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Pacientům pomohou psi, ovce i kůň

Rehabilitační péče v domácím prostředí

Masky se bavily v klubu důchodců

O pozitivním vlivu zvířecí terapie na 
zdraví a psychosociální pohodu není 
třeba diskutovat. Člověk je od nepa-
měti součástí přírody, ke které se v 
posledních letech, díky modernímu 
způsobu života plného stresu, potře-
buje vracet a čerpat z přírody a kon-
taktu se zvířaty energii.
Hornická nemocnice s poliklinikou 
nabízí svým klientům a pacientům 

Hornická nemocnice s poliklinikou 
od července 2018 zajišťuje rehabili-
tační péči v domácím prostředí, což je 
péče, která následuje po péči lůžkové 
(LDN, neurologická lůžka, ortope-
dická lůžka) či nemůžete-li docházet 
k ambulantní péči (jste-li upoutáni na 
lůžko, není-li možnost převozu sanit-
ní službou).
Tuto službu může předepsat obvodní 
lékař či neurolog. Služba se týká pře-
devším pacientů s neurologickými 
diagnózami (myopatie, roztroušená 
skleróza, stav po cévní mozkové pří-
hodě, stav po úrazech mozku) a pa-
cientů ortopedicko – chirurgických 
(TEP kyčle, amputace).

V klubu důchodců na Pražském Před-
městí se konal tradiční maškarní bál. 
Sešlo se na něm bezpočet kreativních 
masek, které tančily, zpívaly a bavily 
se. V rámci setkání poděkovala mís-

lůžkových oddělení mimo jiné i tera-
pii se zvířaty (animoterapii). V sou-
časné době je naší největší aktivitou 
tzv. canisterapie, ale v průběhu roku 
bychom na ni rádi navázali i terapií za 
pomoci hospodářských zvířat.
Canisterapií se rozumí pozitivní kon-
takt psa a člověka. Pes už svou přítom-
ností dokáže vyvolat dobrou náladu. 
A o tom, že úsměv léčí, my nemáme 
pochyb. Psi mají velký vliv na psychi-
ku a přispívají k duševní rovnováze. 
Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé 
a jemné motoriky, podněcuje verbální 
i neverbální komunikaci, rozvoj ori-
entace v prostoru, nácvik koncentra-
ce, rozvíjí sociální cítění a poznávání. 
Působí také v rovině rozvoje motoriky 
s atributem rehabilitační práce, v po-
lohování a v relaxaci. Tam, kde je to 
třeba, psi podněcují ke hře a k pohy-
bu. Polohování se psy laicky řečeno 
vychází z principu, že pokud se paci-
ent sám nemůže pohybovat, musíme 
jím pohybovat my, abychom zabránili 
vzniku proleženin, uvolnili blokace, 
procvičili a protáhli svaly a umožnili 
další rozvoj pohybu. Zvíře motivuje i 
k nácviku mluvení - volání na zvíře, 
dávání povelů, a dále k nácviku jemné 
motoriky - hlazení a krmení zvířete. 
Kontakt se zvířetem rozvíjí fantazii, 

Fyzioterapeutky poskytují celistvou 
fyzioterapeutickou službu, tzn. nácvik 
LTV, nácvik lokomoce (pohyb na in-
validním vozíku či o holích) ve vašem 
domácím prostředí (pohyb po scho-
dech, v terénu, vstup do koupelny, 
WC, odstranění bariér, pohyb na lůž-
ku), instruktáž členů rodiny, pomoc 
při výběru a zajištění kompenzačních 
pomůcek (invalidní vozík, hole, ma-
dla, lůžka, podložky, chodítka, ortézy).
Objednat RHB v domácím prostředí 
můžete na tel. č. 417 777 109, 724 863 
386 či osobně v HNsP na rehabilitaci, 
která je umístěna v suterénu poliklini-
ky. 

HNsP 

tostarostka města Marcela Dvořáková 
dlouholeté vedoucí klubu Alžbětě Fi-
alové, která tímto ukončila svou čin-
nost, kterou vykonávala mnoho let.     
         (red)

poskytuje vděčné téma k rozhovorům 
a mnohdy slouží jako námět k výtvar-
ným aktivitám. Hornická nemocnice 
dostala nabídku i hipoterapie, kdy by 
pacienti v jarních měsících u přivede-
ných koní měli možnost kontaktu se 
zvířetem. Kůň bude jako prostředník 
k indukci pozitivních změn v chování 
klientů a zmírnění projevů smyslo-
vých deficitů a nabuzení po zimním 
období.
Nejen u pacientů, ale také u zdravé 
populace chceme využít interakci a 
hospodářskými zvířaty jako prostře-
dek ekologické výchovy (výchovné 
programy, kontaktní terapie). Pro 
venkovní terapii jsme specificky vy-
brali ovce kamerunské, jako silně 
kontaktní zvíře za účelem interakce s 
lidmi.
Kontakt se zvířaty (nejen) u seniorů 
podporuje fyzické, sociální, emocio-
nální a kognitivní funkce. Podle Laci-
nové (2002) „Výzkumy shodně potvr-
zují, že blízký a dlouhodobý kontakt 
se zvířetem je provázen příznivými 
fyziologickými, psychologickými a 
společenskými stavy, které zlepšují 
celkové zdraví, upravují psychiku a 
tím i kvalitu života.“ S narůstajícím 
věkem se snižuje počet přátel a obje-
vují se fyzické problémy. Řada seniorů 

žije osaměle, mnozí z nich jsou vdovy/
vdovci (Brabcová a Kimmer 2013). 
Domníváme se, že kontakt se zvířaty 
může být ve stáří jedním z „léků“, kte-
rý může být užitečný při osamělosti a 
absenci kontaktu s přáteli a vrstevníky.
Přínos „farming“ terapie u seniorů 
spatřujeme především v níže uvede-
ných oblastech:
a) aktivní smysluplné využití času,
b) pobyt na vzduchu, motivace k po-
hybu, změna režimu
c) pozitivní vliv na mysl, fyzickou a 
psychickou kondici,
d) podpora jemné a hrubé motoriky,
e) podpora komunikace, trénink kon-
centrace kognitivních funkcí (paměť, 
myšlení, řeč, orientace)
f) zvířata jako téma k hovoru (mezi 
seniory, zdravotnickým personálem 
či rodinou),
g) prohloubení vztahu mezi seniory a 
pečujícím personálem.
V areálu již započaly stavební práce 
pro zajištění chovného prostředí a 
pokud vše půjde podle plánu, v květ-
nu pořídíme tři ovečky. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat Městu Bílina za 
jejich intervenci a Nadaci ČEZ za po-
skytnutí grandu.

Ing. Barbora Čabradová, HNsP
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Neplatičům hrozí exekuce, město  
je povinné dluhy za odpad vymáhat

Téměř sedmdesát procent obyvatel 
města v loňském roce řádně uhradilo 
poplatek za odpad, v případě poplat-
ku za psa se jedná dokonce o celých 
pětadevadesát procent. “Takové po-
čty se nám daří udržovat již několik 
let. Lidé, kteří poplatky nezaplatí ani 
po zaslání výměru, tedy takové upo-
mínky, se mohou dostat i do exekuce 
a celková dlužná částka je pak o mno-
ho vyšší než původní poplatek,” upo-
zornila vedoucí finančního odboru 
Michaela Vršková. 
V loňském roce uhradilo poplatek za 
odpad 67,7 procent obyvatel, celkem 
se tedy vybralo přes 6,2 milionu ko-
run. “V této sumě je zahrnuta i částka 
za vymáhání. Celkem se nám loni po-
dařilo vymoci od dlužníků přes 560 
tisíc korun,” doplnila vedoucí. 
Finanční odbor loni rozeslal 5 315 
platebních výměrů. Ty zasílá dlužní-
kům s výzvou, aby svůj dluh uhradi-
li. Pokud se tak nestane, přistoupí se 
k exekučnímu řízení. Počet výměrů 
není stejný jako počet dlužníků. Jeden 
dlužník totiž může dostat více výmě-
rů najednou, pokud dluží za více let. 
Platební výměr musí být vyhotovený 
do tří let od vzniku dluhu, aby ne-
došlo k promlčení. Kdo nerespektuje 
platební výměr, může přijít o dlužnou 
částku v exekuci. 
Dlužné částky za poplatek jsou vy-
máhány v exekučním řízení i v sou-

činnosti například s bankovními in-
stitucemi, zdravotními pojišťovnami, 
správou sociálních věcí, úřadem prá-
ce a dalšími. Město se musí ze záko-
na chovat jako řádný hospodář, a to 
znamená, že pokud místní poplatek 
stanoví obecně závaznou vyhláškou, 
musí tento poplatek vyměřit a má pak 
povinnost případné dluhy vymáhat.
Z poplatku za psy vybralo město přes 
296 tisíc korun. “Poplatníky, kteří ne-
mají poplatek uhrazen, obesíláme nej-

prve složenkou a ve většině případů 
je místní poplatek následně uhrazen. 
Z toho vyplývá, že občan, který si psa 
řádně přihlásí, místní poplatek platí,” 
doplnia Michaela Vršková s tím, že 
pokud někdo nemá svého psa řád-
ně přihlášeného, je správce daného 
místního poplatku o této skutečnosti 
informován a zahájí zjišťovací řízení 
v dané věci. Přihlášení psa kontrolují 
strážníci.

Bílina se připojí 
ke kampani proti 
porušování lidských 
práv
Rada města rozhodla o připojení 
se k mezinárodní kampani Vlajka 
pro Tibet vyvěšením tibetské vlaj-
ky na budově městského úřadu  
10. března 2019.
Mezinárodní kampaň Vlajka pro 
Tibet vznikla v polovině devade-
sátých let v západní Evropě a sta-
la se jednou z nejvýznamnějších 
symbolických akcí na podporu 
Tibetu. Akce probíhá každý rok 
10. března, v den výročí povstá-
ní Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu. Při povstání v roce 1959 
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, 
statisíce Tibeťanů zemřely v násle-
dujících letech ve vězeních, pra-
covních táborech nebo v důsledku 
hladomoru. Cílem kampaně je 
poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu. Letos 
si připomeneme už 60. výročí ti-
betského povstání.                     (red)

Prasata se přibližují 
k domům
Město ve spolupráci s myslivci při-
stoupilo k odstřelu divokých pra-
sat, která se v poslední době velmi 
často vyskytovala v bezprostřed-
ní blízkosti domů na Pražském 
Předměstí. Lidé se v některých 
případech obávali o své zdraví.  
V prostoru by se v případě opětov-
ného výskytu prasat mohly objevit 
i pachové ohradníky.                  (pn)

Dvě nové ulice 
dostaly názvy
Zastupitelé města schválili ná-
zvy dvou nově vznikajících ulic.  
V lokalitě na Újezdském Předměs-
tí se bude nová ulice nazývat Pod 
Bořní, v lokalitě nad poliklinikou 
na Pražském Předměstí dostala 
ulice název Luční. Při rozhodo-
vání zastupitelé vzali v úvahu vý-
sledky internetové ankety, ve které 
hlasovali pro názvy ulic obyvatelé 
města.                                              (pn)

Bílina podpoří 
výzvu starostů
Zastupitelstvo města rozhod-
lo připojit se k podnětu starostů 
měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, 
Chomutova a Jirkova, kteří od vlá-
dy požadují legislativní změny za 
účelem omezení doplatků na by-
dlení. V těchto dnech proběhnou 
další jednání, která mají za cíl do-
hodu i s dalšími městy teplického 
okresu, která by se připojila spolu 
s Bílinou.                                       (pn)

KRÁTCE

Pavlína Nevrlá

NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Termín splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu za  I. pololetí 2019 
je 30. 6. 2019

Poplatek na rok 2019 je stanoven ve výši 500 korun na osobu a rok  
(t. j. 250,- Kč/osoba/pololetí)

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině v těch-
to hodinách:
 
Pondělí  7 – 12.00 a 12.30 – 18 hod.
Úterý  7 – 11.30 a 12.00 – 14 hod.
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18 hod.
Čtvrtek 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.

Od poplatku na rok 2019 jsou osvobozené děti narozené v roce 2019.

PRÁCE V ULICI 5. KVĚTNA SKONČÍ  
V DUBNU, KOMPLIKACE POSUNULY TERMÍN

Termín dokončení rekonstrukce uli-
ce 5. května je posunutý na konec 
dubna. Stavbu provázejí od začátku 
komplikace. Začátek prací posunulo 
schválení objízdné trasy pro autobusy 
městské hromadné dopravy, v prů-
běhu stavby pak nastaly nové skuteč-
nosti, které nemohl předpokládat ani 

zhotovitel projektové dokumentace, 
ani zhotovitel stavby. Jednalo se o pře-
ložení optického kabelového vedení a 
přeložení sítě nízkého napětí. 
Dále bylo neplánovaně zapotřebí 
sanovat zeminu pod novými pod-
kladními vrstvami. “Projekt s touto 
skutečností nepočítal, protože v místě 

provedených sond původní skladba 
podmínkám rekonstrukce vyhovo-
vala. Bylo tedy nutné odebrat vrstvy 
původní komunikaci v téměř troj-
násobné mocnosti, aby bylo možné 
místo zpevnit a následně provést no-
vou skladbu pro silniční komunikace,” 
uvedl Erich Mika z odboru nemovi-
tostí a investic. Toto bylo provedené 
od ulice Mírová až k podchodu pod 
silnicí 1/13, dále od ulice Palackého ke 
křižovatce Spojovací a od křižovatky 
Spojovací k ulici Opletalova.  
Kvůli těmto skutečnostem se termín 
dokončení prací posunul do období, 
kdy již nebylo možné pokračovat kvů-
li špatnému počasí, hlavně co se týče 
oprav komunikací. “Ostatní práce po-
kračovaly podle možností s ohledem 
na klimatické podmínky,” dodal Erich 
Mika.                                          (pn)
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Opilci v noci troubí, povalují se na zemi 
i utíkají ze sanitky. Vše musí řešit strážníci
Strážníky v uplynulých dnech hoj-
ně zaměstnávali opilci, často zranění 
nebo ztracení, povalující se na ulici. 
Nejprve si opilého muže, který ležel na 
lavičce v Sídlišti Za Chlumem, všimla 
tamní obyvatelka a přivolala strážní-
ky. Ti zjistili, že si muž zřejmě pádem 
zranil kyčel a nemohl chodit, navíc 
špatně komunikoval. Do nemocnice 
ho odvezli záchranáři. 
Další opilec na sebe v nočních hodi-
nách upozornil neustálým troubením 
v zaparkovaném autě v Sídlišti Za 
Chlumem. Strážníci na místě zjistili 
opilého muže, kterému bylo špatně, 
protože si ještě navíc vzal nějaké léky a 

15. BŘEZNA 2019

MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje 
11. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou generálního 
ředitele HZS ČR genmjr. Drahoslava Ryby.
 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OBRÁZEK 
HASIČSKÉ TECHNIKY BUDOUCNOSTI
 
V loňském roce jsme vzpomínali, jak vypadala hasičská technika před 100 
lety, současnou všichni dobře známe, ale čím budou hasiči hasit v budouc-
nosti? Vyzýváme všechny malé i velké obdivovatele hasičské techniky, aby 
nám pomohli navrhnout a namalovat, co budou používat hasiči v roce 2119.
 
Soutěžní forma:   obrázek
Téma:    Hasičská technika budoucnosti
Věkové kategorie:   děti (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ),  
   dospělí
Speciální kategorie: hasiči profesionální a dobrovolní
Uzávěrka:   31. července 2019

Podmínky soutěže:
Do soutěže lze zasílat jen vlastní výtvarná díla. K příspěvku je nutné přiložit 
vyplněnou a podepsanou přihlášku. Podpisem udělujete souhlas s případ-
ným poskytnutím autorských práv. Ideálním postupem je vše naskenovat a 
v elektronické podobě zaslat emailem, příp. zaslat poštou.

Obrázky je možné zasílat od 11. února do 31. července 2019.

Hlavním porotcem soutěže je generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav 
Ryba. Nejlepší vybrané příspěvky v každé soutěžní kategorii budou odměně-
ny hasičskými dárky a otištěny v časopise 112.

Termín a místo slavnostního vyhlášení vítězů bude upřesněno na  
http://www.hzscr.cz/sluzby-pro-verejnost-souteze-a-vystavy.aspx nebo 
na facebooku Hasičského záchranného sboru ČR.

Pavlína Nevrlá chtěl se otrávit. Strážníci mu poskytli 
první pomoc a dohlíželi na něj, než 
přijeli záchranáři. 
Velmi těžké pořízení měli strážníci i 
zdravotníci s mužem, který se nejen 
opil, ale i zfetoval. Ve stavu, kdy už 
neovládal své tělo, zůstal ležet před 
jednou z provozoven na Teplickém 
Předměstí. Tamní obsluha přivolala 
strážníky. Muž s hlídkou sice komu-
nikoval, ale nebyl schopný postavit se 
na nohy a ovládat své pohyby. Na mís-
to tedy přijeli záchranáři, muž se však 
mezitím postavil, ošetření odmítal,  
a tak jej zdravotníci propustili.
Strážníci se však obávali o další osud 
muže, a tak na jeho pohyb zaměřili 
kamerový systém. Muž se vydal smě-

rem k ulici Zadní, vrávoral a málem 
jej srazilo auto a po chvilce i autobus. 
K muži se tedy opět rozjeli záchra-
náři i strážníci. Jenže on stále nechtěl 
spolupracovat, ošetření odmítal, a tak 
musela hlídka při nakládání pacien-
ta do sanitky asistovat. Během cesty 
ale stále ještě silně opilý a drogami 
omámený muž ze sanitky utekl. Po-
hybovat se přímo v silnici jej později 
uviděli strážníci opět díky kamerám. 
Tentokrát tedy do nemocnice na psy-
chiatrii putoval v doprovodu policie. 
Neschopen chůze byl další opilec, 
který ležel před hernou v Sídlišti Za 
Chlumem. Nebyl zraněný, ale nemohl 
chodit. Než přijeli strážníci na mís-
to, zastavili se u opilce jiní dva muži  

a pomáhali mu na nohy. Nakonec ho 
autem odvezli domů. 
Opilý muž obtěžoval obyvatele domu 
v Sídlišti Za Chlumem tím, že jim 
zvonil na zvonky. Pak křičel do oken, 
že si někde v domě zapomněl brýle. 
Strážníkům muž řekl, že byl na osla-
vě, neví kde, prý asi v Litoměřicích a v 
tomto vchodě uviděl povědomé jmé-
no, tak zvonil. Vůbec nevěděl, že je v 
Bílině. Hlídka si všimla, že je muž po-
raněný na zátylku hlavy, ale ošetření 
odmítl. S hlídkou se poté dohodl, že 
si zavolá taxi a nechá se odvézt domů. 
Uvedl, že peníze má. Hlídka tedy do-
hlédla, aby nasedl do taxi a odjel. 

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Asistenti poradili s vyhláškami
Občané si stěžovali asistentům prevence 
kriminality na zvýšený výskyt psích ex-
krementů v okolí obchodů v panelovém 
sídlišti. Asistenti prevence kriminality 
zjistili, že se přistěhovala nová nájemnice 
se dvěma velkými psy, která neznala plat-
né vyhlášky města týkající se psů. Asis-
tenti jí vysvětlili, kde má psy přihlásit, kde 
může psy venčit, že je má mít na vodítku, 
sbírat po nich exkrementy a podobně. 
Náhubek psi měli nasazený. Věnovali jí 

také sáček na psí exkrementy a žena s díky 
přijala. Po této domluvě se situace rychle 
zlepšila.

Opět se objevují šmejdi
Neznámý muž nabízel prodej elektřiny 
a dalších služeb v Sídlišti Za Chlumem. 
Přestože tamní obyvatele ihned zavolali 
hlídku strážníků, muži se podařilo zmizet 
a strážníci jej ani podle uvedeného popisu 
nedohledali. 
Podobná situace nastala i v domě v ulici M. 

Švabinského. Tam strážníci zastihli muže, 
který měl elektřinu nabízet, ten to však po-
píral. Hlídka jej z místa důrazně vykázala. 
Podomní prodejce nabízel své služby i jin-
de na Teplickém Předměstí. Strážníci díky 
rychlému oznámení od obyvatel jednoho 
přistihli při nekalém jednání a muž bude 
nyní muset před přestupkovou komisi. 

Porvali se v restauraci
Bitka asi deseti osob se strhla v restauraci 
na Teplickém Předměstí. Když na místo 

přijeli strážníci, už tam zasahovali poli-
cisté. Skupina se měla poprat kvůli napa-
dení malého chlapce dospělou osobou. 
Chlapce se zastal jeho bratr a strhla se 
rvačka. Strážníkům a policistům se jí 
podařilo uklidnit. Strážníci však na mís-
tě zjistili, že se v restauraci kouří. Pro-
vedli kontrolu obsluhy, která umožnila 
kouření v provozovně. Vše poté ozná-
mili správnímu orgánu. 

(pn)
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Co s lázněmi? Zastupitelé budou rozhodovat, 
jaké využití bude areál mít v budoucnosti

Podnikání v jiných členských státech EU

Odborná strategická analýza by měla 
napovědět, jaké možnosti má město v 
otázce obnovení provozu lázeňského 
domu na Kyselce. Zastupitelé se na 
svém jednání znovu zabývali obno-
vením lázní s tím, že se nabízí hned 
několik možností. Město by si mohlo 
budovu ponechat ve svém majetku, 
zrekonstruovat ji a provozovat, dále 
ji může zrekonstruovat a prodat nebo 
pronajmout, nebo ji může prodat či 
pronajmout v současném stavu. Otáz-
kou je, zda bude provoz zaměřený na 
lázeňství nebo ne. “Z jednání s orgány 
státní památkové péče a národním 
památkovým ústavem vyplynulo, že 
tyto orgány nesouhlasí s jiným vyu-
žitím areálu než s lázeňstvím. Památ-
kově nejsou chráněné pouze budovy a 
park, ale i ta samotná funkce lázeňství. 

Živnostníci jako osoby samostatně 
výdělečně činné mají podle platné ev-
ropské legislativy možnost poskytovat 
své služby i v jiných členských státech 
EU. Přeshraniční poskytování služeb 
je v zákoně č. 222/2009 Sb., o volném 
pohybu služeb, ve znění pozdějších 
předpisů definováno jako „dočasné 
nebo příležitostné poskytování služeb 
na území jiného členského státu, než 
členského státu, ve kterém je poskyto-
vatel usazený“.
Jedná se o případy, kdy podnikatel z 
jednoho členského státu poskytuje 
služby v jiném členském státě pouze 
na základě oprávnění vydaného orgá-
nem jeho domovského státu. Napří-
klad český živnostník může dočasně 
nebo příležitostně poskytnout službu 
v jiném členském státě pouze na zá-

Územní plán města jasně specifikuje, 
že území má specifické využití pro lá-
zeňství a dále říká, jaké možnosti vy-
užití jsou možné a přípustné a v obou 
možnostech se jedná o funkce lázeň-
ské, případně doplňkové. Naše man-
tinely jsou v současné době poměrně 
úzké. Pokud je chceme změnit, bude 
to věc dlouhodobějšího charakte-
ru,” uvedla starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová. 
Zastupitelé se nyní musí rozhod-

kladě svého živnostenského oprávně-
ní vydaného českým živnostenským 
úřadem. Neexistuje jednoznačné ča-
sové kritérium pro rozlišení toho, kdy 
je možno ještě činnost považovat za 
dočasnou a příležitostnou (tedy kdy 
se jedná o přeshraniční poskytování 
služeb), nebo kdy je činnost již trva-
lého charakteru a je možno po pod-
nikateli požadovat, aby se v daném 
členském státě usadil. 
Poskytování služeb v jiném členském 
státě formou usazení se vyznačuje stá-
lou a trvalou účastí na hospodářském 
životě hostitelského státu. Jednotlivé 
situace je nutno posuzovat vždy indi-
viduálně s přihlédnutím nejen k době 
trvání, ale rovněž k pravidelnosti, 
četnosti a nepřetržitosti poskytování 
služeb.

nout, jakou funkci by tedy měl areál 
mít, aby město mohlo začít jednat s 
případnými zájemci a podávat jim 
konkrétní nabídky. Možnosti, jejich 
důsledky, výhody i nevýhody, ekono-
mická i právní rizika by měla ukázat 
právě odborná analýza. “Rozhodnout 
se, kterou cestou se chceme vydat, je 
velmi důležité. Musíme si určit, kterou 
cestou chceme jít, a také si nesmíme 
dávat nereálné podmínky,” upozor-
nil zastupitel Karel Matuška. Letos v 

V některých případech, kdy není čin-
nost ve státě poskytnutí služby regu-
lována, je možné službu přeshraničně 
poskytovat bez jakéhokoliv dalšího 
omezení. Pokud je činnost regulo-
vána, tzn. je ve státě poskytnutí služ-
by vyžadována odborná kvalifikace 
(vzdělání a/nebo odborná praxe) a 
popřípadě zvláštní povolení, je pře-
shraniční poskytování služeb zásadně 
umožněno pouze na základě oznáme-
ní příslušnému úřadu v zemi poskyto-
vání služby. Nicméně některé státy u 
určitých činností kladou na přeshra-
niční poskytovatele služeb i další po-
žadavky.
Co vše musí OSVČ splnit, aby moh-
la v souladu s právem poskytovat své 
služby v jiném členském státě EU? Pro 
získání informací o podmínkách pře-

květnu tomu bude 141 let od otevře-
ní lázeňského domu a zahájení 1. lá-
zeňské sezóny v Bílině. Provoz lázní 
byl přerušen v roce 1996. Podle již v 
minulosti vypracované ekonomické 
studie jsou předpokládané náklady na 
rekonstrukci budov v lázeňském areá-
lu odhadnuté na 400 milionů korun, 
roční náklady na provoz pak ve výši 
70 milionů.
Hlavní lázeňská budova prošla něko-
lika dílčími opravami, díky kterým 
město stabilizovalo současný stav 
nevyužívané nemovitosti. Opravila 
se a doplnila střešní krytina včetně 
dešťových svodů a žlabů, opravily se 
dřevěné krovy a poškozené venkovní 
omítky, vyčistily dešťové kanalizace. V 
rámci realizovaných prací došlo i na 
zajištění možných vstupů do budovy. 
Na střeše jsou opravené vikýře a vy-
měněné rozbité šablony, aby nezatéka-
lo do budovy.

shraničního poskytování služeb mo-
hou živnostníci využít síť Jednotných 
kontaktních míst (JKM) http://www.
mpo.cz/jkm. Úlohou JKM je přede-
vším usnadnění vstupu do podnikání 
v rámci jednotného evropského trhu. 
JKM poskytuje poradenské a zpro-
středkovatelské služby bezplatně.
Kontakt na JKM v Ústí nad Labem: 
Živnostenský odbor Magistrátu měs-
ta Ústí nad Labem, Velká hradeb-
ní 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,  
E-mail: jkm@mag-ul.cz, tel. 475 271 
246, 475 271 245, úřední hodiny: pon-
dělí a středa 8:00 - 11:00; 13:00 - 17:00, 
úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00; 13:00 - 
15:00, pátek 8:00 - 11:00.

Bc. Lenka Haišová
pracovník registrace ObŽÚ

15. BŘEZNA 2019

WALTER PILAŘ DOSTAL OCENĚNÍ ZA PRÁCI U RYBÁŘŮ

Pavlína Nevrlá

Za dlouholetou práci pro Český 
rybářský svaz i pro Bílinu ocenilo 
město Waltera Pilaře medailí a pa-
mětním listem.  
Walter Pilař je od roku 1962 členem 
Českého rybářského svazu, desítky 
let zastával funkci předsedy bílinské 
organizace. Kromě obětavé práce, 
která vždy převyšovala rámec jeho 
povinností, byl pro všechny své 
kolegy příkladem a vůdčí osob-
ností. Stál u všech milníků místní 
organizace. Po revoluci byl stěžejní 

osobou, která se podílela na proce-
su navrácení sídla do majetku míst-
ní organizace, byl také u výstavby 
vodních ploch v Bezovce, stál při 
zavádění počítačové techniky do 
rybářského života. 

Vedení města i zastupitelé mu při 
zasedání poděkovali a ocenili jeho 
celoživotní práci vřelým potleskem.     
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PODOMNÍ PRODEJCI POUŽÍVAJÍ STÁLE CHYTŘEJŠÍ PRAKTIKY, DEJTE POZOR

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU ZA ROK 2018

V KVĚTNU ZAČNOU OPRAVY INTERNY

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

„Dobrý den, nebojte se, nechci vám 
nic prodat, chci se jenom zeptat, jak 
jste spokojeni se svým stávajícím do-
davatelem elektřiny? Chodí vám včas 
faktury? Obdržely jste již nové dodat-
ky ke smlouvě?“ I taková slova pou-
žívají podomní prodejci. Nejnovější 
praktiky podomních prodejců jsou 
již takové, že se představí pod jakousi 
společností. Ptají se na spokojenost 
se stávajícím dodavatelem. Snaží se 
lidem namluvit, že jejich dodavatelé 

Městský úřad Bílina, Odbor Obecní 
živnostenský úřad eviduje v rejstří-
ku živnostenského podnikání 3 456 
podnikatelů s platným živnosten-
ským oprávněním a 4 968 platných 
živnostenských oprávnění. Na úseku 
registrace v roce 2018 v souvislosti s 
podáním Jednotného registračního 
formuláře činily správní poplatky 
115 320 korun. Obecní živnostenský 

V Hornické nemocnici s poliklinikou 
začnou v květnu práce na rekonstruk-
ci interního oddělení, dojde k celkové 
změně dispozic ordinací kardiologie, 
diabetologie, endokrinologie a odbě-
rů krve. Upravené budou podlahy, 
obklady, malba a podobně. Rekon-
strukcí projdou také společné prosto-
ry a sociální zařízení. 
Město dále rekonstruuje oddělení 
LDN. Tam se opravují podlahové 
krytiny, výmalba, rozvody elektřiny, 
vyměněné budou i dveře. Zde jsou již 
dvě etapy prací skončení, nyní probí-
há třetí etapa.

(pn)

Volič, který nemůže nebo nehodlá 
volit ve svém volebním okrsku, může 
požádat o voličský průkaz. S volič-
ským průkazem může volič hlasovat v 
jakémkoliv volebním okrsku na úze-
mí ČR. Voličský průkaz vydává obec-
ní úřad příslušný podle místa pobytu 
voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán 
v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz 
ode dne vyhlášení voleb, a to
* osobně nejpozději 22. května 2019 
do 16 hodin nebo
* písemně tak, aby byla žádost do-
ručena obecnímu úřadu nejpozději  
17. května 2019 v 16 hodin. 

Písemná žádost musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo zaslána v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky (ne-
stačí pouhý e-mail).
Obecní úřad předá voliči voličský 
průkaz nejdříve 9. května 2019, a to 
buď voliči osobně, nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, nebo jej voliči 
zašle.

Jiřina Myslíková
odbor správní a vnitřních věcí

posílají poštou nové dodatky smluv a 
oni zjišťují, zda jednají čestně se svými 
zákazníky. Následně si prodejce vyžá-
dá váš EAN kód (označení sloužící k 
jednoznačné identifikaci odběrného 
místa), aby mohl ověřit, že je vše “v 
pořádku“.
Pokud mu však svůj EAN kód po-
skytnete v dobré víře, aby mohlo být 
vše řádně ověřeno, věřte, že poté mů-
žete být bez vašeho dalšího souhla-
su přehlášeni k novému dodavateli. 

úřad v rámci kontrolní činnosti pro-
vádí kontrolu plnění povinností sta-
novených živnostenským zákonem a 
zvláštními právními předpisy s pří-
mou dozorovou činností. 
V roce 2018 zahájil 151 kontrol, z toho 
12 v provozovnách podnikatelských 
subjektů. V rámci kontrolní činnosti 
bylo za porušení živnostenského zá-
kona a zákona na ochranu spotřebite-

Vznikají vám tak další problémy, kdy 
můžete současně hradit dvě faktu-
ry, stávajícímu a novému dodavateli. 
Nebo vám stávající dodavatel může 
vystavit pokutu, protože jste nedodr-
želi smluvní podmínky při závazku 
na určitou dobu. Tyto problémy však 
podomní prodejce nezajímají, jejich 
práce skončila ve chvíli, kdy získají 
vaše údaje a jdou o byt, dům dále.
Obětí těchto lidí jsou povětšinou 
senioři a lidé, kteří nedokáží odolat 

le uloženo celkem v blokovém řízení 
5 pokut v celkové výši 3 800 korun a 
ve správním řízení dle živnostenské-
ho zákona 10 pokut v celkové výši 89 
000 korun. Porušení jiných právních 
předpisů nebylo zjištěno. 
Za správní delikt neposkytnutí sou-
činnosti při kontrole podle zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) byly uloženy pokuty v 49 přípa-

manipulativnímu chování prodejce, a 
tak, aby se ho zbavili, mu raději dají 
vše potřebné.
Dle nařízení města Bíliny (Tržní řád) 
je podomní prodej na území města 
Bíliny zakázán. Pokud Vás tito pro-
dejci doma osloví v jakékoliv záleži-
tosti, je nutné je odmítnout, ihned vo-
lat strážníky nebo policii a upozornit 
je na tuto skutečnost.

Pracovníci OSVaZ

dech v celkové výši 371 000 korun. 
Dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návy-
kových látek bylo projednáno 10 pře-
stupků a byly uloženy peněžité sankce 
v celkové výši 18 700 korun.

Ing. Eva Brodská
vedoucí odboru ObŽÚ

Situace změn interního oddělení:
2.20, 2.24 šatna / 2.21 a 2.22 diabetologie / 2.23 odběry / 2.25 endokrinologie / 2.26 interna / 2.27 EKG / 2.28 kardiologie / 2.29 pokladna / 2.30 chodba, wc
2.31, 2.32, 2.34 - 2.39 wc / 2.33 úklidová místnost / 2.40 - 2.42 čekárna, chodba / 2.43 schodiště / 2.44 výtah
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Město poskytuje dotace pro zdravotně 
postižené děti, žádosti přijímá do září 

Mezi obyvateli Bíliny 
je již více než stovka  
Dobrých andělů

Připomínáme, že v roce 2019 je mož-
né opět čerpat finanční pomoc z roz-
počtu města Bíliny pro zdravotně po-
stižené nezletilé děti. Dotace je určena 
ke zkvalitnění života znevýhodněné-
ho dítěte, například na pořízení zdra-
votní pomůcky, úhradu léčebného 
pobytu, a podobně. Žádost lze podat 
až do 30. září 2019.
Podmínky pro získání příspěvku 
upravují Pravidla pro poskytování do-
tace pro zdravotně postižené nezletilé 
děti. Pravidla pro poskytování dotace 
včetně formuláře žádosti a potvrzení 
zdravotní pojišťovny jsou dostupné 
na Informačním serveru města Bíli-
ny, webových stránkách Města Bíliny 
www.bilina.cz – Městský úřad – Od-
bory MěÚ – Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví – Formuláře – Žádost 
pro zdravotně postižené nezletilé děti, 
Potvrzení zdravotní pojišťovny k žá-
dosti o dotaci a Pravidla pro poskyt-
nutí dotace pro zdravotně postižené 
nezletilé děti.
V případě potřeby rádi zodpovíme 
dotazy a poskytneme další informace 

Dobrým andělem se stává každý, kdo 
přispívá nadaci Dobrý anděl a pro-
střednictvím pravidelných finančních 
příspěvků tak pomáhá rodinám s dět-
mi, které zasáhla vážná nemoc. Díky 
těmto darům pak mohou jejich rodiče 
uhradit výdaje spojené s léčbou - na-
příklad častou dopravu do nemoc-
nice, doplatky léků, speciální stravu, 
zdravotnické pomůcky, rehabilitace 
a další potřebné terapie. „Celkově již 
dárci pomohli více než 6 218 rodin, z 
Bíliny pochází 11 z nich. Dárců, Dob-
rých andělů, u vás najdeme přes sto. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli ne-
zištně pomáhat druhým. Každý den 
vidíme, že i malý příspěvek pomůže 

a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ 
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spo-
luzakladatel nadace Dobrý anděl.
Veškeré příspěvky dárců nadace Dob-
rý anděl odevzdává potřebným rodi-
nám do posledního haléře, protože 
je její provoz hrazen ze soukromých 
zdrojů Petra Sýkory a dalších filantro-
pů. Navíc získává každý dárce, který 
se zaregistruje na www.dobryandel.cz, 
i přístup do svého Andělského účtu, 
kde vidí konkrétní příběhy rodin, kte-
rým pomáhá. Aktuálně nadace kaž-
dý měsíc přijme 100 nových žádostí  
o pomoc a celkem odesílá příspěvky 
více než 3 400 rodin.

(red)

v kanceláři č. 207 nebo č. 208 na Od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Bílině, Žižkovo 
náměstí 58. Kontaktovat nás můžete 
také na telefonních číslech 417810840 
a 417810925.

Bc. Alena Procházková, DiS.
OSVaZ

Pravidla pro poskytování dotace 
pro zdravotně postižené nezletilé děti

(informační verze pravidel, oficiální 
dokument je k dispozici na www.bi-
lina.cz) 
•	 Žadatel	 dotace	 je	 nezletilý	
občan České republiky ve věku od 1 
roku do 18ti let, který je dlouhodobě 
v nepříznivém zdravotním stavu a je 
držitelem průkazu osoby se zdravot-
ním postižením označeným symbo-
lem „ZTP“ a „ZTP/P“ a má trvalé 
bydliště na území města Bíliny (dále 
jen „žadatel“).
•	 O	dotaci	lze	žádat	na	zákla-
dě vyplněné žádosti na předepsaném 

tiskopise. Žádost si lze vyzvednout v 
kanceláři č. 207* nebo č. 208* na Od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví, 
Městského úřadu Bílina, Žižkovo ná-
městí 58, 418 01 Bílina (dále jen „ od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví“) 
nebo vytisknout z webových stránek 
Města Bíliny. Jedná se o tyto formu-
láře (potvrzení zdravotní pojišťovny k 
žádosti o dotaci, žádost pro zdravotně 
postižené nezletilé děti, pravidla pro 
poskytování dotace pro zdravotně po-
stižené nezletilé děti).  
•	 Žádost	 je	 možno	 podat	
na podatelně Městského úřadu Bíli-
na, Břežánská 50/4  (dále jen „úřad“) 
nebo na Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví, Městského úřadu Bíli-
na, Žižkovo náměstí 58.
•	 V	žádosti	musí	být	uveden	
účel a způsob použití dotace. Dotace 
se může použít na investiční (např. 
spoluúčast při zakoupení zvláštních 
pomůcek) i neinvestiční náklady 
(např. doplatek na služby, koupě ma-
teriálního vybavení). Dále je nutné 
doložit doklady uvedené v žádosti o 

dotaci pro zdravotně postižené nezle-
tilé dítě. Pokud doklady nebudou do-
loženy -  žadatel  bude vyzván k jejich 
doložení. V případě, že v určené lhůtě 
nebudou ze strany žadatele požadova-
né doklady doloženy, nebude žádosti 
vyhověno.
•	 Odbor	 sociálních	 věcí	 a	
zdravotnictví provede předběžnou 
veřejnosprávní kontrolu žádosti o do-
taci při přípravě materiálů před jejich 
zpracováním.
•	 Žadatel	 je	 oprávněn	 v	 ka-
lendářním roce požádat o dotaci pou-
ze jedenkrát.
•	 Žádost	 lze	 podat	 do	 30.	 9.	
kalendářního roku.
•	 O	 poskytnutí	 dotace	 roz-
hoduje Rada města Bíliny s přihléd-
nutím k vyjádření odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví a sociálně zdra-
votní komise.
•	 Dotace	může	být	poskytnu-
ta maximálně do výše 10 000 Kč.

Rodina, které pomáhají Dobří andělé

MĚSTO BÍLINA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ FUNKCE

na plný úvazek, dobu neurčitou (sociálně-právní ochrana dětí)
zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví
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 pedagogi-
ku, 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, zodpověd-
nost, schopnost samostatného rozhodování
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• řidičský průkaz skupiny „B“
• praxe ve veřejné správě a sociálních službách - výhodou

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 1.4.2019 
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- SP – terén III - neo-
tevírat“ 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 zdravotnictví, Mgr. Iva 
Zábojníková, tel. 417 810 910, mob. č. 606 733 850.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – TERÉN III
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Hana Müllerová: Některé příběhy 
opuštěných koček mají i dobré konce

Jednou ze zakládajících členek 
spolku Teplické kočky, který se 
aktivně snaží pomáhat opuštěným 
nebo týraným kočkám, je Hana 
Müllerová. Ta v rozhovoru uvedla, 
že spolek Teplické kočky vznikl po-
měrně nedávno a jeho členové se 
v rámci možností a svého volného 
času snaží pomáhat tam, kde je to 
potřeba. 

Kde vznikla myšlenka na založení 
útulku pro zatoulané kočky?

Teplické kočky oslavily 23. února 
letošního roku první narozeniny 
svého vzniku. S kolegyňkami jsme 
byly v jiném spolku, ale chtěly jsme 
dělat útulek jinak, pořádně, tím 
myslíme ve smyslu dbát hodně na 
prevenci a očkovat kočičky, využí-
vat kvalitní veterinární péči, čipo-
vat a také testovat na nebezpečné 
kočičí nemoci (FELV a FIV), který-
mi se mohou mezi sebou infikovat 
a prognóza je velmi špatná. Tyto 
nemoci ohrožují pouze kočičky, 
nejsou přenosné na lidi nebo jiná 
zvířátka. Za rok 2018 (vlastně 10. 
měsíců fungování) prošlo naším 
útulkem 340 kočiček.

Kolik času trávíte zachraňováním 
zvířat? 

Lidé si velmi často myslí, že je prá-
ce v útulku naše zaměstnání, ale je 
to pouze dobrovolnická činnost. 
Každá z nás má své řádné zaměst-
nání a tuto činnost vykonáváme ve 
svém volnu za podpory našich ro-
din a kamarádů. Je to druhá smě-
na. Je třeba zajistit zvířata, jezdit na 
veterinární kontroly, podávat léky, 
zajišťovat krmení, propagaci, ve-

se zapojila ZŠ Aléská a ZŠ Lidická. 
Se ZŠ Za Chlumem jsme v jedná-
ní. Připravujeme besedy pro děti 
a dokonce nám školy uspořádaly 
sbírky. Všem moc za pomoc dě-
kuji, jak dětem, tak rodičům. Také 
bych chtěla zmínit velmi dobrou 
spolupráci s DDM Bílina, kde již 
proběhlo několik sbírek pro náš 
spolek. Další projekty se chystají. 

S jakými případy se nejčastěji  
setkáváte?

deme dokumentaci a účetnictví a 
hledáme sponzory. Je třeba říci, že 
fungujeme z drobných darů hod-
ných a citlivých lidí, kterým nejsou 
kočičky lhostejné. V loňském roce 
po krátké době fungování naši prá-
ci ocenilo finančním darem město 
Teplice, což nám moc pomohlo. 
Tak tedy k původní otázce, trávíme 
touto činností skoro všechen volný 
čas.

Ozývá se vám hodně lidí, že našli 
opuštěnou kočičku?

Ano, lidé se na nás obrací, když 
hledají pomoc i když potřebují 
poradit. Někdy i nabízíme pomoc, 
když narazíme na nějaký příspěvek 
s žádostí o pomoc. 

Z jakých oblastí odebíráte opuště-
né kočky?

Převážně z Teplic a okolí. Pokud je 
potřeba, tak i ze vzdálenějších míst, 
i z Bíliny, která nás hodně zásobu-
je. Pomáhali jsme například v kau-
ze bílinských koček, které krmili 
bezdomovci u bývalé pasovky. Do 
našeho spolku tak putovalo 17 ko-
ček a další v nouzi. Městská policie 
v Bílině se na nás již obrací pravi-
delně.

Jak mohou lidé pomoci vašemu 
spolku?

Pomáhat mohou různě, například 
přinést kvalitní krmení, poslat 
finanční příspěvek. Stačí i malá 
částka 100 nebo 200 korun, která 
pomůže. Informace mohou lidé i 
sdílet na Facebooku. Pokud někdo 
nabídne nový domov naší kočce, 
tak pomůže nejvíce. Náš spolek 
spustil i osvětový projekt zaměře-
ný na žáky základních škol, kam 

Bohužel někdy s velmi otřesnými 
případy. Některé kočky jsou týrané 
a zraněné. Blíží se jaro a to je pro 
nás nejhorší období, protože s ja-
rem přichází invaze koťat a březích 
koček. Majitelé by měli využívat 
kastraci a ne kočky nechat nekon-
trolovatelně množit. Jedná se o jed-
norázovou investici, kterou věnuje-
te kočičce pro jejich klid, pohodu 
a zdraví. 

Lada Lamarqueová

Jeden z listopadových ví-
kendů začal jako každý jiný. 
To, že drnčí telefony každou 
chvíli, je už na denním po-
řádku. Spolek funguje už 
skoro rok, a tak lidé kolem 
kočiček naše čísla mají a 
volají, pokud je třeba. Po-
kud se telefonující zajímá 
o adopci kočičky, tak to je 
ten příjemnější hovor. Vel-
mi často ale lidé volají, když 
je nějaká kočička v nouzi a 
právě i telefonát ze 17. 11. 
2018 dopoledne byl z těch, 
kde byla nutná okamžitá 
pomoc kočičce a kocourko-
vi. Tyto dva chlupáčky našla 
nálezkyně daleko za byto-
vou zástavbou v polích. Oba 
chlupáči byli zapadlí v hlu-
boké jámě, ze které nemohli 
ven. Nebylo ani v silách paní 
Kamily dostat je ven z jámy, 
a tak začal proces záchrany. 
Pomoc přišla ze strany ha-
sičů, kteří ochotně přijeli a 
pro kočičky do jámy slezli a 
vyprostili je. Podařilo se vy-
stresovaná zvířata, která se 
bála a bojovala, i když byla 
sama vysílena, dostat ven a 
naložit do přepravek.
Nikdo dodnes neví, jak tam 
byly kočičky dlouho a jak 
se tam dostaly. Mourovatý 
kocourek byl značně vyhub-
lý a podchlazený. Kýchající 
kostřička s obojkem proti 
bleš

kám kolem krčku byl kluk a 
černá divočejší kočička byla 
poněkud v lepším stavu. Po 
vyproštění dovezla nálezky-
ně Kamila oba chlupáče do 
spolku. Kocourek a kočička 
dostali jméno po nálezkyni, 
a tak jsme přijali Kamila 
mourka a Kamilku, kočičí 
slečnu. 

Došlo ke klasickému koleč-
ku – karanténa, veterinární 
vyšetření, odčervení, odble-
šení, kastrace a čipování. 
Kočičáci byli zadaní do na-
bídky. Kocourek bojoval s 
virózou a podařilo se z něj 
udělat zase chlapíka a obalit 
jeho kostičky.  Kamilka je 
divoška a už se zotavila. 
V lednu drnčí telefon a pán 
na druhém konci vyzvídá a 
doptává, že postrádá ko-
courka a, že nevěří v zá-
zrak, ale Kamil je podobný 
kocourkovi, kterého měli 
doma a chodil ven a v dané 
lokalitě a je vytrénovaný na 
píšťalku. 
Zázrak se opravdu stal. Pán 
přišel do útulku Teplické 
kočky a zůstal u dveří, aby 
nebyl vidět. Zapískal na 
píšťalku a Kamilek, který 
si pokojně dřímal kdesi v 
koutku na škrabadle, najed-
nou bystří a letí ke svému 
páníčkovi. 

Teplické kočky

ZTRACENÝ KOCOUREK 
SE VRÁTIL KE SVÉMU MAJITELI
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Přivítejte jaro na Milešovce s turisty

Pohádkové spaní v Mateřské škole Ledvice

Kapička putovala 
do ledvické školky

Turistický oddíl TJ Lokomotiva Tep-
lice pořádá ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže v Teplicích již 38. roč-
ník výletů na nejvyšší horu Českého 
středohoří, a to již v sobotu 23. 3. 
2019. Zveme proto všechny přízniv-
ce procházek a pochodů k účasti na 
čerstvém vzduchu, na které většinou 
všichni dlouho vzpomínají.
Prezentace je v sobotu 23. 3. v tělo-
cvičně Domu dětí a mládeže v Tepli-
cích, kde si vyberete délku trasy podle 
vlastní chutě či kondice. Pokud si 
vyberete nejkratší, jen na 12 kilome-
trů, stačí přijít do 8.30 hodin, neboť 
autobus, který vás odveze na start do 
Žalan, odjíždí v 9 hodin. Na osmnác-
tikilometrovou i dvanáctikilometro-

V únoru se u nás v mateřské škole ko-
nala Pohádková noc. Děti si s sebou 
přinesly oblíbená plyšová zvířátka, 
aby jim nebylo smutno. Večerní párty 
začala klasicky diskotékou a lákavým 
občerstvením, které si ve formě slad-
kostí a dobrůtek samy děti donesly. 
Po setmění byly pro děti připraveny 
různé zábavné činnosti. Nejvíce děti 
zaujala činnost s led pásky, které byly 
použity na barevnou cestu. Na chvilku 
se děti ocitly i ve vesmíru, kde kolem 
nich létaly svítící komety. Po vynika-

Od 11. února probíhal v Mateřské 
škole Ledvice projekt na téma Kapič-
ka putovala. Celý týden jsme se věno-
vali vodstvu, a tím zároveň i naší pla-
netě. Děti si v praxi vyzkoušely, jaký je 
rozdíl mezi slanou a sladkou vodou, a 
zjistily, jaký život lze pod vodní hladi-
nou najít. Během týdne jsme proces-
tovali celý svět a nahlédli pod poklič-
ku koloběhu vody. Každý si na vlastní 
kůži vyzkoušel, jaké to je být malou 
kapičkou, a co se vše může s vodou 
stát. Na konci týdne jsme společný-
mi silami vybudovali tři prostředí, 
kde můžou vodní živočichové bydlet. 
První bylo na sněhu a ledu, druhé 
na mořském dně a třetí bylo k nám 
nejblíže, tedy ve sladké vodě. Děti 
zvířátkům sestavily nádherné domo-
vy a všichni jsme si tento týden užili. 
Každý si domů určitě odnesl mnoho 
nových zážitků a prožitků, které jsou 
u dětí velmi důležité.

Michala Martinová, učitelka

námahu pozornosti, které daleko pře-
sahují investovanou částku. Ve star-
tovném je všem totiž zdarma jízdné 
autobusem, vkusný diplom, porcelá-
nové překvapení, drobné propagační 
materiály (například i mapa města či 
okolí). Těm, kteří vyrazili už z Teplic 
pěšky, navíc ještě textilní pozornost 
oddílu. Kromě toho se dočkáte i po-
zornosti ve formě čerstvého pečiva.
Neumíme dopředu garantovat po-
časí, proto si sami musíte poradit s 
oblečením včetně pláštěnky do pří-
padného deště. Ještě doporučujeme, 
alespoň pro nejdelší trasy, mít prostou 
turistickou mapu Středohoří.
Díky porozumění a vstřícnosti Obec-
ního úřadu v Bořislavi jsme získali 

vou se musíte dostavit nejpozději do 
7.30 hodin, protože autobus na start 
do Kostomlat odjíždí již v 8 hodin. Do 
těchto časů se musíte stačit přihlásit, 
zaplatit jednotně 30 korun za osobu, 
převzít podrobnější popis trasy a dojít 
100 metrů k autobusu do Celní ulice.
Kategorie zdatnějších turistů vyrazí s 
našimi členy rovnou pěšky opět podle 
výběru na 26 a 36 kilometrů. Všich-
ni ze všech tras dojdou na Milešov-
ku, kde je hlavní kontrola, možnost 
koupit si občerstvení a za příznivých 
okolnosti si z rozhledny prohlédnou 
kousek našeho krásného kraje. Samo-
zřejmě pokračují zpátky do Bořislavi, 
kde je cíl všech tras. Zde každý, kdo 
řádně absolvoval trasu, obdrží za svou 

jící večeři, ke které jsme měli řízek  
a hranolky s oblohou, děti usedly do 
„školkového“ kina. Společně jsme vy-
brali pohádku a než promítání začalo, 
dostaly děti sladký i slaný popcorn, 
jako v každém dobrém kině. Po skon-
čení promítání se každý zachumlal 
do své postýlky a nechali jsme si něco 
krásného zdát.

Michala Martinová
učitelka

azyl v klubovně přímo v obci, kde je 
možné ukončit akci turistů v příjem-
ném a důstojném prostředí. 
Po rozloučení s ostatními účastníky 
výletů se všichni vydají na nedalekou 
zastávku železnice k vlakům pro od-
jezdy domů ať již směrem do Teplic 
nebo Lovosic. 
Pokud se budete chtít dozvědět více, 
naleznete na internetu pod Loko-
motivou Teplice a oddílem turistiky 
jednotlivé akce pro veřejnost, ale i cca 
50 výletů pro členy oddílu, kterých se 
může zúčastnit také každý. 

Ing. Alois Kittl
TJ Lokomotiva Teplice
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ZÁKULISÍ DIVADLA PO REKONSTRUKCI 
SI PROHLÉDLA VEŘEJNOST

Městské divadlo a digitální kino v Bí-
lině po rekonstrukci jeviště opět vítá 
divadelní soubory a  začalo promítat 
filmy. Zcela nově nainstalované prv-
ky jevištní technologie si mohla pro-
hlédnout veřejnost při dni otevřených 
dveří. Ve foyer divadla byla umístěná 
výstava fotografií zachycující pra-
covníky odborné firmy při nelehké 
práci. “Vyměněné byly všechny části 

centra Bílina Martin Kačírek. Nové 
pojízdné portály umožní v případě 
potřeby zmenšit scénu. “Nyní jevišt-
ní technologie odpovídají všem bez-
pečnostním normám,” dodal Martin 
Kačírek.
Novinkou pro návštěvníky digitál-
ního kina je větší promítací plátno. 
Původní sedmimetrové nahradi-
lo desetimetrové širokoúhlé plátno  

jevištní technologie, kromě světlo-
metů a stmívací jednotky, které byly 
doplněné o další kusy. Bylo zapotřebí 
vyměnit mechanické tahy, výstupní 
žebříky, světelné a vyvažovací lávky, 
elektro rozvody, dále veškeré výkryty 
za nehořlavé, došlo k úpravě umístě-
ní ozvučovací techniky, byla nainsta-
lovaná inspice pro herce a technické 
zázemí,” uvedl technik Kulturního 

a 7.1 kanálový zvuk. Městské divadlo 
bylo uzavřené v květnu roku 2017 
kvůli havarijnímu stavu jevištní tech-
nologie, který vyplynul z revizní zprá-
vy. Celková rekonstrukce si vyžádala 
zhruba deset milionů korun a byla 
hrazena z rozpočtu města. 

(pn)
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Městské divadlo zaplnili hudebníci a tanečníci ze Zá-
kladní umělecké školy v Bílině při koncertu s názvem 
Jsme tu zas. Divákům zahrál orchestr Biliband pod 
vedením učitele Zbyňka Prokopa, zatančili mladší  
i starší žáci. Ti nejmenší z přípravné taneční výchovy se 
ukázali jako motýlci, jen o kousek starší žáci z prvního  
a druhého ročníku se proměnili v kapky deště. Starší 
žáci ukázali své umění třeba jako Zlatovláska, umírající 
labuť, v duetu s názvem tance Nestálý, nebo při různých 
baletních vystoupení. Vše zpestřili také hráči na kytaru 
či sborový zpěv.                                                               (red)

Jsme tu zas! 
Žáci umělecké školy se opět představili v divadle
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Foto: Pavlína Nevrlá
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Městská knihovna 
vyhlašuje čtenářskou 
amnestii

Mraky pluly 
nad Barrandovem

Seznamte se s historií 
výroby ručního papíru

Mediální gramotnost je nezbytná pro 21. století

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlašuje v roce 2019 již 
desátý ročník celostátní akce na pod-
poru čtenářské gramotnosti.
Při příležitosti této celorepublikové 
akce s názvem Březen — měsíc čte-
nářů, vyhlašuje Městská knihovna 
Bílina, v době od 1. do 31. března, čte-
nářskou amnestii.
Čtenářská amnestie je věnována všem 
zapomnětlivým čtenářům. Vznikla-li 
ve vašem čtenářském kontě finanční 

Městská knihovna Bílina srdečně zve 
na přednášku s názvem Mediální gra-
motnost – nezbytná výbava občana 
21. století. Přednáška je určena široké 
veřejnosti.
Vzdělávat nás v tomto oboru bude 
zkušený Jaroslav Valůch, který po-
skytuje konzultace a školení mnoha 
občanským a aktivistickým iniciati-
vám v oblastech sociálních médiích, 
internetu a sociálních inovacích. Úzce 
spolupracuje s organizací pro vývoj 
médií Transitions Online. 
Témata přednášky budou: 
•	 Ověřování	 informací	 v	 digitálním	
věku 

Městská knihovna srdečně zve na 
přednášku s názvem Mraky nad Ba-
rrandovem. Přednášet bude investi-
gativní reportér Stanislav Motl, který 
měl tu čest a možnost osobně poznat 
řadu někdejších barrandovských 
hvězd. 
Autor přednášky představí slávu  
i prokletí nejslavnějších prvorepub-
likových filmových hvězd. Dozvíme 
se o životě například Adiny Mand-
lové, Lídy Baarové, Nataši Gollové, 
Raoula Schránila, Svatopluka Bene-
še, Karla Hašlera a dalších. Dozvíme 
se o jejich činnosti v době nacistické 
okupace, dozvíme se také o době po 

Městská knihovna Bílina srdečně zve 
na přednášku s názvem Historie vý-
roby ručního papíru. Přednášet bude 
předsedkyně a zakladatelka sdružení 
Dílna ručního papíru v Litoměřicích, 
paní Ing. Irena Štyrandová. Přednáše-
jící se ručním papírem zabývá od 80. 
let. Od roku 1996 vystavuje obrazy, 
artefakty a tapiserie z papíru samo-
statně i na společných výstavách v ČR. 
Papír je užitečný, přátelský, ekologic-
ký a krásný materiál, který provází 
lidstvo již 2000 let. Vynález papíru 
pochází z Číny z 2. století našeho le-
topočtu a je připsán ministru orby 
císařského dvora panu Cchaj Lunovi. 
V českých zemích je papír spojován s 
panováním Karla IV. a se založením 
University Karlovy. Historicky dolo-

sankce za pozdní vrácení jakéhoko-
liv vypůjčeného dokumentu, nejen 
knihy či časopisu, ale také CD či des-
kové hry, v měsíci březnu vám bude 
finanční sankce za jejich pozdní vrá-
cení prominuta.
Knihovna si od této akce slibuje vrá-
cení dlouho postrádaných dokumen-
tů, které se tak znovu dostanou do 
oběhu a budou si je moci vypůjčit 
další čtenáři.

•	Co	jsou	to	„Fake	News“	a	jak	s	nimi	
naložit 
•	Dezinformace	a	propaganda	–	kde	
se berou a jak se bránit 
•	 Proč	 jsme	 náchylní	 věřit	 lživým	 a	
zavádějícím informacím – psycholo-
gické aspekty

Přednáška se uskuteční v úterý 26. 
března 2019 od 17 do 18:30 v klubov-
ně městské knihovny. Na akci bude 
přítomen fotograf. Akce je zdarma.

Alena Hubáčková
MěK Bílina

roce 1945, kdy řada našich hvězd byla 
veřejně na ulicích lynčována českými 
spoluobčany, mnozí skončili ve věze-
ní a mnohým se zcela zhroutil život. 
Součástí přednášky bude promítání 
dokumentárního, mimořádně auten-
tického filmu. 
Promítaný dokument s přiléhavým 
názvem Mraky nad Barrandovem je 
dlouhý 35 minut. Přednáška se usku-
teční ve čtvrtek 14. března od 17 do 
18.30 v klubovně městské knihovny. 
Na akci bude přítomen fotograf. Akce 
je zdarma.

Alena Hubáčková
MěK Bílina

žena je papírna na Zbraslavi v roce 
1499. Bílému řemeslu, jak se papír-
nictví nazývalo, se na našem území 
dařilo, vždyť v 16. století pracovalo již 
30 papíren. Vzrůst se nezastavuje ani 
v pozdější době a plynule přechází v 
19.století na strojní výrobu, která de-
finitivně nahradí řemeslo. 
Tato mimořádně zajímavá přednáš-
ka bude doplněna video-projekcí 
dokumentu Cesta papíru do Evropy. 
Přednášející doplní výklad o vzorky 
papírů a starých map. Přednáška se 
uskuteční ve čtvrtek 21. března, od 17 
do 18 v klubovně městské knihovny. 
Na akci bude přítomen fotograf. Akce 
je zdarma.

Alena Hubáčková
MěK Bílina
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Informace k zápisům k povinné školní 
docházce pro školní rok 2019/2020
Zápis je povinný pro děti, které  
k 31. srpnu 2019 dovrší šest let věku 
(tedy pro děti narozené v období od 
1. září 2012 do 31. srpna 2013) a pro 
děti, které mají odklad povinné školní 
docházky z loňského roku. U zápisu 
se předkládá rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástupce.
Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte v 
době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce, odloží ředitel školy začá-
tek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením přísluš-
ného školského poradenského zaří-
zení, a odborného lékaře nebo klinic-
kého psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku.
Město Bílina má stanovené škol-
ské obvody spádových základních 
škol obecně závaznou vyhláškou  
č. 1/2017, kterou naleznete na www.
bilina.cz/cs/mestsky-urad/odbory-
-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-spor-

tu. Školské obvody jsou stanoveny 
pro tři základní školy, které město 
zřizuje tj. pro Základní školu Lidická,  
Základní školu Aléská a Základní 
školu Za Chlumem. Zákonný zástup-
ce dítěte má právo zvolit si pro své 
dítě i jinou školu než spádovou, ře-
ditel školy je však ze zákona povinen 
přednostně přijmout žáky ze svého 
školského obvodu. Bližší informace 
naleznete na webových stránkách 
jednotlivých základních škol.

Iveta Richterová
odbor školství, kultury a sportu

Termíny zápisů k povinné školní 
docházce pro školní rok 2019/2020

Základní škola Lidická 
3. a 4. dubna 2019 od 14.00 hod 
do 17.00 hodin
Základní škola Za Chlumem 
4. a 5. dubna 2019 od 14.00 hod 
do 17.00 hodin
Základní škola Aléská 
1. a 2. dubna 2019 od 14.00 hod 
do 17.00 hodin

Pohádkový týden v chlumské družině

Celý projektový týden soutěžily 
děti z družiny ZŠ Za Chlumem v 
poznávání pohádek, pohádkových 
postav, písniček z pohádek, po-
hádkových dvojic, řešily pohád-

kové kvízy, zahrály si pohádky a 
výtvarně zpracovávaly pohádkové 
postavy. V závodě na čas určovaly 
děti na dvanácti stanovištích po-
hádky podle nápovědy. 
V mezičase skládaly z přesmyček 
názvy pohádek, poznávaly pohád-
kové postavy podle očí, hledaly 
správný název pohádky a nakonec 
si všechny společně zatančily. Po-
hádkový týden se povedl, úkoly 
děti plnily s nadšením a zápalem. 
Prověřily si své pohádkové zna-
losti, ale také se dobře bavily.

Iva Hlaváčová, ZŠ Za Chlumem

Do školky přiletěli papoušci

Mateřskou školu Aléská  navštívili živí papoušci. Děti měly obrovský zá-
žitek z předvedení  úžasných akrobatických kousků nádherných papouš-
ků, nadšeně naslouchaly vyprávění o jejich životě  a nelehkém výcviku.
Nezapomenutelné chvilky si děti prožily při vlastnoručním krmení pa-
poušků a při fotografování s papouškem.      Kolektiv mateřské školy Aléská

Děti pobývaly v solné jeskyni
Děti z mateřské školy 
Aléská měly možnost na-
vštívit solnou jeskyni. Po-
byt v solné jeskyni působí 
léčivě, podpůrně i preven-
tivně na mnohá onemoc-
nění a zdravotní problémy .

Kolektiv mateřské školy Aléská

Chlumáci trávili pololetní prázdniny 
v Tropical Island

Jediný prázdninový den si žáci s učiteli ZŠ Za Chlumem zajeli užít 
do Německa na Tropical Island, kde je přivítal vodní svět plný vel-
kých bazénů s tobogány, opravdový tropický prales s různými dru-
hy exotického ptactva a jiných živočichů a také příjemné písečné 
pláže. Byl to dlouhý den plný zážitků. Všichni si výlet moc užili a 
rádi si jej někdy zopakují.                  Mgr. Eva Šifaldová, ZŠ Za Chlumem
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Třeťáci zahráli pohádku spolužákům

31. leden je pro všechny školáky dnem, kdy dostávají svá pololetní vysvěd-
čení. Pro prvňáčky je to jejich úplně první ohodnocení jejich práce. Žáci 3.B 
ze Základní školy Aléská jim za jejich snahu připravili malý dárek v podo-
bě pohádky o Sněhurce a sedmi Šmoulech. Podle smíchu a potlesku bylo 
znát, že se jim pohádkový příběh líbil. Všichni třeťáci hráli skvěle a zaslouží 
si uznání.

Jana Kouřilová, ZŠ Aléská

V MŠ Síbova si užili pyžamový den

Sovičky z Mateřské školy Síbova měly veselý pyžamový den. Již ráno 
do školky přicházely v pyžamu a přinesly si sebou svůj oblíbený pol-
štářek a plyšáka. Vyzkoušely si chůzi s polštářkem na hlavě, staraly 
se o svého plyšáka jako o miminko a zjistily, jaký dolet do dálky má 
jejich polštářek.
Po polštářkové bitvě jsme si společnými silami postavili z molitanů a 
cihel domeček, kde měl každý svůj koutek na hraní. Celé dopoledne 
bylo veselo a odměnou nám byly rozesmáté a spokojené tváře dětí.

Jiřina Ondráková, MŠ Síbova

Realizace popularizačních aktivit projektu 
Podpora informatického myšlení v ZŠ Lidická

V lednu proběhly v šesti třídách 4. 
až 6.ročníku Základní školy Lidická 
popularizační akce v rámci projek-
tu Podpora informatického myšlení 
(PRIM), jehož nositelem je Jihočeská 
Univerzita v rámci EU OPVVV spo-
lečně s dalšími univerzitami včetně 
přírodovědecké fakulty UJEP Ústí 
nad Labem, díky níž aktivity u nás 
proběhly.
Projekt PRIM si klade za úkol ino-
vovat obsah vzdělávací oblasti Infor-
matika a ICT akcentováním výuky 
zaměřené na rozvoj informatického 
myšlení žáků. Projekt předpokládá 

vytvoření a pilotní ověření ucelených 
sad výukových materiálů pro všechny 
stupně škol, jednak v systému vzdělá-
vání učitelů vyučujících informatiku 
v pregraduálním vzdělávání i v praxi. 
Současně bude popularizovat témata 
související s informatickým myšle-
ním, jako jsou programování, poro-
zumění informacím, robotika.
Právě tato popularizační témata za-
měřená na programování a práci se 
stavebnicí si mohli naši žáci vyzkou-
šet společně se studenty Přírodově-
decké fakulty UJEP Ústí nad Labem. 
Dvouhodinové bloky v jednotlivých 

třídách měly pozitivní ohlas a na zá-
kladě zájmu žáků proběhnou ještě 
počátkem března v 7. až 9. ročníku a 
dále ještě následné bloky zaměřené na 
robotiku ve 4. až 6. ročníku.
Projekt má velký přínos nejen pro 
žáky, ale i pro pedagogy školy, kteří by 
se chtěli těmto tématům více věnovat. 
Tyto aktivity probíhají v souladu s plá-
nem školy v oblasti rozvoje polytech-
nického vzdělávání.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

ZŠ Lidická převzala titul Škola 
udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
V únoru jsme převzali v rámci 8. 
setkání koordinátorů EVVO Ústec-
kého kraje titul Škola udržitelného 
rozvoje Ústeckého kraje 1. stupně, 
což je nejvyšší udělený stupeň za 
naši činnost v oblasti environmen-
tální, ekonomické a sociální. 
Na všechny tyto pilíře udržitelného 
rozvoje jsou cíleny naše aktivity a 
projekty, např. ekologické projekty 
Ptačí svět, Duhová škola v lese, pro-
jekty z oblasti zdravotnictví Pre-
vence zdravotně rizikového chová-
ní, z oblasti multikulturní výchovy 
Pochopením k toleranci a respek-

tu, zapojení 
do soutěží 
v oblasti fi-
n a n č n í h o 
vzdělávání 
R o z p o č t i 
si to, za-
pojení do 
aktivit Ju-
nior Achie-
v e m e n t , 
účast v ce-
losvětových 
týdnech finančního vzdělávání, 
třídění odpadů, spolupráce s na-

dací Women 
for women 
v rámci obě-
dů pro děti 
zdarma, za-
pojení do 
char itat iv-
ních sbírek a 
další. 
Titul nám 
byl propůj-
čen na obdo-
bí let 2019-

2021. V předešlém období jsme 
měli udělený titul 2.stupně, nyní 

jsme dosáhli toho nejvyššího. Je 
to pro nás velmi zavazující, proto-
že kromě titulu v rámci Ústeckého 
kraje, máme od roku 2018 i nejvyš-
ší stupeň Škola udržitelného rozvo-
je v rámci škol ČR zapojených do 
KEV.
Budeme nadále rozvíjet všech-
ny sledované oblasti a vyhledávat 
nové zajímavé aktivity, které budou 
pro naše žáky přínosem.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická
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Předškoláci pracovali 
s interaktivní tabulí

Automodeláři zabojují v kvalifikaci 
na mistrovství světa

Chlupaté čepice se líbily všem Srdíčkový den pobavil děti

Děti ze 2. třídy Koťat z Mateřské školy Žižkovo údolí si procvičily svůj 
postřeh, zrakové vnímání, soustředění a paměť při práci na interaktivní 
tabuli.

Učitelky MŠ

Dva úspěšní a zkušení závodníci z kroužku automodelářů v DDM Bí-
lina zabojují o víkendu 15. až 17. března v kvalifikačním závodě na 
Mistrovství světa v závodu GT. Tento závod bude probíhat na auto-
modelářské dráze v Mostě, kde v červnu tohoto roku bude i samot-
né mistrovství. Našimi favority jsou Jakub Cíl a Filip Kroc, kteří se 
v závodě na Mistrovství ČR umístili na osmém místě a díky svému 
úspěchu získali nominaci na mistrovství světa. Kroužek automodelářů 
v DDM Bílina vede Jiří Konárek ve spolupráci s Radkem Cílem a Ale-
šem Krocem.                                                Lucie Svobodová, DDM Bílina

Děti z MŠ Síbova měly napilno. Stříhaly vlnu na čepice. Každý se sna-
žil vytvořit originál. Procvičily si správné držení nůžek, lepení a čistotu 
kolem sebe. Čepičky se všem líbily.
 

Růžičková Eliška, učitelka MŠ

Děti byly při srdíčkovém dni svátečně oblečené, maminky jim sebou 
daly nějakou tu dobrotu a paní učitelky si pro děti připravily zábavu. 
To vám bylo legrace.
 

Učitelky MŠ

V jesličkách je stále veselo, děti se učí zábavně
U nás v jeslích je 
stále veselo. Děti se 
učí mnohým doved-
nostem, seznamují 
se s novými infor-
macemi, hrají si, 
skotačí, cvičí, vyrábí 
a také zpívají. Aby 
byly děti spokojené, 
je pro nás velice dů-
ležité a jejich smích 
je pro nás odměnou.

Jesle Žižkovo údolí
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Lucie Popperová: Při masáži se prokrvuje 
tělo, relaxuje mozek a regeneruje organismus

Církev československá husitská: T(k)olik času mám

Již čtyři roky pečuje o svaly i klou-
by svých klientů Lucie Poppero-
vá. Věnuje se masážím, zdravému 
životnímu stylu i kineziotapingu. 
“Vždy jsem se zajímala o regene-
raci těla, navíc mám ráda práci  
s lidmi. To mě vedlo k tomu udě-
lat si kurzy, abych mohla provádět 
masáže,” uvedla. 
Díky masážím se lépe prokrvu-
je tělo a lymfatický systém. “To je 
základ fungování celého těla. Když 
nám v těle nebude správně proudit 
krev a voda, nemůže se regenero-
vat. Pak samozřejmě nesmíme za-
pomenout na mozek, což je duše 
těla, která při masáži relaxuje,” vy-
světlila. 
Lucie Popperová provádí relaxač-
ní, sportovní, reflexní i thajské 
masáže. “Právě thajské masáže 
jsem si velmi oblíbila, krásně se při 
nich protahuje tělo, ale z důvodu 
namáhání svalů a úponů nejsou 
vhodné pro všechny, rozhodně ne 
pro kardiaky nebo klienty s cévní-
mi problémy a podobně. V těchto 
případech jsou vhodnější relaxační 
masáže,” doplnila. 
V příjemném útulném a vyhřá-
tém prostoru si lidé mohou nechat 
namasírovat celé tělo, tedy hlavu, 
záda, horní i dolní končetiny, plo-
sky nohou či prsní svaly. “Rozhod-
ně se nesmí zapomínat na hýždě, 
právě tento sval je totiž největší  
a zasahuje do horní i dolní části 
těla. Někdy jsou lidé stydliví, pak je 

V minulém století byla v Bílině 
zřízena modlitebna za účelem bo-
hoslužeb a setkávání lidí se širo-
kým srdcem a ochotou přijmout a 
pomoci hledajícím. Sem přicházeli 
lidé, kteří se chtějí zastavit, odpoči-
nout, diskutovat a říci pravdu.
Služba kněze znamená být lidem 
na blízku, proto jsme v minulosti 
za štědré pomoci Pražské diecéze 
mohli opravit dům, který měl být 
původně zbořen. Sice stojí trochu 
osamoceně v ulici Pražská číslo 
60, ale nám to nevadí. Lidé našeho 
města potřebují duchovní posilu  
a někteří našli cestu. 
Po vánočních bohoslužbách se 
ptají, kdo jsme a co přinášíme.  
Už to není jen jedna bohoslužba 
za čas, ale pravidelné bohoslužby  
1. a 3. neděli v měsíci. Mají možnost 
slyšet liturgii jako před 100 lety za 
doprovodu harmonia. Proto si do-
volím malé představení na základě 
vašich dotazů. Církev českosloven-
ská husitská vznikla na počátku  

polarizovaným světlem, které pří-
jemně zahřívá a regeneruje buňku 
o padesát procent rychleji.
Lucie Popperová se také věnuje 
kineziotapingu, tedy takzvanému 
tejpování. Jdo o lepení speciálních 
pružných pásků na kůži, které pod-
porují svaly, prokrvují je, zpevňují 

samozřejmě respektuji, ale jinak by 
měla být masáž hýždí součástí ma-
sáže těla,” vysvětlila masérka.  
Masáž jedné části těla by měla tr-
vat třicet minut, nejprve rozehřát 
partii, poté ji prokrvit. Hodinu pak 
trvá masáž celého těla. Po masáži 
si mohou lidé zvolit ještě nahřátí 

klouby a podobně. “Dá se tím srov-
nat i osa těla, ale hlavně tejpování 
pomáhá při namožených svalech, 
bolestech kloubů. Může nahradit  
i sádru třeba při vyvrknutém kot-
níku, což je výhoda hlavně pro 
řidiče, protože se sádrou nemo-
hou řídit, zatímco s pásky mohou. 
Dá se tejpovat v jakémkoli věku. 
Může fungovat i jako prevence. 
Když mají lidé problémy s kolenem  
a jedou třeba na dovolenou s pěší-
mi tůrami, tak se tím koleno zpev-
ní,” popsala kineziotaping.
Dále mají klienti k dispozici au-
totrakční lehátko. “Na to si lehne 
a lehátko se naklápí, až se začnou 
uvolňovat ploténky páteře, poté se 
lehátko vrací a ploténky se správně 
poskládají nazpět. Důležitou sou-
částí je správné dýchání, tedy do 
břicha,” sdělila Lucie Popperová.
V rámci osvěty zdravého životní-
ho stylu mohou lidé díky speciální 
váze zjistit, kolik tuku či vody mají 
v těle. “To je taková doplňková 
služba, lidé dostanou graf, ze které 
vyčtou své hodnoty a můžeme si 
pak popovídat, jak upravit jídel-
níček a podobně,” uzavřela Lucie 
Popperová.

(pn)

Masérnu Lucie Popperové zájemci 
najdou v Zahradní ulici 302, více 
informací mohou získat na e-mailu 
lucie.popperova@seznam.cz nebo 
na telefonním čísle 602 506 927.

20. století z hnutí katolického mo-
dernismu v návaznosti na dědictví 
české reformace. Jejímu vzniku 
předcházely Vánoce roku 1919, 
kdy byly spontánně slouženy re-
formními kněžími bohoslužby v 
českém jazyce v mnoha katolických 
kostelech, a to i přes zákaz tehdejší 
církevní hierarchie. Datem jejího 
vzniku je 8. leden 1920. V tento 
den došlo k zásadnímu rozhodnu-
tí, že bude utvořena nová samostat-
ná církev. Stalo se to v Národním 
domě v Praze na Smíchově při 
jednání Klubu reformních kněží, 
v jehož čele stál ThDr. Karel Far-
ský (1880–1927), modernisticky 
orientovaný kněz a profesor nábo-
ženství. Dne 11. ledna 1920 byla 
v chrámu sv. Mikuláše v Praze na 
Staroměstském náměstí tato nová 
církev veřejně vyhlášena. Přihlásila 
se k odkazu české reformace – Mi-
stra Jana Husa, husitů a českých 
bratří. V jejím programu došlo k 
určitému souznění s názory T. G. 

Masaryka o vyzdvižení humanit-
ních hodnot české reformace a vý-
znamu náboženství pro moderní-
ho člověka. Státem byla tato církev 
uznána 15. září 1920.
Motivy vzniku Církve českosloven-
ské husitské jsou spojeny s úsilím 
o rehabilitaci Kristova evangelia  
a křesťanství před moderní českou 
společností. Z provolání „Náro-
du československému“, zveřejně-
ného 11. ledna 1920, je zřejmé,  
že představitelům šlo především  
o křesťanskou církev, která má svůj 
základ v evangeliu Ježíše Krista. 
Československá církev je založená 
svým jménem „církev“, to je „sbor 
Páně “ na základě evangelia Kris-
tova. Současně je v dokumentu 
vyzdvižena svébytná národní křes-
ťanská kultura, k níž patří Cyril  
a Metoděj, Mistr Jan Hus a Češ-
tí bratři. Hus je zde označen jako 
„svatý mučedník kostnický“. Nová 
církev se tak přihlásila k odkazu 
české reformace a zejména husit-

ství, jak to později vyjádřila i svým 
názvem na VI. sněmu v roce 1971. 
Významným motivem prohlášení 
je zásada svobody svědomí a ná-
boženského přesvědčení: Chceme, 
aby konečně byla učiněna přítrž 
náboženským bojům v národě,  
a žádáme si svobody svědomí a ná-
boženského přesvědčení nejen pro 
sebe, nýbrž i pro každého jiného. 
Zásadu nenásilného a současně 
vnitřně přesvědčivého získávání 
pro Ježíše Krista a křesťanské hod-
noty chce Církev československá 
husitská uplatňovat i v současnosti. 
Důvěřujeme v Boha skrze Krista. 
Ne, že bychom mohli tuto způso-
bilost přičítat sami sobě na základě 
toho, co je v nás; naše způsobilost 
je od Boha, který nás učinil způ-
sobilými sloužit nové smlouvě, jež 
není založena na liteře, nýbrž na 
Duchu.

Vladislav Vojtěch Hána
Vikář lounský, kněz CČSH 
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umístění parkovacích domů v Sídli-
šti Za Chlumem a v sídlišti Pražské 
Předměstí. Dále vzala na vědomí 
informaci o prověřování možnosti 
rozšíření plochy hřbitova.
 

 Rada města rozhodla o nejvhod-
nější nabídce na stavbu přístřeš-
ku pro chov ovcí v rámci projektu 
Animoterapie v areálu HNsP. Firma 
INVEST-STAR s.r.o. zahájí práce 
ihned po podpisu smlouvy o dílo. 
Akce bude částečně dotována z pří-
spěvku Nadace ČEZ.
 

 Rada města rozhodla o podání 
žádosti o dotaci z Programu pre-
vence kriminality na projekty Bílina 
– víkendové pobyty pro OSPOD a 
Bílina – Forenzní identifikační zna-
čení jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek. Dále rozhodla o podání 
žádosti o podporu do programu 
WiFi4EU vyhlášeného Evropskou 
komisí na pořízení a instalaci wifi 
připojení ve veřejných prostorách.
 

 Rada města rozhodla o připojení 
se k mezinárodní kampani Vlajka 
pro Tibet vyvěšením tibetské vlaj-
ky na budově městského úřadu 10. 
března 2019.
 

 Rada města schválila zařazení 
návrhů zastupitele Daniela Hen-
drycha do programu zasedání za-
stupitelstva. Jedná se o návrh zří-
zení juniorské komise, připojení 
se k výzvě starostů, kteří od vlády 
požadují legislativní změny za úče-
lem omezení doplatku na bydlení, 
dále vypracování právní analýzy za 
účelem posouzení možností řešení, 
která povedou k omezení obchodu 
s chudobou, a bod týkající se dal-
šího možného využití lázeňského 
domu. 
 

 Členové komisí zřízených radou 
města se začali pravidelně scházet 
a předkládat radě města své návr-
hy a připomínky k oblastem podle 
jejich zaměření. Jedná se například 
o prověření umístění a stavebně 
technického stavu ostrůvku na kři-
žovatce ulic Studentská a ČSA či za-
jištění posouzení stavu opěrné zdi 
za stanicí Hasičského záchranného 
sboru. 

Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny, která jednala 5. února 2019

 Rada města rozhodla, že nej-
vhodnější nabídkou veřejné za-
kázky malého rozsahu na úpravy 
odborných ordinací (kardiologie, 
interna, diabetologie) ve 2. nad-
zemním podlaží Hornické nemoc-
nice s poliklinikou je nabídka spo-
lečností I.S.T realizace s.r.o. Bílina a 
INVEST-STAR s.r.o Bílina. Staveb-
ní práce začnou ihned po podpisu 
smlouvy o dílo.
 

 Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvy na tyto veřejné zakázky ma-
lého rozsahu: 

•		 	 	 	Sanace	vlhkosti	spodní	stavby	
objektu DSPS v Havířské ulici číslo 
583
•					Revitalizace	ulic	Zámecká	a	Ko-
menského
•					Rekonstrukce	toalet	ve	3.	patře	
ZŠ Lidická
•	 	 	 	 	Úprava	atria	v	přírodním	sty-
lu při ZŠ Za Chlumem a zahrady v 
přírodním stylu při MŠ Maxe Šva-
binského
•					Úprava	dětského	hřiště	v	přírod-
ním stylu při MŠ Čapkova
 

 Rada města vzala na vědomí 
informaci odboru nemovitostí a 
investic o možnostech rozšíření 
sauny. Návrhy počítají buď s roz-
šířením stávající sauny o prostor, 
který má sloužit pro umístění solá-
ria, další možnosti navrhují doplnit 
stávající či rozšířenou saunu o dru-
hou saunu (infrasaunu či klasickou 
finskou). Podrobnějšími návrhy se 
bude rada města zabývat na dalších 
zasedáních i na základě zpracované 
analýzy návštěvnosti sauny.

  Rada města rozhodla zatím ne-
poskytnout k pronájmu plochy ko-
lem několika domů v soukromém 
vlastnictví, které si chtěli vlastníci 
oplotit a prostor využívat jako kli-
dovou zónu pro své nájemníky. Dů-
vodem rozhodnutí rady je potřeba 
do budoucna řešit vzhled ulic a síd-
lišť koncepčně.
 

 Rada města rozhodla o zacho-
vání původní sazby nájemného za 
pronájem nebytových prostor ve 
vlastnictví města pro letošní rok ve 
výši 250 korun za metr čtvereční a 
rok. Důvodem rozhodnutí nezvýšit 
sazbu o běžnou inflaci byla mimo 
jiné kompenzace možného snížení 
tržeb zapříčiněná revitalizací Míro-
vého náměstí.
 

 Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit navýšení 
rozpočtu o pět milionů na akci Od-
borná učebna a bezbariérové řešení 
ZŠ Za Chlumem a osm a půl mili-
onu na akci pod stejným názvem 
na ZŠ Lidická. Obě investiční akce 
se uskuteční v letošním roce a jsou 
dotovány z IROP prostřednictvím 
MAS Serviso.
 

 Rada města vzala na vědomí 
průběžnou informaci odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví o zapo-
jení se do výzkumu bezdomovecké 
populace v ČR, kterou organizuje 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Kompletní zmapování proble-
matiky bezdomovectví se uskuteční 
8. až 13. dubna 2019. Získané infor-
mace budou sloužit pro vytvoření 
nové koncepce prevence a řešení 
problematiky bezdomovectví v ČR.
 

 Rada města vzala na vědomí 
informaci odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví o proběhlých kon-
trolách bytů ve vytipovaných loka-
litách, které byly zaměřené mimo 
jiné na stav bydlení, sociální situaci 
či hrazení poplatků městu a které 
jsou realizované v rámci projektu 
Bílina – bezpečné město. Rada měs-
ta bude apelovat na možnost regu-
lace počtu osob podle velikosti bytu 
ze strany státu. Dále se chce připojit 
k podnětu starostů měst Kadaně, 
Klášterce nad Ohří, Chomutova a 
Jirkova k návrhu možného legisla-

tivního řešení vyplácení sociálních 
dávek na bydlení.
 

 Rada města schválila pravidla 
pro poskytování Pečovatelské služ-
by Bílina a sazebník úhrad.
 

 Rada města vzala na vědomí 
informaci odboru dopravy o prově-
řování možnosti umístění doprav-
ní značky “zipování” na rychlostní 
silnici 1/13 u benzinové pumpy při 
výjezdu z města směrem na Tepli-
ce s tím, že Krajský úřad Ústeckého 
kraje nesouhlasí s umístněním této 
dopravní značky.
 

 Město Bílina nabízí k prodeji 
ojeté motorové vozidlo Škoda Fabia 
combi, rok výroby 2003, za cenu 
44 tisíc korun. Více informací po-
skytne vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí Ing. Petra Krejčová 
na telefonu 417 810 840. Nabídka 
bude zveřejněna na internetových 
a facebookových stránkách města a 
inzertních serverech.
 

 Rada města zamítla žádost ZŠ 
Za Chlumem o umístění sídla Spol-
ku rodičů a přátel školy Chlumáčci. 
Důvodem je doporučení právního 
zástupce města, který upozornil na 
možná rizika spojená s umisťová-
ním sídel spolků na adresách orga-
nizací zřízených městem.
 

 Rada města podporuje činnost 
jediné střední školy ve městě. Pro-
to doporučila zastupitelům schválit 
poskytnutí částky 350 tisíc korun na 
úhradu provozních nákladů budo-
vy gymnázia v Bílině v roce 2019 a 
schválila žádost o bezplatném po-
skytnutí prostor Kulturního domu 
Fontána pro žáky oktávy na pořá-
dání maturitního plesu.
 

 Rada města doporučila zastupi-
telům schválit příspěvky v celkové 
výši 7,5 milionu korun z Programu 
podpory celoroční činnosti spor-
tovních spolků ve městě Bílina. 
Konkrétní částky pro jednotlivé 
spolky doporučila sportovní komi-
se.
 

 Rada města vzala na vědomí in-
formaci stavebního úřadu územní-
ho plánování o možných variantách 

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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Jednání Zastupitelstva města Bíliny, které se konalo 20. února 2019

 Zastupitelstvo města schválilo 
přijetí krajské neinvestiční dota-
ce ve výši 1.080.000 Kč a uzavření 
smlouvy na zajištění lékařské poho-
tovostní služby ve spádové oblasti 
města Bíliny v období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019.

 Zastupitelstvo města schváli-
lo finanční příspěvky z Programu 
podpory celoroční činnosti spor-
tovních spolků ve městě Bílina v 
celkové výši 7,5 milionu. Konkrétní 
částky pro jednotlivé spolky navrh-
la sportovní komise.

 Zastupitelstvo města schváli-
lo uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 350 tisíc Podkrušno-
horskému gymnáziu Most na pro-
vozní náklady gymnázia v Bílině v 
roce 2019.

 Zastupitelstvo města schváli-
lo uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 50 tisíc 
korun pro spolek Pure Music na 
náklady spojené s konáním tradič-
ní akce 14. International Roots & 
Blues festival v roce 2019. 

 Zastupitelstvo města schvá-
lilo uzavření dodatku k rámcové 

smlouvě o dlouhodobé spolupráci 
mezi městem Bílina a Severočes-
kými doly a.s., jehož předmětem je 
upřesnění obsahu rámcové smlou-
vy včetně závazku Severočeských 
dolů poskytovat od roku 2019 do 
roku 2022 částku do výše 1,75 mi-
lionu korun na projekty zejména v 
oblastech zdravotnictví, vzdělávání, 
kultury sportu, zlepšování životní-
ho prostředí a podobně.

 Zastupitelstvo města rozhodlo 
připojit se k podnětu starostů měst 
Kadaně, Klášterce nad Ohří, Cho-
mutova a Jirkova, kteří od vlády 
požadují legislativní změny za úče-
lem omezení doplatků na bydlení. 
V těchto dnech proběhnou další 
jednání, která mají za cíl dohodu i 
s dalšími městy teplického okresu, 
která by se připojila spolu s Bílinou.

 Zastupitelé města schválili ná-
zvy dvou nově vznikajících ulic.  
V lokalitě na Újezdském Předměs-
tí se bude nová ulice nazývat Pod 
Bořní, v lokalitě nad poliklinikou 
na Pražském Předměstí dostala 
ulice název Luční. Při rozhodování 
zastupitelé vzali v úvahu výsledky 
internetové ankety, ve které hlaso-
vali pro názvy ulic obyvatelé města.

 Na svůj zastupitelský mandát 
rezignovala 12. února Vendula Vo-
dičková. První náhradník v pořadí 
za HNHRM Pavel Bárta rezignoval 
na postavení náhradníka, dne 13. 
února se tak členkou zastupitelstva 
stala Ing. Lucie Ječmenová, která 
při únorovém jednání zastupitelů 
složila svůj slib.

 K 2. lednu 2019 podal rezignaci 
na funkci předsedy a člena finanč-
ního výboru Mgr. Aleš Tallowitz. 
Zastupitelstvo zvolilo členkou fi-
nančního výboru Marii Merbsovou 
a předsedou finančního výboru 
Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA.

 Zastupitelstvo města uložilo 
Radě města zřídit juniorskou komi-
si s tím, že jednotlivé politické sub-
jekty mohou do 1.3. navrhovat své 
zástupce jako členy komise.

 Členové ZM diskutovali o návr-
hu zastupitele Daniela Hendrycha 
ve věci dalšího využití lázeňského 
domu. V současné době územní 
plán nedovoluje jiné využití než lá-
zeňství. Proto bude svolána samo-
statná schůzka zastupitelů, na které 
bude další využití lázní a přilehlého 
areálu řešeno.

Pozor na právní důsledky při opuštění zvířete
Město Bílina poslední dobou regis-
truje množící se případy opuštění 
zvířat fyzickými osobami. Eviduje 
případy, kdy se lidé úmyslně chtějí 
zbavit psa a použijí všemožné pro-
středky jak toho dosáhnout, včetně 
jeho odevzdání na městskou policii 
s tím, že zvíře nalezli a vlastníkem 
nejsou.
Opuštěným zvířetem se podle § 3 
písm. i) zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, rozumí 
zvíře původně v lidské péči, které 
není pod přímou kontrolou nebo 
dohledem fyzické osoby nebo cho-
vatele a ze zjištěných skutečností 
vyplývá, že ho jeho chovatel opus-
til s úmyslem se jej zbavit, nebo ho 
vyhnal. Nikdo přitom podle § 6 
zákona na ochranu zvířat proti tý-
rání nesmí zvíře opustit s úmyslem 
se ho zbavit nebo jej vyhnat, neboť 

takové jednání se považuje podle § 
4 odst. 1 písm. s) zákona za týrá-
ní, které může být postižitelné jako 
přestupek s uložením pokuty až do 
výše 500 000 Kč. Kromě pokuty 
bude muset vlastník zvířete rovněž 
uhradit náklady spojené s umístě-
ním zvířete do útulku.
Zvířata jsou stejně jako člověk ži-
vými tvory, schopnými na různém 
stupni pociťovat bolest a utrpení,  

a zasluhují proto pozornost, péči  
a ochranu ze strany člověka. Ohle-
duplné chování ke zvířatům by 
mělo být především morální a lid-
skou povinností. Upozorňujeme 
tímto na výše uvedené a právní dů-
sledky při opuštění zvířete.

Bc. Dagmar Drábková
oddělení životního prostředí

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA PŘIJMOU NA PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK NA DOBU NEURČITOU

ELEKTRIKÁŘE
Nástup možný ihned.

Kvalifikační požadavky:
- vyučení

- praxe v oboru elektro
- osvědčení o zkoušce dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- trestní bezúhonnost
- řidičský průkaz skupiny B (C je vítán)

- samostatnost, zodpovědnost

Platové zařazení
- dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v aktuálním 

znění, platová třída 5/12. stupeň.

Informace na telefonu: 417 821 777, 417 821 666

DĚLNÍKA NA KOMUNIKACÍCH
Nástup možný ihned. 

Kvalifikační požadavky:

- výuční list
- řidičský průkaz skupiny B

- samostatnost, zodpovědnost

Platové zařazení:
- dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

v aktuálním znění, platová třída 3/12. stupeň.

Informace na tel. č. 417 821 777, 417 821 666
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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

Chtěla bych poděkovat za 
vstřícné jednání a obrovskou 
pomoc pracovníkům Měst-
ských technických služeb Bí-
lina, kteří ochotně pomáhají 
lidem v nouzi.

Marta Křížová

Ztracené klíče
Pokud někdo nalezl na Pražském Předměstí klíč od vozu Kia Picanto (se šedou hlavičkou), 
ať ho, prosím, odevzdá na městském úřadě v oddělení ztrát a nálezů. Odměna jistá, děkuji.

Poděkování

Vzpomínka

Vzpomínka

VzpomínkaVzpomínka

Dne 25. února 2018 nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček

Rudolf Baláž
Dne 26. února vzpomeneme 5 let od 
smrti pana 

Rudolfa Gabča

Dne 19.3.2019 vzpomeneme sedmého 
výročí od úmrtí naší drahé maminky,
babičky, prababičky, tety a paní

Běly Bennové 

V pátek 1. února 2019 náhle zemřel 
ve věku 65 let předseda Sportovního 
kuželkářského klubu Bílina pan 

Miroslav Tomiš

S láskou vzpomínají manželka Marie, synové Rudolf s Milanem 
a dcera Simona s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Nikdy nezapomeneme.

S láskou vzpomínají manželka Irena, děti s rodinami, vnoučata  
a pravnoučata.

Nikdy na Tebe nezapomeneme. Dcera Hana s rodinou.
Pan Miroslav Tomiš byl dlouholetým kuželkářem, trenérem mládeže 
i dospělých a od roku 2002 působil jako předseda bílinského oddílu 
kuželek. Velkou měrou se zasloužil o komplexní rekonstrukci bílin-
ské kuželny. Pořádal každoroční turnaje pro kuželkáře ze širokého 
okolí, kteří si s ním vždy při turnaji rádi popovídali o kuželkách  
i o životě a dali si s ním jeho pověstnou poctivou kávu. Byl to hodný 
a obětavý člověk, byl duší bílinských kuželek, velký srdcař a fajn 
chlap, který by se pro kuželky rozkrájel a byly jeho životem.

Nikdy nezapomeneme. Kuželkáři SKK Bílina

Útulek Jimlín Teplické kočky 

George 
kříženec irský vlkodav x německý ovčák, asi 2-3 roky starý pes, váha při 
příjmu 35.5 kg, v kohoutku cca 71 cm. George je mladý velikán s minimál-
ně stejně velkým srdcem. George je k lidem zcela nekonfliktní, na vodítku 
však umí pořádně zatáhnout. 

Míša
kříženec, asi 1.5 - 2 roky stará fena, váha při příjmu 11.5 kg, v kohoutku 
cca 38 cm, bázlivá. Míša je krásná, mladá a velmi milá psí holka, která 
dosud neměla moc štěstí. Před rychlejšími pohyby rukou se krčí a zavírá 
očička. V útulku se jí věnují naši dobrovolníci, kteří ji mazlí a ona získává 
důvěru. Na povely zatím nereaguje, pamlsky odmítá.

Goro 
kříženec shiba-inu x kolie, asi 1.5 - 2 roky starý pes, váha při příjmu 19 
kg, v kohoutku cca 53 cm. Goro je mladý, temperamentní a kontaktní pes, 
který miluje společnost lidí a mnoho pohybu. Na vodítku chodí dobře, z 
povelů umí sedni. Velmi rád mlsá a další povely správným vedením pro 
něj budou jistě hračkou. 

Pepin 
kříženec stafordšírský teriér, asi 5-  6 let starý pes, váha při příjmu 25.5 
kg, v kohoutku cca 54 cm, kastrovaný. Pepin je krásný a kamarádský psí 
kluk, který miluje pohyb a klacíky. Na vodítku chodí velmi dobře a má rád 
dlouhé procházky. Z povelů umí sedni a dát pac, má osvojeny základní 
hygienické návyky, je vhodný k chovu do bytu.

Jonáš
Kocourek byl údajně majiteli vyhozen na ulici 
poté, co jako nekastrovaný začal být cítit. Od-
blešen, odčerven, kastrován, čipován. Testy FIV  
a FELV negativní. 

Sabina
Mazlivá. Po kastraci může do adopce. K zamlu-
vení na 723 489 796. Odčervena, odblešena, 
kastrována, čipována, očkována. Testy FIV a 
FELV negativní.

Pásek
Kotě pochází ze skupiny koček, které žijí spolu 
s bezdomovci na pozemku bývalé šachty. Pá-
sek patří k těm, co jsou na tom relativně dobře. 
Více info na 723 489 796. Odčerven, odblešen, 
očkován, FIV a FELV negativní.

Danuška
Byla převzata od matky majitele, který je  hospi-
talizován a nikdo se o kočky nemohl starat. Je 
zvyklá v bytě. Více na 723 489 796. U Danušky 
se pár dní po příjmu rozjel kalicivirus, byla na-
sazena léčba atb. Danuška je zatím v domácím 
depozitu v léčbě. FIV a FELV negativní.

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

Dne 22. března oslaví 
své 75. narozeniny děda

Jiří Černý

Vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let mu přejí děti Miloš, Zdenda  

a vnoučata Zdeněček a Kubíček.

Dne 1. února oslavila 
80. narozeniny paní 

Marie Kratochvílová
Popřát jí mnoho štěstí a zdraví přišly 

starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová 
a místostarostka Marcela Dvořáková.

Blahopřání Blahopřání
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Úspěchy bílinských bojovníků MuayThai

Dvě zlaté a dvakrát bronz pro Bílinu z MČR v kendó

V lednu se konal mezinárodní 
turnaj v muaythai Maximus Cup 
pořádaný C.M.T.A a mezinárodní 
organizací IFMA v pražské hale 
TJ Spoje. Náš klub Leonidas Gym 
Muay Thai Dubí registroval do boje 
rekordní počet zápasníků, 15 dětí a 
jednoho dospělého, mezi kterými 
byli i dva bílinští bojovníci, Lukáš 
Černý 12 let, který získal titul me-
zinárodního mistra české repub-
liky. Druhý byl Filip Gorol 18 let, 
který získal krásné druhé místo. 
Filip byl ještě před měsícem junior, 
jednalo se tedy o jeho první zápasy 
za muže.

V únoru již začaly postupně pro-
bíhat první střelecké soutěže roku. 
Střelci SSK Bílina Karel Paichl a 
Václav Šimek se 2. února zúčast-

Týden na to se konalo MČR Mu-
aythai v Novém Městě na Moravě. 
Mezi šestnácti provazy byl prvním 
bojovníkem Lukáš Černý 12 let, 
ten se celá tři kola vysiloval v dlou-
hých klinčích, ve kterých měl nad 
soupeřem převahu jak v technice, 
tak v počtu zasažených kolen a 
zápas tím vyhrál 3:0 na body, dal-
ší bojovník byl Filip Gorol 18 let, 
který v těžkém zápase vyhrál taktéž 
3:0 na body.

Ladislav Horejš
hlavní trenér Leonidas Gym

nili na střelnici v Ludvíkovicích u 
Děčína soutěže nazvané ARDE-
NY 2019 ve střelbě z vojenských 
pušek. Střílí se na vzdálenost 100 

a 200 metrů v duchu vojenského 
střílení.
Karel Paichl se v kategorii puš-
ka do r.v. 1945 umístil nástřelem 

198b. na 10. místě a Václav šimek 
se nástřelem 109 b. umístil na 25. 
místě.

Petr Maurer

Letošní 18. Mistrovství České re-
publiky v kendó se konalo v důstoj-
né atmosféře tělocvičny Univerzity 
Palackého v Olomouci. Pořadate-
lem tohoto jubilejního ročníku byl 
oddíl Kagawa Kai ve spolupráci s 
Českou federací kendó (ČFK).
Mistrovství České republiky 
(MČR) je vyvrcholením celé sezó-
ny 2018, v jejímž průběhu sbírají 
bojovníci a bojovnice body v tur-
najích Národního poháru. Finále, 
tedy MČR, se každoročně otevírá 
osmi nejlepším bojovníkům, resp. 
bojovnicím v kategoriích smíšená, 
ženy a junioři (smíšená).
Odlišná je situace v kategorii týmy, 
kam mohou jednotlivé členské od-
díly ČFK nominovat své zástupce.
Z Bíliny se do kategorie ženy i do 
kategorie smíšená po velmi úspěš-
né sezóně probojovala Jana Zie-
gelheimová (6. dan kendó), do 

kategorie junioři se svými umístě-
ními na turnajích NP probojovali 
hned 3 talentovaní mladíci Martin 
Dunka, Petr Bureš a Vít Máliš. Bí-
linský oddíl pak na MČR nomino-
val 5ti členný tým ve složení Vít 
Máliš ml., Petr Bureš, Jan Fizek, 
Martin Dunka, Vít Máliš st. a Jana 
Ziegelheimová.
MČR bylo zahájeno kategorií ju-
nioři. Naši chlapci na sebe narazili 
již v prvním kole MČR, Petr Bureš 
zde koncentrovaným výkonem po-
razil oddílového kolegu Martina 
Dunku, aby v semifinále po dlou-
hém vyrovnaném souboji podlehl 
Lucii Hřibové z Hradce Králové a 
skončil po celoročním snažení na 
3. místě MČR. Vítek Máliš, vedoucí 
závodník národního poháru po vý-
hře nad Tadeášem Kindlem porazil 
v semifinále Viktorii Eichlerovou 
a ve finále svým nasazením doká-

zal porazit i přemožitelku kolegy 
Bureše Hřibovou a stal se tak mi-
strem ČR v kendó pro rok 2019! 
Pro bílinský oddíl je to historicky 
první zlatá z MČR juniorů a veliký 
úspěch pro Víta i celý oddíl.
Následovala kategorie ženy, kde 
Jana Ziegelheimová měla těžký 
úkol – po dvouleté přestávce se vrá-
tit znovu na vrchol. V prvním kole 
porazila pražskou závodnici Elišku 
Vytlačilovou, v semifinále ji čekala 
nadaná (teprve 16ti letá) Vikto-
re Eichlerová (Hradec Králové), 
se kterou mají v posledním roce 
vyrovnanou bilanci zápasů. Sou-
boj to byl napínavý, kdy rychlejší 
Eichlerová se snažila Ziegelheimo-
vou překvapit, ale ta se soustředila 
po celou dobu a naopak dokázala 
dvěma zásahy rozhodnout zápas 
pro sebe. Ve finále se s Janou utka-
la starší Nikol Eichlerová (18 let), 

která po prvním obdrženém zása-
hu ztratila koncentraci a nechala se 
znovu zasáhnout. Jana Ziegelhei-
mová je tak úřadující mistryní ČR 
v kendó pro rok 2019. Je to její 7mý 
titul mistryně ČR za posledních 10 
let.
V kategorii týmy bílinskému od-
dílu trochu přálo štěstí: v prvním 
kole těsnou výhrou nad domácím 
týmem Kagawa A, v dalším kole 
nad týmem Kusanagi Kai České 
Budějovice. V semifinále jsme ne-
stačili na velice kvalitní a silný tým 
z Prahy Kacubo B, který svou pře-
vahu jasně předváděl celé MČR, 
které pak také vyhrál. Náš mladý 
tým, kdy věkový průměr zvyšují 
pouze trenéři V.Máliš a Jana Zie-
gelheimová, tak dosáhl na třetí 
místo a stal se druhými vicemistry 
ČR pro rok 2019.

Jana Ziegelheimová

Střelcům začala závodní sezóna
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
březen

HANA MATUŠTÍKOVÁ
OHLÉDNUTÍ

výstava 

ČLOVĚK V TÍSNI

čtvrtek 21. března, 15 hodin
VÍTÁNÍ JARA

tvořivé odpoledne

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

povídání a ochutnávky

čtvrtek 18. dubna, 15 hodin
NETRADIČNÍ ZDOBENÍ VAJÍČEK

tvořivá dílna

čtvrtek 25. dubna, 14 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA 

ŠPANĚLSKO
povídání a ochutnávky

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 

sobota 23. března, 20 hodin
BOLLYWOOD

Tématický večer s Bolly Ladies 
Teplice, ukázka tance a worksho-

pu ve stylu Bollywood a Indie.

MĚSTSKÉ DIVADLO 
BÍLINA

úterý 19. března, 19 hodin
POLIB TETIČKU, ANEB NIKDO 

NENÍ BEZ CHYBY
Bravurně napsaná komedie roze-
hrává nespoutaný děj plný převle-
ků, svěžího humoru i nezbytného 

milostného motivu.

pátek 22. března, 19 hodin
DIVADLO JÁRY CIMRMANA - 

ŠVESTKA
jevištní sklerotikon 

neděle 24. března, 15 hodin
O BUDULÍNKOVI
pohádka pro děti

čtvrtek 11. dubna, 19 hodin
ZA SNY

Večer plný módy, životního stylu 
a zábavy 

úterý 23. dubna, 19 hodin
DIVADLO KALICH – LADY 

OSCAR
Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní 
role, se chopí jedna z nejpopulár-
nějších komediálních hereček u 

nás Jana Paulová, pro níž se Lady 
Oskar stane režijním debutem.

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
pátek 15. března, 17 hodin

sobota 16. března, 20 hodin
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 

pátek 15. března, 20 hodin
SKLENĚNÝ POKOJ

sobota 16. března, 17 hodin
TICHO PŘED BOUŘÍ

neděle 17. března, 15 hodin
PSÍ VELIČENSTVO

 
pátek 29. března, 17 hodin

sobota 30. března, 20 hodin

MRAZIVÁ POMSTA
 pátek 29. března, 20 hodin
sobota 30. března, 17 hodin

LOVEní 
neděle 31. března, 15 hodin

KOUZELNÝ PARK

POHÁDKOVÝ LES

středa 17. dubna, 8 hodin
VELIKONOČNÍ CESTA 

Cesta plná soutěží na téma Velikonoce 
zakončená pokladem ve formě sladké 

odměny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
do 31. března

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Vznikla-li ve vašem čtenářském kon-
tě finanční sankce za pozdní vrácení 
vypůjčeného dokumentu, v měsíci 

březnu vám bude sankce prominuta.

do 31. března
TVÁŘE A POSTAVY 2018

fotografická výstava

středa 13. března, 15.30 hodin
VSTÁVEJ, SEMÍNKO, HOLALA

čtení pro nejmenší

čtvrtek 14. března, 17 hodin
MRAKY NAD BARRANDOVEM

přednáška

středa 20. března, 15.30 hodin
JAK DOBŘE ZNÁŠ LIDSKÉ TĚLO?

Práce s naučnou literaturou 

čtvrtek 21. března, 17 hodin
HISTORIE VÝROBY RUČNÍHO 

PAPÍRU
přednáška

úterý 26. března, 17 hodin
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

přednáška

pátek 29. března, 17 hodin
NOC S ANDERSENEM

nocování v knihovně se zajímavým 
programem

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

pátek 15. března, 16 hodin
SHUFFLE DANCE

středa 20. března, 15.30 hodin
HRAJEME SI S LEGEM

čtvrtek 21. března, 19 hodin
JUMPING

pátek 22. března, 18 hodin
VELKÁ PYŽAMOVÁ PÁRTY

sobota 23. března, 9.45 hodin
JUMP ARÉNA

sobota 23. března, 15 hodin
KRUŠNOHORSKÝ POHÁR

závody automodelářů

pátek 12. dubna, 15.15 hodin
LASER ARÉNA MOST

středa 17. dubna, 9.30 hodin
VELIKONOCE V KLOKÁNKU

GALERIE POD VĚŽÍ

do 27. března
POD ŠIRÝM NEBEM

výstava obrazů Nadezhdy Ljaško


