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Pacienti oslavili Mezinárodní den žen

Oční ambulance rozšířila provozní dobu

Přednášky s praktickými ukázkami

Slavilo se v klubech důchodců 
i v domech s pečovatelskou službou

Informace z Hornické nemocnice 
s poliklinikou Bílina

Kolektiv zaměstnanců lůžkových od-
dělení a kuchyně z Hornické nemoc-
nice s poliklinikou v Bílině již tradičně 
přichystal setkání pro klienty a paci-
enty u příležitosti Mezinárodního dne 
žen.
Ženy dostaly květinu a přání a všich-
ni si pochutnali na domácím jableč-
ném závinu. Nechybělo ani kulturní 

Hornická nemocnice s poliklinikou 
rozšířila péči o klienty navýšením po-
skytováním služeb v oční ambulanci 
na tři dny v týdnu. MUDr. Yahia Al-
-Dhabbi posílil kolektiv HNsP a kaž-
dý pátek od 8 - 12 hodin bude ordi-
novat právě v oční ambulanci. Již teď 
je možno se objednat na telefonním 
čísle 417 777 304. 

(red)

Areál Hornické nemocnice s poli-
klinikou v Bílině nabízí možnost se-
známit se formou přednášek blíže s 
přírodou, jejími obyvateli a jejich dů-

ležitostí pro náš lidský svět. Zájemci a 
posluchači, nechť se dostaví do altánu 
u dětského hřiště v uvedené termíny. 
Přednášky začínají vždy v 16 hodin.

Pracovnice pečovatelské služby uspo-
řádaly pod vedením Markéty Kalivo-
dové pro seniorky pěkné oslavy Mezi-
národního dne žen.
Nejdříve se slavilo v Klubu důchodců 
1, kde byla oslava spojena s vyhláše-
ním jubilantů. O program se postara-
ly děti ze ZŠ Aléská. K tanci, zpěvu i 
poslechu zahrál Tomáš Laně. Další 
oslavy proběhly v Klubu důchodců 2 

a následující den v domech s pečova-
telskou službou, kam přišly zazpívat 
děti z MŠ Švabinského. Oslavenky-
ním popřály starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová, místostarostka 
města Marcela Dvořáková a tajemník 
Městského úřadu Ladislav Kvěch.

Eva Drégrová
Pečovatelská služba

Hornická nemocnice s poliklinikou 
informuje, že po dobu plánované 
nepřítomnosti MUDr. Magdaleny 
Mühlbauerové na pracovišti praktic-
kého lékaře v Hostomicích zastupuje 
MUDr. Ján Chorvatovič. Lékař je pří-
tomen v pondělí, středu a pátek, vždy 
od 7.30 do 12.30 hodin.

Z důvodu zastupování na pracoviš-
ti praktického lékaře v Hostomicích 
MUDr. Ján Chorvatovič neordinuje 
v ordinaci v Bílině. Zástup po dobu 
nepřítomnosti zajišťují MUDr. M. Be-

vystoupení. Pod vedením učitelky 
Riedlové měly krásné představení při-
pravené děti z MŠ Žižkovo údolí. Poté 
děti rozdaly ručně vyrobené papírové 
květiny. Na závěr zatančily a zazpívaly 
děti z organizace Člověk v tísni, vy-
stoupení s nimi připravila Ulrichová.

Barbora Čabradová, HNsP

níšková a MUDr. V. Martinus. Rozpis 
ordinačních hodin je k dispozici na 
webových stránkách společnosti.

Z důvodu plánované rekonstrukce 
prostor v 1. patře hlavní budovy HNsP 
je dočasně přesunutá odběrová míst-
nost, a to do prostor lékařské poho-
tovosti pro dospělé v přízemí, 3. dveře 
od recepce, č. dveří 2107.
Prosíme o trpělivost v souvislosti se 
stavebními pracemi v rámci rekon-
strukce a již teď se těšíme na nové pro-
story ambulancí.                                  (red)

ERGOTERAPIE SE ZAMĚŘUJE NA:
· 
ROZVOJ HRUBÉ A JEMNÉ MOTORIKY
(nácvik úchopů, uvolňování spasticity, posilování oslabených svalových struktur)

· NÁCVIK SEBEOBSLUHY
(nácvik svlékání, oblékání, sebesycení, hygiena, čtení, psaní)

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
(paměť, pozornost, řeč, slovní zásoba, logická úvaha)

DOPORUČENÍ VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
+ NÁCVIK JEJICH POUŽÍVÁNÍ

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

· ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

RELAXACE
(pobyt v multismyslové místnosti doprovázený světelnými efekty, hudbou,
aromaterapií)

TO VŠE S CÍLEM  ZAČLENIT OSOBY
 S RŮZNÝMI DRUHY POSTIŽENÍ  DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA

TĚŠIT SE NA VÁS BUDE ERGOTERAPEUTKA

Bc. SIMONA CHYNORAIOVÁ

ERGOTERAPIE JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ 

PŘEDPISU LÉKAŘE (PRAKTICKÉHO ČI ODBORNÉHO)

 A PRACUJEME DLE DOHODY - INDIVIDUÁLNĚ NEBO 

VE SKUPINĚ

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA TELEFONNÍM 
ČÍSLE: 601 322 726

Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině 

zřizuje pro své pacienty novou službu – ergoterapeutickou ambulanci

15.5. 
LÉČIVÉ ROSTLINY

12.6. 
OPYLOVÁNÍ ROSTLIN, VČELKY SAMOTÁŘKY, HMYZÍ HOTEL

10.7. 
VODA NA POZEMKU, TERASY A SVEJLY, PTAČÍ NAPAJEDLA

14.8. 
CANNISTERAPIE
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Volné bezbariérové byty mohou využívat handicapovaní

Názory radních: Bezdoplatková zóna na Teplickém Předměstí

V Zeleném domě v bílinské Tyršově 
ulici jsou volné dva bezbariérové byty. 
Město Bílina je nabízí handicapova-
ným nájemníkům. 
O bezbariérový byt lze žádat na od-
boru nemovitostí a investic, na oddě-
lení bytové agendy. Žádost se podává 

Terasa u restaurace U Kádi prošla 
celkovou rekonstrukcí. Nové jsou po-
vrchy, altán, posezení i dětské hřiště. 
Stavební práce začaly koncem loň-
ského roku a byly ukončeny v březnu 
letošního roku. 

(pn)

Vážení spoluobčané, dostali jsme 
několik dotazů ohledně vyhlášení 
„bezdoplatkové zóny“ pro celou ob-
last Teplického Předměstí (tzn. ze-
jména Teplické sídliště, SHD, sídliště 
Za Chlumem včetně Čapkovy ulice). 
Proč není prohlášena za „oblast se 
zvýšeným výskytem sociálně nežá-
doucích jevů“ celá Bílina, jak se to do-
tkne občanů a podobně?
Je nutné zdůraznit, že toto opatření 

na předepsaném formuláři s názvem 
Žádost o byt v Zeleném domě, kterou 
projedná sociálně zdravotní komise. 
S doporučením od komise je poté žá-
dost  předložena Radě města Bíliny, 
která k žádosti zaujme stanovisko.   
Základním předpokladem pro přidě-

umožní přestat v této oblasti vyplácet 
doplatky na bydlení nově příchozím 
či novým žadatelům. To se netýká pří-
spěvků na bydlení, které jsou dávkou 
státní sociální podpory. O doplatek na 
bydlení nepřijdou občané, kteří ho již 
pobírají, a to ani v takovém případě, že 
mají nájemní smlouvu na dobu urči-
tou, která se pravidelně obnovuje.
Vyhlášení „bezdoplatkové zóny“ je 
administrativně a časově velice ná-

lení bytu je u žadatele či člena rodiny 
těžká vada nosného nebo pohybové-
ho ústrojí. Podmínky pro přidělení 
bezbariérového bytu nejsou pevně 
stanoveny a žádost bude vždy posuzo-
vána individuálně. 
V Zeleném domě jsou celkem čty-

ři bezbariérové byty. Dva volné jsou  
o velikosti 1+1.

Procházková Alena Bc., DiS.
OSVaZ

ročný proces. Aby se co nejvíce ztížila 
možnost zrušení této zóny ze strany 
nadřízených orgánů (jak se to stalo 
např. v Kladně), je nutné přesně speci-
fikovat zvýšený výskyt sociálně nežá-
doucích jevů v konkrétních oblastech. 
Proto není možné rozšířit zónu na 
celé město bez výjimky. V současné 
době probíhá specifikace dalších ob-
lastí, na které bude možné vyhlásit 
„bezdoplatkovou zónu“.

Bohužel, město jako takové nemá 
mnoho možností, jak bojovat s tzv. 
obchodem s chudobou. Drtivou vět-
šinu opravdu účinných opatření je 
nutné požadovat od našich zákono-
dárců. Touto cestou také směřujeme 
naše další kroky, jejichž cílem je v 
maximální možné míře znepříjemnit 
pobyt „nepřizpůsobivých“ v Bílině.

Radek Zenker, radní za ANO 2011

Teplické Předměstí je bezdoplatkovou zónou

V polovině března začalo v Bílině pla-
tit opatření obecné povahy, kterým 
bylo vyhlášeno celé Teplické Před-
městí oblastí se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů na území 
města, tedy takzvanou bezdoplat-
kovou zónou. Znamená to částečné 
omezení výplaty dávek na bydlení pro 
nově příchozí obyvatele. “Opatření 
pomůže omezit takzvanou sociální 

turistiku i obchod s chudobou. Je to 
jediný nástroj, který má město k dis-
pozici k řešení této problematiky a s 
ní souvisejícím vysokým počtem 
přestupků a spáchaných trestných 
činů v lokalitě. Opatření obecné pova-
hy již na Teplickém Předměstí platilo 
v několika vytipovaných ulicích, nyní 
je rozšířené na celou oblast. Chceme 
tímto opatřením chránit vlastníky 
nemovitostí v dané lokalitě, aby se 
nezvyšoval příliv sociálně nepřizpů-
sobivých občanů a výskyt sociálně 
nežádoucích jevů a díky tomu nedo-
cházelo ke snižování hodnot nemovi-
tostí,” uvedla starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.
V lokalitě probíhalo šetření od  
1. ledna 2017 do 31. července 2018, ze 
kterého vyplývá, že se tam vyskytují 
ve zvýšené míře sociálně nežádoucí 

jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě  
a páchání přestupků a v porušová-
ní veřejného pořádku. “Při srovnání 
míry spáchaných činů a přestupků s 
ostatními částmi města je četnost spá-
chaných trestných činů a přestupků na 
Teplickém Předměstí velmi vysoká.  
Z šetření je zřejmé, že nejčastěji v lo-
kalitě řešili policisté, strážníci i jiné 
oprávněné orgány distribuci návy-
kových látek, šíření toxikomanie, po-
škozování cizího majetku, záškoláctví, 
fyzické a slovní napadání mezi obyva-
teli, vyhrožování v hernách, restaura-
cích či na ulicích nebo rušení nočního 
klidu,” uvedl Oldřich Jedlička, vedou-
cí odboru dopravy, který veřejnou 
vyhlášku na základě žádosti vedení 
města vydal.
Za sledované období došlo v lokalitě  
k 1 583 přestupkům. Teplické Před-

městí je také lokalitou s nejčastějším 
výskytem uživatelů drog, s častým 
nálezem pohozených injekčních stří-
kaček.
Opatření obecné povahy se týká 
ulic Antonína Sovy, Bedřicha Sme-
tany, Bezovka, Bílinská, Čapkova, 
Čsl. armády, Dukelská, Dvořákova,  
E. Krásnohorské, Hasičská, Ha-
vlíčkova, Horská, Husova, 
Chlumská, Jakoubkova, Jiřího  
z Poděbrad, Litoměřická, M. Šva-
binského, Na Chlumu, Pivovar-
ská, Prokopa Holého, Sídliště SHD, 
Sídliště U Nového nádraží, Sídliště  
Za Chlumem, Studentská, Teplická, 
Vítězná, Vojanova, Východní a Zadní. 
Konkrétní znění vyhlášky je k dispo-
zici na webových stránkách města či 
na městském úřadě.

(pn)

Terasa vítá hosty 
v nové podobě
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Strážníci zachránili pejska z jímkyPovinnosti majitelů psů 
stanovuje vyhláška i zákon

Hlídky zadržely 
osoby v pátrání

Řidiči bez průkazů 
strážníkům neujeli

Noční klid ruší oslavy, 
hudba i hádky

Obrovské štěstí měl tento malý pejsek, 
který uvízl v kanalizační jímce v areálu 
cihelny v obci Hostomice. Na dně jím-
ky zřejmě trpěl několik dní. Nalezen 
byl prochladlý, hladový a vyčerpaný.
Na místo byla přivolána hlídka Měst-
ské policie Bílina, která neváhala se 
záchranou a pejska z této tíživé situ-
ace zachránila. Pejsek měl putovat do 
útulku v Jimlíně, ale nakonec si ho po-

Majitelé psů musejí plnit své povin-
nosti. Ty vyplývají z vyhlášek města. 
“Majitelé musí mít své psi na vodítku 
s náhubkem, pokud se pohybují na 
veřejnosti. Bez vodítka může pes po-
bíhat pouze na určených plochách pro 
venčení. Dále je majitel povinen uklí-
zet po svém psu exkrementy. Majitelé 
psů jsou za ně plně odpovědní, při ne-
plnění povinností jim hrozí pokuta,” 
uvedl ředitel Městské policie Bílina 
Petr Kollár. Psi musejí být přihlášení 
na městském úřadě a majitel je povi-
nen za ně platit poplatky.  
Kontroly pejskařů provádějí stráž-
níci čím dál častěji. Zatímco v roce 
2017 jich bylo 165, v loňském roce 
už 206. Liší se i počet uložených po-
kut. Předloni to bylo celkem třináct a 
ve čtrnácti případech přestupky řešil 
správní orgán, loni bylo uloženo třia-
dvacet pokut a dvaatřicet případů řešil 
správní orgán. Vloni uložili strážníci 
pokuty v celkové výši přesahující 11 
tisíc korun.  Majitelé psů jej musí mít 
dobře zajištěného i například na za-

nechal nálezce, který na celou událost 
upozornil. Pejskovi byla poskytnuta 
péče a zotavuje se.
Velké poděkování patří nálezci  
a zasahujícím strážníkům Tomášovi 
Dvořákovi a Janu Rozšafnému, kteří 
svým činem zachránili život jedné psí 
duše.

Nadační fond Slza zvířat

hradě, aby zvíře nemohlo utéct a pří-
padně ohrozit veřejnost. “Psi na útěku 
mohou být vystresovaní a mohou za-
útočit, přestože jindy je jejich povaha 
mírná. Loni jsme uložili v jednom pří-
padě pokutu právě proto, že agresivní 
pes svému majiteli opakovaně utekl ze 
zahrady a ohrožoval děti na blízkém 
hřišti,” popsal ředitel. 
Problematiku chovu psů i koček upra-
vuje znění zákona o ochraně zvířat 
proti týrání, který majitelům stanoví 
například povinnost mít psa zabez-
pečeného proti útěku ze soukromé-
ho pozemku, dále povinnost mít psa 
přihlášeného k evidenci a mít za něj 
zaplacený poplatek. Dále je ve městě 
Bílina platná obecně závazná vyhláška 
o pravidlech pohybu psů na veřejném 
prostranství a vymezených prostorech 
pro volné pobíhání psů, která mimo 
jiné stanovuje, že psa má mít jeho ma-
jitel při venčení na vodítku a musí po 
něm uklízet exkrementy. 

(pn)

Na strážníky se obrátila obyvatel-
ka domu v Sídlišti Za Chlumem,  
kde se mělo nacházet několik osob 
na chodbě a kouřit. V domě podle 
oznamovatelky nikdo ze skupiny ne-
bydlel. Hlídka na místě zjistila dvě 
osoby, jedna z nich byla v celostát-
ním pátrání, protože se nevrátila do 
výchovného ústavu. Sedmnáctiletého 

V nočních hodinách uviděla hlídka 
strážníků vyjíždět vozidlo z parkoviště 
v Sídlišti Za Chlumem, autu nesvíti-
lo přední světlo. Když si řidič hlídky 
všiml, prudce vyrazil směrem k Tep-
lickému Předměstí a po chvíli zastavil 
poblíž policejní služebny. Hlídka po 
něm požadovala doklady, ale muž 
řekl, že je zapomněl doma. Na místě 
v tu chvíli zastavila i hlídka policistů, 
která lustrací zjistila, že muž žádný 
řidičský průkaz nevlastní. Řidič byl 
velmi roztěkaný, navíc si před přícho-
dem hlídky rychle vypláchl ústa ústní 
vodou. Strážníci jej tedy vyzvali k de- Mezi desátou hodinou večerní  

a šestou hodinou ranní by měl být  
ve městě dodržován noční klid. Při- 
bývá však případů, kdy se vyhláškou 
města lidé neřídí a v bytech panelových 
domů pořádají hlasité oslavy, pokři-
kují na ulici nebo si tam pouští repro-
dukovanou hudbu. Rušit noční klid  
však mohou i hlasitou hádkou.  
“V loňském roce jsme řešili celkem 
jednašedesát případů rušení nočního 
klidu, pouze ve dvou případech stačila 
domluva,” konkretizoval ředitel Měst-
ské policie Bílina Petr Kollár. Strážní-
ci uložili za tento přestupek celkem 
osmatřicet pokut, jednadvacet přípa-
dů předali správnímu orgánu. Ulože-
né pokuty byly v celkové výši téměř 
třiceti tisíc korun. 

12. DUBNA 2019

mladíka strážníci předali policistům.  
Tohoto mladíka strážníci již dob-
ře znali, protože jej už v minulosti z 
důvodu pátrání zadrželi. V pátrání  
byl také jiný, třiačtyřicetiletý muž,  
kterého strážníci spatřili také v Sídlišti 
Za Chlumem a předali policistům. 

(pn) 

chové zkoušce na alkohol. Přístroj na-
měřil 0,40 promile alkoholu v dechu. 
Muž tvrdil, že před jízdou alkohol 
nepožil a druhá zkouška po několika 
minutách byla negativní. Strážníci 
pak provedli i zkoušku na přítomnost 
návykových látek. Ta byla pozitivní. 
Muž však požití drog vyloučil a žádal 
odborné lékařské vyšetření s odběrem 
krve. Případ si pak převzala policie.  
Bez řidičského průkazu usedl za vo-
lant také jiný muž, kterého hlídka 
stavěla v Zadní ulici. Také on skončil  
v rukou policie. 

(pn) Co je to noční klid?

Noční klid je určitý pokojný stav na 
určitém místě ve vymezenou dobu, na 
jehož zachování má společnost zájem 
za účelem spořádaného a poklidného 
soužití. 

Co lze považovat za rušení nočního 
klidu?

Za rušení nočního klidu jsou považo-
vány takové projevy fyzických osob v 
době nočního klidu, které jsou způ-
sobilé porušit nebo ohrozit občanské 
soužití a veřejný pořádek. Jedná se 
například o hlasité hlasové projevy, 
reprodukovanou či živou hudbu nebo 
způsobování hluku jinou činností.   
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Školy budou bezbariérové, odborné učebny čeká rekonstrukce

Trestných činů ubývá, veřejnost trápí přestupky
V Bílině jednali odborníci na bezpečnost: 

 

Bezpečností v Bílině se zabývali zá-
stupci města se členy dalších kom-
petentních orgánů při koordinační 
schůzce v rámci projektu Bílina – bez-
pečné město. Přítomní nejprve zhod-
notili současnou situaci, porovnali ji 
se stavem v uplynulých letech, poté 
upozorňovali na současné problémy 
a navrhovali jejich řešení. “Většina z 
námětů, které jsme si zadali při mi-
nulé schůzce, se podařila plnit. Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví pořá-
dá pravidelné porady s neziskovými 
organizacemi, připravuje se nový 
komunitní plán, pracujeme na zajiš-
tění prostor pro bílinskou pobočku 
Úřadu práce ČR a konají se pravidelné 
společné akce Policie ČR a městské 
policie. Město dále v rámci projektu 
nastartovalo řadu dalších aktivit. Jed-
ná se například o společné kontroly, 

Základní školy Lidická a Za Chlumem 
čekají v létě rekonstrukce odborných 
učeben a na obou školách budou pro-
vedeny bezbariérové úpravy. 
V Základní škole Lidická budou re-
konstruovány a nově vybaveny ná-
bytkem dvě odborné učebny - fyziky 
a environmentální výchovy včetně 

takzvané depistáže, pracovníků od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví, 
městské policie, oddělení životního 
prostředí, vedení města a často i pra-
covníků úřadu práce. Dále pracujeme 
na zlepšení podmínek městské poli-
cie, zvýšil se počet a zlepšila se kvalita 
kamer ve městě, od dubna budou dva 
operátoři kamerového systému, a tím 
bude online pokryto období od 6 do 
22 hodin denně, dále zvyšujeme po-
čet strážníků. Aktuálně připravujeme 
apel na vládu ve věci připojení se k 
výzvě starostů chomutovského okre-
su ve věci omezení obchodu s chudo-
bou a chceme připojit i výzvu k legis-
lativnímu řešení regulace počtu osob 
na metr čtvereční v bytových jednot-
kách. Od 13. března došlo k rozšíření 
takzvané bezdoplatkové zóny ve měs-
tě na celé Teplické Předměstí, tedy 
sídliště Teplické Předměstí, Za Chlu-
mem i SUNN. Připravují se pravidel-
ná setkávání nejen koordinační sku-

dvou skladů pomůcek. “Dále budou 
realizovány bezbariérové úpravy u 
vstupu do školy, kde bude umístěna 
šikmá schodišťová plošina, bezbari-
érové budou i toalety ve 4. patře. V 
rámci projektu bude modernizována 
datová síť a dojde k úpravě zeleně v 
zadním traktu školy,” uvedla vedoucí 

piny, ale i setkání se správci bytového 
fondu ve městě a největšími majiteli 
bytového fondu, dále setkání s před-
sedy společenství bytových jednotek 
a samozřejmě budeme pokračovat i v 
setkávání s občany,” uvedla starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Na dalších úkolech se ještě pracuje. 
Například byly zahájeny práce na vy-
tvoření nového komunitního plánu, 
který popíše fungování sociálních 
služeb ve městě, určí slabá místa či 
chybějící služby a dá směr, kterým 
by se sociální problematika ve městě 
měla ubírat v dalších letech. “V rámci 
zvýšení bezpečnosti ve městě chystá-
me i další kroky, kdy jedním z nich je 
podání žádosti o rozšíření působnosti 
opatření obecné povahy na omezení 
doplatku na bydlení na celé město,” 
upřesnila starostka.
Z jednání vyplynulo, že Bílina v po-
sledních letech nemá velké problémy 
s trestnou činností, ale spíše s pře-

odboru dotací a projektů Renata Stra-
ková. Úpravy se budou konat v rámci 
projektu s názvem ZŠ Lidická, odbor-
né učebny a bezbariérové řešení školy, 
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_075/0008935.
V Základní škole Za Chlumem bude 
rekonstruována přírodovědná učeb-
na a přiléhající kabinet, obě místnosti 
dostanou také nový nábytek. Pomocí 
svislé schodišťové plošiny se vyřeší 
bezbariérovost školy a bude vybudo-
vána bezbariérová  toaleta. Také bude 
modernizována datová síť, upravený 

stupky. “Zatímco počty trestných činů 
dlouhodobě klesají, zvyšuje se počet 
přestupků,” informoval předseda ko-
mise pro bezpečnost a prevenci kri-
minality Josef Veselý, kterého doplnil 
ředitel strážníků Petr Kollár: “Jedná se 
hlavně o rušení nočního klidu, poru-
šování veřejného pořádku a ve velké 
míře drobné krádeže.” Tuto situaci 
chce město řešit zvyšováním počtu 
strážníků a asistentů prevence krimi-
nality. Pomůže také nově zřízená do-
hledová služba, která by měla od září 
zajistit bezpečnost dětí u přechodů na 
cestě do školy i u škol samotných před 
vyučováním a po něm. Toto dosud 
zajišťují strážníci a asistenti, což není 
do budoucna žádoucí z důvodu jejich 
potřebnosti při jiných činnostech.
Koordinační schůzka dále upozornila 
na nedostatky, například na chybějící 
spolupráci mezi neziskovými organi-
zacemi nebo na zhoršující se situaci v 
nádražní budově i v podchodu u ná-
draží. 
Řešila se i drogová problematika, 
možnost spolupráce mezi neziskový-
mi organizacemi a policí v této oblasti 
a možné změny na drogovém trhu do 
budoucna. V návaznosti na to byly 
představeny preventivní programy 
nejen pro drogovou problematiku, 
které zajišťují ve školách a školkách 
zástupci městské policie, policie a 
neziskové organizace. Závěrem bylo 
zmíněno, že kooperace a spolupráce 
jednotlivých složek je do budoucna 
důležitá a zvýšení vzájemné informo-
vanosti a spolupráce je pro zlepšení 
situace ve městě nezbytná. Schůzky 
se zúčastnili zástupci města, komise 
pro bezpečnost a prevenci krimina-
lity,  policie, městské policie, celníků, 
hasičů, úřadu práce, krajského úřadu 
Ústeckého kraje, odboru dopravy, od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Bílině i nezisko-
vých organizací Člověk v tísni a Most 
k naději.

vstup na hřiště a zeleň v okolí hřiště. 
Rekonstrukce se konají v rámci pro-
jektu s názvem ZŠ Za Chlumem, od-
borná učebna a bezbariérové řešení 
školy, registrační číslo projektu CZ.06.
4.59/0.0/0.0/16_075/0008936.
Práce na rekonstrukcích by se měly 
konat z větší části během letošních 
letních prázdnin. Výše dotace z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu prostřednictvím komunit-
ně vedeného místního rozvoje je na 
každý projekt 3,8 milionu korun. 

(pn)

12. DUBNA 2019

Pavlína Nevrlá
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Ztráty a nálezy - jak postupovat při ztrátě i nalezení věci

Ztratili jste klíče, brýle, batoh, mobilní 
telefon, peněženku a další? Nebo jste 
nějaké věci našli a nevíte, jak s nimi 
nejlépe naložit, komu je odevzdat? 
Obraťte se na Městský úřad Bílina - 
ztráty a nálezy.

Jak postupovat při ztrátě?

• Zda vaše ztracená věc byla odevzdá-
na na Městském úřadu Bílina, lze 
zjistit v seznamu ztrát a nálezů, který 
je veřejnosti přístupný na úřední des-

2. 5. 2019: parkoviště Litoměřická ul., č. p. 861 – 866, Sídliště Za Chlumem 
– parkoviště mezi bl. 10 a 11 parkoviště před KD Fontána
3. 5. 2019: Sídliště Za Chlumem - komunikace a parkoviště u bl. 2 včetně 
horní části a parkoviště u bl. č. 9
9. 5. 2019: Sídliště Za Chlumem – komunikace a parkoviště mezi bl. 6 a 7, 
parkoviště u bl. 8 parkoviště před č. p. 730 – 732
10. 5. 2019: Sídliště Za Chlumem – parkoviště u bl. 12 a parkoviště za bl. 1, 
parkoviště v ul. Litoměřická (nové)
16. 5. 2019: SUNN - komunikace a parkoviště od křižovatky Teplická po ha-
sičskou stanici, panelové sídliště - Antonína Sovy, parkoviště při ul. Teplická 
naproti u č. p. 602 a č. p. 603
17. 5. 2019: SUNN - komunikace a parkoviště pod bývalou školkou č. p. 
683 – 688, vnitřní parkoviště za bl. 8, panelové sídliště – M. Švabinského
23. 5. 2019: Studentská ul. od křižovatky Teplická po křižovatku SHD, 
Teplická ulice
24. 5. 2019: Pražské předměstí – ulice Aléská (od Alšovy po Bezejmennou), 
Kmochova, ulice Alšova (PP1), Jiráskova, Síbova, Tylova
30. 5. 2019: Pražské Předměstí – Aléská, Fügnerova - parkoviště u č. p. 254, 
255, 256

ce města či na webových stránkách 
(www.bilina.cz).
• Nebude-li pochybností o oprávnění 
věc užívat, bude nález po zjištění to-
tožnosti a zaplacení nákladů souvi-
sejících s opatrováním nalezené věci 
vrácen majiteli. Svoji ztracenou věc 
si majitel může vyzvednout na od-
boru správním a vnitřních věcí, od-
dělení evidence obyvatel, ohlašovna  
(dv. č. 108, Břežánská ul.).
• Ztráty a nálezy předává na městský 
úřad mimo občanů města i např. Poli-

cie ČR, Městská policie Bílina a České 
dráhy.
• Doba, po kterou se může vlastník 
věci přihlásit a věc si převzít, je občan-
ským zákoníkem stanovena na 3 roky 
od převzetí a zaevidování ztracené  
a nalezené věci.
Nalezené doklady - občanský průkaz, 
řidičský průkaz, technický průkaz  
k motorovému vozidlu a cestovní do-
klad se neprodleně postupují k další-
mu opatření na odbor správní a vnitř-
ních věcí nebo odbor dopravy.

Jak postupovat při nálezu?

Nalezené věci můžete odevzdat na 
odboru správním a vnitřních věcí, 
oddělení evidence obyvatel, ohlašov-
na (dv. č. 108, Břežánská ul.)

Kontakty: 

Jiřina Myslíková - 417 810 846,
myslikova@bilina.cz; 
Bc. Petra Koudelková - 417 810 845, 
koudelkova@bilina.cz

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 těchto hodinách:
 

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 odbru 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.

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.

Městské technické služby Bílina budou od začátku května provádět čištění komunikací a parkovacích ploch. Žádáme všechny řidiče, aby respektovali značení,  
a umožnili tak bezproblémový úklid města. K umístění dočasného značení je vydáno řádné rozhodnutí, a bude tak možné při jeho nerespektování vozidla odtáh-
nout. Uvedené termíny čištění v jednotlivých lokalitách jsou rámcové. Do konkrétních ulic bude vždy s týdenním předstihem umístěno značení.

Čištění bude probíhat v dopoledních hodinách a ulice budou uzavírány postup-
ně, aby bylo vždy možné vozidla odstavit v dosažitelné vzdálenosti.

Zjednodušený harmonogram:

Harmonogram čištění komunikací
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Iveta Richterová: Každá kronika 
je specifickým dílem konkrétního kronikáře

Déle než dva roky je kronikářkou 
města Iveta Richterová. Pod jejíma ru-
kama vzniká záznam z historie města 
pro další generace. Její pohled na sou-
časné události se stane očima čtenářů 
pro další stovky let. Jak dnes kroniky 
vznikají a že už pro čtenáře nezna-
menají nekonečné hledání ve starých 
knihách, o tom hovořila v následují-
cím rozhovoru.
 
Jak staré kroniky jsou nyní v Bílině 
k dispozici?
 
V archivu městského úřadu jsou ulo-
ženy kroniky od roku 1945. Po válce 
byl problém najít kronikáře, práce na 
poválečné kronice zahájil v roce 1950 
profesor Stanislav Chalupa, ten ale již 
v roce 1952 na funkci kronikáře re-
zignoval. Některé záznamy v kronice 
doplnil v roce 1953 učitel Miroslav 
Špůr, konečných prací se v roce 1960  
ujal pan Jan Štěpnička. Takže nejstar-
ší kronika, kterou na městě máme, je 
vlastně shrnutí let 1945 až 1960. Pan 
Štěpnička byl  kronikářem až do roku 
1976. Jeho kroniky byly pečlivě zpra-
cované, samozřejmě, že obsah byl po-
platný době, ale na výsledku bylo vi-
dět, že ho psaní skutečně bavilo. Dříve 
byly kroniky vedené trošku jinak, než 
je dnes píšu já, ale to je samozřejmé, 
vždy záleží na kronikáři, jakou formu 
si zvolí, a kronika je pak vlastně takové 
specifické dílo konkrétního kronikáře.
 
Jaký je tedy váš styl?
 
Kronika se v současné době píše elek-
tronicky, někdo ale může namítat, že 
ručně psané kroniky měly své kouzlo. 
Je to věc názoru, já považuji za hlavní 
výhodu to, že se můžu k textu kdykoli 
vrátit a upravit ho, což je podstatou mé 
práce. Pracuji totiž tak, že než kroniku 
uzavřu, neustále  zápisy upravuji, aby 
byly co nejvýstižnější, text se mi pro-
stě musí líbit. Další velkou výhodou 
elektronického zpracování je vkládání 
fotografií přímo do kroniky, což je u 
ručně psané kroniky komplikované, 
většinou se to řešilo přílohami, ve kte-
rých se fotografie lepily na archy papí-
ru. Při čtení pak bylo nutné fotografii 
dohledat, u elektronické podoby kro-
niky je fotografie součástí textu, což je 
pro čtenáře přehlednější.
 
Jak kronika vzniká?
 
Vedení kronik upravuje zákon o kro-
nikách, ten je ale dost obecný a struč-

ný. Existují různé metodiky, ty si však 
každý kronikář upravuje. Já na začát-
ku kroniky uvedu shrnutí událostí ve 
světě, v České republice a v Ústeckém 
kraji a pak se soustředím na Bílinu. V 
kronice jsou dále uvedeny obecní zá-
ležitosti (složení rady a zastupitelstva, 
základní informace o úřadu a o práci 
jednotlivých odborů). Následují kapi-
toly o hospodářském životě, výstavbě, 
dopravě, školství, životním prostředí, 
počasí a jiné. Pracuji na Odboru škol-
ství, kultury a sportu Městského úřa-
du Bílina, a z toho důvodu mám in-

formace o dění ve městě z první ruky, 
což je pro kronikáře velké plus.
 
Jak se kroniky ukládají?
 
Návrh konečné podoby schvaluje 
rada města, poté se kronika vytiskne 
a sváže. Na městském úřadě jsou ulo-
ženy ručně psané kroniky počínaje ro-
kem 1945, poslední ručně psaná kro-
nika je z roku 2003.  V loňském roce 
se podařila jejich digitalizace a nyní 
si je můžete prohlédnout na interne-
tových stránkách města. Vzhledem k 

tomu, že máme kroniky takto zacho-
vané, můžeme je předat k archivaci do 
okresního archivu, kde by měly být dle 
zákona o archivnictví uloženy.
 
Jak se kroniky digitalizují?
 
Pro digitalizaci jsme vybrali odbor-
nou firmu z Plané nad Lužnicí. Tato 
firma používá pro skenování histo-
rických dokumentů technologii, která 
je šetrná k originálu. Každá strana se 
skenuje samostatně, práce musí být 
velmi opatrná, aby nedošlo k poško-
zení při manipulaci.
 
V digitální podobě jsou tedy 
už všechny kroniky?
 
To jistě ne, existují ještě kroniky starší 
roku 1945, ty jsou buď ve Státním ob-
lastním archivu v Litoměřicích, nebo 
ve Státním okresním archivu v Tepli-
cích.
 
V začátcích vaší činnosti jste 
se zabývala tříděním starých 
fotografií. Kolik jich bylo a proč 
bylo utřídění zapotřebí?
 
V archivu městského úřadu bylo ulo-
ženo poměrně velké množství foto-
grafií, ty bylo nutné  roztřídit a sepsat 
jejich seznam. S takto utříděnými fo-
tografiemi lze snadněji pracovat, což 
se osvědčilo hlavně při přípravě knihy 
o Bílině.
 
Čekalo na vás nějaké překvapení?
 
Ano, našla jsem fotografie bez popis-
ků a názvů. U některých se podařilo 
určit, co je na nich zachyceno, u někte-
rých stále pátráme. Jako příklad mohu 
uvést fotografie z předávání čestného 
občanství města Bíliny, které bylo udě-
leno v roce 1936 prezidentu Edvardu 
Benešovi. Diplom o občanství si pře-
vzal osobně z rukou starosty Bíliny 
W. Smetany na Pražském hradě. V 
příštích číslech Bílinského zpravodaje 
bych chtěla některé zajímavé fotogra-
fie uveřejnit a vyzvat pamětníky, aby 
pomohli při pátrání po jejich půvo-
du. Čas od času přijde na úřad někdo, 
kdo má zajímavé staré fotografie nebo 
pohlednice, za takové poklady jsme 
velice vděční a pokud nám dá vlastník 
souhlas, pořídíme si kopii, a rozšíří-
me tak náš obrazový archiv. Výborná 
spolupráce s bílinskými pamětníky 
byla i při organizaci výstavy o Bílině 
v loňském roce. Sešla se nám opravdu 
spousta zajímavých exponátů, právě 
proto měla výstava tak velký úspěch. 
Jak je vidět, lidé mají o historii svého 
města zájem, a to mě jako kronikáře, 
těší. 

Pavlína Nevrlá
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Angličtinu se děti učí s rodilým mluvčím

Přehlídka trofejí spárkaté zvěře

PŘIVÍTÁNÍ JARA SE OPĚT PODAŘILO

V hostomické základní škole se ko-
naly v rámci výuky anglického jazyka 
na druhém stupni konverzační hodi-
ny za přítomnosti rodilého mluvčího 
Josepha Allena Beattie. Znamená to 
velkou změnu ve způsobu přípravy 
a stylu výuky našich žáků, která se 
zaměřuje na reálné používání tohoto 
jazyka v praxi. Největším přínosem je 
zejména poslechová část s porozumě-
ním a odstraňování určitého komuni-
kačního psychického bloku při styku 
s cizincem, mluvícím anglicky. Výše 
uvedený učitel má pedagogické vzdě-
lání a je věkově blízký našim žákům, 
což jim určitě usnadňuje orientaci 
v nově nastaveném způsobu výuky. 

V oblasti správní působnosti Měst-
ského úřadu Bílina, odboru staveb-
ní ho úřadu a životního prostředí se 
myslivecky hospodaří v sedmi honit-
bách, v kterých se myslivecky obhos-
podařuje především zvěř jelení, dančí, 
mufloní, srnčí, černá (divoká prasata), 
bažantí a zaječí. Jako každý rok k 31. 
březnu uživatelé honiteb (myslivecká 

Uběhl rok a turisté se sešli na tra-
diční vycházce do přírody, a to na 
každoročním výšlapu na Milešovku, 
nejvyšší horu Českého středohoří, do 
výšky 837 metrů nad mořem. Oficiál-
ně je letošní výšlap veden současným 
výborem jako 38. ročník, ale původní 
členové, turisté TJ Lokomotiva Tepli-
ce, zdolávali tento kopeček již daleko 
dříve.
Zúčastnilo se celkem 123 lidí. Počasí 
bylo přímo ideální, takové turisté již 
léta na Milešovce nezažili. Kde jsou 
často vzpomínané sněhové břečky, 
kluzký terén a mrazík na vrcholku. 
Letos již byli téměř všichni svlečení 
do oděvů s krátkými rukávy a řádně 
propoceni. Nikdo také na vrcholku 
nikam nespěchal a restaurace měly 
jistě dobré tržby. Někteří se dokonce 
opalovali. Pěkný výhled do okolí z 
Milešovky na všechny strany na slun-
cem osvětlené, poněkud však více v 
oparu skryté teplické údolí, celé Kruš-
né hory i jih Středohoří byl odměnou 

Dohodli jsme se s ním na dlouhodobé 
spolupráci, takže předpokládám, že u 
nás bude pokračovat i v následujícím 
školním roce 2019/20. Toto považuji 
za velký přínos žákům studujícím an-
glický jazyk, který je v mnohých čes-
kých školách nedostupný.
Ve spolupráci s Přírodovědnou fa-
kultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem v rámci projektu Podpora 
rozvíjení informatického myšlení má 
naše škola možnost při výuce infor-
matiky využívat stavebnice LEGO 
Minstorms EV3. Žákům 2. stupně je 
tak dána možnost vytvořit si a ovlá-
dat své vlastní robotické LEGO tvory, 
vozidla, stroje a nejrůznější vynálezy. 

sdružení, lovecké společnosti apod.) 
bilancují hospodaření v honitbách 
za uplynulé myslivecké období, je-
hož součástí je i provedení posouzení 
oprávněnosti odstřelu jednotlivých 
kusů trofejové zvěře.
V této souvislosti zveme na tradiční 
chovatelskou přehlídku trofejí zvěře 
ulovené v mysliveckém období roku 

za namáhavý pochod. Důkazem pak 
bylo pořízení nádherných fotek na 
památku i na pochlubení.
Trasy byly již klasicky zvoleny od 12 
do 36 kilometrů. Na tu delší trasu se 
bohužel přihlásil a vyrazil pouze je-
den manželský pár, a to až z Rychnova 
nad Kněžnou. Naopak na šestadvace-
tikilometrovou trasu se vydalo pěšky 
12 turistů, kteří reprezentovali Prahu, 
Dobříš, Loděnice, Havlíčkův Brod, 
Karlovy Vary a další města. Z Teplic-
ka vyrazili pouze dva turisté. Osm-
náct kilometrů absolvovalo 30 lidí z 
Teplicka a na 12 kilometrů vyrazilo 
79 turistů, mezi nimiž bylo i 32 dětí. 
Všichni, kteří výlet poctivě odchodili, 
byli spokojeni. Někteří se spolu blíže 
seznámili, většina si pořídila množ-
ství fotografií na památku, všichni se 
dobře pobavili, a hlavně udělali hod-
ně pro své vlastní tělo, což není vůbec 
zanedbatelné.

Ing. Alois Kittl, předseda
Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice

Zábavnou formou se seznamují s 
principy základů programování a své 
LEGO výtvory mohou rozpohybovat.
Pro nejmladší žáky 1. stupně škola za-
koupila elektronické včelky Bee-Bot 
a edukační hry Scottie Go! Včelky 
Bee-Bot jsou výbornou pomůckou 
pro pochopení základů programová-
ní u nejmladších žáků. Pomocí tlačí-
tek žáci včelky naprogramují k jejich 
přemístění a zábavnou formou je 
využívají napříč všemi vyučovacími 
předměty.
Desková hra Scottie Go§ společně  
s multimediální aplikací je také ře-
šením pro výuku programování pro 
žáky 1. stupně, avšak se zvládnutím 

2018, nejen v naší působnosti, ale v 
celém bývalém okrese Teplice, která 
bude slavnostně zahájena v sobotu 11. 
května 2019 v 9.30 hodin v prostorách 
restaurace Koruna v obci Hrob, Míro-
vé nám. č. p. 78.
Expozice bude otevřena pro myslivce, 
příznivce přírody a návštěvníky z řad 
široké veřejnosti 11. května od 9.30 

čtenářské dovednosti. Nutí žáky řešit 
různé problémy, tvořivě myslet, spo-
lupracovat a rozvíjet si algoritmic-
kou intuici. Pomocí programovacího 
jazyku Scratch a příkazových karet 
ve správném pořadí plní nejrůznější 
úkoly.
Pomocí těchto her škola žákům po-
máhá proniknout do světa progra-
mování, což je v digitální gramotnosti 
řazeno mezi podstatné dovednosti 
pro život v 21. století.

Mgr. Aleš Žák
ředitel ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice

do 17 hodin nebo 12. května od 9 do 
12 hodin. Návštěvníci se tak mohou 
seznámit s výsledky mysliveckého 
hospodaření, které je ukázkou chova-
telské úrovně v celém bývalém okrese 
Teplice.

Jiří Vaník
referent pro myslivost

oddělení životního prostředí
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Žáci střední školy 
představí své grafiky

Jan Čenský sehrál  
v Bílině dvojroli

Výstavní síň U Kostela zaplnily gra-
fiky žáků Střední odborné školy Lit-
vínov - Hamr. Výstava představuje 
průřez tvorbou žáků a návštěvník 
bude procházet instalací jednotli-
vými ročníky od prvního po čtvrtý. 
“Témat se na výstavě objeví více v 
rámci jednotlivých bloků, napří-
klad Rostlinotvor, což jsou autor-
ské omalovánky vytvořené žáky  
1. ročníku v minulém roce po návště-
vě Botanické zahrady v Teplicích, dále 
blok Oděv jako výtvarný objekt z pa-
píru od žáků 4. ročníku či klauzurní 
práce 3. ročníku zaměřená na vizuální 
styl folklorního festivalu a podobně,” 
uvedla učitelka Eva Pírová.
Vystavované práce vznikaly v obdo-

Divadelní představení anglické kome-
die Polib tetičku pobavilo publikum. 
Skvělý výkon Jana Čenského v hlavní 
dvojroli, milostný příběh končící ha-

ppyendem, brilantní humor. Ze záku-
lisí vzkázal Jan Čenský, že je v Bílině 
skvělé publikum. 

(red)

bí posledních dvou let ve výuce od-
borných předmětů či jako ročníkové 
práce v minulém roce. “Bude k vi-
dění i proces tvorby od prvních skic  
k finálnímu produktu, užití grafických 
technik, práce s materiálem, grafická 
práce či mezioborová spolupráce na 
naší škole,” doplnila učitelka.
Jednotlivé práce se liší nejen z hlediska 
daného tématu, ale i různými typy po-
užitých médií a forem - na výstavě mů-
žete vidět kresbu, grafiku, objekt, mal-
bu, fotografii. Celá výstava je tedy dosti 
rozmanitá. Je zajímavá i způsobem in-
stalace a tím, jak pracuje s prostorem.  
Může být zajímavou i pro případné 
uchazeče studia grafického designu. 

(red)

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Desítky dětí recitovaly v městském divadle

V městském divadle se uskutečnil 
dvaadvacátý ročník recitační čás-
ti soutěže Bořeňská čarodějnice.  
V porotě usedl zakladatel soutěže  
a divadelní režisér Svatopluk Vašut, 
učitelka historicky prvního vítěze 
Ivana Pitková, několikanásobný vítěz 
soutěže Ondřej Kvěch a herečka Ivana 
Turusová, která celou soutěž uvedla 
recitací povídky Diamantové očko od 
Bohumila Hrabala. 
Celkem se zúčastnilo více než sedm 
desítek dětí z mateřských, základních 
i středních škol. “Soutěž, kterou vel-
mi dobře organizuje Kulturní cent-
rum Bílina, pomáhá kultivovat život  
ve městě. V současné době podle 
mého názoru pedagogové ve většině 
případů vhodně vybírají texty pro své 
děti, jsou tací, kteří mají skvělé recitá-
tory řadu let po sobě. Jsem velmi rád,  
že mohu být součástí poroty této 
soutěže,” uvedl zakladatel soutěže 

děti si vyzkoušely recitaci a hezky si 
své velmi dětské výkony na jevišti 
užívaly, konferenciér jim při přícho-
du pomáhal a dodával jim odvahy.  
Ten musel mezi jednotlivými kate-

Svatopluk Vašut. Návštěvník sou-
těže Pavel Pátek kladně hodnotil 
výkony nejmenších dětí a nejstar-
ších. Ostatním vytkl hlavně nedo-
statečnou připravenost. “Nejmenší 

goriemi i dost improvizovat, neboť 
porota jednala poněkud zdlouhavě. 
Poté už přicházeli soutěžit žáci základ-
ních škol a začaly se objevovat známé 
potíže - nevhodně k věku recitátora 
vybraný text, chvátání, odříkání textu.  
Do soutěže dokonce přijdou i děti, 
jimž se musí text napovídat, jinak 
by recitaci nedokončily. Naštěstí se  
i zde objevily dobré recitátorské výstu-
py,” zhodnotil s tím, že s kategoriemi 
starších se výkony více a více lepšily. 
“Čím přicházely další a další katego-
rie, tím se výkony žáků škol stávaly 
lepšími a zhruba od dvanáctiletých 
dětí výše jsme v hledišti zažili i velmi 
pěkné přednesy poezie. V kategorii 
nejstarších žáků již zazněly skutečně 
velmi dobré výkony a my diváci jsme 
si mohli vychutnat skvělé pocity z vý-
borné recitace,” dodal. 

 (pn)

0. kategorie jednotlivci (nepostupová)
1. Veronika Vaculínová – MŠ Aléská
2. Ema Skřivánková – MŠ Aléská
3.Theodora Deáková - MŠ Čapkova

0. kategorie soubory (nepostupová)
1. MŠ Aléská – Kamarádi
2. MŠ Žižkovo údolí – Koťata
3. MŠ Síbova – Agáta Kalabzová, Klára 
Türbová

0. kategorie jednotlivci (postupová)
1. Karla Křížová – ZŠ Za Chlumem

2. Anna Jandová – ZŠ Aléská
3. Christian Poncer – ZŠ Lidická

0. kategorie soubory (postupující)
Pamětní list – Oliver Slačík, Patrik Gaži 
– ZŠ Aléská

1. kategorie jednotlivci (postupující)
1. Viktorie Jurcová – ZŠ Aléská
2. Lucie Hudáková – ZŠ Aléská
3. Johanka Ziegelheimová – ZŠ Lidická
3. Vít Novotný – ZŠ Lidická
Čestné uznání – Lucie Pýchová

2. kategorie jednotlivci (postupující)
1. Karel Mojžíš – ZŠ Za Chlumem
2. Veronika Zábranská – ZŠ Za Chlu   
mem
3. Věra Křížová – ZŠ Za Chlumem
3. Kristýna Benešová – ZŠ Hostomice

2. kategorie soubory (postupující)
1. Rakašová, Stejskalová, Brandtnero-
vá, Vraný, Sychrová

3. kategorie jednotlivci (postupová)
1. Jan Svoboda – ZŠ Za Chlumem

2. Barbora Kuglerová – ZŠ Za Chlumem
2. Eliška Budajová – Gymnázium Bílina
3. Kateřina Holečková – Gymnázium 
Bílina

4. kategorie jednotlivci (postupující)
1. Lucie Lovičová - ZŠ Za Chlumem
2. Linda Dang Thao Linh - ZŠ Za Chlu-
mem
3. Filip Novotný - Gymnázium Bílina

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
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Ředitel muzea bude přednášet o letecké bitvě

Půjčte si zjara semínka, na podzim je vrátíte

Romantické obrazy 
v galerii vystřídají lokomotivy

Městská knihovna Bílina srdečně zve 
na přednášku s názvem Letecká bitva 
nad Krušnohořím 11. 9. 1944. Přilé-
havý název již určuje téma první dub-
nové přednášky. Přednášet bude Jan 
Zdiarský, ředitel Muzea letecké bitvy 
nad Krušnohořím v obci Kovářská 
v Krušných horách. Přednášející se 
s námi podělí o výsledky svého více 
než pětatřicetiletého odkrývání histo-
rie největší letecké bitvy nad územím 

V Městské knihovně Bílina začala 
fungovat Semínkovna. Mantra „Vstá-
vej, semínko, holala!“ věrně provází 
každého zahrádkáře. Je to platný a 
neohraný evergreen, který se ozývá 
především v těchto jarních dnech. 
Navíc  lze konstatovat, že počasí zve 

Přírodní scenérie, portréty nebo zá-
tiší, to je nevyhraněný styl malířky 
Nadezhdy Ljaško, která pochází z Ka-
zachstánu, ale dlouhodobě žije a pra-
cuje v Bílině. Výstavu s názvem Pod 
širým nebem mohli lidé shlédnout 
v Galerii Pod Věží. „Obrazy maluji 
pouze olejovými barvami, spíše než 
techniky měním styl malby podle 
motivu,“ prozradila během vernisáže 
Nadezhda Ljaško. 

Není nad páru

Přírodu v dubnu v galerii vystřídala 
pára. Síla a krása párových lokomotiv 
zaujala kladenského fotografa Luboše 
Kozlera. „S focením parních lokomo-
tiv jsem začal zhruba v roce 2007, po 

České republiky z pohledu obou bo-
jujících stran - americké 8th USAAF 
a německé Luftwaffe.
Přednáška se uskuteční v úterý  
16. 4. 2019, od 17 do 18.30 v klubovně 
městské knihovny. Na akci bude pří-
tomen fotograf. Akce je zdarma.

Alena Hubáčková
MěK Bílina

na zahrádky a nutí každého zahrád-
káře usilovně přemýšlet o tom, co le-
tos ještě zaseje. 
Městská knihovna Bílina pro vás 
připravila službu, která si dává za cíl 
vytvořit, podpořit či rozšířit komuni-
tu nadšených zahrádkářů, kteří jsou 

návštěvě muzea v Lužné u Rakov-
níka,“ řekl fotograf s tím, že pára ho 
doslova fascinuje jako forma energie. 
„Líbí se mi staré parní lokomotivy, je-
jich krása a kontrast oproti dnešním 
technologiím.“
Výstava je koncipována tak, že se Lu-
boš Kozler vyvaroval všech moder-
ních prvků nebo objektů dnešní doby. 
„Snažil jsem se zachovat původní 
atmosféru doby. Výstava obsahuje 
opravdový výběr fotografií za pře-
dešlé dva roky, je to cesta neustálého  
a nikdy nekončícího objevování,“ po-
psal fotograf.

Překážky výhodou

Luboš Kozler se také potýkal s dyna-
mikou fotografie, která mu zpočátku 
dělala trochu problémy. „Spousta 
fotografií se nepovedla buď vlivem 
špatného nastavení fotoaparátu, nebo 
špatné kompozice, která by zvýrazni-
la charakter tématu. Vůbec nejnároč-
nější bylo pro mě vyjádření pohybu 
a dynamiky.“ Právě na detaily staré 
techniky se snažil více zaměřit, takže 
výstavu tvoří především černobílá 
kompozice fotografií. Luboš Kozler 
se nevyhýbá i jiným tématům, jako je 
street photo, krajina, příroda, archi-
tektura nebo portrét.

(lam)

ochotni sdílet své osivo s ostatními 
zahrádkáři, jsou ochotni nezištně 
se podělit a sdílet touto cestou svoje 
pěstitelské úspěchy. Zcela praktic-
ky by měl projekt fungovat tak, že si 
vyzvednete si v Semínkovně osivo. 
Semínka zasejete na vhodné stanovi-
ště a pak z vitálních rostlin semínka 
odeberete a vrátíte je zpět do Semín-
kovny, aby posloužily v příští sezóně 
dalšímu nadšenému zahrádkáři.
Veškeré informace naleznete na na-
šich webových stránkách. Dočtete se 
zde o pravidlech Semínkovny a nalez-

nete aktuální seznam semínek.

Hledáme dárce

Jestliže se chcete zapojit do tohoto 
projektu a sdílet své semínka, přineste 
osivo do centrální knihovny. Sáčky s 
osivem popište. Nezapomeňte uvést 
název odrůdy, vzrůst rostliny, místo a 
rok sklizně.

Alena Hubáčková
MěK Bílina

Foto: archiv Ing. Jana Zdiarského, Ph.D.
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JÁRA CIMRMAN 
VYPRODAL DIVADLO
DO POSLEDNÍHO MÍSTA
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Foto: M. Aubrechtová 
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Děti popřály babičkám

Rumbakoule si muzikanti vyrobili

Děti ptáčkům vyčistily budky

Předškoláci bruslili s trenéry hokeje

Kočárky zaujaly 
malé návštěvníky výstavy

Děti z MŠ Žižkovo údolí se vydaly popřát babičkám z LDN Bílina  
k Mezinárodnímu dni žen. Předvedly krátké pásmo písniček, básni-
ček, taneček a pohádku. Předaly drobný dáreček a hlavně všechny 
moc potěšily.

MŠ Žižkovo údolí

Děti z MŠ Síbova si samy vyráběly hudební nástroje. Nejdříve si 
ruličky pomalovaly, potom sešily, naplnily těstovinami, čočkou, 
cizrnou, hrachem či rýží, opět sešily a hudební nástroj byl na světě 
- dětská rumbakoule. Všem se práce podařila a s chutí si společně 
zahrály.
 

Růžičková Eliška, učitelka MŠ

Mateřská škola Aléská se zúčastnila vel-
mi milé a zajímavé akce, kterou pořádala 
poliklinika v Bílině - Čištění ptačích bu-
dek. Děti mohly vidět, z čeho si ptáci v 
budkách hnízda tvoří, jak vypadají jejich 
vajíčka i pozorovat jejich samotné oby-
vatele. Samy si mohly vyzkoušet vylézt 
po štaflích a budku vyčistit. Chtěli by-
chom touto cestou všem pořadatelům 
poděkovat, zejména panu P. Raisovi za 
jeho zajímavé povídání o životě ptáků.

Radana Šebková, 
MŠ Aléská

Děti z MŠ Žižkovo údolí se vypravily na zimní stadion, kde využi-
ly možnosti dopoledního bruslení s výukou bruslení pod vedením 
trenérů HC Draci Bílina. Bylo to moc prima. Už teď se těšíme na 
další spolupráci.

MŠ Žižkovo údolí

Děti z Mateřské školy Síbova ze třídy Soviček si prohlédly výstavu 
kočárků v Galerii Pod věží. Překvapily je různé tvary, barvy. Také 
hračky z doby minulé. Výstava se jim moc líbila.
 

Učitelky MŠ
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Chlumští sedmáci natáčeli Zprávičky
Televize ve vaší škole je workshop 
mediální výchovy, při kterém si sed-
máci ze Základní školy Za Chlumem 
vyzkoušeli práci novinářů. V březnu 
navštívili redaktoři České televize  
i se svojí technikou naši školu, a tak 
si žáci mohli vyzkoušet jejich práci. 
Tématem televizní reportáže, kterou 
dostali za úkol připravit a natočit, 
byla hodina ICT v pátém ročníku, 
kde paní učitelka Renata Mojžíšová 
dětem představila nově zaváděnou 
didaktickou pomůcku, tzv. ozoboty.
Během workshopu sedmáci prošli 
všemi základními fázemi přípravy  
a natáčení televizní reportáže – zkusili 
si pokládat otázky na tiskové konfe-
renci a zároveň zaznamenat odpo-
vědi, naučili se psát průvodní slovo  

k televizní reportáži, natočili záběry 
z hodiny ICT, a dokonce si zahráli na 
televizní moderátory a namluvili ko-
mentář.
Na závěr shrnuli vše, co se naučili,  
a Kuba Voříšek, rozhlasový a televizní 
moderátor, jim rozdal podepsané fo-
tografie.
Workshop byl ze strany redaktorů 
České televize výborně připraven, 
práce bylo opravdu hodně, ale díky je-
jich profesionálnímu vedení naši žáci 
vše zvládli na jedničku. Jejich reportáž 
pak večer Česká televize odvysílala  
na Déčku v pořadu Zprávičky.

Mgr. Andrea Pavlíčková
ZŠ Za Chlumem

Koťata se podívala do školy

Spolužáky učí pracovat s ozoboty

Děti ze třídy Koťat z Mateřské školy Žižkovo údolí se před zápisem do  
1. třídy šly podívat do ZŠ Lidická. Prohlédly si školní družinu, tělo-
cvičnu, počítačovou učebnu. Také navštívily své kamarády, kteří již do  
1. třídy chodí. Ve škole se líbilo a teď už jen k zápisu. 

MŠ Žižkovo údolí

Žáci, kteří navštěvují kroužek konstrukce a designu a mediální výcho-
vy, seznámili své mladší spolužáky z 1. až 4.ročníku v rámci školního 
projektu se základy práce s ozoboty. Představili jim tyto malé robotické 
hračky, které pracují na principu barevných kódů.
Děti v jednotlivých třídách měly možnost ve skupinkách za asistence 
starších žáků vytvářet dráhy pro ozoboty s barevnými příkazovými kódy, 
které měnily jejich rychlost, směr nebo formu pohybu. Tímto způsobem 
se žáci učili základům jednoduchého programování. Všem se ukázkové 
hodiny moc líbily a rádi by si je zopakovali. 
Starší žáci si pro ně připravují další zajímavé náměty. Kromě ozobotů, 
které ve škole máme k dispozici, bychom chtěli v blízké době dětem 
pořídit i blue–boty, se kterými se naši učitelé seznámili v rámci ukázek 
robotiky na ZŠ Aléská, která je v rámci projektu IKAP digitálním centrem 
a má různé robotické pomůcky dlouhodobě zapůjčené. Všechny tyto ak-
tivity probíhají cíleně v rámci rozvoje informatického myšlení žáků.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

Housky provoněly školku

Vystoupení odměnili potleskem

Pekař peče housky, uštipuje kousky, pekařka mu pomáhá, uštipují 
oba dva. To si povídaly děti z MŠ Síbova ze třídy Včeliček. Společ-
ně s učitelkami si připravily těsto, pak každý dostal svůj díl a už 
tvořily houstičky. Potřely je vajíčkem, posypaly je solí, kmínem a 
požádaly kuchařku, aby jim je upekla. Když se vrátily z vycházky, 
celá školka voněla. A jak byly dobré!                              Učitelky MŠ

Skupinka dětí z Mateřské školy Čapkova přednesla v Kulturním 
domě Fontána pásmo lidových písní, tanečků a básniček věnované 
všem ženám k jejich významnému svátku. Děti ze třídy Motýlků 
svým vystoupením přispěly k dobré náladě všech přítomných a 
sklidily zasloužený potlesk. Děkujeme rodičům za pomoc při do-
provodu na akci.                                                                                MŠ Čapkova
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Děti z družiny si prohlédly myslivnu

Celý podzim děti ze školní družiny ZŠ Aléská sbíraly kaštany, žaludy a sušily 
pečivo.
Za odměnu je členové Mysliveckého sdružení Bořeň Bílina pozvali na ná-
vštěvu myslivny. Při poutavém vyprávění pana Edelmanna se děti dozvědě-
ly mnoho zajímavých informací o lesní zvěři, jejím životě a chování. Děti si 
mohly důkladně prohlédnout trofeje. Vrcholem odpoledne byl závěrečný kvíz 
a ukázka střelby. Mnohokrát děkujeme za spolupráci a těšíme se na příště. 

Školní družina, ZŠ Aléská

Delfínci objevují smysly

O lidském těle si v Mateřské škole Švabinského povídáme docela čas-
to. Také jsme začali objevovat tajemný svět pěti smyslů. Už víme, jak 
důležitý je hmat,sluch,zrak, co mají na starosti naše zvědavé nosíky a 
kolik chutí můžeme rozeznat. Vyzkoušeli jsme si, jak náročné to mají 
slepci a jak důležitá je pomoc lidského i zvířecího kamaráda.

Iveta Koželuhová, učitelka MŠ

Výukové programy – sdílené vzdělávání formálních a neformálních pedagogů
Dům dětí a mládeže Bílina je spolu se 
Základní školou Aléská a Mateřskou 
školou Čapkova v Bílině jednou z 
dvanácti skupin, které v naší republice 
vytvářejí, ověřují a hodnotí společně 
vytvářené výukové programy v rámci 
Operačního programu Výzkum, vý-
voj a vzdělávání. Prvním ověřovaným 
programem je Zapomenuté řemeslo 
– mlynář. 
Staré řemeslo jsme nejprve objevova-
li společně se ZŠ Aléská, pokračovat 
budeme s MŠ Čapkova. Děti v prů-
běhu celého programu získají základ-
ní povědomí o starém mlynářském 
řemesle, poznají druhy obilí i druhy 
mouky, pečou koláče a preclíky, zdobí 
si mlynářskou zástěru. Mlynáři pat-
řili k nejzdatnějším a nejchytřejším 
lidem, a proto si děti zkouší jízdu s 

trakařem a vědomostní kvízy, staví 
funkční modely vodního mlýnku.  
V každém mlýně se slavily Velikono-
ce, a tak si i děti dekorují vejce a se-
znamují se s jejich tradicemi. Součástí 
programu je výlet do blízkého histo-

rického mlýna, kde si děti prohlédnou 
jeho stavební části, mlecí zařízení, do-
bové vybavení a uvidí mletí obilí. 
Programy jsou mírně odlišné – jsou 
zpracovány ve třech věkových modi-
fikacích. První je zpracován pro ma-

teřskou školu, druhý pro 1. a 2. třídu 
a třetí pro 3. až 5. třídu ZŠ. V období 
od března do května se jich zúčastní 
stovka dětí ze základní školy a čtyřicet 
dětí z mateřské školy. Programy jsou 
pro děti bezplatné - vše je hrazeno z 
výše uvedeného projektu.
Moc děkujeme za spolupráci prvním 
dvěma třídám, které doprovázela paní 
učitelka Šárka Šilingová a paní učitel-
ka Gabriela Grossmanová - byly i s 
dětmi úžasné a moc dobře se nám s 
nimi spolupracovalo. Už se těšíme na 
další třídy!
Na závěr letošního roku připravujeme 
druhý z programů – Vánoční tradice 
v Čechách.

Krista Sýkorová
ředitelka DDM

ZÁPISY DO BÍLINSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL A JESLÍ
 

Zápis dětí do všech mateřských škol v Bílině se bude konat 13. 5. 2019 od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin.
             

Zápis dětí do Jeslí Žižkovo údolí Bílina se bude konat 14. 5. 2019 od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin.

Do jeslí jsou přijímány děti od 18 měsíců věku dítěte. Rodiče se dostaví do mateřské školy se svým dítětem 
a při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

 
Podrobné informace na www.stránkách jednotlivých mateřských škol:   
MŠ M. Švabinského 664 - ředitelství: 417 821 067, www.msbilina.cz

MŠ A. Sovy 668 - odloučené pracoviště: 417 534 436, www.msbilina.cz
MŠ Čapkova 869 - ředitelství: 417 823 580, www.mscapkovabilina.cz

MŠ Za Chlumem 818 - odloučené pracoviště: 417 823 681, www.mscapkovabilina.cz
MŠ Síbova 332 - ředitelství: 417 823 860, www.ms-bilina.cz

MŠ Žižkovo údolí 275 - odloučené pracoviště: 417 823 883, www.ms-bilina.cz
MŠ Aléská 264 - odloučené pracoviště, kancelář ředitelky: 417 829 128, www.ms-bilina.cz

Jesle Žižkovo údolí: 417 823 883, www.ms-bilina.cz
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Bílinou prošel masopustní průvod

Hru na dechové nástroje zvládnou i malé děti, 
později mohou vystupovat s orchestrem

Začátkem března prošel Bílinou vese-
lý a barevný masopustní průvod. Akci 
pořádala organizace Člověk v tísni ve 
spolupráci s dalšími partnery s myš-
lenkou oživit tradiční masopusty. 
Masopustní veselí doprovázelo Diva-
dlo v pytli s písničkami a úžasnými 
kostýmy. Reakce okolí byly pozitiv-
ní a účast byla nad očekávání vyso-
ká. Zúčastnily se děti s rodiči nejen  
z nízkoprahového klubu eNcéčko,  
ale i senioři z klubu důchodců a His-
torický spolek Bílina, který k ukonče-
ní našeho Masopustu propůjčil pro-
story starého Pivovaru. 
Masopustní veselí bylo v Pivovaru 
ukončeno symbolickým spálením 
basy, pro všechny bylo připraveno 
malé občerstvení, tancovačka a maso-
pustní štěstí.

Hru na dechové nástroje vyučuje 
na Základní umělecké škole v Bíli-
ně Zbyněk Prokop. Děti se pod jeho 
vedením učí hrát na saxofon, klarinet 
nebo zobcovou flétnu. Pro který ná-
stroj se rozhodnou, je na nich. “Vět-
šinou děti začínají v přípravce, tam 
se seznámí s různými nástroji a na 
základě své volby se rozhodnou. Při 
učení hry na zobcovou flétnu nebývá 
problém, u saxofonu a klarinetu by 
dítě mělo být dostatečně fyzicky vy-
spělé, protože se jedná o těžší nástroje 
a také musí dosáhnout prsty na klap-
ky nebo dírky,” vysvětlil učitel.
Ideální je, pokud dítě začne hrou na 
zobcovou flétnu, kde se naučí správně 

Velký dík patří všem zúčastněným  
a také PČR, Městské policii v Bílině  
a asistentům prevence krimina-
lity, dále cukrárně Větrník, His-
torickému spolku města Bíliny a 

dýchat, a poté může přejít na klarinet 
nebo saxofon. “Není to však podmín-
kou, šikovné děti mohou začít hrát na 
vybraný nástroj rovnou,” doplnil Zby-
něk Prokop.

Divadlu v pytli za skvělou show. 
Organizace Člověk v tísni pořádá 
pro bílinskou veřejnost i další akce.  
V minulosti to byla například Soused-
ská slavnost, workshop jógy, fitness 

Nejčastějším úskalím hry na dechové 
nástroje je tvorba tónu a udržení ryt-
mu. “To bývá nejtěžší naučit, pokud 
to již v sobě dítě nemá. Ve vyšších 
ročnících by měly mít děti již zaži-

seminář a mnoho dalších zábavných  
i vzdělávacích akcí. “V dubnu budeme 
pořádat workshop zdobení vajíček  
a přednášku o Španělsku s ochutnáv-
kou tamních tradičních jídel. Všech-
ny naše akce jsou určené pro širokou 
veřejnost, lidé se nemusí objednávat, 
stačí když přijdou s dobrou náladou,” 
uvedl Vít Kučera, ředitel pobočky 
Ústeckého kraje organizace Člověk  
v tísni v tísni. Velmi zajímavou akcí 
pro veřejnost bude filmový festival do-
kumentů o lidských právech, který se  
v budově organizace bude konat od 
3. do 7. června a nabídne filmy roz-
ličných témat, které zaujmou diváky 
a podpoří vzdělávání dětí na základ-
ních školách. 

té správné rytmické cítění a jistotu v 
tónu, protože začínají hrát v orchestru 
a každý mladý hudebník se musí dr-
žet svého partu,” uvedl učitel.
Základní umělecká škola do výuky 
dechových nástrojů stále přijímá nové 
hudebníky. Rodiče dítě přihlásí u ře-
ditele školy, učitel vyzkouší, zda má 
k učení vlohy a pak se dohodnou na 
termínu výukových hodin přímo s 
učitelem.
Děti hrající na hudební nástroje zhru-
ba ve čtvrtém ročníku začínají hrát s 
orchestrem Billi Band, s tím vystupují 
například při ZUŠ Open, na měst-
ských akcích, ale třeba i v zahraničí.

(pn)

Útulek Jimlín Teplické kočky 

King
kříženec lhasa-apso a jack russel terier, asi 4 roky starý pes, váha při pří-
jmu 7 kg, v kohoutku cca 39 cm. King je miloučký, mladý psík, který je 
vzhledem ke své blízké minulosti k lidem zpočátku opatrnější. Na vodítku 
chodí velmi dobře.

Pegy 
kříženec německého pinče, asi 4-5 let stará fena, váha při příjmu 10 kg,  
v kohoutku cca 39 cm. Pegy je klidná psí holka, která je k lidem přátelská, 
a je velmi ráda za každé lidské pohlazení. Na vodítku chodí velmi dobře.

Mona
kříženec německého ovčáka, asi 10 let stará fena, váha při příjmu 29.5 kg, 
v kohoutku cca 55 cm, obroušené zuby, kastrovaná, po operaci sleziny. 
Mona je správná aktivní babča, která hledá na stará kolena spřízněnou 
duši, která se jí ujme a prožije s ní krásné chvíle do konce jejího života.

Carin
německý ovčák, asi 8-10 let stará fena, váha při příjmu 32 kg, v kohoutku 
cca 64 cm, nečitelné tetování. Carin je starší, vitální psí babča, která stále 
velmi miluje pohyb a ani delší procházkou nepohrdne. 

Kamilka
Kamilka spadla do obří jámy, odkud ji zachra-
ňovali hasiči. Kamilka je ale docela v dobrém 
stavu. Potřebuje socializaci. Odčervena, odble-
šena, očkována, kastrována.

Sabina
Kočička nalezena v Bílině. Mazlivá. Po kastraci 
může do adopce. Odčervena, odblešena, čipo-
vána, očkována. Testy FIV a FELV negativní. 
Čeká ji kastrace.

Rohlínek
Kocourek byl nalezen v malé obci Rohliny. Měl 
na sobě stovky klíšťat, byl hladový, kožíšek měl 
buď zacuchaný nebo vypelichaný. Odblešen, 
odčerven, FIV/FELV negativní. 

Gabriel
Kocourek byl nalezen na sídlišti v Trnovanech. 
Je hodný, mazlivý, v dobrém stavu. Odčerven, 
odblešen, čipován, testy FIV/FELV negativní. 

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258 www.teplickekocky.cz, tel.: 723 489 796
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Hokejové turnaje pomáhají nemocným dětem

V pořadí 2. ročník amatérského 
hokejového turnaje Bílinský Břez-
ňák Cup 2019 se uskutečnil na 
zimním stadionu v Bílině. Na tur-
naj navazovala kulturní část v KD 
Fontána, kde proběhlo slavnostní 
vyhlášení hokejové části a koncert 
spolupořádající kapely Wanastowi 
vjecy revival a Lucie cover band. 
Letos se organizátoři akce rozhodli 
pomoci sedmiletému Tomáškovi z 
Děčínska. Vybralo se celkem neu-
věřitelných 35 000 korun.
„První ročník byla čistě sportovní 

registrovanou hokejovou organi-
zací,“ říká za organizátory Fanda 
Weigl.
Turnaj se uskutečnil za účasti osmi 
týmů. Putovní pohár získal pro le-
tošní rok tým HC Bílinská kyselka.
Výtěžek z akce pomůže rodině 
sedmiletého Tomáška na poříze-
ní zdravotnických pomůcek, které 
stojí nemalé finanční prostředky a 
výrazně tím uleví rodinnému roz-
počtu.
Tomášek je z dvojčat, která se na-
rodila předčasně. Jeho sestra nemá 

záležitost a na dobrovolném vstup-
ném jsme vybrali 7 500 korun, 
věnovali jsme je Chráněné dílně u 
Lady působící v Bílině. Hokejový 
turnaj amatérských hráčů byl ve-
řejností přijat velmi kladně, včetně 
pro širokou veřejnost navazujícího 
veřejného bruslení s reproduko-
vanou hudbou. Kladné ohlasy na 
organizaci turnaje nás přiměly k 
pořádání dalšího ročníku turnaje 
pro amatérské hráče, který nemá 
v širokém okolí obdoby a je určen 
hobby hráčům nehrajícím pod 

vážné zdravotní problémy. Tomá-
šek takové štěstí neměl. Narodil se 
s absencí tlustého střeva a má vel-
mi krátké tenké střevo. Má zaveden 
katetr na umělou výživu a vývody 
na moč a stolici. Od svého naro-
zení absolvoval již desítky operací, 
včetně operací nohou. Tomášek má 
jednu nohu kratší a maminka s ním 
musí denně cvičit. V současnosti 
Tomáškovi selhává jedna ledvina a 
musí být po celý večer napojen na 
kapačky.

Bílinský Březňák Cup vynesl pro sedmiletého Tomáška 35 tisíc korun

BOBování pro malou Adélku vyneslo přes 60 tisíc korun
Zimní stadion v Bílině hostil 5. 
ročník charitativního hokejového 
turnaje BOBování pro…, tentokrát 
pro sedmiletou Adélku z Oseka.
Turnaj pro amatérské týmy hoke-
jistů i letos uspořádala Martina 
Musilová, Jan Musil, Jiří Vydra a 
letos se do organizačního týmu za-
pojil také Jan Musil a Barbora Háj-

ková… Tentokrát organizátoři po 
turnaji předali šek na rekordních 
60 320 korun.
Do turnaje se letos zapojilo celkem 
osm týmů amatérských hokejistů. 
Každoročně organizátoři vybíra-
jí jedno nemocné dítě, kterému je 
charitativní hokejový turnaj vě-
nován. Letos padla volba na těžce 

nemocnou diabetičku Adélku z 
Oseka. Nejde však ještě o koneč-
nou sumu, kterou malá Adélka 
získá. Celková výše se totiž může 
ještě zvýšit, a to 13. dubna, kdy 
proběhne charitativní koncert v 
sále restaurace Beseda v Hrobě na 
Teplicku, kde organizátoři předají 
Adélce všechny nashromážděné 

dary. Adélka od dvou let trpí cuk-
rovkou 1. typu. Před dvěma roky 
se navíc přidaly další zdravotní 
problémy a Adélce byla diagnos-
tikována celiakie. Výtěžek z akce 
je určený na úhradu pomůcek 
pro diabetiky, bezlepkovou dietu  
a ozdravný pobyt.

Články připravila agentura JV Press
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severoceskefarmarsketrhy.cz

PŘÍŠTÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V 
PONDĚLÍ 20. 5., 8–15 HOD.

SADBA, PEČIVO, UZENINY, 
ZELENINA, OVOCE, MED, 

KOŘENÍ A DALŠÍ KVALITNÍ 
POTRAVINY OD MALÝCH 
VÝROBCŮ A PĚSTITELŮ.

FARMÁŘSKÝ 
TRH

BÍLINA
PONDĚLÍ 15. 4. 

Mírové nám., 8–15 hod.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející

Webové stránky Bíliny jsou nejlepší v kraji

Jistě vaše časté procházky vedou ko-
lem řeky Bíliny a v zimních měsících 
můžeme na březích nebo stromech 
zahlédnout černého krasavce - kor-
morána velkého. Tento fešák k nám 
zavítá nejčastěji v dobách, kdy mu 
zamrzne jeho loviště nebo hledá nové 
zdroje potravy, převážně ryby. 
Kormorán je velký asi jako husa, 
hřbet a křídla má černé s duhovým 
leskem, krk je šedivý a přechází až 
po břicho do bílé barvy. Respekt budí 
velký zobák na konci zahnutý. Jako 
jediný z denních ptáků má zelené 
oči. Jako plavec nijak nevyniká, proto 
plavat po hladině ho moc nevidíme. 
Chybí mu totiž mazové žlázy, kterými 
si vodní ptáci ošetřují a promašťují 

Bílina má nejlepší webové stránky 
z měst Ústeckého kraje. Stala se tak 
vítězem kategorie soutěže Zlatý erb. 
Porota bílinské webovky kladně hod-
notila hlavně pro svou nápaditost, 
kreativitu a vzhled. „Webová stránka 
města nebo obce je především služ-

bou pro občany všech generací. I se-
nioři si umí na dobrých a funkčních 
stránkách leccos vyhledat, pokud jsou 
uživatelsky přívětivé. Pokud se jim 
věnuje náležitá pozornost, zaslouží si 
ocenění,“ uvedl hejtman Oldřich Bu-
beníček.

V kategorii Nejlepší webová stránka 
města tedy Bílina zvítězila, druhé byly 
stránky Litoměřic a třetí Mostu. 
Dvacátého prvního ročníku sou-
těže Zlatý erb se aktivně zúčastnily 
obce a města z celé ČR. V Ústeckém 
kraji bylo přihlášeno 28 projektů.  

Webové stránky Bíliny tak postupují 
do celostátního kola, jehož výsledky 
budou vyhlášené 1. dubna. 

(pn)

peří. Proto se mu jeho lesklý fráček 
rychle promáčí a nevzlétl by z hladiny. 
Ryby loví rychlým letem, kdy se bles-
kově ponoří pod hladinu a kořist vy-
nese na břeh, kde ji konzumuje. Často 
ale rybu jen poraní ostrým zobákem  
a ryba uhyne. 
Kdo nemá štěstí zahlédnout kor-
morána u řeky, může ho zahlédnout  
v letu v blízkosti vodních toků. Černá 
silueta ve tvaru kříže a s minimálními 
pohyby křídel zaujme každého, kdo 
ho spatří. 
V předjaří, když roztají ledy na jezeře 
Most nebo Milada, přesídlí z naší řeky 
na svoje hnízdiště a setkáme se s nimi 
až další zimu.

Jitka Brejníková
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hou v pořadí je nabídka společnosti 
I.S.T. realizace, s.r.o. Bílina
Rekonstrukce ulic Zámecká a Ko-
menského
- nejvhodnější nabídka je od spo-
lečnosti Vodohospodářské stavby, 
spol. s.r.o. Teplice, druhou v pořadí 
je nabídka společnosti PETR AR-
PÁŠ, s.r.o. Bílina
Rada města vyhodnotila zadávací 
řízení na služby:
Zajištění videopřenosů ze zasedání 
zastupitelstva města
- nejvhodnější nabídka je od spo-
lečnosti Mediawork s.r.o. a služba 
bude dodána formou pronájmu za-
řízení a souvisejících služeb.

 Juniorská komise Rada města 
zřídila juniorskou komisi. Předsed-
kyní byla zvolena Lucie Svobodová, 
členy byli zvoleni Jan Rendl, Marek 
Tuček a Michaela Štrálová. Komise 
je zřízena do 31. prosince 2019 a 
poté bude vyhodnocena její smys-
luplnost. Další členové se mohou v 
průběhu roku hlásit, věková hranice 
je do 30 let včetně.

Jednání Rady města Bíliny ze dne 5. března 2019

Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny z 26. 3. 2019

  Připojení k podnětu starostů měst 
Rada města pověřila starostku k 
připojení se k podnětu starostů 
měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, 
Chomutova a Jirkova k návrhu le-
gislativního řešení vyplácení pří-
spěvku na bydlení. Seskupení měst 
již podniklo první kroky v této pro-
blematice a jedná s vládou. Bílina 
by se měla k těmto jednáním připo-
jit, podpořit stávající výzvu starostů 
a poskytnout své zkušenosti. 
 

 Rada města schválila termíny a 
cíle zájezdů pro občany v roce 2019: 
27. dubna – Drážďany
18. května – Zámek Hluboká nad 
Vltavou a ZOO Obora
15. června – Farmpark Soběhrdy
20. července – Hrad Bezděz, ná-
vštěva Máchova jezera
3. srpna – Státní zámek Červená 
Lhota
14. září – Podzimní výstava – Za-
hrada Čech
7. prosince – Vánoční Drážďany
14. prosince – Praha – Dejvice, vá-
noční nákupy
Prodej místenek bude vždy pro-
bíhat na Městském úřadě Bílina, v 
přízemí, č. dveří 103. Bližší infor-
mace na tel. čísle 417 810 842, e-
-mail: chmelickova@bilina.cz

 Rada města jmenovala Ing. Ka-
teřinu Adamenko do funkce vedou-
cí odboru nemovitostí a investic.

 Rada města přijala finanční 
dary od Jiřího Bečvaříka, Mgr. Vla-
dimíry Hazdrové, společnosti Mar-
tin Köhler, s. r. o. a Radka Šlosera na 
úhradu nákladů při setkávání seni-
orů klubů důchodů v Bílině.

 Rada města rozhodla vypsat ve-
řejné zakázky na stavební práce:
1. Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická 
2. Rekonstrukce budovy ZŠ Za 
Chlumem. 

Akce jsou spolufinancovány z do-
tačního programu IROP.

 Rada města vzala na vědomí 
provoz bílinských mateřských škol 
během letních prázdnin. Konkrétní 
rozpisy budou k dispozici na webo-
vých stránkách města, v Bílinském 
zpravodaji a v jednotlivých mateř-
ských školách.

 Rada města vzala na vědomí 
výsledek šetření možnosti navýšení 
počtu parkovacích míst v sídlišti Za 
Chlumem u mezi bloky 3 a 4 s tím, 
že rozhodla o variantě s nejvyšším 
navýšením počtu parkovacích míst. 
Nově zde vznikne 40 parkovacích 
míst. Další parkovací místa by měla 
vzniknout u bloku 6, kde by se po-
čet parkovacích míst navýšil o 33. 
Nyní odbor nemovitostí a investic 
začne u obou akcí připravovat pro-
jektovou dokumentaci a další po-
třebné kroky k realizaci.

 Odbor nemovitostí a investic do-
stal rovněž úkol prověřit možnost 
vybudování nebo rozšíření parko-
vacích míst v dalších lokalitách síd-
liště Za Chlumem a na Pražském 
Předměstí 1 a 2.

 Rada města doporučila zastupi-
telům města schválit záměr prodeje 
pozemků za účelem výstavby ga-
ráží v Chudeřicích. Záměr prodeje 

bude po schválení zastupitelstvem, 
které se koná 10. dubna, zveřejněn 
na úřední desce. Během uveřejnění 
mohou odbor nemovitostí a inves-
tic kontaktovat případní další zá-
jemci o koupi pozemku.

 Z důvodu plánovaného vybudo-
vání nového parkoviště u zimního 
stadionu bylo schváleno uzavření 
smlouvy o realizaci přeložky dis-
tribučního zařízení určeného k do-
dávce elektrické energie. Po skonče-
ní stavebních prací bude zahájena 
stavba parkoviště s 24 novými par-
kovacími místy v areálu zimního 
stadionu.

 Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na akce:

1. Ostraha majetku v areálu Lázně 
Kyselka, Koupaliště Kyselka, Mini-
golfu a letního kina na Kyselce.

2. Rekonstrukce komunikace uli-
ce Chlumská od zimního stadionu  
k bloku 6 na sídlišti Za Chlumem.

 Rada města schválila podání 
žádosti o reklamní partnerství na 
Skupinu ČEZ pro zařazení projek-
tu Získání finančního příspěvku na 
nákup asistenčního psa do aplikace 
EPP – Pomáhej pohybem. Pou-
žíváním aplikace může veřejnost 
přispět na zakoupení asistenčního 
psa pro handicapovanou Terezku  
z Bíliny.

 Na hlavní vlakové nádraží bude 
4. června přistaven Protidrogový 
vlak REVOLUTION TRAIN. Jedná 
se o preventivní program založený 
na smyslovém prožitku a interakti-
vitě, který rozšiřuje dosavadní pří-
stupy k základní protidrogové pre-
venci. Program je určený pro školy 
i veřejnost.

 Úprava provozní doby školního 
hřiště Rada města schválila žádost 
ředitelky ZŠ Za Chlumem Barbory 
Schneiderové k úpravě provozní 
doby veřejného hřiště. Od dubna 
do června, v září a říjnu bude hřiště 
v pondělí zavřené, v úterý až pátek 
otevřené od 15 do 20 a o víkendu 
od 10 do 20. O letních prázdninách 
bude hřiště otevřeno od pondělí do 
pátku od 12 do 20 hodin a o víken-
dech od 10 do 20 hodin. Dříve bylo 
hřiště otevřené již od 14:00, což 
však dělalo problémy škole při pro-
gramu školních družin.

 Seč zeleně Městské technické 
služby počítají s tím, že začnou letos 
se sečí zeleně v druhé polovině dub-
na. Pokud by však bylo zapotřebí a 
tráva rostla již dříve, jsou technické 
služby připraveny začít sekat ihned. 
Počet sečí za sezónu je čtyři až šest 
v sídlištní zeleni. Tráva na hřištích, 
sportovištích a v parcích je sečená 
častěji.

 Zveřejnění výzev k podání  
nabídek na veřejné zakázky malého 
rozsahu
Rada města rozhodla zveřejnit vý-
zvu k podání nabídek na veřejné 
zakázky malého rozsahu:
•       stavební práce Oprava opěrné 
zdi a komunikace v ulici Bezovka,
•       stavební práce Oprava otopné 
soustavy a topení v Centrální školní 
jídelně,
•        dodávka Náhradní zdroj elek-
trické energie pro krizový štáb ORP 
Bílina,
•       stavební práce Zateplení ob-
jektu a sanace spodní stavby DDM 
Bílina.
Zadávací podmínky jsou zveřejně-
ny na webových stránkách města, 
případně na profilu zadavatele.

 Vyhodnocení zadávacích řízení
Rada města vyhodnotila zadávací 
řízení na stavební práce:
Sanace vlhkosti spodní stavby jedné 
z budov DsPS v Havířské ulici
-   nejvhodnější nabídka je od spo-
lečnosti Buggalo, s.r.o. Bílina, dru-

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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Město poděkovalo učitelům za jejich práci

K oslavám Dne učitelů dostali oce-
nění bílinští učitelé a nepedagogičtí 
pracovníci. „Uvědomujeme si, že prá-
ce učitelů i nepedagogických pracov-

níků je velmi náročná. Přejeme všem 
mnoho štěstí i zdaru v jejich záslužné 
činnosti, za kterou jim velmi děkuje-
me,“ uvedla starostka města Zuzana 

Schwarz Bařtipánová. Učitelé dostali 
ocenění především za netradiční for-
my práce s dětmi, pečlivost a oběta-
vost, činnost pro školu, zapojení se do 

projektů, dosažené výsledky, tvořivý 
přístup k výuce i tvorbě výukových 
materiálů. 

(red)

Mgr. Jana Kubastová, učitelka ZŠ Aléská
Mgr. Bc. Ivana Svobodová, učitelka ZŠ Lidická

Mgr. Andrea Pavlíčková, učitelka ZŠ Za Chlumem
Mgr. Martin Sýkora, učitel Podkrušnohorského gymnázia

Mgr. Ludmila Bašová, učitelka ZŠ Praktické

Jana Pavlíčková, učitelka MŠ Čapkova
Miroslava Kalabzová, učitelka MŠ Síbova

Kateřina Žejdlíková, učitelka MŠ Švabinského
Eliška Šimková, učitelka ZUŠ Gustava Waltera

Jiří Konárek, vedoucí kroužku DDM

OCENĚNÍ UČITELÉ
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Poraďte se s advokátem
V dubnu budou lidé moci využít služeb 
bezplatné právní poradny 17. 4. od 15 
do 16 hodin v budově městského úřadu  
v Seifertově ulici. 
Jedná se o krátké informativní porady  
v délce zhruba patnácti minut, jejichž 
účelem je poskytnutí základních informa-
cí ohledně jednotlivých případů tak, aby 
daná osoba získala přehled o svých prá-
vech, povinnostech a možnostech dalšího 
postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žád-
ném případě nahradit poskytnutí právních 
služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřešení kon-
krétního právního případu, ale seznámení 
žadatele s jeho situací a případnými mož-
nostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho 
postavení. Bezplatné právní porady tedy 
nemohou zahrnovat podrobné studování 
spisů, zpracování podrobných právních 
rozborů nebo sepisování listin, například 
žalob, smluv a podobně. 

(red)

Zájezdy 2019 
27. dubna – Drážďany

18. května – Zámek Hluboká nad Vltavou a ZOO Obora
15. června – Farmpark Soběhrdy

20. července – Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera
3. srpna – Státní zámek Červená Lhota

14. září – Podzimní výstava – Zahrada Čech
7. prosince – Vánoční Drážďany

14. prosince – Praha – Dejvice, vánoční nákupy
Prodej místenek bude vždy probíhat na Městském úřadě Bílina, v přízemí, č. dveří 103. Bližší 

informace na tel. čísle 417 810 842, e-mail: chmelickova@bilina.cz

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 24. dubna uplynou 3 roky, 
kdy nás po vážné nemoci navždy 

opustil 

Petr Černík

Dne 2. dubna 2019 by se dožil 
75 let pan

Ivan Řádek

Dne 26. dubna 2019 to bude 
10 let, co zemřela naše milovaná 
maminka a výborná paní učitelka 

z mateřské školy Chlum B 
v nedožitých 56 letech.

Hana Kárová

Dne 13. dubna 2019 tomu budou 
3 roky, co nás opustil náš milovaný 

manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček

František Weigl

Kdo miloval, není zapomenut.
Dne 13. března 2019 uplynulo již 
12 let od úmrtí našeho tatínka 

a dědečka
Stanislava Houta

a dne 24. dubna uplyne již 11 let 
od rozloučení s naší maminkou 

a babičkou
Bohumilou Houtovou

Dne 3. dubna 2019 uplyne rok, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná 

manželka, maminka, babička  
a prababička

Margit Slabochová

Chybíš nám.
S láskou vzpomíná manželka Pavla, sestra Jana, 
děti s rodinami, příbuzní a kamarádi.

a 22. května 2019 uplyne 5 let 
od jeho úmrtí. 

Vzpomíná manželka Marie a děti. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Zavzpomínejte spolu s námi. Děkujeme.

S láskou vzpomínají manželka Jana, děti a sourozenci 
s rodinami. 

S láskou vzpomínají dcery Edita a Soňa s manželi, vnučky 
Lucie, Monika a Verunka s manželi, vnuk Jiří s manželkou  
a pravnoučata Lucie, Nikolka, Mia a Jiří.

Dne 15. dubna 2019 oslavila 
73. narozeniny paní 

Jaroslava Dlouhá
Mnoho štěstí a zdraví přejí děti 
Rostislav a Vendula s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 19. března oslavila 
80. narozeniny

Anděla Veselá
Přejeme pevné zdraví, štěstí, 
spokojenosti. 
Rodina, přátelé a známí. 

Dne 17. dubna oslaví své 
90. narozeniny pan 

Walter Weisz
K tomuto životnímu jubileu mu přeje 
rodina a známí hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Dne 31. května oslaví pan 

Josef Kandráč 
své 61. narozeniny. 
Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví 
přeje kamarádka Bohunka.

V březnu oslavila 80. narozeniny paní 

Marie Košťálová
Mnoho štěstí a pevné zdraví 
jí popřáli starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová 
a tajemník městského úřadu 
Ladislav Kvěch. 

Blahopřání

Blahopřání Blahopřání

Blahopřání Blahopřání

Letos si připomeneme nedožitých 80 let od jejich narození.
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K prvnímu jarnímu kolu odjela Bí-
lina do Kopist pro povinné tři body. 
Celý první poločas se odehrál bez 
jediné šance domácích, Bílina hrá-
la na jednu branku a pálila jednu 
šanci za druhou. Pěkné centry Ba-
rana nebo Katreniče propadávaly 
na malém vápně pod nohama hos-
tů, a když už se naši útočníci ocitli 
ve střelecké pozici, vytáhl výborné 
zákroky domácí Sakač, a tak se šlo 
do šaten po první půli bez gólů. Do 
druhé půle nastoupila Bílina velmi 

V zimní vzduchovkové sezóně 
2018 - 2019 se aktivně účastnili 
závodů pouze 4 střelci SSK 0715 
Bílina (Filipovský J. ml., Hubáček 
P., Novotný M. a Zábranský M.). 
Uskutečnili celkem 58 startů na 22 
závodech, což je zhruba stejně jako 
loni.
Nejvyšší účast byla tradičně v sed-
mikolové Chomutovské vzduchov-
kové extralize. Po odstřílení sedmi 
kol, během celé zimní sezóny, se do 
osmičlenného finále opět probojo-
vali P. Hubáček a M. Zábranský, a to 
již popáté za sebou. Filipovský ml. 
skončil sice jako první náhradník, 
ale díky neúčasti Hubáčka si přece 
jen ve finále zastřílel a po předloň-
ském první místě a loňském třetím 
vybojoval pěkné, celkově 6. místo. 
Stupně vítězů potřetí opanoval J. 
Polách z Loun díky své stabilním 

V březnu se konal v Zelené hale 
jarní florbalový turnaj týmů doros-
tu s názvem SPRING OPEN 2019. 
Pozvání přijaly týmy Horalové - 
Hora Sv. Kateřiny, Jokers Osek A, B 
a Lovci Duchcov. Turnaj byl uspo-
řádán v duchu fair-play a všichni 
hráči včetně trenérů nechali v této 
hale všechny své síly, emoce a spor-
tovní srdce. 
Domácí tým potvrdil roli favorita 
turnaje, když si postupně poradil 
se třemi soupeři, a to vysokým roz-
dílem vstřelených gólů. Jediným 
vyrovnaným soupeřem domácího 

O březnovém víkendu proběhla 
na základní škole v Postoloprtech 
taneční nepostupová soutěž O Po-
stoloprtský střevíc. Žáci z taneční-
ho kroužku Experiment se tento 
rok v kategorii show dance umístili 

ospale a tlak z prvního poločasu 
byl ten tam. Toho domácí využili 
v 58. minutě, kdy krásný třiceti-
metrový centr skvěle zpracoval v 
plném běhu Kocúr a nedal Kovač-
kovi žádnou šanci – 1:0. Zbytek zá-
pasu byl ze strany Bíliny nervózní 
pokus o tlak bez kvalitní fotbalové 
podívané. Paradoxně k vyrovnání 
došlo náhodnou tečovanou střelou 
Magyara. Rozhodčí správně nasta-
vil čas, Bílině se však obrat v utká-
ní nepodařil. V penaltovém roz-

vysoké výkonnosti (byl účastníkem 
finále i na MČR v Plzni jen o týden 
dřív). Slabší finálové rány nakonec 
přisoudily Zábranskému konečné 
sedmé místo, Hubáček obsadil 9. 
místo a Novotný v kategorii veterá-
nů konečné 10. místo.

na krásném prvním místě. Jejich 
choreografie po názvem Živí mrt-
ví doplňovaly i krásné kulisy, na 
jejichž výrobě se děvčata podílela. 
Kroužek probíhá pod vedením Lu-
cie Svobodové a Michaely Pémové. 

střelu potřebný druhý bod zůstal  
v Kopistech. I když Kovačka chy-
til jeden pokus domácích, penaltu 
neproměnil dorostenec Magyar  
a zkušený Baran, který v rozstřelu 
již po několikáté poslal míč mini-
málně metr nad břevno. Při odcho-
du jeden z bílinských hráčů prohlá-
sil: „Dnes jsme si to prohráli sami“. 
Měl naprostou pravdu.

B. Mráz

V 8. ročníku Plzeňské extraligy 
družstev bojovalo také osvědčené 
družstvo ve složení Hubáček, Fili-
povský ml. a Zábranský (zleva viz 
foto). Letos se moc nedařilo a po 
předloňském devátém a loňském 
šestém místě skončili letos na mís-

Další skvělý úspěch slavíme s au-
tomodeláři. Jak jsme v minulém 
čísle upozornili, dva členové naše-
ho automodelářského kroužku se 
v březnu zúčastnili závodu kvalifi-
kace na MS v GT. Tímto bychom 

tě desátém. V dalších devíti samo-
statných závodech se nejlépe dařilo 
J. Filipovskému ml., který vystřílel 
jedno druhé a jedno třetí místo. Po 
jednom třetím místě získali M. Zá-
branský a P. Hubáček.
Vrcholem sezóny bylo Mistrovství 
ČR v Plzni, kterého se opět zúčast-
nili Filipovský ml., Hubáček i Zá-
branský. Průměrnými výkony se 
zařadili do čtvrté desítky výsledko-
vé listiny. Družstvo skončilo na 10. 
místě.
V polovině dubna již začíná letní 
část střelecké sezony v níž se bí-
linští střelci účastní závodů ve více 
disciplínách malorážních i velko-
rážních.

M. Zábranský

týmu se stali Lovci Duchcov, kteří 
sváděli s naším týmem napínavý 
souboj až do samotného závěru 
zápasu, kdy ve finále podlehli bílin-
ským Sokolům 7:4.

Pavel Choutka

Umístění:

1. Sokol Bílina
2. Lovci Duchcov
3. Jokers Osek A
4. Horalové-Hora Sv. Kateřiny
5. Jokers Osek B

rádi pogratulovali Alešovi Krocovi 
k skvělému umístění a postupu do 
samotného mistrovství světa v GT, 
které proběhne v červnu tohoto 
roku na dráze v Mostě. 

Lucie Svobodová, DDM Bílina

Zbytečná ztráta fotbalistů v Kopistech

Střelci zhodnotili uplynulou sezónu

Bílinští florbalisté zazářili v turnaji

Taneční a závodnické úspěchy DDM Bílina

Foto: Miloš Cvrk

Kopisty – Bílina 1:2P. (0:0)

Branky: 
Kocúr – Magyar

Sestava Bíliny: 
Kovačka – Bečvařík, Brůna, Šoufek, 

Baran – Záhradský, Podaný, 
Pelikán, Pavlíček – Tůma, Katrenič

Střídali: 
Schüssmann, Tirb, Kotěšovský, 

Zavadil, Magyar
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
duben

VÝSTAVA!
Výstava žákovských prací oboru 
grafický design SOŠ Litvínov - 

Hamr
Vernisáž ve středu 3. dubna od 

17 hodin.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
neděle 7. dubna, 15 hodin

TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN 
PRO SENIORY

K tanci a poslechu zahraje Duo 
Hvozdovi

čtvrtek 11. dubna, 8.30 hodin
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE

pěvecká část soutěže

MĚSTSKÉ DIVADLO 
BÍLINA

čtvrtek 11. dubna, 19 hodin
ZA SNY

módní přehlídka
Nové Beauty 2000, Freestyle Dan-
ce Teplice, Spodní prádlo – Petra 

Vyhnálková, MaTu, Svatební 
salon Kleopatra

úterý 23. dubna, 19 hodin
LADY OSCAR

Kdo by neznal Oskara, kultovní fil-
movou komedii, jeden ze skvostů 
ve filmografii Louise de Funése.

neděle 28. dubna, 15 hodin
ZLATÝ ZVONEČEK

hravá pohádka o věčném souboji 
dobra a zla

POHÁDKOVÝ LES

středa 17. dubna, 8 hodin
VELIKONOČNÍ CESTA – 

PUTOVÁNÍ ZA ZAJÍČKEM
Zábavné dopoledne pro děti 

– soutěže, hledání velikonoční 
nadílky.

ČLOVĚK V TÍSNI

čtvrtek 18. dubna, 15 hodin
NETRADIČNÍ ZDOBENÍ VAJÍČEK

tvořivá dílna

čtvrtek 25. dubna, 14 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA - 

ŠPANĚLSKO
povídání a ochutnávky

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
pátek 12. dubna, 17 hodin

HELLBOY
pátek 12. dubna, 20 hodin

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
sobota 13. dubna, 17 hodin

ŽENY V BĚHU
sobota 13. dubna, 20 hodin

HELLBOY
neděle 14. dubna, 15 hodin
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

ČTYŘLÍSTKU
pátek 19. dubna, 17 hodin

PAŠERÁK
pátek 19. dubna, 20 hodin

MY
sobota 20. dubna, 17 hodin

LOVEní

sobota 20. dubna, 20 hodin
PAŠERÁK

neděle 21. dubna, 15 hodin
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD 

DOMOVA
pátek 26. dubna, 17 hodin
AVENGERS: ENDGAME

pátek 26. dubna, 20 hodin
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

sobota 27. dubna, 17 hodin
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

sobota 27. dubna, 20 hodin
AVENGERS: ENDGAME

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
duben

Z ARCHIVU BÍLINSKÉHO ZPRA-
VODAJE

retrospektivní výstava
středa 10. dubna, 15.30

HODY, HODY DOPROVODY
z cyklu Čtení pro nejmenší
úterý 16. dubna, 17 hodin

LETECKÁ BITVA 
NAD KRUŠNOHOŘÍM 11. 9. 1944

přednáška
středa 24. dubna, 15.30 hodin

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVĚT ZVÍŘAT?
výprava za poznáním

čtvrtek 25. dubna, 17 hodin
PTACTVO VOLNÉ KRAJINY

přednáška

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
úterý 16. dubna, 19 hodin

VELIKONOČNÍ HOPSÁNÍ PRO 
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 

středa 17. dubna, 9.30 hodin
VELIKONOCE V KLOKÁNKU

středa 17. dubna, 15.30 hodin
PLETENÍ Z PAPÍRU - JARNÍ DEKO-

RACE
čtvrtek 18. dubna, 9.30 hodin

VELIKONOČNÍ ZÁVĚSNÁ 
DEKORACE

pátek 26. dubna, 16.30 hodin
OZOBOTÍ ODPOLEDNE

pátek 26. dubna, 18 hodin
DÍVČÍ MEJDAN PRO REBELKY

sobota 27. dubna, 10 hodin
TANEC SE STUHOU

HRAJEME SI S LEGEM
KERAMICKÁ DÍLNA

úterý 30. dubna, 10 hodin
ČARODĚJNICE V KLOKÁNKU

úterý 30. dubna, 17 hodin
ČARODĚJNICE S MÍNOU

pátek 3. května, 15.30 hodin
GYMNASTIKA PRO KAŽDÉHO

sobota 4. května, 10 hodin
DDM NA MÁJOVÉM JARMARKU

čtvrtek 9. května, 6.30 hodin
EXIT GAME

pátek 10. května 6.30 hodin
HON ZA DOBRODRUŽSTVÍM


