateřské školy Síbova se rozhodly nakrmit zvířátka. Procházkou 
došly až ke krmelci u hájovny. Zvířátkům přinesly tvrdé pečivo, mrkev, 
jablíčka a zrní pro ptáčky.
 

Učitelky MŠ

V lednu se vybraní žáci 8. ročníku ZŠ Za Chlumem zúčastnili 2. ročníku 
turnaje SPŠ GameCup 5v5, který se uskutečnil ve Střední průmyslové 
škole v Teplicích. V herním klání v počítačové hře CS:GO mezi sebou 
soupeřilo celkem osm týmů z různých základních škol Ústeckého kraje. 
Naši reprezentanti prošli vítězně všemi koly a svou zdatnost potvrdili i v 
napínavém finále, kdy po zdánlivě prohraném souboji zapojili všechny 
síly a soutěž vyhráli. V čase mezi jednotlivými koly je kantoři provedli 
po škole, dále měli možnost navštívit přednášku z oblasti kybernetické 
bezpečnosti a využít tělocvičnu školy ke sportovním aktivitám. Součás-
tí soutěže bylo i chutné občerstvení. Žáci strávili den v soupeřivé, ale 
přesto přátelské atmosféře a domů odjížděli s hodnotnými cenami a s 
radostí ze svého úspěchu.                       Ing. Petra Jirásková, ZŠ Za Chlumem

Sněhulák vítá návštěvníky školky

Děti z Mateřské školy Síbova ze třídy Včeliček si vyzdobily svojí 
šatnu, společnými silami si vytvořily sněhuláka. Dalo jim to velkou 
práci, z novinového papíru trhaly kousky, postupně je nalepily na 
velký papír. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.
 

Učitelky MŠ
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Zimní obrázky 
Včeličky rozstříhaly a skládaly 

Předškoláci si prohlédli 
hračky maminek

Děti z Mateřské školy Síbova ze třídy Včeliček si zahrály na návrháře. 
Rozstříhaly zimní obrázek a opět ho složily a nalepily, ale trochu jinak. 
Jsou to zajímavé obrázky, které zdobí chodbu mateřské školy.

Růžičková Eliška
učitelka MŠ

V lednu se děti z MŠ Čapkova vydaly navštívit výstavu historických 
kočárků a hraček v místní galerii.  Děti zde měly možnost si prohléd-
nout, s jakými hračkami si hrály jejich maminky, a v jakých kočárcích 
vozily jejich babičky nebo maminky. Děti tak měly možnost porovnat, 
s čím si hrály děti dříve a jaké jsou hračky dnes. Výstava se dětem 
velice líbila.

 Kolektiv MŠ Čapkova

ZŠ Lidická podporuje polytechnické vzdělávání

Základní škola Lidická realizuje od  
1. září 2018 projekt EU OPVVV „Du-
hová škola 2018-2020“, v němž se kro-
mě podpory čtenářské, matematické 
a jazykové gramotnosti, cíleně zamě-
řuje na oblast polytechnické výchovy, 
která v sobě zahrnuje přírodní vědy 
-  přírodopis, fyziku, chemii, matema-
tiku, ale také oblast technického vzdě-
lávání, které  je realizováno zejména v 
předmětu Praktické činnosti.  
Z předchozích projektů máme velmi 
dobře vybavenou dílnu pro práci s 
technickými materiály, věnujeme se 
pěstitelství a nově modulům  Kon-
strukce a design, v němž žáci pracují 
s elektronickými a elektrotechnický-
mi stavebnicemi, ozoboty, 3D tiskem 
a základy programování a Digitální 
technologie, v němž se propojuje ob-
last informatiky, mediální výchovy a 
technického vzdělávání. Na tyto před-
měty navazují i zájmové kroužky Me-
diální výchova, Konstrukce a design, 
Badatelský klub a již tradiční kroužky 
zábavné logiky a deskových her nebo 
Dovedné ruce.
V oblasti robotiky jsme navázali spo-
lupráci jednak s  UJEP Ústí nad La-
bem, díky níž budou   pro žáky 4. až 6. 
ročníku  připravené ukázkové hodiny 

robotiky  ve škole a pro starší pak ho-
diny přímo v prostorách univerzity a 
dále pak spolupráce se Střední školou 
AGC v Teplicích,  se kterou zrealizuje-
me společné exkurze do firem a zají-
mavých  muzeí a  pro žáky 8. ročníku 
bude probíhat v prostorách střední 
školy kroužek robotiky. Jsme zapojeni  
do projektu Implementace Krajského 
akčního plánu pro Ústecký kraj, jehož 
cílem  je podpora škol, prohloube-
ní partnerství škol a firem, podpora 

gramotností i společné vzdělávání. 
Pedagogové naší školy jsou v rámci 
tohoto projektu lídry v oblastech ma-
tematická gramotnost, fyzika, čtenář-
ská gramotnost, biologie a inkluze. 
Díky tomuto zapojení vyjeli žáci 8. a 
9. ročníku v rámci hodin přírodopisu, 
fyziky a chemie do IQ Landie v Liber-
ci a v březnu je čekají zajímavé hodiny 
matematiky.
Pokud  bude schválen projekt měs-
ta Modernizace odborných učeben  

v ZŠ Lidická, vzniknou pro napl-
ňování polytechnického vzdělávání 
moderní environmentální učebna a 
učebna  fyziky s odpovídajícím tech-
nickým zázemím.
Věnujeme se samozřejmě i dalším 
oblastem. Čtenářský klub se kromě 
běžné odpolední činnosti schází nově 
i na ranním čtení, probíhají aktivity v 
rámci soutěže Hejtmanův pohár,   na 
jaře budou opět realizovány intenziv-
ní jazykové kurzy angličtiny s rodi-
lým mluvčím, účastníme se soutěže 
Rozpočti si to a jsme zaregistrováni 
v celosvětovém  týdnu finančního 
vzdělávání GMW. V dubnu dokončí-
me projekt Duhová škola v lese s envi-
ronmentálním zaměřením, který je z 
velké části dotován ze Státního fondu 
životního prostředí. Již nyní máme 
schválené nebo připravujeme další 
zajímavé aktivity a projekty.
Cílem veškerého našeho snažení je  
komplexní rozvoj dovedností žáků ve 
všech klíčových oblastech tak, aby byli 
všichni co nejlépe připraveni pro svůj 
další osobní a profesní život.
                                                                                     

Mgr. Bc. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická
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Sbory i sóloví zpěváci z Bíliny sklízí úspěchy v soutěžích i při vystoupení

Sólový i sborový zpěv vyučuje v 
Základní umělecké škole Gustava 
Waltera Veronika Duchoslavová. 
Výuka zpěvu v ZUŠ se dělí na dvě 
větve, které spolu vzájemně spolu-
pracují – sólový zpěv a zpěv sboro-
vý. Sborový zpěv je povinný v prv-
ních dvou ročnících studia všech 
hudebních zaměření, kromě de-
chových nástrojů, pak se děti mo-
hou rozhodnout, zda v něm budou 
dále pokračovat nebo se budou na-
dále věnovat pouze svému hudeb-
nímu nástroji. “Základem výuky 
sólového i sborového zpěvu jsou li-
dové písně, které u některých žáků 
nejsou příliš oblíbené, ale chápou, 
že na těch se naučí nejvíce a pak 
se mohou pustit do zpěvu popu-
lárních písní. V repertoáru máme 
národní písně, klasické i populár-
ní písně, duchovní písně, vánoční 
písně a koledy, kánony, ale i pohád-
kové písně. Takovou písňovou vše-
hochuť, kterou průběžně upravuji 
podle prostředí, ve kterém s oběma 
sbory vystupujeme,“ uvedla Vero-
nika Duchoslavová.
Pěvecký sbor ZUŠ vede paní uči-
telka společně s Jiřím Bidrmanem, 
ale komorní dívčí sbor Komořinka, 
který založila již téměř před dva-
ceti lety, vede sama a je také jeho 
členkou. “Přestože zájemců o zpěv 
poslední roky ubývá, stále se nám 
daří činnost sborů držet na vyso-
ké úrovni. Dokazuje to množství 
vystoupení, které máme během 
celého roku. Komořinka jich měla 

pro děti, protože každý má rád jiný 
žánr, a tak si každý přijde na své,” 
vysvětlila učitelka.
Hodina výuky sólového zpěvu trvá 
pětačtyřicet minut. Žák začíná cvi-
ky na zpevnění dechu a rozhýbání 
úst a hlasivek, pak zpívá lidové pís-
ně s klavírem či moderní písně z 
hudebním podkladem.
Noví žáci se mohou do hudebního 
oboru přihlásit i mimo oficiální 

jen před Vánoci patnáct - v Bílině a 
okolí, v Teplicích a dokonce i v Ně-
mecku,” uvedla učitelka.
Příprava na koncerty nebo různá 
vystoupení trvá i několik týdnů či 
dokonce měsíců. “Stává se ale, že 
někdy se o vystoupení dozvíme 
jen pár dní předem. Přesto jsme 
schopni dát dohromady zajímavý 
repertoár, abychom potěšili sluch 
každého posluchače, ale je to lepší i 

termíny přijímacích zkoušek. Pod-
mínky přijetí jsou pro celý hudební 
obor stejné, dítě zazpívá svou oblí-
benou lidovou píseň, zkusí zainto-
novat melodii z poslechu, vytleskat 
rytmus a poznat hluboké či vysoké 
tóny.
Mladé zpěváky z bílinské umělecké 
školy si může veřejnost poslech-
nout během roku nesčetněkrát. Té-
měř každý měsíc se koná koncert 
v sále školy, dále se účastní letní 
akce ZUŠ open a vystupují i při 
vánočních, mikulášských či veliko-
nočních koncertech a besídkách v 
různých městských institucích, ale 
i mimo město. Často také zahaju-
jí výstavy při vernisážích. Úspěch 
sklízí i na soutěžích. Loni jedna z 
žaček vyhrála krajské kolo soutěže 
základních uměleckých škol, před 
čtyřmi lety do krajského kola po-
stoupily dvě žačky. Jedna vyhrála a 
jedna skončila druhá. “Loni v červ-
nu jsme se zúčastnili festivalu sbo-
rů v Německu, kde jsme mezi větši-
nou sborů dospělých sklidili velký 
potlesk. Dokonce se nám poklonila 
moderátorka festivalu. Byl to pro 
nás velký úspěch,” dodala Veronika 
Duchoslavová.
Mimo svou pedagogickou činnost 
v ZUŠ vede Veronika Duchosla-
vová chrámový sbor, se kterým 
zpívá při církevních slavnostech, 
zpívá a hraje na různých církev-
ních akcích, na svatbách, pohřbech 
a dalších slavnostní příležitostech. 
Účinkuje také třeba v muzikálu Ja-
koubek, který se hraje na hradě v 
Kostomlatech.

Pavlína Nevrlá

 Statistici budou zjišťovat životní podmínky 
domácností, je důležitá spolupráce

Český statistický úřad organizuje v 
roce 2019 každoroční výběrové šet-
ření o životních podmínkách domác-
ností v České republice pod názvem 
Životní podmínky 2019. Smyslem 
zjišťování je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o sociální a eko-
nomické situaci obyvatel v celkem 34 
evropských zemích. Dalším cílem je 
získat data pro výpočet ukazatelů pe-

něžní a materiální chudoby. 
Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 11 452 domácnos-
tech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šet-
ření již v předchozích letech. Všechny 
domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru pro-
vedeného počítačem. Vlastní šetření 
proběhne v době od 2. února do 26. 
května 2019 prostřednictvím speciál-

ně vyškolených tazatelů.  Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, které 
mají ve vybraném bytě obvyklé byd-
liště. Aktivní účast občanů na tomto 
významném statistickém šetření a 
jejich ochota spolupracovat s ČSÚ 
je pro statistiky nesmírně důležitá a 
umožní jim získat řadu důležitých 
informací o sociální situaci domác-
ností v ČR, které nelze zjistit žádným 
jiným způsobem. Terénní pracovníci 
zapojení do šetření se budou proka-
zovat průkazem tazatele Českého sta-
tistického úřadu, případně průkazem 
zaměstnance Českého statistického 
úřadu, a příslušným pověřením, které 
je ve spojení s občanským průkazem 

opravňují k provedení šetření Životní 
podmínky. 
Ve všech fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných údajů a 
získaná data jsou důsledně chráněna. 
Český statistický úřad plně respektuje 
nový evropský právní rámec ochra-
ny osobních údajů (GDPR) a jedná 
v souladu s ním. Všichni pracovní-
ci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
vázáni mlčenlivostí o veškerých šetře-
ných skutečnostech.                         (red)

Více informací podá Bc. Miloslava 
Barčová na telefonním čísle 731 622 
018. 



V Městském úřadě v Bílině jsou 
uloženy kroniky počínaje popisem 
roku 1945. Práce na poválečných 
kronikách byla komplikovaná čas-
tou změnou kronikářů a faktem, že 
se kroniky psaly několik let zpětně. 
Nejvýznamnější bílinský kronikář 
byl Jan Štěpnička, který v letech 
1947 až 1949 působil jako předse-
da Okresního národního výboru v 
Bílině a v letech 1951 až 1955 jako 
ředitel Okresní spořitelny a zálož-
ny v Bílině. Když se v roce 1960, již 
jako důchodce, ujal prací na kro-
nice, stál před ním nesnadný úkol 
- uspořádat zápisy za plných 15 let 
zpětně. A svého úkolu se zhostil se 
ctí - první poválečná kronika, která 
obsahuje roky 1945 až 1960, je tou 
nejlepší z těch, které máme ulože-
ny.

Dnes spravuje agendu městských 
kronik odbor školství, kultury a 
sportu. Do ručně psaných kronik 
bylo možno nahlížet, hledání v 
kronikách však bylo časově nároč-
né. Abychom usnadnili všem ba-
datelům práci, přikročili jsme k di-
gitalizaci ručně psaných kronik tj. 
kronik od roku 1945 do roku 2003. 
Dokonce jsme využili možnost k 
celé zakázce přidat ještě první kro-
niku dnešní Základní školy Lidická 
z roku 1923, kterou nám vedení 
školy zapůjčilo. Město na tento účel 
vyčlenilo ve svém rozpočtu finanč-
ní prostředky a na konci roku 2018 
se povedlo celou věc zrealizovat. 

Iveta Richterová
kronikářka města Bíliny

odbor školství, kultury a sportu
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Poválečné kroniky města jsou digitalizované
Střípky z kroniky města

1945 - Počet žáků z obecných 
škol neustále narůstal. Ve škol-
ním roce 1945/46 jich bylo 502 a 
v roce 1950 již 753. Kázeň a mo-
rálka žactva v prvních letech po 
druhé světové válce byly velmi 
špatné. Ve třídách se často vysky-
tovaly případy krádeží a rvaček. 
Náprava byla zjednána za mimo-
řádně obtížných, hlavně rodin-
ných poměrů, je však nutno říci, 
že postupovala rychle. 

1945 - Po vypuknutí pražského 
povstání bylo v Bílině zdánlivé 
ticho. Jen hlídky SSmannů byly 
zesíleny a na silnicích bylo mož-
no pozorovat zesílený dopravní 
ruch. Německé obyvatelstvo bylo 
do poslední chvíle důvěřivé, ne-
boť bylo stále utěšováno, že ještě 
není nic ztraceno, že něco při-
jde (věřili ve spojení německých 
armád s armádami západních 
velmocí proti Sovětskému svazu 
(a že ještě v poslední chvíli ně-
mecký fašismus zvítězí. České 
obyvatelstvo vědělo, že se blíží 
vítězství Sovětského svazu, ale 
nevědělo, jak konec války přečká.

1946 - Na zdejších dolech se pra-
covalo po revoluci bez oddechu, 
takže horníci již v roce 1946 pře-
kročili těžbu z roku 1938. Zachrá-
nili tím provoz mnoha průmyslo-
vých podniků. Proto také havíři z 
dolu Rudiay II. v Bílině - Chude-
řicích získali za svůj mimořádný 
pracovní výkon v roce 1945 Stan-
dartu hrdinů práce. V celonárod-
ní pracovní soutěži se umístili na 
prvním místě.

Přes třicet milionů kusů autoskel ve světě je z Chudeřic

Výrobce autoskel AGC Automotive 
Czech z Chudeřic je největším vývoz-
cem v Ústeckém kraji za rok 2017. Zá-
roveň firmě patří 2. místo mezi všemi 
firmami v Česku v nárůstu exportu 
od roku 1993. Vyplývá to z výsledků 
ankety Exportér roku, kterou na kon-
ci roku vyhlásila Hospodářská komo-
ra spolu se Středním podnikatelským 
stavem a Asociací pro podporu pod-

nikání. AGC Automotive Czech do-
dává všem největším automobilkám 
v Evropě. Každé šesté evropské auto 
je kompletně zasklené skly vyrobený-
mi v Chudeřicích. “V současné době 
jsme jedním z největších závodů na 
výrobu automobilových skel v Ev-
ropě a naše výrobky dodáváme pro 
Mercedes, Porsche, BMW, Audi nebo 
Volvo,” uvedl Luděk Steklý, generální 

ředitel AGC Automotive Czech. “Po-
kud jsme se chtěli prosadit v Evropě, 
museli jsme a stále musíme pracovat 
především na zlepšování kvality. Po-
žadavky automobilek a jejich zákaz-
níků totiž neustále rostou,” dodal. 
Závod v Chudeřicích patří mezi nej-
větší a nejkomplexnější evropské 
výrobce autoskel a je největším zá-
vodem na výrobu autoskel skupiny 

AGC. Ročně firma vyrobí přes 32 
milionů kusů autoskel. Objem výro-
by autoskel za posledních 10 let AGC 
Automotive Czech zdvojnásobila. 
Zaměstnává zhruba 2400 lidí. Firma 
patří do skupiny AGC, která je nej-
větším světovým výrobcem plochého 
skla.

 (zdroj: AGC Automotive Czech)

Kroniky jsou k dispozici na www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/kronika-mes-
ta.html. Některé soubory mají i přes 100 MB, mohou se proto déle načítat.
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Útulek Jimlín Teplické kočky 

Eda 
kříženec, asi 12 let starý pes, váha při příjmu 10.5 kg, v kohoutku cca 
48 cm. Další starý a zanedbaný pejsek, kterého se původní majitel zbavil 
ošklivým způsobem. Edíček má lysiny na zádech, je velmi hubený, obtížně 
se mu chodí, má zhoršený zrak i sluch, chybí mu zuby. Vyšetřením byla 
zjištěna zhoršená funkčnost štítné žlázy, musí užívat léky. Edík je k lidem 
kontaktní.

Bertička 
nejspíše X jezevčík a king charles španěl, fena, váha při příjmu 11.5 kg, v 
kohoutku cca 32 cm, Bertička je starší psí dáma, která je k lidem zpočátku 
nedůvěřivá, jakmile si vás však oblíbí, klidně na vás vystrčí bříško a nechá 
se drbat. Bertička na vodítku chodí pomaličku, velmi klidně vedle nohy, 
na povely nereaguje. Je u nás velmi smutná. Pozorujeme, že Bertička má 
ráda děti. Bertička je vhodná k chovu do bytu.

Bron 
nejspíše X jezevčík a terier, asi 1,5-2 roky starý pes, váha při příjmu 14.5 
kg, v kohoutku cca 36 cm, kastrovaný. Bron je krásný mladý pes, kterého 
Bůh obdařil pořádnou dávkou temperamentu, kterým on rozhodně nešet-
ří. K lidem je zatím spíše nedůvěřivý, na vodítku chodí dobře, za pamlsek 
umí povel sedni. Nedoporučujeme ho k dětem. 

Klotylda
kříženec rotvajlera, štěně, asi 8-10 měsíců stará fena, váha při příjmu 21.5 
kg, v kohoutku cca 54 cm
Klotylda je krásná, energická, mladá fenka, která je velmi veselá, hravá a 
k lidem velmi přátelská. Kloty miluje klacíky, a jestli máte v ruce klacík a 
máte chuť si hrát, tak vás bude milovat. Kloty na vodítku chodí dobře, i 
když se nezdá má sílu a umí pořádně zatáhnout, když nemá dostatek po-
hybu. Kloty z povelů umí sedni, dát packu i lehni, miluje pamlsky.

Zora
Zora se narodila kočičce Zuzaně 
27. 4. 2018. Zvyklá na další kočky, 
mazlivá. Odčervena, odblešena, oč-
kována, kastrována, FIV a FELV ne-
gativní. Místo nálezu Červený Újezd. 

Martin
Kocourek byl nalezen v Teplicích. 
Ujala se ho starší paní, nechala ho 
naočkovat, ale po čase se nesnesl 
s její kočkou, tak skončil Martínek 
v útulku. 

Danuška
Kočička byla převzata od matky ma-
jitele z Bíliny, který je dlouhodobě 
hospitalizován a nikdo se o kočky 
nemohl starat. Danuška je drobouč-
ká hodná bíločerná kočičí kráska. 
Zvyklá v bytě. FIV a FELV negativní.

Míla Nguyen
Kotě se několik dní pohybovalo ve 
vietnamské prodejně v Bílině. Je to 
mazlíček v dobrém stavu. Dle srsti 
bytový. Odčerven, odblešen, čipo-
ván, kastrován, FIV a FELV negativ-
ní.

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258 www.teplickekocky.cz, tel.: 723 489 796

Drobným pěvcům můžete v zimě přilepšit 
Zima je opět tady, a tak je nejvyšší čas 
připravit krmítko pro drobné pěvce, 
kteří u nás zůstávají přes zimu. Pozo-
rování a přikrmování ptáků se věnuje 
stále více lidí, ale ne každý ví, co mají 
ptáci v zimě nejraději a co v žádném 
případě do krmítka nepatří. 
U zimního přikrmování ptáků je dů-
ležité, aby mělo krmítko dostatečně 
velkou stříšku chránící ji před deštěm 
a sněhem, aby připravená potrava ne-
vlhla a neplesnivěla. Krmítko se musí 
pravidelně čistit od zbytků potravy. 
Občas je dobré jej vydezinfikovat 
například octem pomocí rozprašova-
če. Po oschnutí dezinfekce se do něj 
může dát ptačí potrava. 

Čím krmit ptáky v zimě? 

Většina našich ptáků má nejraději 
semena slunečnice a jádra ořechů. V 
obchodech prodávané směsi pro zim-
ní přikrmování ptáků obsahují různé 
druhy semen, ale část z nich zůstává v 
krmítcích nevyužita. Proto je lepší po-
užít pouze semena slunečnice a občas 
přidat například trochu máku, len, 
proso, řepku, pšenici, loupaný oves 
nebo zbytky vyloupaných ořechů. 
Kosi, kvíčaly a brkoslavi mají nejra-
ději jablka nebo sušené plody jeřabin. 
Ty je dobré rozvěsit na větve stromů 
v okolí krmítka. Strakapoudi, brhlíci i 
sýkory mají velmi rádi lůj nebo lojo-

vé koule. Tam, kde jsou nejčastějšími 
hosty krmítka vrabci polní a vrabci 
domácí, jim můžete přilepšit strou-
hankou z bílého pečiva. Nesmí však 
být solené, sůl totiž drobným ptákům 
škodí, a proto je nutné před strouhá-
ním rohlíků sůl důkladně odrolit. 
V žádném případě do krmítka nepat-
ří chléb a zbytky jídel z kuchyně. 

Kolik druhů ptáků jste pozorovali? 

Nejčastějšími návštěvníky krmítek 
jsou sýkory koňadra a modřinka, 
zvonek zelený, vrabec domácí, vra-
bec polní a kos černý. Ojediněle se na 
krmítkách a v jejich okolí objevují i 
čížci lesní, stehlíci, sýkora uhelníček, 
sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava 
jikavec, pěnkava obecná, hýl obec-
ný, dlask tlustozobý, drozd kvíčala, 
drozd cvrčala, červenka, střízlík a 
strakapoud velký. Za nejvzácnější a 
nejkrásnější skvost krmítek ochránci 
ptáků považují brkoslava severního 
nebo čečetku zimní. Nezvanými hos-
ty krmítek se občas stávají zdivočelí 
holubi domácí, hrdličky zahradní, 
straka nebo havrani a kavky. Drobné 
ptáky občas vyplaší zvědavá poštolka, 
případně je prožene krahujec, ale i tito 
ptáci patří do naší zimní přírody.

Zdroj: Ekozpravodaj, Ekologické centrum 
Most pro Krušnohoří
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Jmenovala:

  Dalšími členy redakční rady Bí-
linského zpravodaje Ing. Marcelu 
Dvořákovou a Ing. Ladislava Kvě-
cha.

  Rostislava Aulického členem 
školské rady v ZŠ Lidická , Ing. 
Marcelu Dvořákovou a Mgr. Pav-
la Pátka členy školské rady v ZŠ 
Aléská a 

  Veroniku Janouškovou Dis. čle-
nem školské rady v ZŠ Za Chlu-
mem.

  Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) 
předsedou komise pro místní mé-
dia a Lenku Glabazňovou (HN-
HRM), Ing. Jarmilu Kabourkovou 
(Naše Bílina), Mgr. Zdeňku Jílko-
vou (BSDN) a Mgr. Pavla Pátka 
(ANO 2011), Mgr. Barboru Schnei-
derovou, Terezu Skřivanovou, Mgr. 
Jaroslavu Mrázovou členy této ko-
mise.

 Mgr. Martina Sýkoru členem 
sportovní komise.

  Moniku Beránkovou (MOJE BÍ-
LINA) členkou komise pro kulturu 
a cestovní ruch.

Zřídila:

  Pracovní pozici „Sociální pra-
covník – terén IV“ s úvazkem 1,0 
na odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví, v orgánu sociálně–práv-
ní ochrany dětí, s platností od  
1.3.2019.

Vzala na vědomí:

  Výsledek ankety týkající se vari-
anty dětského hřiště na terase re-
staurace U Kádi.

  Zápis z jednání komise:
*pro rozvoj a vize, které se uskuteč-
nilo 21.12.2018.
*pro bezpečnost a prevenci krimi-
nality z 28.12.2018.
*sportovní z 2.1.2019.
*pro kulturu a cestovní ruch  
z 7.1.2019.

Rada města na své 1. schůzi konané 15. ledna 2019 mimo jiné:

Uložila:

  Tajemníkovi MěÚ zabezpečit v 
pravidelném intervalu koordinač-
ní schůzky předsedy komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality 
s jednotlivými odbory Městské-
ho úřadu Bílina, Městskou policií 
Bílina, Úřadem práce, Policií ČR, 
Hasičským záchranným sborem, 
Celní správou, Hygienickou stanicí 
a dalšími organizacemi, dle návrhu 
a náplně komise pro bezpečnost a 
prevenci kriminality.

  Vedení města zabezpečit v pra-
videlném intervalu setkávání ve-
dení města, předsedy komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality 
s předsedy společenství vlastníků 
bytových jednotek a předsedy jed-
notlivých družstev a vlastníků bytů 
v Bílině, dle návrhu komise pro bez-
pečnost a prevenci kriminality.

  Vedení města zabezpečit v pra-
videlném intervalu setkávání ve-
dení města, Městské policie Bílina, 
Policie ČR a předsedy komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality s 
občany dle návrhu komise pro bez-
pečnost a prevenci kriminality.

  Komisi pro bezpečnost a preven-
ci kriminality navrhnout řešení pro 
zlepšení městského kamerového 
dohledového systému.

Schválila:

  Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího k podnikání mezi 
společností HENIG security servis, 
s. r. o., Česká Lípa, jako nájemcem 
a městem Bílina jako pronajímate-

lem. Předmětem smlouvy je proná-
jem prostoru sloužícího podnikání 
na adrese ul. Reussova, Zátiší II, 
Bílina, o celkové výměře 34,50 m2, 
pro účel využití jako kancelář ostra-
hy, za nájemné dle platné směr-
nice o nájmu z prostor sloužících 
podnikání, s účinností smlouvy od 
01.01.2019, na dobu určitou.

  Využití projektu Lávka a zřízení 1 
pracovního místa na 12 měsíců pro 
operátora městského kamerového 
dohledového systému zařazeného 
do Městské policie Bílina. 

  Celkem 4 dohody o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr v 
Městské policii Bílina.

  Pravidla pro vydávání abonmá 
Kulturního centra Bílina, s okamži-
tou platností.

  Pravidla pro vydávání senior-
pasů Kulturního centra Bílina pro 
občany města Bíliny, s platností od 
1.2.2019.

  Návrh na zápis do kroniky města 
Bílina za rok 2017.

  Záměr rozdělení finančních pro-
středků vyčleněných v rozpočtu 
města pro rok 2019 na lyžařské vý-
cviky a školy v přírodě dle návrhu 
předloženého odborem školství, 
kultury a sportu. Příspěvek na ly-
žařský výcvik činí 1.000 Kč/žák a 
příspěvek na školu v přírodě ve výši 
500 Kč/žák.

  Organizační schéma Městského 
úřadu Bílina, platné od 1.3.2019 a 
zároveň schvaluje stanovení celko-
vého počtu zaměstnanců zařaze-
ných do MÚ Bílina, dle zákona č. 
128/2000 Sb., § 102 odst. 2 písm. 
j) o obcích, v platném znění, od 
1.3.2019 na 108. 

  Uzavření příkazní smlouvy 
mezi městem Bílina jako příkaz-
cem a Radimem Pecháčkem jako 
příkazníkem na zajištění provozu 
zookoutku v areálu Letního kina na 
Kyselce, s platností od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 

  Pravidla rozpočtového procesu 
pro příspěvkové organizace a ob-
chodní korporace zřízené městem. 

Zamítla:

  Žádost společnosti HERKUL, a. 
s., o prodloužení termínu dokonče-

ní díla „Rekonstrukce komunikací 
v ulici 5. května, Bílina – Újezd“.
Žádost společností INVEST – 

  STAR, s. r. o., na změnu termínu 
odevzdání díla ke smlouvě o dílo k 
investiční akci „Zateplení fasád a 
výměna výplní otvorů objektu poš-
ty, sídliště za Chlumem 820, Bílina“.

Souhlasila:

  S uzavřením smlouvy o podnáj-
mu prostoru sloužícího podnikání 
na adrese Mírové náměstí 87, Bílina 
mezi paní Ladou Fantovou bytem 
Bílina, paní Pavlou Vrábelovou, Bí-
lina, jako nájemcem a společností 
NOVÉ BEAUTY 2000, s. r. o., jako 
podnájemcem. Vztah mezi nájem-
cem a pronajímatelem městem Bíli-
na se nemění.

Rozhodla:

  Nejvhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu zadávanou 
ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb, o zadávání veřejných zakázek 
na služby „Zajištění vnitřní ostrahy 
Městského úřadu Bílina a informač-
ní služby pro veřejnost v pracovních 
dnech“ je nabídka společnosti DIS-
CRET TS, s. r. o., Lovosice.

  Zveřejnit výzvu k podání nabí-
dek na veřejnou zakázku na služ-
by zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení v souladu s § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, na akci 
„Strategie Smart city města Bílina“ 
v původním znění, s úpravami dle 
požadavků členů rady města.

Odvolala:

  Jaromíra Sochora z funkce čle-
na školské rady v ZŠ Lidická, Pav-
la Bártu a Mgr. Aleše Tallowitze 
z funkce člena školské rady v ZŠ 
Aléská a Ing. Ladislava Kvěcha z 
funkce člena školské rady v ZŠ Za 
Chlumem 

  Pana Oldřicha Bubeníčka a paní 
Vendulu Vodičkovou z funkce člena 
redakční rady Bílinského zpravoda-
je.

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

a dále i na webových stránkách města (www.bilina.cz)
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Chtěli bychom poděkovat Re-
gině Šípové a Michaele Ko-
těšovské z Ambulance léčby 
bolesti v Hornické nemocnici s 
poliklinikou Bílina za příjemný 
a lidský přístup.

Klienti infuzní terapie

Děti, bydlící v azylovém domě 
pro matky s dětmi Agapé 1. 
v Krupce, děkují studentům 
gymnázia v Bílině za vánoč-
ní sbírku, kterou pro ně letos 
uspořádali.
Všechny dárky jim udělaly vel-
kou radost.

Za celý azylový dům děkuje PhDr. 
Vlasta Bečkov

Spolek Veselý venkov si váží 
získaného ocenění pro červe-
noújezdský masopust  „KRUŠ-
NOHOŘÍ - regionální produkt“ 
v kategorii - ZÁŽITEK.

Spolek Veselý venkov

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat Kulturnímu centru v 
Bílině za příjemné odpoledne. 
V neděli 6. 1. 2019  hrál k po-
slechu i tanci nejen pro seni-
ory Tomáš Laně. V Kulturním 
domě Fontána se sešli občané, 
kteří se dobře bavili. Muzika 
byla příjemná, atmosféra na 
sále vynikající, nikomu se ne-
chtělo ani domů. Za všechny 
přítomné děkuji za příjemné 
odpoledne.

Eliška Růžičková 

Tip od čtenáře 

Na adrese kompasslev.cz/
bilina naleznete aktuální le-
táky všech prodejců (ať už 
potravin, elektroniky apod.)  
z Bíliny. Po rozkliknutí prodej-
ce je tam uvedena vždy i ote-
vírací doba a adresa obchodu, 
což by mohlo mnohým ušetřit 
spoustu času. Letáky se sa-
mozřejmě pravidelně aktuali-
zují.                                            

Tomáš Osinek

Setkání absolventů ZDŠ Teplické Předměstí
Dne 1. 6. 2019 se u příležitosti 50 let od ukončení základní školní docházky uskuteční setkání absolventů ZDŠ 
Teplické Předměstí, rok ukončení 1969, a to pro všechny ze tříd A, B, C. 
Do restaurace U Kádi jste zváni od 17 hodin. 
Kontaktní osoba - Mgr.Jiří Komárek, tel.: 605 316 328.

PoděkováníVzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 11. února 2019 uplynulo 10 let, co nás 
opustila milovaná manželka a matka

Božena Ciprijánová

Dne 8. března uplyne rok, co utichlo 
srdce naší milované manželky, maminky, 
babičky

Růženy Kohoutové

Dne 12. února 2019 uplynulo 5 let, co nás 
po vážné nemoci navždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 

Jaroslav Švec

Dne 17. ledna uplynulo 10 let, kdy nás 
opustila naše drahá

Terezie Wiedemannová

Dne 18. února uplynou dva roky, co nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

Vilém Kohout

Dne 15. března uplynou 3 roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a bratr

Vlastislav Sýkora

S láskou vzpomínají manžel Milan, syn Aleš, sestry Jana s rodinou, 
Alena s rodinou, Eva s rodinou a švagr Zdeněk s rodinou.

Stále vzpomínají manžel, synové Jakub a Štěpán, vnuk Jakub, 
vnučka Eliška a ostatní příbuzní.

S láskou vzpomínáme, stále nám moc chybíš.
Manželka Irena s rodinou, příbuzní a kamarádi. S láskou vzpomínáme.

S láskou vzpomíná manželka, dcery Alena s rodinou a Naďa 
s rodinou, synové Pavel a Petr.

S láskou vzpomínají manželka, synové Roman a Pavel s rodinami, 
sestra a ostatní příbuzní a kamarádi. 

Příspěvek čtenáře
Při prohlížení fotek jsem narazil na jednu z mnohých, která mne přiměla zavzpomínat. Je to foto z doby, 
kdy se konaly na náměstí zabíjačky a my od Baráčníků jsme se akcí účastnili. Myslím, že to byly dobré 
časy, které připomněly naše mládí a někteří viděli prvně. co je to zabíjačka a vše kolem toho. 

ponocný Vladislav Heřmánek obec Bílinských baráčníků
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Bílinští kendó junioři se připravují 
na mistrovství Evropy Střelci znají svého krále i mistra

Draci Bílina se zúčastnili turnaje Nicklas Lidstrom cup 2019

Novoroční setkání bílinských střel-
ců na střelnici v Nemocniční ulici 
opět přineslo zajímavé klání. Re-
volverem Smith Wesson ráže 38sp. 
vystřelil každý příchozí na origi-
nální terč pro Krále střelců a na 
klasický pistolový terč pro Mistra 

Mladí kendisté z bílinského od-
dílu SanDóMon mají v roce 2019 
jedinečnou příležitost zúčastnit se 
Mistrovství Evropy v kendó (ja-
ponské bojové umění s mečem). 
Z bílinského oddílu se nominovali 
hned 3 závodníci z celkových pěti 
nominovaných – Petr Bureš, Mar-
tin Dunka a Vít Máliš. 
Vedoucí reprezentace chlapce 
vybral na základě jejich dlouho-
dobých výborných výkonů na do-
mácích i zahraničních turnajích. 
K povinnostem nominovaných, 

ostrostřelců  pouze po jedné ráně, 
a to bez přípravy. 
Králem střelců 2019 se stal poprvé 
Pavel Koman.
Vítězkou Mistra střelců 2019 se sta-
la Lenka Šimková

Petr Maurer     

mimo jiné, patří i aktivní účast na 
reprezentačních trénincích, které 
probíhají po celé republice. V lednu 
se širší reprezentace sjela do Hrad-
ce Králové, aby členové týmu celý 
víkend tvrdě cvičili, rozebírali své 
možnosti a taktiku během zápasů. 
Letos má reprezentace ČR velikou 
pomoc v podobě Japonce, pana 
Hayató Sakuraie – 23 let, 4.dan, 
zkušeného japonského závodníka, 
který pomáhá jak mužům, tak ju-
niorům s přípravou na mistrovství.

Jana Ziegelheimová

Již tradičně začal pro mladé hoke-
jisty Draci Bílina nový rok turna-
jem Nicklas Lidstrom cup, který 
se koná ve Švédsku. Turnaj byl ten-
to rok vypsán pro ročníky 2006 a 
mladší a konal se od 3. do 6. ledna. 
Tentokrát jsme na turnaji měli těž-
kou pozici, jelikož minulý ročník 
jsme vyhráli a každý se na naše 
mužstvo jistě dobře připravoval, 
jako na hlavního favorita turna-
je. My jsme však tentokrát měli 
v týmu pouze šest hráčů daného 
vypsaného ročníku 2006 a dalších 
14 hráčů bylo mladších, ročníku 
narození 2007. Přesto se kluci na 
turnaj velice těšili a byli připraveni 
bojovat se silnou konkurencí o co 
nejlepší výsledek. Nutno dodat, že 
většina ostatních týmů jede na tur-
naj pouze doplněna o jednoho či 
dva mladší hráče.
Cesta nám tentokrát nehrála do 
karet, jelikož v den, kdy jsme se 
přepravovali trajektem přes moře, 
foukal opravdu silný vítr a většině 
hráčů i dospělých se z houpání lodi 

udělalo velmi zle. Někteří kluci se 
zkrátka necítili dobře ani první den 
turnaje.
To se zřejmě projevilo v prvním 
utkání, kterým jsme zahajovali tur-
naj. Zápas skončil vyrovnaně 3:3 a 
v tu chvíli ještě nikdo netušil, jak 
cenný bod to pro Draky v základní 
tabulce bude.
Druhé utkání s domácím týmem 
Skogsbo SK se již tradičně odehrá-
lo ihned po krásném zahajovacím 
ceremoniálu. Zápas jsme vyhrá-
li 5:3 a po první hracím dni jsme 
měli 3 body a usadili se na druhém 
místě základní tabulky.
Druhý den jsme první zápas vy-
hráli proti týmu Borlange HF 5:2. 
Po druhém hracím dni jsme tedy 
zůstali na druhém místě základní 
skupiny.
Jestliže jsme chtěli postoupit do 
semifinále, museli jsme nutně vy-
hrát nad silným týmem Ange IK. 
Už v čase 3:58 jsme vedli 4:0 a na 
hráčích bylo vidět, jak moc si chtě-
jí zahrát o medaile. Zápas už jsme 

nepustili a vyhráli 8:5. Ve čtvrtfiná-
le jsme narazili na jednoho z nej-
těžších soupeřů, Djurgardens IF. 
Ve čtvrté minutě jsme prohrávali 
0:1 a za další minutu a 12 sekund 
jsme dostali druhý gól. Kluci však 
nepřestali bojovat a v čase 8:18 vy-
rovnal Pospíšil po přihrávce niko-
ho jiného než Raichla. Jak se blížil 
zápas ke konci, získávali jsme mož-
ná i mírnou převahu a měli i nějaké 
šance na vyrovnání. To se nám však 
nepodařilo a s výsledkem 1:2 jsme 
se museli smířit. 
Zbyl na nás tedy boj o bronzové 
medaile, na které však klukům ne-
zbylo tolik sil, kolik by v tak důle-
žitém souboji potřebovali. V čase 
7:58 dostali kluci první branku a na 
pádnou odpověď jim nestačily síly. 
Jediný gól Draků v zápase o bronz 
se podařilo po důrazné dorážce 
dát Pepovi Chládovi z akce prv-
ního útoku Pospíšil, Raichl, Chlá-
dek. Zápas pro nás skončil tvrdou 
porážkou 1:11. Obsadili jsme tedy 
konečné 4. místo. 

Konečné pořadí:
1  Täby HC
2  Djurgårdens IF
3  Kumla HC
4  HC Bilina (CZE)
5  Brunflo IK
6  IF Björklöven
7  Lidingö Vikings
8  Ånge IK
9  Fagersta AIK
10  Bavarian Lions (GER)
11  Skogsbo SK
12  Borlänge HF

Tabulka fair play:
1 Ånge IK  
2 HC Bilina (CZE) 
3 Djurgårdens IF

Celkové bodování nejlepších hráčů:
1 Jacob Söderberg-Nelson, Täby HC, 
Forward
2 Vaclav Raichl, HC Bilina, Defence-
man
2 Jaroslav Pospisil, HC Bilina, For-
ward
2 Victor Pantzare, Täby HC, Forward 

Mgr. Jaroslav Pospíšil 
HC Draci Bílina

Foto: Václav Vacek
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

únor
ISLAND – PETR HRICKO

Výstava fotografií Islandu teplického 
fotografa Petra Hricka. 

úterý 19. února, 19 hodin
DAKAR ZE ZÁKULISÍ ANEB DOB-
RODRUŽSTVÍ S CEJCHEM SMRTI
Jedinečný zábavný pořad s histor-

kami těch, kteří jsou na Dakaru jako 
doma. Pořadem provází moderátor a 
reportér Jan Říha, jedenáctinásobný 

účastník Rallye Dakar v Africe i v 
Jižní Americe, který si zve jednoho 
z legendárních českých závodníků z 

Dakarské Rallye.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

neděle 24. února 15 hodin
POHÁDKOVÝ

 MAŠKARNÍ KARNEVAL
Masky, tanec, soutěže, moderuje Petr 

Stolař – Divadlo v Pytli

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA  

čtvrtek 21. února, 10.30 hodin
KLÁRA 3847, PŘÍLIŠ MNOHO 

HVĚZD
Inscenovaný dokument podle 

skutečných událostí z období holo-
caustu během druhé světové války. 
Příběh Kláry Brodyové, která byla v 
roce 1942 pro svůj židovský původ 
odvezena do koncentračního tábora 
Osvětim a vězněna tam až do konce 
války. Po válce se přestěhovala na 
sever Čech a nikdy svým blízkým o 

válce nevyprávěla. To, že byla vězně-
na v Osvětimi, připomínalo jen číslo 
3847 vytetované na jejím předloktí. 

V roce 1985, tedy 40 let po válce, na 
žádost své sestry, která díky přátelům 
přežila válku v úkrytu a koncentrační 

tábor ji tak minul, Klára zcela bez 
emocí popsala své zážitky z té doby. 
Vznikl příběh, který svou věcností a 

strohým popisem zvěrstev páchaných 
na vězních děsí a dojímá.

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 15. února, 17 hodin
BUMBLEBEE

Charlie Watsonová slaví osmnáctiny, 
ale moc důvodů k radosti nemá. Na 
čele jí vyrazil čerstvý megabeďar a 

naděje, že od rodiny dostane vysněné 

auto, se rozplyne ve chvíli, když 
rozbalí mimořádně trapné dárky. 

pátek 15. února, 20 hodin
LÉTO S GENTLEMANEM

Anna tráví se svým manželem každé 
léto v chatové oblasti pár desítek 

kilometrů za Prahou. Jsou svoji už 
celou věčnost, takže jejich manželství 
sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a 
stereotypu. Muž svůj čas už dlouho 

spravedlivě dělí mezi karban s kama-
rády v hospodě a výrobu modelů lodí 
ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro 

něj prakticky neviditelná. 

sobota 16. února, 17 hodin
AQUAMAN

Filmový příběh o populárním 
superhrdinovi ze stáje DC Comics 
odhaluje původ Arthura Curryho, 

napůl člověka, napůl obyvatele bájné 
Atlantidy, kterého jeho životní cesta 

přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým 
ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, 
zda-li je hoden stát se tím, pro co byl 

zrozen.

sobota 16. února, 20 hodin
NA STŘEŠE

Profesor Rypar  poskytne dočasné 
útočiště Songovi , mladému Viet-

namci, jehož našel ukrytého na střeše 
svého domu. Mohou však dva  takto 

odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, 
aby z toho nebyla katastrofa? 

neděle 17. února, 17 hodin
RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Ve filmu Raubíř Ralf a internet 
opouštíme Litwakovu videohernu 

a vydáváme se do rozsáhlých, 
nezmapovaných a vzrušujících vod 
internetu, na kterých udělá Ralfovo 

raubířství pořádné vlny. 

pátek 22. února, 17 a 20 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY

Film Bohemian Rhapsody je oslavou 
rockové skupiny Queen, jejich hudby 
a především Freddieho Mercuryho, 

který svou tvorbou i životem vzdoro-
val všem myslitelným stereotypům, 

díky čemuž se stal jedním z nejvýraz-
nějších umělců na světě. 

sobota 23. února, 17 hodin
ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Tohle není jenom hra. Je to útěk z 
reality všedních dnů, se kterým nejde 

přestat. Úhoři mají nabito je černá 

komedie o partě chlapů, pro které se 
hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) 

stala únikem z jejich nudných životů. 

sobota 23. února, 20 hodin
ÚNIKOVÁ HRA

Psychologický thriller Úniková hra vy-
práví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu 
zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale 
zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje a 

začíná boj o přežití.

neděle 24. února, 17 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, 
nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se 
to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí 
v záviděníhodné harmonii. Vládne jim 

mladý náčelník Škyťák, který miluje létá-
ní s okřídleným parťákem Bezzubkou. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

do 31. března
TVÁŘE A POSTAVY 2018

výstava fotografií

středa 13. února, 15.30 hodin
FANTAZIE V POHÁDCE

z cyklu Čtení pro nejmenší, dětské od-
dělení, na akci bude přítomen fotograf

středa 20. února, 15.30 hodin
JAK DOBŘE ZNÁŠ 

ČESKOU REPUBLIKU?
Práce s naučnou literaturou, dětské od-
dělení, na akci bude přítomen fotograf

čtvrtek 21. února, 17 hodin
ZDRAVÍ UKRYTÉ NA DNĚ MISKY

přednáška, klubovna v přízemí knihov-
ny, na akci bude přítomen fotograf

GALERIE POD VĚŽÍ

únor
KOČÁRKY A HRAČKY

výstava historických kočárků a hraček

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

pátek 15. února, 16 hodin
DISKO JUMPING 

PRO DĚTI

pátek 15. února, 16.30 hodin
TANEČNÍ SHOW

pátek 15. února, 18 hodin
HOLČIČÍ MEJDAN 

PRO REBELKY

sobota 16. února, 10 hodin
HRAJEME SI S LEGEM

sobota 23. února
KERAMICKÁ DÍLNA

Jarní prázdniny
pondělí 25. února, 7 hodin
SPORTOVNĚ AKČNÍ DEN

úterý 26. února, 7 hodin
NA DEN FOTOMODELKOU

středa 27. února, 7 hodin
KOUPACÍ DEN

čtvrtek 28. února, 7 hodin
DEN S TECHNIKOU

pátek 1. března, 7 hodin
TANEČNÍ DEN

pátek 8. března, 18 hodin
RYBÁŘSKÁ NOC 

sobota 9. března, 10 hodin
OZOBOTÍ DOPOLEDNE

sobota 9. března, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

středa 13. března, 15.30 hodin
ŠPERK Z FIMA

pátek 15. března, 15.30 hodin
YOUTUBEŘI

pátek 15. března, 16 hodin
SHUFFLE DANCE

sobota 16. března, 10 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY

ČLOVĚK V TÍSNI

úterý 19. února, 15 hodin
KAM SE VRTNOUT PO ZÁKLADCE

čtvrtek 28. února, 14 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA - FRANCIE

akce pro rodiče s dětmi

čtvrtek 21. března, 15 hodin
VÍTÁNÍ JARA

tvořivé odpoledne pro všechny

čtvrtek 28. března, 14 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA - ITÁLIE

povídání a ochutnávka pro rodiče s 
dětmi


