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Seniorská obálka 
zachraňuje životy

V Teplické ulici začaly fungovat seniorské byty

Senioři se koupali 
v aquaparku

Zachránit drahocenné minuty při 
akutním lékařském zásahu může po-
moci tzv. Seniorská obálka. Seniorská 
obálka (tiskopis) je formulářem, do 
kterého starší, samostatně žijící lidé či 
senioři (i za pomoci svých příbuzných 
nebo svého praktického lékaře) vypl-
ní základní údaje o svém zdravotním 
stavu, užívaných lécích včetně dáv-
kování, kontakty na své blízké osoby  
a praktického lékaře. 
Vyplněný formulář vloží do obálky 
označené písmeny I.C.E., (meziná-
rodní zkratka anglických slov „In 
Case of Emergency“) což znamená 
„Použít v případě nouze“. Obálku 
poté umístí na dobře viditelné místo 
v bytě, a to na vnitřní stranu vchodo-
vých dveří nebo lednici, aby ji lékaři 
okamžitě našli.
Zájemci mohou formulář získat na 
Odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví MěÚ Bílina nebo si formulář stáh-

V Teplické ulici v Bílině jsou k dis-
pozici byty pro seniory v rámci ko-
munitního bydlení. Byty jsou určené 
pro lidi zhruba od 55 let, některé jsou 
vhodné i pro lehce handicapované, 
vždy záleží na individuální domluvě. 
“Základní myšlenkou je dostupné 
bydlení pro seniory, kteří nechtějí by-
dlet v pečovatelských domech nebo 
v domovech důchodců. Chceme pro 
klienty zajistit dostatek soukromí, zá-
roveň ale nechceme, aby byli osamo-

V dubnu se senioři z Klubu důchod-
ců 1 zúčastnili výletu do aquaparku  
v německém Marienbergu. Během 
čtyř hodin koupání využili něko-
lik bazénů s atrakcemi, například   
s mořskými vlnami či divokou ře-
kou nebo velkou vířivku. Protože 

nout na stránkách Krajského úřadu 
Ústeckého kraje - senioři a handica-
povaní - senioři - seniorská obálka.
V případě, že starší lidé nejsou sami 
schopni ze zdravotních důvodů pro 
seniorskou obálku dojít nebo nezvlá-
dají práci s počítačem, je možné kon-
taktovat sociální pracovníky Měst-
ského úřadu Bílina, kteří ji osobně 
přinesou a poskytnou poradenství  
k vyplnění.
Seniorská obálka je projekt, který 
vznikl jako výstup kulatého stolu Stár-
neme ve zdraví v Brně při projektu 
Politika stárnutí na krajích Minister-
stva práce a sociálních věcí. Projekt 
je celostátní a má fungovat v každém 
kraji. V březnu 2019 do projektu 
vstoupil i Ústecký kraj.

OSVaZ

ceni. To splňuje komunitní bydlení, 
kde žijí lidé přibližně stejného věku, 
mají zajištěné potřebné služby, ale na 
soukromí je také kladen důraz,” uvedl 
Radek Petržilka ze Senior byty Bílina. 
Panelový dům číslo 597 je po kom-
pletní rekonstrukci. Senioři se mo-
hou zabydlet v bytech o velikosti 1+1, 
1+kk, 2+1, 3+1 a 3+kk. K dispozici je 
také takzvané sdílené bydlení, kde má 
senior samostatnou místnost a sdílí 
sociální zařízení, kuchyň a balkon. 
Sociální zařízení je řešené sprchovým 
koutem, do kterého je možné použít 
sedačku. Kuchyňské sporáky jsou  

z bezpečnostního důvodu jen na elek-
trickou energii. Byty mají připojení ke 
společné televizní anténě, je instalova-
ný internetový rozvod, každý byt má 
přípojku pro automatickou pračku. 
Vybavení bytu si mohou senioři při-
stěhovat vlastní, v bytech mohou mít 
i domácí mazlíčky. Pohyb po objektu 
zvládnout bez potíží i vozíčkáři, ve 
vstupní hale je k dispozici plošina a 
výtah. Za seniory mohou kdykoli při-
jít návštěvy, mohou tam i krátkodobě 
pobývat. 
V domě jsou dále společenské prosto-
ry, kde mohou senioři trávit volný čas 

ve společnosti ostatních. Kromě těch-
to kluboven přibudou i další společné 
prostory, například prádelna se sušár-
nou, dílny vybavené nářadím a podle 
zájmu třeba i malé fitness či skladové 
prostory. Nájemníci mohou využívat  
i další služby, například nákupy, pra-
ní a žehlení prádla, úklid, donášku 
obědů nebo starost o byt či domácího 
mazlíčka v době nepřítomnosti seni-
ora. 

Více informací je k dispozici na 
www.senior-byty.cz. 

bylo teplé a slunečné počasí, tak 
strávili čas i ve venkovních bazé-
nech s masážními tryskami. Ces-
tu zpět senioři využili i k nákupu  
a k večeru se spokojeni vrátili do Bí-
liny.

Eva Drégrová, Pečovatelská služba Bílina

Pavlína Nevrlá
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Město zahájilo spolupráci se správci 
a s největšími vlastníky bytového fondu
Zástupci města se sešli se správci by-
tového fondu a s největšími vlastníky 
bytového fondu ve městě Bílina. Ko-
ordinační schůzka měla za cíl zahájení 
spolupráce, zjištění příčin problémů s 
nepřizpůsobivými nájemníky a zajiš-
tění potřeb majitelů a správců bytové-
ho fondu a plány s bytovým fondem 
do budoucna.
Schůzky se zúčastnili také členové 
komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, bytové komise, ředitel 
městské policie a vedoucí odboru sta-
vebního úřadu a životního prostředí.
V úvodu schůzky místostarostka 
Marcela Dvořáková informovala 
účastníky o krocích, které město koná 
v rámci projektu Bílina – bezpečné 
město. Jedná se o společné kontroly 
pracovníků odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví, městské policie a vede-
ní města v problémových lokalitách, 
připojení se k výzvě starostů cho-
mutovského okresu ve věci omezení 

obchodu s chudobou a apelu k legis-
lativnímu řešení regulace počtu osob 
na metr čtvereční v bytových jednot-
kách. Dalším krokem je zlepšení pod-
mínek městské policie a rozšíření tzv. 
bezdoplatkové zóny na celé Teplické 
Předměstí, kdy se pracuje na možnos-
ti jejího dalšího rozšíření.
“Víme, že vyřešit naráz celou situaci 
nelze. Čeká nás dlouhá cesta, v rámci 

které budeme apelovat i na změny zá-
konů, přesto se ukázalo, že poměrně 
dost kroků můžeme ve spolupráci s 
majiteli bytů a správci bytového fondu 
podniknout i my,” podotkla místosta-
rostka. Jedním z podnětů správců 
bytového fondu byla možnost oplo-
cení bytových domů. Čím dál vyšší 
anonymita lidí je totiž problémem 
bílinských sídlišť. Oplocením pozem-

ků kolem bytových domů by vzniklo 
místo, kde by se lidé z domu mohli se-
tkávat a navzájem se poznávat. Mož-
ností oplocení domů se město bude 
zabývat. Chce však takové úpravy ve-
řejného prostranství řešit koncepčně 
spolu s městským architektem či ur-
banistou. Tento postup se již osvědčil 
v jiných městech a Bílina se jimi může 
inspirovat.
Z jednání dále vyplynula potřeba spo-
lupráce mezi jednotlivými majiteli 
bytů, například ve vzájemné komu-
nikaci a tak možnosti snížení fluktu-
ace problémových nájemníků v rámci 
města. Dalším krokem pro zlepšení 
vzájemné spolupráce je vyvolání jed-
nání s velkými zaměstnavateli, kteří v 
Bílině působí, k řešení potřeb zaměst-
naneckých bytů.
Účastníci se jednoznačně shodli na 
tom, že setkání mezi městem a správci 
a vlastníky bytového fondu mají smy-
sl stejně jako vzájemná spolupráce. 
Další schůzka se očekává na podzim 
tohoto roku s tím, že by mohla být 
rozšířena o předsedy SVBJ ve městě.

Pavlína Nevrlá
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Překážející vozy nechávají strážníci 
odtáhnout, zajišťují tím provoz ve městě

Monitorovaná herna ukončila provoz

Podomní prodejce na zákaz upozorňují 
cedule, často je však nerespektují

Bezohledně zaparkovaná auta, která 
brání průjezdu místem nebo vjezdu 
a výjezdu, nechávají strážníci odtáh-
nout. Nezodpovědní řidiči například 
znemožňují průjezd autobusů ulicemi 
města nebo vjezd či výjezd do garáže 
nebo na soukromý pozemek. “To jsou 
nejčastější případy odtahů vozidel, 
protože tato auta tvoří překážku sil-
ničního provozu,” řekl ředitel Městské 
policie Bílina Petr Kollár. 

V ulici M. Švabinského ukončila svůj 
provoz herna, kde v minulosti prová-
děli strážníci ve spolupráci s dalšími 
oprávněnými orgány četné kontroly. 
“Celníci tam několikrát zabavili ne-
legální herní automaty. Kontroly tam 
prováděli i pracovníci finančního od-
boru, u kterých jsme asistovali. Dále 
jsme dlouhodobě místo monitorovali 
a předávali konkrétním orgánům zjiš-

Strážníci se vždy snaží před odtahem 
kontaktovat majitele vozu. Když se to 
nepodaří, na místě vyplní formulář, 
do kterého uvedou stav vozu, a poří-
dí fotodokumentaci. Auto je následně 
odtažené na záchytné parkoviště do 
Teplic. Řidič si ho může vyzvednout 
po zaplacení případné pokuty a po-
platku za odtah. 
Případy z posledních dnů potvrzu-
jí, že v některých případech je odtah 
vozu jedinou možností. Například 
v SUNNu bránilo zaparkované auto 
průjezdu autobusu. Přitom stačilo 
zaparkovat vůz správně na vyznačené 
místo. Bohužel tak řidič neučinil, a tak 
si automobil musel vyzvednout ze zá-
chytného parkoviště. 
Vjezd do servisu v Aléské ulici zne-
možňovala dodávka. Jelikož se k ní 
několik hodin nedostavil majitel, byla 
také odtažena. Výjezdu ze soukro-
mého garáže zase bránilo jiné auto, 
jehož majitel ho tam nechal stát déle 
než čtyřiadvacet hodin. Strážníci se v 
tomto případě také rozhodli nechat 
ho odtáhnout.                                      (pn)

těné skutečnosti,” uvedl ředitel Měst-
ské policie Bílina Petr Kollár. 
Stejné kontroly provádí strážníci s 
celníky i úředníky také v ostatních 
hernách ve městě. Tato kontroly jsou 
zaměřené například na zneužívání 
sociálních dávek, provozování nele-
gálních automatů a další přestupky či 
porušování zákonů.  

(pn)

Nálepky u vchodů do panelových 
domů upozorňují takzvané šmejdy 
na zákaz podomního i pochůzkové-
ho prodeje ve městě. Nově na tento 
zákaz budou upozorňovat i cedule při 
vjezdech do města. “Jedná se o velký 
nešvar, který nám pomáhá řešit veřej-
nost. Jen když nás na prodejce rychle 
upozorní obyvatelé domů, kde je pro-
dejci navštívili, jsme schopni je zajistit 
při jejich nekalé činnosti. V poslední 
době je naše spolupráce s lidmi stále 
lepší a díky tomu se nám daří při-
stihnout tyto prodejce,” sdělil ředitel 
Městské policie Bílina Petr Kollár.  
Prodejcům hrozí pokuta až do výše 
pěti tisíc a vykázání z místa. Pokud s 
pokutou nebudou souhlasit nebo se 
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bude přestupek opakovat, vše bude 
řešit přestupková komise ve správním 
řízení. Tam už hrozí pokuta o mnoho 
vyšší.  
Strážníkům se v posledně době poda-
řilo dvakrát přistihnout prodejce při 
nabízení služeb stejného dodavatele. 
Nejprve je na šmejdy upozornili lidé z 
Fügnerovy ulice, později z Aléské uli-
ce. V obou případech hlídky prodejce 
ztotožnili a vše bude nyní řešit správní 
orgán. 

Co je podomní a pochůzkový prodej?

Podomní prodej je nabídka prodeje 
zboží nebo nabídka poskytování slu-
žeb, kdy je bez předchozí objednávky 

nabízen prodej zboží nebo je nabíze-
no poskytování služeb osobami po-
tencionálním uživatelům v objektech 
určených k bydlení. 
Pochůzkový prodej je nabídka pro-
deje zboží nebo nabídka poskytování 
služeb, u kterého nedochází k umístě-
ní prodejního zařízení nebo zboží, je 
provozovaný formou pochůzky, při 
níž je potencionální uživatel zboží 
nebo služeb vyhledáván prodejcem z 
okruhu osob na veřejném prostran-
ství.

Sbírky mohou dostat výjimku

Rada města Bíliny může udělit vý-
jimku ze zákazu podomního a po-

chůzkového prodeje na území města 
Bíliny, a to na základě žádosti žada-
tele. Takovou výjimku mohou dostat 
například organizátoři různých cha-
ritativních sbírek, kteří v ulicích pro-
dávají třeba magnetky nebo přívěsky. 
Ti musí uvést místo, kde budou sbír-
ku pořádat, datum pořádání a další 
povinné informace. Na tomto základě 
mohou dostat výjimku. Při sbírce sa-
motné pak musejí být řádně označeni 
a kasička musí být zapečetěná. Pokud 
výjimku nedostanou, nesmí ani tyto 
organizace ve městě sbírky pořádat. 

(pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Hledané osoby předali strážníkům

V ulici Za Chlumem spatřila hlídka 
strážníků osobu, která odpovídala 
popisu hledaného. Podezření se 
potvrdilo, po muži již nějakou dobu 
pátrala policie, které muže strážníci 
předali. V celostátním pátrání byla 
i další osoba, která na sebe upo-
zornila sama. Zdržovala se totiž ve 
společnosti jiných osob na chodbě 
domu na Teplickém Předměstí. Na 
skupinu upozornil jeden z obyvatel 
s tím, že na chodbě nezvaná ná-
vštěva kouří. Toto se však po pří-
jezdu hlídky na místo nepotvrdilo, 
kontrolou přítomných však vyšlo 
najevo, že jedna z osob patří do ru-
kou policistů.  

Řídili pod vlivem

Nezvykle pomalou jízdou na sebe 
upozornil řidič vozu, které strážní-
ci zastavili u křižovatky u pivovaru. 
Záhy strážníci zjistili, že řidič u sebe 
nemá řidičský průkaz a ani ho ne-
vlastní, má totiž udělen zákaz řízení. 
Navíc byl řidič pod vlivem návyko-
vých látek. Řidič se odmítl podrobit 
lékařskému vyšetření. Skončil tedy 
na služebně městské policie. 
Sám na sebe upozornil i další řidič, 
který v nočních hodinách usedl za 
volant vozu, u nějž nesvítilo před-
ní světlo. Provedenou dechovou 
zkouškou vyšlo najevo, že se řidič 
před jízdou posílil nějakou návyko-
vou látkou, první ze tří testů na pří-
tomnost alkoholu v dechu byl také 
pozitivní. Případ si převzala policie. 

Z okna vyhazoval nábytek

Na strážníky se obrátil obyvatel ulice 
Švabinského, který uvedl, že ze tře-
tího patra panelového domu kdosi 
vyhazuje velkoobjemový odpad. To 
později spatřili strážníci na vlastní 
oči, když před nimi končil na ulici 
roztříštěný nábytek. Hlídka muže 
dopouštějícího se přestupku ztotož-
nila, své jednání bude nyní vysvětlo-
vat na příslušném úřadě. 

Zápach se šířil domem

Zápach spáleného plastu se šířil do-
mem v Síbově ulici. Hlídka na místě 
zjistila, že vychází z bytu v prvním 
patře a ihned na místo přivolala ha-
siče. O požár se však nejednalo, jed-
na z obyvatelek totiž připálila na plo-
ténce jídlo a s ním i plastové víčko. 

Kamerový záznam opilci popřeli

Operátor kamerového systému uvi-
děl na záznamu přístroje z ulice Za 
Chlumem tři osoby, které popíjely 
zřejmě alkohol na místě, kde je to 
vyhláškou zakázáno. Po chvilce jed-
na z osob sebrala ležící trubku od 
okapu a chystal se poškodit kameru. 
Svého jednání však náhle zanechal a 
začal do kamery ukazovat vulgární 
gesta. Když se na místo dostavila 
hlídka strážníků, osoby uváděly, že 
se ničeho špatného nedopustily. 
Vzhledem k tomu, že byly pod vli-
vem alkoholu, vyzvali je strážníci k 
dostavení se na služebnu během 
následujícího dne. 

www.facebook.com/mestskapoliciebilina
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Česká nezávislá výzkumná společnost 
MEDIAN provádí v Bílině meziná-
rodní šetření na téma Vaše práva - 
řekněte nám, co je důležité. 
Výzkum má za cíl shromáždit infor-
mace o zkušenostech a názorech lidí 
týkajících se základních lidských práv. 
Na základě dat, která budou sbírána ve 
všech 28 členských státech, bude mož-
né porovnat povědomí o lidských prá-

Ve všech mateřských školách byl zave-
den elektronický docházkový systém. 
Ten slouží především k zajištění bez-
pečnosti dětí ve školkách, do budovy 
se již nedostane nežádoucí osoba. 
“Dveře si mohou otevřít rodiče pro-

Městský úřad v Bílině zprovoznil bez-
hotovostní platební terminály, lidé 
mohou kartou platit na úřadě, nově i 
přes mobilní terminál městské policii. 
Přes Portál občana navíc mohou platit 
on-line. 

Bezhotovostní platby

Kartou lze již nyní zaplatit poplatky 
na hlavní pokladně, tedy například 
poplatek za odpad nebo za psa, a dále 
na odboru dopravy. “V následujících 
týdnech zprovozníme také terminál 
na přepážce vydávání občanských 
průkazů a cestovních pasů,” doplnila 
vedoucí finančního odboru Michaela 
Vršková.
Mobilní platební terminál má nyní 
k dispozici i městská policie. “Je to 
výhoda hlavně pro obyvatele, kteří u 
sebe nenosí hotovost. Nemusejí platby 

vech napříč Evropskou unií. Náhodně 
vybrány byly i domácnosti v Bílině, 
které tazatelé navštíví do poloviny 
června letošního roku. Dotazování 
probíhá převážně osobním rozhovo-
rem, ale některé části může vyplnit 
přímo respondent. Otázky se týkají 
problémů v České republice, služeb v 
oblasti bydliště nebo osobních zkuše-
ností s porušováním práv či diskrimi-

střednictvím čipu nebo otisku prstu, 
když doprovází děti do školky nebo 
když si je vyzvedávají,” uvedl vedoucí 
oddělení informatiky Miloslav Dvo-
řák. Podobný systém začne fungovat 
od září letošního roku na základních 

školách. Děti při příchodu do školy 
použijí čip nebo otisk prstu, stejně tak 
při odchodu. Rodiče budou moci přes 
aplikaci Bakaláři zjistit, zda je dítě ve 
škole nebo kdy z ní odešlo. Systém má 
opět za cíl zvýšit bezpečnost.           (pn)

pokut následně provádět prostřed-
nictvím složenky, ale mohou kdekoli 
ve městě použít terminál, který má 
hlídka strážníků ve služebním voze,” 
popsal ředitel Městské policie Bílina 
Petr Kollár.
Na terminálech je možné platit i z 
eurového účtu. Platba se automatic-
ky platba převede na koruny podle 
stanoveného aktuálního kurzu České 
národní banky.   
Platební terminály budou postup-
ně přibývat i na dalších místech, o 
zprovoznění budeme informovat v 
Bílinském zpravodaji, na webových 
stránkách města či na facebookovém 
profilu. 

Služby Portálu občana

V provozu je také nová verze Portá-
lu občana. Aplikace je dostupná přes 
webové stránky města www.bilina.
cz a nabízí elektronické služby bez 

nací. Odpovědi jsou zcela anonymní, 
všechny údaje budou použité pouze 
v rámci souhrnných údajů a je vy-
loučeno jakékoli zneužití osobních 
informací. Svou účastí ve výzkumu se 
domácnosti k ničemu nezavazují. Více 
informací k výzkumu je možné získat 
na telefonu 774 637 955 nebo na 
e-mailu vase.prava@median.cz.                                                         

 (red)

nutnosti chodit osobně na úřad. Lidé 
se do aplikace mohou i zaregistrovat, 
aby mohli služby využívat naplno. 
Bez registrace je dostupná menší část 
služeb, avšak i ty zjednoduší komuni-
kaci s úřadem. “První registrace musí 
proběhnout přes datovou schránku, 
aplikaci MojeID nebo osobně na ma-
trice městského úřadu, kde bude účet 
uživatele aktivován. Je to nutné z bez-
pečnostních důvodů. Dále už budou 
lidé svůj účet obsluhovat pouze on-
-line,” informoval vedoucí oddělení 
informatiky Miloslav Dvořák.  
Přes portál občana, v případě registra-
ce, je možné zjistit, zda uživatel nemá 
nějaký nedoplatek, může si nastavit i 
různá upozornění a mnoho dalších 
věcí. Hlavně ale může platit poplatky 
či pokuty on-line přes platební brá-
nu. Dále jsou k dispozici informační 
služby, jako strukturované návody 
na řešení různých životních situací, 
elektronické formuláře, objednávkový 

systém, aktuality a články. Tyto služby 
jsou dostupné i bez registrace. V ka-
ždé kategorii informace a možnosti 
přibývají. “Portál je živá aplikace, neu-
stále ji modernizujeme, vylepšujeme. 
Uvítáme i zpětnou vazbu od uživate-
lů, například kdyby našli chybu nebo 
měli nápad, jak některou ze služeb 
vylepšit či zjednodušit. Pokud to bude 
technicky možné, zařídíme to,” dopl-
nil vedoucí.   
Uživatelé, kteří se zaregistrovali v pře-
dešlé verzi Portálu občana, se budou 
muset do nové verze zaregistrovat 
znovu. Z důvodu bezpečnosti ochra-
ny dat se hesla klientů nedají přenést. 
Tito uživatelé budou o nutnosti nové 
registrace informováni elektronicky. 
Portál, ať s registrací nebo bez ní, mo-
hou využívat i obyvatelé jiných měst 
a obcí. V dalších měsících si přes pla-
tební bránu portálu budou moci na-
příklad on-line kupovat lístky do kina, 
divadla či na koncerty. 

10. KVĚTNA 2019

Pavlína Nevrlá

KRÁTCE
Upozornění pro občany

V době konání voleb do Evrop-
ského parlamentu ve dnech 24. - 
25. 5. 2019 mohou občané, kteří 
nemají platný občanský průkaz 
(prošlá platnost, ztráta) v souvis-
losti s výkonem volebního práva 
požádat o vydání občanského 
průkazu bez strojově čitelných 
údajů s dobou platnosti na 1 mě-
síc.
K žádosti je nutné doložit dosa-
vadní občanský průkaz nebo rod-
ný list a 2x fotografii .

Oddělení občanských průkazů 
bude otevřeno:

v pátek 24. 5. 2019 od 14 - 22 
hodin,
v sobotu 25. 5. 2019 od 8 - 14 
hodin.

Vondráčková Petra
oddělení občanských průkazů

Na úřadě lze platit bezhotovostně, 
on-line platby umožňuje Portál občana

Ulice Komenského 
a Zámecká se opravují

Společnost Vodohospodářské 
stavby zahájí v těchto dnech 
práce na rekonstrukci ulic Ko-
menského a Zámecká. V obou 
ulicích bude zcela nový povrch 
komunikace z původní dlažby, 
který naváže na historický ráz 
komunikací na Mírovém náměs-
tí. Dále budou vyměněné uliční 
vpustě, veřejné osvětlení a další. 
Rekonstrukce ulic by měla skon-
čit v červenci letošního roku.
                                              (pn)

Farmářské trhy 
na Mírovém náměstí 
se budou letos konat:

20. května
17. června

16. září
21. října

Vždy od 8 do 15 hodin.

Severočeské farmářské trhy v Bílině

Elektronický systém zvýšil bezpečnost dětí

MEDIAN se v Bílině ptá lidí na zkušenosti a názory
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Na hlavní vlakové nádraží přijede  
4. června Revolution Train, takzvaný 
protidrogový vlak. Vlakovou soupra-
vu tvoří celkem šest vagonů. Ty jsou 
uzpůsobeny do podoby multimedi-
álních sálů, v nichž se v několika ro-
vinách odehrává příběh o příčinách, 
vývoji a důsledcích drogové závislosti. 
Návštěvníci protidrogového vlaku 
tímto příběhem procházejí a díky 
možnostem interaktivních technolo-
gií se aktivně stávají jeho účastníky. 
Projekt rozšiřuje dosavadní přístupy 
k primární protidrogové prevenci. 
Cílem vlakového programu je pro-
střednictvím zapojení všech lidských 
smyslů efektivně zapůsobit na ná-

Děti si již užívají dvě nová hřiště. V Kmochově ulici vyrostl lanový park, v ulici Čapkova herní aréna. V lanovém parku je umístěna lanová dráha, balanční prvky 
a vše doplňuje nový mobiliář. Z betonové plochy v Čapkově ulici vyrostlo oplocené hřiště pro kolektivní a míčové hry.                                                                          (pn)

Poplatek na rok 2019 je stanoven ve výši 500 
korun na osobu a rok  (tedy 250 korun na oso-
bu a pololetí)

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bílině:
pondělí  7 – 12.00 a 12.30 – 18 hodin
úterý  7 – 11.30 a 12.00 – 14 hodin
středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18 hodin
čtvrtek  7 – 11.30 a 12.00 – 14 hodin

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo 
bezhotovostním převodem na účet města  
19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 
specifický symbol: rodné číslo plátce.
Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu 
je dobrovolné, případně lze uvést z rodného čísla 
pouze číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo 
neuvedete, postupujte dle pokynů níže uvedených. 
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým pří-
kazem za více poplatníků (případně bez uvedení 

rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 poplat-
níka), je třeba nahlásit Finančnímu odboru Měst-
ského úřadu v Bílině jména osob (osoby), za které 
je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, 
ze kterého je poplatek hrazen, a to buď telefonicky 
na čísle: 417 810 957, 417 810 825, nebo e-mai-
lem na adresu: financni@bilina.cz.

Od poplatku na rok 2019 jsou osvobozené děti na-
rozené v roce 2019.

vštěvníka vlaku, na jeho pohled na 
legální i nelegální drogy, závislosti  
a inspirovat jej k pozitivním životním 
volbám
Cílovou skupinou jsou žáci a stu-
denti všech typů škol a jejich učitelé.  
Jde především o děti a mládež ve věku 
12 až 17 let. Další cílovou skupinou 
jsou rodiny s dětmi a dospívajícími 
ve věku 10 až 17 let a další zástupci 
veřejnosti, kteří se zajímají o danou 
problematiku. Od 15.30 hodin je pro-
gram vlaku určený pro širokou veřej-
nost. V rámci akce se uskuteční také 
prezentace neziskových organizací, 
HNsP, hasičů a dalších. 

(pn)

Před důsledky užívání drog bude varovat vlak 

Lanový park i herní aréna vybízejí k pohybu 

Poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2019 je 30. 6. 2019
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Pohádkový les vedl děti velikonoční cestou
Malé návštěvníky vítaly zcela nové sochy i prolézačky

Foto: Pavlína Nevrlá
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Jiří Kalous, bílinský učitel, knihkupec, 
tajemník a jeden ze zakladatelů Bílin-
ského zpravodaje, oslavil letos v dub-
nu osmdesáté narozeniny. V rozhovo-
ru zavzpomínal na dobu, kdy učil děti 
v základní škole v Lidické ulici, i na 
své působení na úřadě. 

Nejste bílinský rodák, přesto vás tu 
mnoho lidí zná. Co vás do Bíliny při-
vedlo?

Na sever jsem se dostal na umístěnku 
z Prahy, nabídli nám tu zaměstnání 
a byt, to v Praze tenkrát nebylo. Rok 
jsem učil ve Světci, pak jsem se vrátil 
do Prahy a než jsem se stačil rozkou-
kat, tak přišla nabídka do Bíliny. Jsem 
za to rád, byli tu fantastičtí lidé i děti. 
Byla tu radost učit. Na Lidické jsem 
pak byl osm let. Učil jsem češtinu a 
dějepis. To sice nejsou oblíbené před-
měty, ale děti mě asi měly rády, pro-
tože zrovna v těchto dnech mám sraz 
s žáky, kteří vycházeli ze školy před 
padesáti lety. Vždy se rádi vidíme.

Jaký je váš pohled na současné škol-
ství?

Těžko se mi to posuzuje. Na školství 
se snáší kritika, částečně je oprávně-
ná, protože některé věci nejsou dob-

ré. Vzdělání se stalo kšeftem, protože 
škola je placená od žáka. Ale už vidím 
světélko na konci tunelu - vrací se žáci 
do řemeslně zaměřených škol.

Co vás přimělo jít studovat na učite-
le?

Měl jsem rád češtinu, psal jsem dob-
ré slohy, rád jsem četl - prý jsem byl 
svým čtením až protivným. V rodině 
byla také tradice učitelství.  

Jak jste se dostal k místu tajemníka?

Po roce 1989 za mnou přišli bývalí 
žáci se slovy ´pane učiteli, konečně je 
potřeba něco dělat´, abych prý ten-
krát alespoň kandidoval. Kupodivu 
jsem skončil čtvrtý a byl jsem v radě 
a zastupitelstvu. Starostou se stal můj 
žák Vladimír Horáček a ten mě chtěl 
mít na radnici. Takže jsem byl dva 
roky na školství a pak jsem se stal ta-
jemníkem úřadu. Můj žák mi tedy dě-
lal šéfa. Později jsem působil za pana 
starosty Dudy. 

Jaká byla vaše náplň práce? 

Zodpovídal jsem za chod úřadu, za 
své zaměstnance a plnil jsem zadané 
úkoly. V té době jsem se rozhodně ne-
nudil, volného času moc nebylo, ale 
dělal jsem to moc rád. Tajemníkem 

jsem byl sedm let. Poté jsem odešel 
do důchodu. Byl sice zájem, abych 
na úřadě pracoval dál, ale už jsem se 
chtěl věnovat svým koníčkům, odjet 
na chatu. 

Sledujete ještě nyní chod města?

Sleduji, ale už do něj nevstupuji. My 
jsme začínali, učili jsme se. Mezitím 
se na město navalily další a další úko-
ly, takže je to dnes jiné. Z povzdálí to 
tedy sleduji, ale nedokáži posoudit, co 
by bylo potřeba. 

Co tedy dnes děláte?

Občas jsem dělal korektury diplomo-
vých prací, ale již se tomu nevěnuji. 
Začal jsem dávat dohromady archiv, 
protože se mi podařilo vydat knížku 
o básníkovi Hraběti. Mám k tomu 
velmi mnoho materiálů, ale nejsou 
setříděné. Shromáždil jsem třeba 
výstřižky z novin, korespondenci a 
podobně. Napíši k tomu i průvodní 
slovo. V Praze totiž žije i naše vysoko-
školská profesorka, která mě přiměla 
k tomu, abych se archivaci těchto ma-
teriáů věnoval. Chtěl bych je utřídit 
a jednou třeba předat do památníku 
písemnictví. Věnuji se i rodině. Dále 
zdaleka nemám přečtené všechny 
knihy, které bych chtěl. 

Co čtete? 

Jsem hlavně na literaturu faktu, nejví-
ce mě baví knihy z období druhé svě-
tové války. Bylo štěstí, že i před rokem 
1989 byli výborní autoři, například 
pan Hubáček, který vydává knihy  
o válce v Tichomoří. 

Před lety jste vydal svou knihu o bás-
níkovi Václavu Hrabětovi. Ještě jsou 
na ní ohlasy?

Ano, jsou. Občas se mi stane, že mi 
někdo hodí anonymně do schránky 
nějaký výstřižek nebo poznámku. 
Nedávno, k nekulatému výročí úmrtí 
básníka někdo dal na facebook ama-
térský příspěvek a lidé mi ho přepo-
slali. To se mi moc líbilo, že Václav 
Hrabě stále mezi lidmi žije. Tenkrát 
se mi do psaní té knihy moc nechtě-
lo, nejsem spisovatel, ale bral jsem to 
jako nutnost, protože málokdo ho 
znal tak dobře jako já. On se stal sou-
částí naší literatury, takže informace  
o něm by měly být zachycené. 

Byl jste i u vzniku Bílinského zpravo-
daje, proč se tehdy zakládaly noviny?

Začínali jsme z ničeho, noviny se 
psaly na stroji. Já jsem byl v redakč-

ní radě jen krátkou dobu, toho času 
moc nezbývalo, ale po celou dobu, co 
jsem působil na úřadě jsem prováděl 
korektury. V té době byla poptávka 
po novinách a když bylo v roce 1994 
výročí založení města, všichni se na 
tu slávu hodně připravovali. Školky, 
spolky, sportovní organizace, všichni 
se zapojili, pozvali si hosté. Násled-
ně se všichni sháněli po zpravodaji, 
zda tam o nich bude zmínka. Byla to 
užitečná věc. Dodnes zpravodaj čtu, 
právě pro to, abych věděl, co se děje ve 
městě, ale také si hlídám, zda se nepíše 
třeba o vnoučatech, jedna vnučka je 
ve sboru Melodika, druhá se zúčast-
ňuje třeba Bořeňské čarodějnice. Moc 
se mi líbí, jak do zpravodaje přispívají 
školy. 

Lidé vás znají i z knihkupectví, v které 
době jste ho vedl?

Od roku 1972 do roku 1978 jsem měl 
antikvariát v Teplicích. To bylo úžas-
né místo, věčně plné lidí, kteří hledali 
nějakou knihu. Od roku 1988 do 1991 
jsem měl v Bílině knihkupectví, to už 
tam bylo zavedené roky předtím. Po 
válce bylo knihkupectví na rohu, kde 
je dnes zverimex, později se přesunu-
lo na místo, kde je dnes butik. Dnes už 
je zrušené, chybí tu. Bílina byla z hle-
diska knihkupectví zlaté místo. Ten-
krát knihy stály kolem třiceti korun 
a před Vánocemi jsem měl třeba až 
pětadvacetitisícovou tržbu, to si před-
stavte, kolik se tedy v jednom období 
prodalo knih. Prodávali jsme knihy i 
třeba v dolech nebo v elektrárně a lidé 
nám je ihned rozebrali.

Jiří Kalous: Tajemníkem jsem byl velmi rád, 
i když volného času moc nebylo

Pavlína Nevrlá
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Zahradu Mateřské školy v Hosto-
micích probudilo jaro do nového. 
Rozkvétají dva nové stromy, keře a 
obrazily také ovocné keře. Přírodní 
labyrint spolu s vrbovou bránou lákají 
svými lístky malé návštěvníky, kteří se 
poctivě a s nadšením o svou novou 
zahradu starají. Nový trávník a malý 
kopec volají k dětským radovánkám. 
Pozorování zabydlování hmyzu v 
hmyzím domku je také pěkná zába-
va. Projít se po chodníku z přírodnin 
a odpočinout si na lavičce a nakonec 
společně s rodiči posedět s písní a 
špekáčkem u nového ohniště je přece 
moc fajn. Moc se všichni těšíme, jak 
si ji užijeme.
Tento projekt je financován Státním 
fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí mi-
nistra životního prostředí.

Mgr. Mirka Jelínková
ředitelka školy

V dubnu se uskutečnil výlet devíti se-
niorů z Hostomic do teplického Ther-
mallia, které je součástí lázeňského 
domu Beethoven. Senioři si zaplavali 
v bazénu s termální vodou a využili 
masážní a rehabilitační prvky včetně 
Kneippova chodníku. Na ukončení 

výletu jsme doplnili tekutiny ve stylo-
vé kavárně Caffe Beethoven.
Výlet senioři zhodnotili kladně a tím-
to jsme naplánovali další výlet na kvě-
ten do termálních lázní Johannesbad 
v Altenbergu.

Naděžda Maurerová

Koncem března se v knihovně v Oh-
níči konala Noc s Andersenem. Sešli 
jsme se v budově mateřské školky 
kde také máme knihovnu a zasedací 
místnost obecního úřadu. Prostor 
nám posloužil jako místnost na spaní 
a promítání pohádek na dobrou noc. 
Po vybrání míst a uložení spacáků 
jsme šli na naše nově vybudované 
dětské hřiště, kde jsme zasadili strom 
Pohádkovník. 
Každý nakreslil obrázek nějaké  po-
stavy z pohádek a náš strom nyní 

zdobí tyto obrázky. Na zahradě škol-
ky jsme si upekli buřtíky a přesunuli 
se do knihovny. Povídali jsme si o 
pohádkách, děti pohádky také četly. 
Zahráli jsme si úryvky z pohádek a 
různé hry. Na dobré usínání jsme si 
promítli pohádky. Ráno jsme posní-
dali dobroty, které nám připravily 
maminky a babičky. Dětem se spaní 
moc líbilo a nám dospělým také. 
 

Lenka Brandtnerová
starostka obce Ohníč

V dubnu se v ledvické školce konalo 
vystoupení se psem. Děti se okamžitě 
zapojily do děje představení a soutěží, 
které jim přiblížily náročnost výcviku 

psů. Soutěže i vystoupení se dětem 
moc líbily.

Markéta Pikalová
ředitelka školky

Děti si užívají sluníčka 
na zajímavé zahradě 

Senioři se vydali 
do Thermallia

V Ohníči čtenáři nocovali s Andersenem

Ve školce poznali 
náročnost péče o psa

Nábor mladších žáků v kopané
 

Nábor ročníků 2007/2008 
do nového mužstva v kopané mladších žáků SK Viktorie 

Ledvice

KDY:  30. 4. 2019 v 17 hodin 
nebo každé úterý od 17 hodin

KDE: Stadion SK Viktorie Ledvice

KONTAKT: předseda klubu p. Ryška Milan 
tel.: 724 253 425 

nebo sekretář klubu Stanislav Novotný tel.: 602 120 619
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Jarní koncert se konal v kostele na Újezdě

Koncert se konal ve spolupráci  
s Omnium, spolkem, který se sna-
ží o záchranu a obnovu zničených, 
ohrožených nebo nevyužívaných 

Čestné občanství města Bíliny zís-
kaly v minulosti velmi zajímavé 
osobnosti. V tomto čísle Bílinské-
ho zpravodaje začínáme seriál, ve 
kterém tyto osobnosti představí-
me. 

Tomáš Garrigue Masaryk 
(7. března 1850 - 14. září 1937)

První prezident Československa. 

památek. Jednou z nich je také  
bílinský kostel Zvěstování Panně 
Marii na Újezdě. Pro školu to byl 
návrat do těchto prostor po více 

Byl státníkem, politikem, filozo-
fem a pedagogem. V roce 1918 
se stal prvním prezidentem Čes-
koslovenska. Za klíčový podíl na 
vzniku samostatného nezávislého 
státu byl označen za Prezidenta 
Osvoboditele. Čestné občanství 
města Bíliny mu bylo uděleno v 
roce 1934 ve snaze být jedním 
z prvních měst s německou ná-
rodnostní většinou, které tímto 

než deseti letech a pro mnohé  
návštěvníky se jednalo o životní 
premiéru. Věřím, že i náš malý hu-
dební vklad přispěje k tomu, aby se 

způsobem projeví svou úctu pre-
zidentovi, jeho dílu a demokratic-
kým ideám.

Čestné občanství města Bíliny 
uděluje ve smyslu § 36 a 84 zákona 
č. 128/2000,Sb., o obcích, v plat-
ném znění, v samostatné působ-
nosti zastupitelstvo města svým 
usnesením:
a) občanovi ČR za mimořádné zá-

i do tohoto prostoru vrátil jednou 
život.

Jiří Kopa
ředitel ZUŠ Bílina

sluhy o město Bílinu, o republiku 
nebo jako symbol pocty význam-
né osobě,
b) cizímu státnímu příslušníku za 
zásluhu o rozvoj přátelství zemí a 
měst nebo jako symbol pocty vý-
znamné osobě,
c) občanu města za mimořádné 
zásluhy o město.

Držitelé čestného občanství města Bíliny

Základní umělecká škola Gustava Waltera ve spolupráci 
s kulturně-vzdělávací společností CIRKUS v rámci projektu  ARTýden 2019 uvedou

Cyklus VĚDECKO-MYSTERIÓZNÍCH POETICKÝCH  pořadů

„KOŘENY SRDCE“
Série prvá: „10 000“ aneb historie osídlení města Bíliny od nejstarších dob po současnost

v koncertním sále ZUŠ Gustava Waltera v Bílině

 Talk show Adama Šmejkala s hosty z nejodbornějších kruhů všech oborů lidského vědění proložená 
hudebně-dramatickými uměleckými vstupy. 

Díl první: „Počátky“ 
ve dnech 22. 5. 2019 od 17.00 hod., 25. 5. 2019 od 17.00 hod., 26. 5. 2019 od 17.00 hod.

  V prvním dílu první série nazvaném „Počátky“ bude hostem Adama Šmejkala historik pan Ing. 
Richard Hazdra. 

S hostem si budeme podrobně povídat o kořenech osídlení oblasti dnešního Bílinska od doby pravěku 
po období tzv. stěhování národů. Pořad zakončí velmi specificky provedená divadelní přednáška o stěho-

vání národů v interpretaci „dětských profesorů“ kulturně-vzdělávací společnosti CIRKUS. 

Díl druhý: „KAREL KRYL -  zpívající básník“
v koncertním sále galerie „U Kostela“ v Bílině ve dnech 21. 5. 2019 od 19.00 hod

23. 5. 2019 od 19.00 hod.

Koncert složený z písní legendy, zakladatele a současně představitele vrcholu českého folku Karla Kryla, 
vytvořený na základě jeho vystoupení pro norskou televizi v roce 1969, doplněný o jeho další a zpravidla 

nejvíce ceněné písně, navíc obohacený o Krylovy ilustrace a kresby. 

Vhodné pro střední školy a veřejnost
Vstup volný
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Bílinu ovládla stylová 
i netradiční móda
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Foto: M. Aubrechtová 

V městském divadle se konala módní přehlídka s názvem Za sny - další z pořadů Martiny Tuháčkové nejen o módě. Představily se modely 
bílinského salonu Beauty 2000, sportovní oděvy Freestyle Dance Teplice, spodní prádlo Petry Vyhnálkové, netradiční šaty Martiny Tuháčkové  
i svatební šaty salonu Kleopatra.                                                                                                                                                                          (pn)
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Knihovna vystavuje archivní zpravodaje

Malá klávesistka 
uspěla v krajské soutěži

Základní umělecká 
škola se opět zapojí 
do ZUŠ Open

Městská knihovna zve širokou ve-
řejnost na retrospektivní výstavu  
s názvem Z archivu Bílinského zpra-
vodaje. Rádi bychom vám touto ces-
tou umožnili drobný vhled do prv-
ního porevolučního desetiletí města 
Bíliny, zaznamenaný tak, jak se otiskl 
do každodenního života a prezento-
vali nezapomenutelnou dekádu let 
1990 až 2000.

Opět po třech letech byla pro ZUŠ 
vyhlášena celostátní soutěž ve 
hře na klávesy. Ta začíná vždy na 
školní úrovni, odtud soutěžící po-
stupuje do okresního, krajského  
a celostátního kola.
Naši školu v soutěži zastupovala Do-
minika Bandur, která je žákyní prv-
ního ročníku ve třídě učitelky Elišky 
Šimkové. Po získání prvního místa  
v okresním teplickém kole se zúčast-
nila kola krajského uskutečněného  
v ZUŠ Jirkov. Zde se již setkalo 28 
soutěžících z devíti ZUŠ, kteří byli 
rozčleněni dle věku do devíti katego-
rií. Dominika ve své kategorii obsadi-
la 3. místo. Gratulujeme.

Bc. Jiří Kopa, ředitel školy

Třetí ročník celostátního happenin-
gu ZUŠ je letos naplánován na dny  
31. května a 1. června 2019. Projektu 
se pravidelně účastní přes 400 ZUŠek 
z celé republiky. Na místě je informo-
vat také o tom, že ze strany organizá-
torů se nejedná jen o jednorázovou 
happeningovou akci. Se ZUŠ Open je 
spojen projekt MenART - stipendijní 
program pro nadané žáky základních 
uměleckých škol a jejich pedagogy, 
který bude realizován v průběhu škol-
ního roku 2019/2020. Vybraní stipen-
disté pracují ve skupinách vedených 
významnými uměleckými osobnost-
mi napříč všemi uměleckými obory, 
vyučovanými na českých základních 
uměleckých školách. Toto je velká 
podpora a příležitost pro rozvoj sku-
tečných talentů.
Co si připravila naše škola pro letoš-
ní ročník ZUŠ Open? Tříhodinová 
akce pod názvem „Hudba zní celým 
náměstím“ začne na Mírovém ná-

městí v pátek 31. 5. 2019 v 16 hodin 
a divákům se představí všechny tři v 
současnosti vyučované obory. Zahra-
jí a zazpívají žáci i učitelé hudebního 
oboru, nebudou chybět dívky z oboru 
tanečního. Výtvarný obor si připravil 
workshopy, při kterých si přítomné 
děti budou moci zkusit své tvůrčí do-
vednosti.
Věřím, že po dvou ročnících kona-
ných s doprovodem deště, bude letos 
Mírové náměstí zalito sluncem. Při-
jměte naše pozvání, budeme se na vás 
těšit.

Bc. Jiří Kopa
ředitel školy

Základní umělecká škola 
Gustava Waltera v Bílině

pořádá

DOPLŇOVACÍ ZÁPIS ŽÁKŮ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

pondělí 27. května
úterý 28. května

čtvrtek 30. května

Všechny zápisy se konají v čase od 15 do 18 hodin.

Hudební obor:
- přípravná hudební výchova pro děti od 5 let

- základní studium pro děti od 7 let - hra na dechové dřevěné a žesťové 
nástroje, hra na klávesy, klavír, kytaru, bicí, sborový a sólový zpěv

Taneční a výtvarný obor:
- přijímáme do přípravného (od 5 let) i do základního studia (od 7 let)

Literárně-dramatický obor:
- přijímáme do základního studia 1. stupně (od 7 let)

Další informace o studiu naleznete na webu školy www.zus-bilina.cz.

Ve vystavených příspěvcích prezentu-
jeme ztracené vzpomínky, výzvy, te-
maticky různorodě zaměřené články, 
oznámení, dobové fotografie, kuchař-
ské recepty, křížovky, historická po-
jednání, analýzy, průzkumy, předvo-
lební i povolební diskuze, atd. Paleta 
sdělení je věru široká. Přesvědčili jsme 
se, že doba to byla krásná, turbulent-
ní, naivní i úsměvná. Vše bylo možné. 

Kdo zná trochu historii, ví, že právě 
v roce 1990 byl Bílinský zpravodaj 
založen, resp. obnoven. Nulté číslo je 
také součástí výstavy. Dočtete se zde, 
co vedlo k jeho znovuobnovení a jaké 
si kladl cíle.
Nutno dodat, že na výstavě se podílely 
všechny knihovnice — každá pečlivě 
vybírala a třídila příspěvky dle přiřa-
zených let. 

Práce na výstavě trvaly přesně měsíc.
Výstava je nainstalována, v prvním 
patře Městské knihovny na Mírovém 
náměstí v Bílině, potrvá do 30. června 
2019.

Alena Hubáčková, 
MěK Bílina
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Včeličky malovaly louku

Táta včera na venku našel první sněženku, vedle petrklíč, zima už je 
pryč. To si povídaly děti - Včeličky z MŠ Síbova. Zkusily zaplnit plochu 
a domalovat květiny temperovými barvami, pracovaly s chutí a práce se 
jim dařila.

Učitelky MŠ

Malí herci stavěli budku

Žáci se setkali s myslivcem

Děti z MŠ Čapkova 
spaly v domě dětí a mládeže

Děti ze třídy Myšek z MŠ Síbova si zkusily zahrát pohádku Budka 
na poli. Nejprve si postavily boudu a pak již jen hrály. Moc se jim 
to líbilo.
 

Učitelky MŠ Síbova

Krásný a slunečný první duben se žáci Základní školy praktické v 
Bílině setkali na myslivně s myslivcem z MS Bořeň, panem Edel-
mannem. Toto setkání bylo odměnou žákům, kteří se zapojili do 
podzimní soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Návštěvu myslivny 
žáci vždy netrpělivě očekávají, vždy se dozví něco nového a nej-
lepší posluchač si odnese malou pozornost. Jinak tomu nebylo ani 
letos.
Vyprávění bylo zaměřeno na zvěř, která se vyskytuje v našich le-
sích a je dětem blízká, a na péči o ni. Děti si prohlédly trofeje a měly 
možnost osahat si i loveckou zbraň. Na závěr byla žákům předve-
dena střelba z brokovnice a za správně zodpovězené otázky získali 
prázdnou patronu. Všem aktivním dětem děkujeme a doufáme,  
že v příštích letech nasbíráme se šikovnými a ochotnými dětmi 
ještě více přírodnin!

Mgr. Hana Bendová

V rámci projektu Mlynář - zapomenuté řemeslo děti ze třídy Včelek 
navštívily místní DDM. Pracovnice Domečku měly pro děti připra-
vený bohatý program. Děti si ozdobily vlastní mlynářské zástěry, 
zadělaly těsto a upekly si lahodné preclíky s mákem. Dekorovaly 
velikonoční vajíčka, zasoutěžily si, ověřily si své znalosti zvířátek 
a jejich mláďat a zúročily své nabyté vědomosti při kvízech. Veli-
kým překvapením pro ně byla návštěva „Vodníka“, který jim přinesl 
sladkou odměnu. Vrcholem celé akce bylo přenocování v areálu 
DDM. A přestože některé děti spaly mimo svou postýlku vůbec 
poprvé, neukápla ani jediná slzička. Všichni účastníci odcházeli  
z „Domečku“ velice spokojeni. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
mamince Samíka za voňavou snídani v podobě Chodských koláčů 
z místní pekárny a hlavně realizátorkám projektu za profesionální 
přístup, laskavé jednání a skvělou organizaci celé akce. Již teď se 
těšíme na další spolupráci.

třídní učitelka Včelek Lenka B.
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Ocenění učitelé 
i nepedagogičtí pracovníci

Předškoláci uklízeli okolí zahrady

V březnu byli v rámci oslav Dne učitelů oceněni bílinští učitelé a nepeda-
gogičtí pracovníci. Níže uveřejňujeme konkrétní oceněné, jejichž seznam  
v dubnovém vydání chyběl. Omlouváme se za pochybení.

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                                                            (red)

S příchodem jara jsme se společně s předškoláky z Mateřské školy A. Sovy 
rozhodli zvelebit zeleň naší školní zahrady. Vrhli jsme se v rámci jarního úkli-
du do shrabování spadaného listí, sběru drobných větviček a klacíků, zalévá-
ní rostlin i zametání chodníku. Práce šla dětem pěkně od ruky a zároveň jim 
zprostředkovala možnosti šetrného a zodpovědného chování k přírodnímu 
prostředí.
Musíme říci, že děti byly pracovité, plné elánu a sil. Nehleděly na klimatické 
podmínky, které jsou na jaře proměnlivé, a vytrvale pracovaly do té doby, než 
zahradu připravily na jaro. Úklid školní zahrady jim přinesl spoustu zábavy  
a možná i nová kamarádství. Jsme na děti velice pyšné, protože školní zahra-
da získala zbrusu nový kabát.

Kolektiv Mateřské školy Antonína Sovy

Děti dovádějí na flexiběžkách

Děti z MŠ Čapkova přivítaly jaro na nově zakoupených flexiběžkách. 
S velkým nadšením jezdí každý den na školní zahradě a procvičují se 
v hrubé motorice.                                                  Kolektiv MŠ Čapkova

Základní škola Za Chlumem přijímá žádosti o přijetí do přípravného ročníku 
základní školy od září 2019/2020

Přípravný ročník umožní dětem s 
různými specifickými a vývojovými 
problémy hravou formou odstranit 
handicapy a rozvíjet jejich osobnost. 
Je kladen důraz na individuální pří-
stup k jednotlivým dětem. V pří-
pravných třídách je 10 - 15 dětí, což 

umožňuje lepší individuální přístup 
ze strany učitele. 
O zařazení žáka do přípravného 
ročníku rozhoduje ředitelka školy 
na základě písemného doporučení 
školského poradenského zařízení a 
lékaře. Do přípravného ročníku jsou 

přijímány děti s odloženou školní do-
cházkou, u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy vyrovná 
jejich vývoj. Výuka je zaměřena na 
kompenzaci nedostatků tak, aby dítě 
přicházelo do první třídy připravené, 
a předešlo se tak neúspěchu při zahá-

jení školní docházky, což by mohlo 
ohrozit další vývoj dítěte.
 Žádosti o zařazení žáka do příprav-
ného ročníku přijímá ředitelka školy 
do 31. 5. 2019 na základě předchozí 
telefonické nebo e-mailové dohody.

(red)

Průmyslová škola zve na autosalon 
a safety show

Střední průmyslová škola Teplice pořádá v úterý 28. května  
od 9 do 16 hodin 7. Autosalon.
Kromě krásných a nablýskaných aut bude k vidění kolem 30 auto-
mobilů. Návštěvníci budou mít poprvé možnost zúčastnit se Safety 
show. Jedná se o zážitkovou prevenci. K dispozici bude pro ná-
vštěvníky trenažér Crazy biker či Crazy driver. 
Už názvy “Šílený motorkář a řidič” napovídají, že se jedná o sta-
noviště s obsluhou, kde je možné jezdit pod vlivem alkoholu nebo 
drog. Jako pomůcky jsou použity speciální americké brýle, které 
tyto stavy simulují.
Další možností je vyzkoušet si jízdu jako unavený řidič.
Několikrát za den vystoupí host Aleš Hegr, který povypráví o úska-
lích silniční dopravy z pohledu motorkáře. Při nehodě přišel o nohu 
a nyní se o svůj příběh podělí pro budoucí bezpečnost nás všech.

Mgr. Jana Vachoušková
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Vyjádření ZŠ Aléská
Vedení Základní školy Aléská vy-
vrací nepravdivé informace, které 
se týkaly výskytu drog ve škole. 
Žádné omamné či psychotropní 
látky se na škole nevyskytovaly. 
V polovině března se na chla-
peckých toaletách v zásobníku 
na papírové utěrky našel malý 
igelitový sáček se zbytkem sypké 
krystalické látky neznámého slo-
žení. Metodička primární preven-
ce okamžitě zasáhla a nahlásila 
nález na policii ČR, která přijela, 
nafotila místo nálezu, zajistila 
sáček a zaslala na další rozbor.

Začátkem dubna nám policie 
ČR zaslala vyrozumění z Odboru 
kriminalistické technologie a ex-
pertíz v Ústí nad Labem, kde bylo 
zjištěno, že v extraktu z plastové-
ho sáčku nebyly prokázány žád-
né omamné, psychotropní látky.
Považovali jsme za nutné se k 
nepravdivým informacím, kte-
ré kolovaly veřejností, vyjádřit. 
Vždy se snažíme okamžitě řešit 
všechny problémy, které se na 
naší škole vyskytnou.

Základní škola Aléská
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Žabičky prošly zoo
Děti ze třídy Žabiček z Mateřské 
školy Švabinského vyrazily na 
výlet za zvířátky do Zooparku 
Chomutov. Prošly celou zoo, 
viděly spoustu zvířátek a nejvíce 
se jim líbilo, když si mohly samy 
nakrmit oslíky a poníky. Počasí 
nám přálo, výlet se nám vydařil 
a všichni jsme si to skvěle užili.

Bc. Radka Markowiczová, 
učitelka MŠ Švabinského

Členové parlamentu četli spolužákům 

Začátkem března, jelikož to byl měsíc knihy, jsme se na Základní škole 
Lidická jako parlament domluvili na jedné akci - Čtení pro nejmenší. Ve 
školní knihovně jsme vybrali vhodnou knihu a tu jsme přečetli prvním a 
druhým třídám. Kniha se nazývala: Povídání o pejskovi a kočičce. Roz-
dělili jsme se do dvojic a každá dotyčná dvojice přečetla svůj příběh. 
Připravili jsme si dále nějaké otázky a obrázky. Kdo odpověděl správně 
na otázku, dostal za odměnu obrázek. Děti říkaly, že se jim akce velmi 
líbila. A my s parlamentem Základní školy Lidická jsme se dohodli, že 
bychom mohli ještě někdy akci zopakovat.

Parlament Základní školy Lidická

Písmenka hledaly děti na stroji

Gymnazisté vyjeli do Anglie

Školáci soutěžili ve víceboji

Sovičky z Mateřské školy Síbova se pilně připravovaly na zápis do 
školy a plnily připravené úkoly. Odměnou jim bylo získání Průkazu 
pilného předškoláka či předškolačky. Za jejich snažení je čekalo 
také velké překvapení v kufru. Učitelka Andrejka vypadala s tím 
kufrem jako „terorista“, ale po otevření čekalo všechny velké pře-
kvapení - psací stroj, na kterém se učily děti vyhledávat písmenka.

Učitelky ze třídy Soviček

Konec března sliboval na jihu Anglie pěkné počasí. Opravdu se 
studentům bílinského gymnázia týden vydařil, sílu jarního slunce 
ochlazoval vítr od moře a pláštěnky zůstaly sbaleny v kufrech. Vý-
ukou v jazykové škole v Lancingu náš pobyt začal, poté následova-
la návštěva řady nezapomenutelných míst.
Křídové útesy Seven Sisters sice opět o pár desítek centimetrů 
ustoupily moři, ale mohutné kameny Stonehenge stojí na svých 
místech a katedrála v Salisbury ozářená sluncem je stále dechbe-
roucí.
Brighton z výšky 160 metrů v kabině British Airways i360 hned tak 
někdo neuvidí, další místo, které si naši gymnazisté prostě museli 
zdokumentovat. Ruch Londýna a únavu po celodenním poznávání 
britského velkoměsta výletníci rozdýchali na lodi po řece Temži, 
odkud se všichni s metropolí rozloučili.
Nás, doprovázející učitele, nejvíce těší, že čeští studenti odjížděli s 
krásnými zážitky a pochvalou od  hostitelských rodin a anglických 
vyučujících.

Mgr. Helena Pátková

V Základní škole praktické v Bílině se konal další ročník soutěže 
Silácký víceboj. Tato soutěž pomáhá žákům poměřit své síly, záro-
veň jim umožňuje setkat se se svými vrstevníky a případně navázat 
i nová přátelství. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – mladší žáci 
a žákyně, starší žáci a žákyně. 
Soutěžící čekaly čtyři disciplíny – bench, páka, vesla, shyby – žáci, 
výdrž ve shybu– žákyně. Asi nejzajímavější disciplínou je pro žáky 
páka, ve které bojují ze všech sil pravou i levou rukou. Výsledky 
z jednotlivých disciplín se sčítají a z výsledků všech čtyř disciplín 
vzejde vítěz. 
Klání se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale přijeli k nám i z Du-
chcova, Kadaně a Dlažkovic. Pro vítěze byly připraveny hezké ceny, 
které byly zakoupeny díky finanční podpoře města Bílina. Jsme 
rádi, že i naši žáci se umístili na předních místech.

 Iveta Vaiglová, ZŠ praktická Bílina
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Neoprávněné podnikání můžeme 
rozdělit na dvě skupiny. První sku-
pinou jsou nepodnikající fyzické 
osoby, které provozují činnost, kte-
rá je živností, aniž by pro tuto živ-
nost měly živnostenské oprávnění.
Druhou skupinou jsou podnikate-
lé, kteří provozují činnost, která je 
živností, aniž by pro tuto živnost 
měli řádné živnostenské oprávně-
ní. Pro první skupiny z výše uvede-
ného platí, že je třeba si dát dobrý 

Hospodářská komora ČR sdru-
žuje a zastupuje v České republice 
největší množství podnikatelů a 
živnostníků. Posláním Hospodář-
ské komory České republiky je 
bojovat za práva a výhody podni-
katelů a živnostníků proti zbytečné 
byrokracii, proto vytvořila projekt 
Právní elektronický systém (zkrá-
ceně PES).
PES je služba, která si klade za cíl 
zpřístupnit všechny povinnosti 
podnikatelů vyplývající pro ně ze 
zákonů a dalších právních předpi-

V České republice je nařízeno 
zhruba 4,7 milionu exekucí. Ně-
které z nich jsou vedeny na zákla-
dě smluv, které obsahují neplatné 
rozhodčí doložky, což ve svých vý-
rocích potvrdily Nejvyšší i Ústavní 
soud. Přesto některé společnosti 
poskytující úvěry tyto nezákonné 
exekuce nadále vymáhají. Organi-
zace Člověk v tísni proto vyvinula 
webovou aplikaci Doložkomat, 
která dokáže velmi jednoduše roz-
poznat, zda-li je exekuce vedena 
protiprávně na základě netranspa-
rentní rozhodčí smlouvy. Pokud 
tomu tak je, vygeneruje Doložko-
mat návrh na její zastavení.
Webová aplikace Doložkomat ne-
řeší všechny nezákonné exekuce, 
lze ji použít pouze pro případy, kdy 

nění. Seznam živností je uveden v 
přílohách živnostenského zákona. 
Vymezení jednotlivých činností je 
uvedeno v obsahových náplních 
jednotlivých živností uvedených v 
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.
Jak tenká je hranice mezi jednotli-
vými živnostmi, lze dobře demon-
strovat na oboru činnosti živnosti 
volné s názvem: „Přípravné a do-
končovací stavební práce, speciali-

vantní informace pro konkrétního 
podnikatele.
Informace, které budou mít mož-
nost podnikatelé v Právním elek-
tronickém systému najít, budou 
mít zatím kvůli absenci příslušné 
legislativní úpravy informativní 
charakter. Hospodářská komora 
ČR pracuje na novele zákona, která 
by se týkala Právního elektronické-
ho systému. Ta by zaváděla povin-
nost pro předkladatele (stát), aby ke 
každé právní normě byla povinně 
vypracována příloha právní normy, 

úvěrové smlouvy. Konkrétně jde o 
jméno původního věřitele v úvěro-
vé smlouvě, rok podpisu úvěrové 
smlouvy, datum vyhotovení roz-
hodčího nálezu, v některých přípa-
dech jméno rozhodce.
Po zadání těchto údajů Doložko-
mat uživatelovu situaci zhodnotí a 
v případě, že aplikace umí exeku-
ci napadnout, připraví návrh na 
její zastavení. Ten stačí následně 
vytisknout a zaslat na příslušný 
exekutorský úřad. „Zároveň je dů-
ležité si uvědomit, že případným 
zastavením exekuce samotný dluh 
automaticky nezaniká. Půjčené 
peníze bude muset dlužník prav-
děpodobně vrátit, nicméně se mu 
jeho dluh sníží o veškeré poplatky, 
které jsou spojeny s vyhlášením 

pozor na to, jakou činnost vyko-
nává a je-li k této činnosti potře-
ba živnostenské oprávnění. Přes-
nou definici, co je živností resp. 
co živností není, stanovuje zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Pro 
druhou skupinu platí obezřetnost 
při podnikatelské činnosti, aby ne-
podnikali v činnosti, na kterou ne-
mají příslušné živnostenské opráv-

sů, přehledně a na jednom místě. 
Zjednodušeně řečeno PES bude za 
konkrétního podnikatele nebo živ-
nostníka hlídat jeho povinnosti – 
kdy má co zaplatit, kde a jak se má 
přihlásit, jaký formulář kam poslat 
atd., a to s ohledem na jeho obor 
podnikání tak, aby mu stát nemohl 
uštědřit pokutu za nesplnění něja-
ké povinnosti.
Každé podnikání je jiné. Díky sys-
tému si podnikatel snadno dokáže 
vytvořit profil přesně na míru své 
firmě. Systém bude selektovat rele-

nebyl rozhodce transparentně vy-
brán. „Dle našich kvalifikovaných 
odhadů by Doložkomat mohl za-
stavit desítky tisíc, možná i stovku 
tisíc, exekucí. Přitom je s podivem, 
v kolika případech jde o renomo-
vané poskytovatele půjček, které by 
podobné praktiky rozhodně nemě-
ly mít zapotřebí,“ říká Daniel Hůle, 
jeden z autorů aplikace. „Jsme v 
podstatě ve stavu, kdy o nezákon-
nosti těchto exekucí vědí všichni 
zúčastnění kromě samotného dluž-
níka. To chceme změnit,“ vysvětlu-
je důvody vzniku aplikace.
Pro zjištění, zda exekuci lze Do-
ložkomatem zastavit, je potřeba 
znát několik informací z exekuč-
ního příkazu nebo vyrozumění o 
zahájení exekuce a některá data z 

zované stavební činnosti“. Z tohoto 
názvu může někdo nabýt dojmu, že 
je oprávněn vykonávat například 
sádrokartonářské nebo zednické 
práce, což nelze. Při detailní četbě 
dané obsahové náplně (což bohužel 
ne všichni udělají) se dozvíme, že 
tyto a některé další činnosti jsou z 
tohoto oboru vyjmuté.

Bc. Antonín Budaj, 
pracovník kontroly II

v níž budou přehledně zpracovány 
povinnosti podnikatelů vyplývající 
z dané právní normy a sankce za je-
jich nesplnění. Bez výše uvedeného 
nelze dát přehledu větší závaznost, 
kterou by podnikatelé jistě přiví-
tali. Právní elektronický systém – 
PES naleznete na stránkách https://
www.pespropodnikatele.cz/.

Bc. Lenka Haišová
pracovník registrace ObŽÚ

protiprávní exekuce,“ připomíná 
Hůle. Ve chvíli, kdy je případ kom-
plikovanější či potřebuje individu-
ální posouzení, odkáže aplikace 
na seznam dluhových poraden 
na webu www.jakprezitdluhy.cz. 
Existuje také možnost, že autoři 
aplikace neměli příslušné obchod-
ní podmínky k dispozici. „V tomto 
případě bychom také doporučili 
návštěvu dluhové poradny, ale zá-
roveň bychom rádi uživatele po-
prosili o jejich zaslání na adresu 
dolozkomat@dolozkomat.cz. My je 
následně zanalyzujeme a doplníme 
do databáze, ze které aplikace čer-
pá,“ vysvětluje Hůle. 

(red)

Pozor na neoprávněné podnikání

Právní elektronický systém – rádce pro podnikatele

Doložkomat rozpozná nezákonné exekuce

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Informujeme o novém nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
EU, které bylo přijato dne 6. čer-
vence 2016 pod č.1191/2016 a kte-
ré je použitelné ve všech zemích 
EU – účinnost od 16. února 2019. 
Usnadňuje předkládání určitých 
veřejných listin (rodné listy, oddací 
listy, vysvědčení o právní způso-
bilosti, rejstříky trestů a podobně) 
zjednodušeným způsobem.
Nařízení o veřejných listinách má 
za cíl omezení byrokracie a nákla-
dů pro občany, kteří mají předložit 
veřejnou listinu, jež vydala jedna ze 
zemí EU, v jiné zemi EU.
Před přijetím tohoto nařízení mu-
seli občané, kteří měli předložit ve-
řejnou listinu v jiné zemi EU, získat 
doložku osvědčující pravost dané 
veřejné listiny (tzv. apostilu nebo 

kde byla veřejná listina vydána;
- nařízení pro občany ruší povin-
nost předložit překlady veřejných 
listin. Není-li veřejná listina vyho-
tovena v jednom z úředních jazyků 
země EU, která dokument vyžadu-
je, mohou občané požádat přísluš-
né orgány o vícejazyčný standard-
ní formulář, který je dostupný ve 
všech jazycích EU. Uvedený for-
mulář lze přiložit k veřejné listině, 
a překlad již tak není nutný. Pokud 
občan předloží veřejný dokument 
spolu s vícejazyčným standardním 
formulářem, může přijímající or-
gán požadovat překlad pouze ve 
výjimečných případech. Jelikož ne 
všechny země EU vydávají všechny 
vícejazyčné standardní formuláře, 
mohou si občané ověřit, které for-
muláře jejich země EU vydává;

superlegalizaci). Od občanů se také 
často vyžadovalo, aby při předlože-
ní veřejné listiny poskytli její ově-
řenou kopii a překlad.
Co nové nařízení přineslo:
- veřejné listiny (například rodný 
list, oddací list, rozsudek) a jejich 
ověřené kopie vydané orgány v 
některé ze zemí EU musí orgány 
v jiné zemi EU přijmout jako pra-
vé, aniž by bylo nutné tyto listiny 
opatřit doložkou osvědčující jejich 
pravost (tj. apostilou);
- nařízení pro občany ruší povin-
nost předkládat spolu s originálem 
veřejné listiny její ověřenou kopii. 
Pokud určitá země EU povoluje 
předložení ověřené kopie veřejné 
listiny místo originálu, musí orgá-
ny této země EU přijmout ověře-
nou kopii vyhotovenou v zemi EU, 

- pokud orgány přijímající země 
EU vyžadují, aby občan poskytl  
k předkládané veřejné listině její 
ověřený překlad, musí přijmout 
ověřený překlad vyhotovený v kte-
rékoli zemi EU.
Nařízení rovněž zavádí záruky pro-
ti padělaným veřejným listinám: 
má-li přijímací orgán důvodné 
pochybnosti o pravosti jemu před-
kládané veřejné listiny, může si  
u vydávajícího orgánu jiné země 
EU ověřit její platnost, a to pro-
střednictvím stávající platformy 
IT, systému pro výměnu informací  
o vnitřním trhu nebo IMI.

Bc. Martina Tučková
matrikářka MěÚ Bílina

Zjednodušený způsob předkládání veřejných listin ve státech Evropské unie

Chráněná dílna pracuje v secesní vile
Chráněnou dílnu U Lady, která pa-
tří pod spolek Šance žít, najdeme ve 
Skleničkově ulici, v krásné secesní 
vile s názvem Víceúčelové komunit-
ní centrum Bílina. Zde využívá větší 
část přízemí, jde o velmi pěkný svět-
lý prostor, který mohou využívat do 
doby, než skončí pětiletá lhůta po do-
končené dotované rekonstrukci vily. 
Jaké podmínky nastanou po lhůtě, to 
paní Lada Novotná, který dílnu vede, 
neví, a pro jistotu se už zajímá o pro-
stor, kde by dílna mohla být, kdyby 
nemohla ve vile zůstat. Odejít samo-
zřejmě nechce, prostor zde je velmi 
dobrý. 

Od června 2016 vystřídala dílna dva 
prostory, v Opletalově a ve Wolkerově 
ulici, nehodnotí je však příznivě. Nyní 
jsou všichni v dílně s umístěním spo-
kojeni. Hlavní místnost dílny je světlá 
a prostorná s výhledem na řeku. Na-
jdeme v ní pracovní stoly, regály se 
zásobou látek, šicí stroje. Zde se odvíjí 
hlavní činnost těch, co v dílně pracují.
Pro obyvatele města dílna nabízí šití 
snad všeho druhu, opravy oděvů a 
domácích textilních doplňků, žehlení, 
tisk či ruční malbu na látky, jejichž vý-
běr je pestrý. Paní Lada je získává přes 
internet nebo k blízkému dodavateli 
dojede. Pro potřebu dílny má již vy-

tipované sklady. Dává zcela přednost 
českým výrobkům. Barvy kupuje v 
osvědčené firmě KOH-I-NOOR.
V dílně nyní pracují tři ženy a dva 
muži. Švadlena šije na dobrých pro-
fesionálních šicích strojích. Zvláštní 
stroje na šití kůže nemají, tak s tímto 
materiálem nemůže dílna pracovat.
Nejvíce si lidé objednávají sady do 
dětských postýlek, ale také netradiční 
oblečení, které v obchodech nena-
jdeme, třeba mikinu s ušima. Každý 
výrobek je svérázný, není opakován, 
hromadně se v dílně nic nepřipravuje.
Pokud někdo potřebuje něco s tex-
tilem či oblečením udělat, přijde a 

dobře se domluví. Spokojenost zákaz-
níků dílny je veliká, reklamace vůbec 
nejsou. Já mohu z vlastní zkušenosti 
práci lidí v dílně jen pochválit.
Dílna je připravena vyrábět propa-
gační materiály se znakem města pro 
místní infocentrum. Jistě vyhoví, bu-
de-li ze strany vedení města zájem.
Kdokoli do dílny přijde s nějakým 
přáním, je vždy vstřícně a vlídně při-
jat.
www.sancezit.cz

Mgr. Pavel Pátek

Foto: Lada Lamarqueová
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Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 10. dubna 2019

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny z 24. dubna 2019

Názory radních: Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem

Program zastupitelstva města čítal 
celkem 40 bodů. V rámci jednání 
byly schváleny mimo jiné následu-
jící body:

  Zastupitelstvo města schválilo 
navýšení rozpočtu odboru nemovi-
tostí a investic ve výši 7.235.000 Kč 
a to:
- Na investiční akci s názvem „Re-
konstrukce ulic Zámecká a Komen-
ského“ ve výši 6.235.000 Kč. Nej-
výhodnější nabídku v zadávacím 
řízení předložila společnost Vodo-
hospodářské stavby s. r. o. z Teplic. 
Předpoklad předání staveniště je 
1. května 2019 a akce by měla být 

  Rada města souhlasí s předlo-
ženým ceníkem vstupného na kou-
paliště a autokemp Kyselka na rok 
2019. Na základě napadení slevové 
politiky pro vzorné občany města 
Bíliny Českou obchodní inspekcí 
byl vydán upravený ceník Měst-

ukončena 26. července 2019.
- Navýšení o 1.000.000 Kč je na akci 
s názvem“ Přeložka sítě vysokého 
napětí - parkoviště u zimního sta-
dionu“. S realizací akce se počítá v 
roce 2020. V letošním roce probí-
há územní a stavební řízení a bude 
realizována přeložka vysokého a 
nízkého napětí. Nové parkoviště v 
areálu zimního stadionu bude mít 
24 nových parkovacích míst.

  Zastupitelstvo města schváli-
lo uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb mezi Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem dota-

ských technických služeb Bílina pro 
koupaliště a autokemp Kyselka.

  Rada města schválila smlouvu 
na akceptaci platebních karet pro-
střednictvím platebního terminá-
lu. Platební terminály budou nově 

ce a městem Bílina jako příjemcem 
dotace ve výši 2.292.800 Kč. Dotace 
je určena na poskytování sociálních 
služeb Pečovatelskou službou Bílina 
v roce 2019.

  Zastupitelstvo města schválilo 
uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 1.660.000 
Kč mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou spol. s r. 
o. jako příjemcem na zajištění lé-
kařské pohotovostní služby v roce 
2019.

umístěny v Informačním centru v 
ulici Kyselská a na přepážce občan-
ských průkazů a cestovních dokla-
dů Městského úřadu Bílina.

  Rada města schválila aplikaci 
zpomalovacích „červených“ pasů 

před frekventovanými přechody 
pro chodce v ulici Mostecká a Spo-
jovací. Pasy budou umístěny vždy 
směrem do města v šíři jednoho 
jízdního pruhu a v délce 15 metrů.

Vážení občané Bíliny, 

v době psaní tohoto příspěvku neví-
me, jak rozhodne Krajský soud v Ústí 
nad Labem v novém projednávání 
stížnosti pana Pavla Musila (Nezávislí 
v Bílině - HNHRM) proti výsledku 
komunálních voleb 2018 v Bílině. 
Plně respektujeme nález Ústavního 
soudu České republiky a dovolíme 
si zde stručně představit podstatné 
body z komentáře Ústavního soudu:
1) Ústavní soud shledal, že Krajský 
soud v Ústí nad Labem v řízení po-
rušil základní právo stěžovatele na 
soudní ochranu zaručené v čl. 36 

odst. 1 Listiny tím, že z nepřípustného 
důvodu zamítl důkazní návrhy, které 
se týkaly tvrzení o kupčení s hlasy. 
Nařídí-li totiž soud jednání o návrhu 
na neplatnost voleb či hlasování, nelze 
zamítnout pro jejich podání po lhůtě 
pro podání návrhu na neplatnost vo-
leb či hlasování ty důkazní návrhy, 
které bylo na tomto jednání možno 
provést (např. listinné důkazy, u nichž 
nejpozději u jednání navrhovatel 
listiny předložil, či výslech svědků, 
které sám navrhovatel k jednání při-
vedl). Ústavní stížnost je tak důvodná 
a Ústavní soud napadené usnesení 
krajského soudu zrušil. 

2) S dalšími námitkami stěžovatele se 
Ústavní soud neztotožnil. V dalším 
řízení, kam se věc krajskému soudu 
vrací, krajský soud odstraní výše uve-
denou procesní vadu. 
3) Současně Ústavní soud konstatuje, 
že tímto nálezem nijak nepředurčuje 
výsledek utváření skutkových zjištění 
k tvrzení o kupčení s hlasy, konečná 
podoba meritorního rozhodnutí kraj-
ského soudu je proto stále otevřena 
všemi směry.
Ohrazujeme se proti tomu vyklá-
dat tento nález některými osobami 
či subjekty tak, že nález Ústavního 
soudu potvrdil kupčení s hlasy či jiná 

tvrzení uvedená ve stížnosti navrho-
vatele. Nic takového Ústavní soud 
neposuzoval a dokládají to i výše uve-
dené citace z komentáře na stránkách 
Ústavního soudu.
Krajský soud buď výsledky potvrdí, 
nebo nařídí konání nových komunál-
ních voleb v Bílině. My budeme roz-
hodnutí Krajského soudu v Ústí nad 
Labem plně respektovat.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, 
Ing. Radek Zenker, 

Ing. Karel Matuška, Jiří Urbánek
Radní za ANO 2011 

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)

TELEFONNÍ SEZNAM

Městský úřad Bílina
spojovatelka: 417 810 811
odbor dotací a projektů: 417 810 
959, 417 810 862
odbor interního auditu: 417 810 
962
odbor finanční: 417 810 820
odbor školství, kultury a sportu: 
417 810 930
odbor nemovitostí a investic: 417 
810 860
odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví: 417 810 910
odbor dopravy: 417 810 890

Bezpečnost:
Městská policie: 417 810 999
Policie České republiky Bílina: 974 
440 200

Školská zařízení:
MŠ Švabinského: 417 821 067
MŠ Síbova: 417 829 128
ZŠ Aléská: 417 829 127
ZŠ Lidická: 417 823 170
ZŠ Za Chlumem: 417 823 663
Základní umělecká škola: 417 823 
095
Dům dětí a mládeže Bílina: 417 821 
577

odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí: 417 810 880
obecní živnostenský úřad: 417 810 
940

Kulturní zařízení
Informační centrum Bílina: 417 810 
985, 775 601 264
Bílinský zpravodaj: 774 564 894
Kulturní centrum Bílina: 417 823 081
Městská knihovna Bílina: 417 823 
224

Městské technické služby
Městské technické služby Bílina: 417 
821 777

Plavecká hala: 417 823 283
Zimní stadion: 417 822 234
Tenisové kurty: 417 820 577
Zelená hala: 417 823 283
Koupaliště: 417 823 254
Autocamp: 417 823 254
Minigolf: 777 136 722
Správa hřbitova: 417 820 273
Sběrný dvůr: 721 353 396

Zdravotnictví a sociální služby:
Hornická nemocnice s poliklinikou: 
417 777 111
Pečovatelská služba: 417821009
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Bělásek řeřichový (Anthocharis 
cardamines)

Jaro je v plném proudu a opět se 
vypravíme na vycházku do příro-
dy, kde určitě na nás čeká nějaké 
překvapení. Tentokrát se po dlouhé 
době v jarních slunečních paprs-
cích může před vámi zatřepotat 
oranžovobílý motýlek,dříve hojný 
a v současnosti v celé naší zemi 
ubývající.Potkáme ho nejčastěji na 
slunných stráních a občas i v zahra-
dách. Jedná se o běláska řeřichové-
ho. Svým zbarvením nás zaujme 
sameček,samička postrádá zářivou 
oranžovou barvu na křidélkách 
a přední křídla má pouze černě 
lemovaná. Rub zadních křidélek 
mají ale obě pohlaví tmavě mra-
morovaný. Motýlci létají od dubna 
do června a jen v jednom pokole-
ní, to znamená že samička naklade 

vlhkých luk, užívání umělých hno-
jiv a přípravků určených k hubení 
hmyzu budeme běláska řeřichové-
ho potkávat opravdu jen občas. Tak 
až se před vámi zatřepotá zlatobílý 
klenot, už víte koho jste potkali.

Jitka Brejníková

vajíčka pouze jednou za svůj život. 
Vajíčka klade na řeřišnici (nezamě-
ňovat s lichořeřišnicí) a brukvovité 
rostliny, kde se vyvíjejí housenky, 
aby jako kukla přezimovaly a další 
rok vyletěl na svět nový motýl.
Bohužel „díky“ úbytku kvetoucích 

Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 26.4. uplynulo sto let 
od narození pana

Adolfa Beránka
Již není mezi námi, již není slyšet jeho 
hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na 
toho, kdo rád žil a měl nás tolik rád. 

Dne 9. května 2019 vzpomeneme 
prvního výročí úmrtí pana

Jiřího Votruby
z Bíliny. 

Dne 7. května uplynul rok, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
dcera, manželka, maminka a babička 

Ivana Zeithamlová

Dne 18. května to bude 1 rok, 
co nás navždy opustil náš milovaný syn, 

tatínek, bratr a kamarád

Jan Šťastný

Dne 3. 8. 2019 uplyne rok 
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 

a dědeček pan 

Josef Zahořík

Zemřel 17. října 1988. Vzpomínají dcery Miluš a Věra s rodinami.

Stále vzpomínají družka Štefa, sestra Věra a děti s rodinami.

S láskou vzpomínají maminka Evženie, manžel Miroslav, děti Ivo, 
Tomáš a Oliver, a vnuk Kristian. 

S láskou vzpomínají maminka Ivana, dcery Eliška a Michalka a bratři 
Karel a Martin s rodinou. 

Vzpomínají manželka Milena, dcera s rodinou, syn s rodinou.

Poděkování
Krásný dárek v podobě spon-
zorského daru dostala Mateř-
ská škola Za Chlumem od firmy 
EAST – WEST  Line s.r.o. Jedná 
se o nový hrací multifunkční 
prvek na školní zahradě. Tímto 
bychom chtěli za sebe i všech-
ny děti moc poděkovat  -  děti si 
herního prvku v jarních  dnech již 
užívají.    Kolektiv  MŠ Za Chlumem

Poděkování
Pečovatelská služba Bílina by 
velmi ráda poděkovala základní 
škole Za Chlumem za věnování 
velikonočního pečiva. Děti nám 
upekly velikonoční beránky a 
muffiny. Velikonoční pečivo bylo 
nejen krásné na pohled, ale také 
velmi chutné. Na pečivu si po-
chutnali senioři z pečovatelské 
služby, kteří se účastnili úterní 
přednášky paní Maurerové na 
téma Infarkt myokardu a jeho 
prevence. Pečiva byla spousta, 
tak že si pochutnávali i senioři v 
Klub důchodců I a Klub důchod-
ců II. Ještě jednou děkujeme a 
těšíme se na naší další spolu-
práci.

Ing. Markéta Kalivodová
Vedoucí Pečovatelské služby Bílina

Pozvánka na třídní sraz
Dne 29. května od 15 hodin se 
bude v Husitské baště konat 
třídní sraz tříd 8.A, 8.B a 8.C ze 
Základní školy Lidická, ročníků 
narození 1945 a 1946, ročník 
ukončení školní docházky je 
1959. 

Více informací podá Lubomír 
Láska na telefonním čísle:
724 070 141.

Atletické závody
AK Bílina zve všechny příznivce 
atletiky na 1. kolo II. ligy, které 
se uskuteční v sobotu 18.5. od 
10:00. Ženy minulý rok vyhrály, 
muži byli také vysoko, a tak se 
máme na co těšit!

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA:

12. června 2019

11. září 2019

23. října 2019

11. prosince 2019

Ve velké zasedací 
místnosti.
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Kyselkou běžely tři stovky sportovců

Letošní jarní kilometry najížděli v Itálii

Mládež Draků hodnotí sezónu jako úspěšnou

Den 30. březen 2019 se zapíše do 
historie jako Den přespolního běhu. 
Mistrovství světa v dánském Aarhus, 
Mistrovství České republiky v Mladé 
Boleslavi a Běh Kyselkou v naší Bílině. 
Necháme na každém z vás, abyste si 
určili, který závod je významnější. My, 
kteří jsme byli v Bílině, je rozhodně 
nejvýznamnější Běh Kyselkou. 
Loňskou sněhovou nadílku jsme na-
hradili nadílkou slunečnou. Letos 
jsme zažili ještě další nadílku, a to 
medailovou. Dvě zlata – elév Prokop 
Sebránek a dorostenec František Lá-
cha, sedm stříbrných medailí – mini-
žákyňka Klaudie Dragounová, starší 
žákyně Linh Thao Dang, juniorka 
Nikola Špůrová, žena Adéla Civínová, 
Marek Nedvěd z přípravky, mladší 
žák Charles Linhart, junior Jakub 
Doležal a šest bronzových medailí – 

Oddílové soustředění dětí a mládeže 
se konalo koncem března společně 
s oddílem ČEZ Cyklo Team Tábor a 
SCM TJ Stadion Louny. Celkový po-
čet zúčastněných cyklistů byl 67.
S tímto týmem  máme úzké spoje-
ní pro tréninky našich mládežníků  
a také to bylo pro naše svěřence do 
budoucna možností nabírat zkuše-
nosti od starších kategorii, mládeže, 
kadetů, juniorů a elite.

Sezóna 2018/2019 byla pro HC Draci 
Bílina - mládež úspěšná. I když naším 
hlavním cílem není vyhrávat soutěže, 
spíše chceme mladé hokejisty vycho-
vávat a do sportovní činnosti zapojit 
co nejvíce dětí z Bíliny a okolí.
Přesto všechny velice potěší, když se 
daří i utkání vyhrávat, natož se stát 
přeborníkem kraje. A přesně toto se 
nám letos povedlo. Starší žáci, roční-
ky 2005/2006, se stali přeborníky Ús-
teckého kraje ve své věkové kategorii, 
když za sebou nechali i sedmé třídy 
extraligových klubů. Věříme, že za 
pár let o těchto hráčích ještě uslyšíme 
v souvislosti s extraligou či dokonce 
reprezentací a že se vždy budou k bí-
linskému hokeji stále hlásit. Solidního 
úspěchu dosáhli také naši dorostenci. 
Sice se nedostali mezi týmy, které v 
letošní sezóně bojovali o postup do 
extraligy, ale nakonec s přehledem 
ovládli nadstavbovou část soutěže své 
věkové kategorie. Ani ostatní věkové 
kategorie se ve svých v soutěžích ne-
ztratily, žádný tým nebyl poslední, 
byť ani to by z hlediska naší snahy 
upřednostňování výchovy ke sportu 
před výsledky samotnými nebyla také 

minižákyňka Agáta Buňátová, starší 
žákyně Ema Sebránková, Jan Schwarz 
z přípravky, mladší žák Adam Bažant, 
starší žák Ondřej Socháň a veterán 

Martin Štěch. Získat nějaký ten cenný 
kov nebylo vůbec jednoduché. Napo-
čítali jsme 299 startujících z krajských 
i mimo krajských klubů a také z Ně-

mecka a Slovenska a každý chtěl mís-
to na „bedně.“ Mezi 299 startujícími 
se objevili i zajímavé osobnosti. Např. 
pan Rudolf Vorlíček (vítěz nejstarších 
veteránů) bývalý reprezentant na 3000 
m př. a 5000 m. Jarmila Halířová So-
becká, která v roce 1996 zvítězila jako 
reprezentantka PSK Olympu Praha 
v běhu na 800 m na Bílinské půlce. 
Dnes už o pár let starší, ale stále ve for-
mě, zvítězila v kategorii veteránek a v 
celkovém pořadí žen se umístila na 
třetím místě. Určitě nevyjmenujeme 
všechny významné závodníky, kteří 
přijeli do Bíliny, ale za jejich účast jim 
děkujeme. Sušenky snězené, čaj vypit, 
medaile a diplomy rozdány. Tak zase 
příští rok na shledanou.

AK Bílina

Součástí soustředění byla též pasivní 
příprava v rámci etapového závodu 
Coppi e Bartali profi teamu. Na sou-
středění v Itálii měli možnost  měřit 
společné síly před nacházející sezó-
nou 2019.
Tímto děkujeme Městu Bílina za pod-
poru cyklistiky ve městě.

Kadlec Rostislav, předseda oddílu
SK FAVORIT Bílina z.s.

žádná tragédie. Dařilo se i našim od-
chovancům. Josef Jícha, Dan Bartoš  
a David Jindra v Litvínově, Petr Chlán 
a Kryštof Ouřada v Chomutově oku-
sili extraligový led mezi dospělými. 
Martin Tůma a Martin Weinhold 
nastupovali pravidelně v Chance 
Lize. Dáda Pejšová reprezentovala 
Českou republiku na MS žen U-18  

v Japonsku, kde holky obsadily 7. mís-
to. Spolu s Kateřinou Zechovskou pak 
obě děvčata reprezentovala Českou 
republiku na dubnovém mistrov-
ství světa dospělých žen ve finském 
Espoo, ze kterého holky přivezly šesté 
místo, čímž vyrovnaly historicky nej-
lepší umístění ženské reprezentace na 
mistrovství světa.

O to více se nyní musíme snažit,  
aby i další sezóny byly úspěšné a při-
nášely dětem i jejich rodičům radost.  
I proto jsme v březnu a dubnu v rámci 
projektu „Bruslení pro školy a školky“ 
oslovili ředitele základních škol a ma-
teřských školek v okolí Bíliny a nabídli 
jim možnost výuky bruslení pod ve-
dením našich zkušených licencova-
ných trenérů ledního hokeje. Školám 
jsme zajistili led i s možností zapůjčení 
bruslí pro ty děti a učitele, kteří brusle 
nemají. Mezi dětmi i učiteli, kteří naší 
nabídku využili, měl projekt kladnou 
odezvu. Doufáme, že na podzim, 
kdy bychom chtěli v akci pokračovat,  
se školy, které se účastnily na jaře, se 
opět zúčastní, a že i další školy a škol-
ky, se připojí. Rádi bychom tak dětem 
nabídli možnost vyzkoušet si a na-
učit se základům bruslení, případně  
i ukázat krásu našeho sportu a přilá-
kat nové hokejisty i hokejistky do na-
šich řad.
Rádi bychom závěrem poděkovali 
městu Bílina za podporu v sezóně 
2018/2019, bez které bychom hokej  
v Bílině hrát nemohli.

(HC Draci Bílina)
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Na fotbalovém hřišti vedoucího 
týmu soutěže Ervěnice sehrála Bí-
lina nejlepší partii ročníku 2018 - 
19. Bezchybný výkon v prvním po-
ločase přinesl čtyřbrankové vedení 
a pokus o zvrat Bílina v druhé půli 
nepřipustila. Na vysokém vítězství 
se podíleli všichni hráči hostů, vy-
zvednout je třeba skvělého Kovač-
ku v brance, pracovitého Pavlíčka 
a všechny hráče útočné fáze. Mladí 
Schüssmann a hlavně Magyar neú-
navně pilovali kraje hřiště a dopře-
du i zpět byli perfektní. V útoku, 
kde dlouhodobě dominuje Tůma, 

Na hřišti v Bílině nastoupili domá-
cí poprvé na jaře. Jejich soupeřem 
byl soused ve špičce tabulky Vrou-
tek, který ve svém kádru využívá 
několik cizinců a hraje kombi-
nační fotbal s velmi nepříjemným 
presinkem. První poločas byl v 
poli vyrovnaný, ale Bílina si díky 
brejkům po křídlech vytvořila ně-
kolik stoprocentních šancí. Útoč-
níci však ve finální části tyto šance 
trestuhodně spálili. Ve 37. minutě 
po tlaku skórovali hosté a do kabi-
ny stav 0:1 vydržel. Trenér Kovačka 
sáhl ke střídání a měl mimořádně 
šťastnou ruku. Mladí Tirb i Magyar 
rozhýbali hru a druhý jmenova-

Reprezentanti Shotokan Karate-
-DO Masopust Bílina se účastnili 
1. kola Národního poháru JKA do-
rost, senior. Tato soutěž je postu-
pová na Mistrovství ČR JKA. Náš 
oddíl zastupovali Smolák, Pěch, 
Zdeněk, Kačírková a Masopustová.
Celkem se účastnilo z celé republi-
ky 32 oddílů. Naši svěřenci se v sa-
motných bojích neztratili a „rvali“ 
se o medaile. Ne všichni se prosa-
dili v jednotlivcích.

První kolo národního poháru JKA 
žáků a juniorů se skládá ze dvou 
kol a z obou kol získávají závodníci 
body potřebné k nominaci na mist-
rovství republiky. Tradičně se první 
kolo národního poháru odehrává 
pár měsíců po novém roce a dru-
hé kolo měsíc po dětských letních 
prázdninách. 
Těchto závodů se za Shotokan Ka-
rate-do Masopust Bílina účastnili: 
Pýchová, Šaffek, Tran, Kačírková.
Mladší a st. Žáci: kata – 6. místo 

podal velmi dobrý výkon i Kat-
renič. V pozápasovém rozhovoru 
měl největší radost trenér Kovačka 
z produktivity týmu a také z „ná-
vratu ztracených synů“ Masopusta 
a Augusty, kteří se do Bíliny vrátili 
po delší době, v druhém poločase 
dostřídali a podali velmi dobrý vý-
kon. Pozice v čele tabulky je slibná, 
ale do konce soutěže je daleko a 
Bílinu čekají i soupeři, kteří menší 
fotbalovost nahrazují agresivitou a 
extrémní bojovností. To Bílině dělá 
potíže.
Jak padaly góly? Ve 3. minutě 

ný dokonce při prvním kontaktu  
s míčem vyrovnal, když neohrože-
ně pronikl do vápna a střílel tvrdě 
a přesně. 
Zdálo se, že Bílina převezme otě-
že utkání, ale v 63. minutě byl po 
druhé žluté vyloučen Záhradský 
a vypadalo to, že Bílina bude hájit 
aspoň remizu. Paradoxně však pře-
chod na jednoho útočníka hře Bíli-
ny prospěl hlavně díky skvělé práci 
Fr. Tůmy, který odtahoval obránce 
Vroutku do středu a vytvářel pro-
stor pro krajní záložníky k rychlým 
brejkům. Zvláště zkušený Kotěšov-
ský (třetí povedené střídání) úspěš-
ně unikal po pravém křídle a byl 

Celkové výsledky: 
KATA – Smolák 7. místo, Kačírko-
vá 10. místo, Masopustová 2. místo
KUMITE – Smolák 14. místo, Ka-
čírková 10. místo
KATA TEAM – 4. místo (Zdeněk, 
Smolák, Pěch)
Děkuji závodníkům, trenérům  
i rodičům za účast a podporu na 
NP JKA.

Roman Masopust
hlavní trenér

Pýchová, 6. místo Šaffek, 8. místo 
Tran.
Junior: 11. Místo Kačírková.
KATA TEAM: Starší žáci – 2. místo 
– Šaffek, Pýchová, Tran.
KUMITE: Mladší a st. žáci –  
7. místo Pýchová.
Junior – 10. místo Kačírková
Chtěl bych poděkovat našim žá-
kům za předvedené sportovní vý-
kony a úspěchy. Ale je to také mo-
tivace k lepší a tvrdší přípravě na 
další turnaj.               Roman Masopust

byl sražen ve vápně Schüssmann  
a penaltu proměnil Tůma – 0:1. 9. 
min.- odraženého míče se zmocnil 
Pelikán a tvrdou střelou z dvaceti 
metrů trefil k levé tyči – 0:2.Ve 23. 
minutě centroval Bečvařík a obrán-
ce hlavou přehodil bezmocného 
brankáře- „krásný vlastenec“ – 0:3. 
41.min.-brejk po ose Magyar-Tů-
ma – Katrenič do prázdné branky 
0:4. 51.min. neobsazený Šlachta po 
rohu -1:4. 58.min. Tůma si navedl 
míč z levé strany do středu a střelou 
k bližší tyči – 1:5. 60.min.Hromas 
po závaru -2:5.                       B. Mráz

autorem skvělé přihrávky, po které 
nekompromisně zavěsil Tůma. 
Hráči Vroutku ztráceli síly a jejich 
útoky už neměli kvalitu prvního 
poločasu. Jejich obrana ve snaze  
o vyrovnání hrála riskantně vyso-
ko a toho využil superrychlý Tůma  
k vstřelení další branky, když 
chladnokrevně dokončil samostat-
ný brejk střelou kolem stojné nohy 
brankáře Vroutku. Ještě jednu šan-
ci si vytvořil Franta Tůma, když byl 
sražen v pokutovém území. Jeho 
tvrdou střelu z penalty však skvěle 
zlikvidoval pádem k levé tyči bran-
kář Vroutku Dmytro Haza. Radost 
z otočeného zápasu byla po skon-

čení obrovská. Myšlenky však už 
směřují k dalšímu utkání na hřišti 
vedoucích Ervěnic.              B. Mráz

Výborná Bílina rozhodla hned v úvodu

Bílina otočila utkání s Vroutkem

Národní pohár JKA 
za účasti bílinských karatistů

Žáci a junioři se v národním 
poháru neztratili

Ervěnice – Bílina 2:5 (0:4)

Branky: Tůma 2, Pelikán, Katrenič, 
vlastní Vytrhlík- Šlachta, Hromas

Sestava Bíliny: Kovačka – Beč-
vařík, Šoufek, Zavadil, Baran – 
Schüssmann, Pavlíček, Pelikán, 
Magyar- Katrenič, Tůma

Střídali: Masopust, Augusta, Koz-
ler, Junek

Bílina – Vroutek 3:1 (0:1)

Branky: Tůma 2, Magyar – Kobera

Sestava domácích:Kovačka – 
Bečvařík, Zavadil, Šoufek, Baran 
– Záhradský, Podaný, Pavlíček, 
Pelikán - Katrenič, Tůma

Střídali: Magyar, Tirb, Kotěšov-
ský, Schüssmann
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ 

U KOSTELA

Do 2. června
SVĚTY DVOU 

Společná výstava bílinské 
fotografky Martiny Janochové 
a brněnské fotografky Martiny 

Janošové
 

úterý 14. května, 19 hodin
JIŘÍ SCHMITZER

kytarový recitál známého českého 
herce

GALERIE POD VĚŽÍ
do 24. května

SOŇA A TEREZA
výstava fotografií z Bílinska

KULTURNÍ DŮM 
FONTÁNA 

neděle 12. května, 15 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN 

PRO SENIORY
K tanci a poslechu zahraje Duo 

Hvozdovi

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
pátek 10. května, 17 hodin

sobota 11. května, 20 hodin
ZRANĚNÁ SRDCE

 
pátek 10. května, 20 hodin

sobota 11. května, 17 hodin
OSTRÝM NOŽOM

  
neděle 12. května, 15 hodin

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
 

pátek 17. května, 17 hodin
sobota 18. května, 20 hodin

DADDY COOL

pátek 17. května, 20 hodin
JOHN WICK 3

 
sobota 18. května, 17 hodin

TRHLINA
 

neděle 19. května, 15 hodin
UGLYDOLLS

 
pátek 24. května, 17 hodin

sobota 25. května, 20 hodin
SYN TEMNOTY

 
pátek 24. května, 20 hodin

sobota 25. května, 17 hodin
SNĚŽÍ!

  
pátek 31. května, 17 hodin

MÁMA
 

pátek 31. května, 20 hodin
ROCKETMAN

MĚSTSKÉ DIVADLO 
BÍLINA  

úterý 14. května, 9 hodin
MALÝ PRINC

školní představení
čtvrtek 16. května, 19 hodin

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Josef Dvořák v osobité úpravě 

muzikálu V+W
neděle 26. května, 15 hodin

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
představení pro děti

ČLOVĚK V TÍSNI
pátek 10. května, 15 hodin

VÝROBA PŘÁNÍČEK KE DNI MATEK
tvořivá dílna

pátek 17. května, 15 hodin
PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ

co je to zdraví a zdravý životní styl, 
správné stravování a cvičení

3. až 7. června
PROMÍTÁME I MY!

odpolední promítání dokumentár-
ních filmů o lidských právech

          
úterý 14. června, 15 hodin
POZNÁVÁME SVOJE TĚLO

Přednáška pro děti školou povinné o 
lidském těle

HLAVNÍ VLAKOVÉ 
NÁDRAŽÍ 

úterý 4. června
REVOLUTION TRAIN

program protidrogového vlaku

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

sobota 8. června, 10 hodin
BÍLINA V OBRAZECH DOBY
ukázka historického života

POHÁDKOVÝ LES

pondělí 24. června, 8 hodin
POHÁDKOVÁ CESTA – CIRKUS

zábavné dopoledne pro děti

VELKÁ ZASEDACÍ 
MÍSTNOST MÚ

středa 29. května
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY
setkání veřejnosti se zástupci 

města a úřadu

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
do 30. června

Z ARCHIVU BÍLINSKÉHO 
ZPRAVODAJE - výstava

středa 15. května, 15.30 hodin
MÁME RÁDI ZVÍŘATA

čtení pro nejmenší
čtvrtek 16. května, 17 hodin
ALERGIE, SENNÁ RÝMA, 

EKZÉM? - přednáška
čtvrtek 23. května, 17 hodin
KLENOTY CHILSKÉHO NEBE

přednáška
středa 29. května, 15.30 hodin
JAK DOBŘE ZNÁŠ VYNÁLEZY?

práce s naučnou literaturou 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

pátek 17. května
SLIME TIME výroba slizu

sobota 18. května
KERAMICKÁ DÍLNA 
PRO VEŘEJNOST

neděle 19. května
AQUAPALACE PRAHA
výlet klubu Stonožka

středa 22. května
AKADEMIE DDM 

v městském divadle

čtvrtek 30. května
DEN DĚTÍsoutěže pro děti

sobota 1. června
KERAMICKÁ DÍLNA PRO 

VEŘEJNOST

čtvrtek 6. června
OLYMPIÁDA MŠ A ZŠ

vlaková stanice Bílina 

program pro ZŠ na základě rezervace od 8:00 do 14:20 hod. zdarma 
vstup pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod. zdarma  
možnost rezervace na emailu rajnochova@revolutiontrain.cz

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ  
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY.

BÍLINA
4. 6. 2019

NÁRODNÍ 
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

PROTI
DROGOVÝ

VLAK

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

REVOLUTION TRAIN
ČESKÁ TOUR

JARO 2019


