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Ovce kamerunské dělají společnost pacientům

Senioři si užili výlety Seniorky soutěžily při sportovních hrách

Tři oddělení LDN jsou po rekonstrukci

V areálu Hornické nemocnice s poli-
klinikou v Bílině byly dnes slavnostně 
přivítány tři ovce kamerunské, jimž 
organizace dala domov v rámci pro-
jektu animoterapie. Ovečky budou 
dělat společnost pacientům i návštěv-
níkům nemocnice. “Je velmi dobře,  
že hornická nemocnice s poliklinikou 
rozvíjí kromě zdravotnických služeb 
také svůj areál. Pacientům i návštěv-
níkům jsou zde k dispozici cvičební 
prvky, louka se včelíny, bosonohou 
stezkou či bylinkovou zahrádkou. 
Dalším krokem byl projekt animote-
rapie, tedy kontaktu se zvířaty,” uvedla 
starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bař-
tipánová. 
Ovečky jsou ještě velmi mladé, na-
rodily se začátkem letošního roku. 
Pocházejí z velkého stáda a na nový 
domov si tedy teprve zvykají. “Zatím 
se lidí trochu straní, ale postupem 
času si budou na přítomnost lidí více 
a více zvykat a jistě se nechají krmit 
z ruky nebo se pohladit,” uvedl Pavel 
Rais, který se o ovečky stará. Ovce 
kamerunské jsou nenáročná zvířata, 
lidem neublíží a mohou být venku 
i přes zimu. Projekt animoterapie 
podpořila i Nadace ČEZ dvěma sty 

Pracovnice pečovatelské služby při-
pravily pro své klienty a členy klubů 
důchodců dva výlety. Koncem květ-
na se senioři podívali do Liberce,  
kde navštívili zoologickou a bota-
nickou zahradu. Cílem červnové-
ho výletu byl zámek s pivovarem  
a překrásným parkem v obci Chyše  
v Karlovarském kraji. Koncem to-

V červnu se v Košťanech konaly již 
11. Sportovní hry pro seniory, kterých 
se zúčastnily seniorky z Klubu dů-
chodců II, pod vedením paní Venuše 
Vachalcové. Soutěžilo několik týmů  
z různých měst Ústeckého kraje, a to 
v disciplínách, jako je běh s kolečkem, 
hod míčkem do dálky, hod šipkami 
do terče a dalších. K dobré náladě jim 

Po rekonstrukci stanic LDN A a B  
v Hornické nemocnici s poliklinikou 
byla v letošním roce zrekonstruová-
na také stanice LDN C. Rekonstruk-
ce byla rozdělena do tří etap tak, aby 
nedošlo k úplnému uzavření stanice  
a byl zachován částečný provoz. Sta-
vební práce začaly v září 2018 a skon-
čily v dubnu 2019. 
Stavební práce zahrnovaly výměnu 
rozvodů vody a kanalizace, nové elek-
trorozvody, opravy všech povrchů 
(výměna PVC podlah, obkladů, dla-
žeb) a nové výmalby. Nedílnou sou-
částí modernizace byla také instalace 
nového signalizačního zařízení pro 
komunikaci sester s pacienty.
V první etapě byla rekonstrukce za-
měřena na opravu prostor sloužících 
zaměstnancům. Bylo opraveno záze-
mí pro lékaře, zdravotní sestry a ošet-

tisíci korunami. “Tuto akci jsme velmi 
rádi podpořili, protože animoterapii 
mohou využívat malé děti, dospělí 
 i senioři,” doplnil zástupce společnos-
ti Ondřej Moucha.  Ovce kamerunské 
pocházejí z Afriky, přímo z horských 
oblastí Kamerunu. Lidé je chova-
jí zhruba deset tisíc let. Je to zakrslé 
plemeno, velmi skromné a nenároč-
né. V dospělosti váží zhruba 30 až 35 
kilogramů a jejich výška se pohybuje 
mezi 55 a 60 centimetry. Dožívají se 
až patnácti let. Ovce jsou porostlé srs-
tí, která se sama obměňuje línáním, 
takže nepotřebují stříhat. Samice jsou 
bezrohé. Jsou to přežvýkaví býlo-
žravci, kteří spásají různé druhy trav.  
Na podzim spásají i spadané listí, včet-
ně ovoce a bobulí. Rádi si pochutnají 
například na spadaných švestkách, 
lískových oříšcích i se skořápkou, 
na různé zelenině či větvičce smrku  
a borovice. V zimě dostávají seno, sy-
rovou řepu, mrkev, brambory či jablko.  
Těmito pochoutkami je mohou krmit 
i návštěvníci nemocnice s polikli-
nikou, chovatelé však prosí, aby jim 
lidé nedávali pečivo, které jim ve vyšší 
míře nedělá dobře. Samozřejmostí je 
zákaz krmení lidským jídlem, kromě 
výše jmenovaného. 

hoto měsíce je ještě čeká v Klubu 
důchodců I prázdninové rozloučení,  
s taneční zábavou spojenou s bla-
hopřáním jubilantům. Další akce  
se už připravují, takže po prázdni-
nách se bude nač těšit.

Eva Drégrová, Pečovatelská služba Bílina

hrála kapela a dámy si pochutnaly na 
guláši. I když naše seniorky medaili 
nezískaly, tak byly vyhlášeny týmem 
s nejstarším věkovým průměrem na 
těchto hrách, za což získaly sladkou 
odměnu. Všechny se shodly na tom, 
že pokud jim to zdraví dovolí, účastní 
se soutěže i příští rok.

Eva Drégrová, Pečovatelská služba Bílina

řovatelky, kdy naši pracovníci získali 
například nové sesterny a denní míst-
nost s kuchyňkou.
Ve dvou dalších etapách proběhla re-
konstrukce prostor s ohledem na zvý-

šení komfortu pacientů. Hlavním zá-
měrem byla změna dispozic velkých 
čtyř až pětilůžkových pokojů tak, 
aby pacienti získali útulné a diskrétní 
pokoje odpovídající současným stan-

dardům. Nově tedy stanice disponuje 
čtyřmi jednolůžkovými, devíti dvou-
lůžkovými a dvěma trojlůžkovými 
pokoji. Celková kapacita LDN C je 28 
lůžek.
Stanice je také kompletně vybavena 
novými komfortními elektrickými 
lůžky, která byla pořízena v loňském 
roce za podpory Ústeckého kraje z 
dotačního programu „Podpora zvýše-
ní komfortu pacientů při poskytování 
následné a dlouhodobé lůžkové péče 
na území Ústeckého kraje – 2017“.
Ohlasy jsou pozitivní, pacientům se 
zrekonstruované oddělení líbí. Nové 
prostory sebou přináší zkvalitnění 
ošetřovatelské péče a také pracovního 
prostředí zaměstnanců.

HNsP

Pavlína Nevrlá
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Rozkvetlé záhony zdobí ulice města

V Bílině se provádí průzkumné vrty 
kvůli průtahu

Rekonstrukce komunikace 
I/13 skončí v srpnu

Komunikace v Chlumské ulici 
dostane nový povrch

Vyjádření města Bíliny k návrhu 
na sloučení dávek na bydlení

Ve městě rozkvetly nové i revitalizo-
vané záhony. Například nové záho-
ny v ulici 5. května se probouzí, oko 
kolemjdoucích potěší okrasné trávy, 
rozkvetlé keře weigelií i dalších tr-
valek. Revitalizovaný je také záhon  
u Kulturního centra Fontána, který  
v minulosti často poškozovali vanda-
lové. “V minulosti tam byly vysáze-
né platany javorolisté, uvnitř rostou 
okrasné trávy a po obvodu hlohyně,” 
uvedla vedoucí oddělení životního 
prostředí Helena Volfová.
Nový je také záhon v Jenišovské ulici 
podél chodníku, kde rostou levandule 
a lípy nebo záhony v zahradě klubu 
důchodců v Aléské ulici. “Tato zahra-
da je koncipovaná tak, aby kvetla po 
celou sezónu, vysadili jsme tam jak 
nové stromky, tak i trvalky, například 

V těchto dnech provádí společnost 
INSET geotechnický vrt u školní jí-
delny, jehož účelem je prověření ge-
ologického složení podloží pro mož-
nost vybudování tunelu pod městem 
Bílina. V rámci tohoto průzkumu 

Na základě schváleného rozhodnu-
tí Krajského úřadu Ústeckého kraje 
probíhá rekonstrukce silnice I/13  
v úseku od Kyselky ke kruhovému 
objezdu u Lidlu do 5. srpna letošního 

bylo v různých lokalitách města pro-
vedeno celkem pět obdobných vrtů, 
jejichž hloubka se pohybuje od 30 do 
45 metrů. Tři z těchto vrtů, například 
vrt na travnaté ploše u bývalé Seby, 
budou nadále monitorovány.        (red)

roku. Práce spojené s rekonstrukcí 
bude provádět společnost Ekostavby 
Louny, s. r. o. Silnice zůstane průjezd-
ná v obou směrech. 

(red)

V ulici Chlumská začala rekonstrukce 
komunikace. Stavební práce na opra-
vě povrchu potrvají nejdéle tři měsíce, 
po tuto dobu bude ulice uzavřená. 
Omezení se týká i vozidel v místě pře-
jezdu rekonstruované trasy před pří-
jezdem k tamní zahrádkářské kolonii. 
Délka rekonstruovaného úseku je 530 
metrů a začíná na křižovatce s ulicí 
Litoměřická a končí u ulice Sídliště za 
Chlumem.

V Ústí nad Labem se uskutečnil dis-
kusní seminář se zaměřením na před-
stavení nové sloučené dávky na bydle-
ní, a to se zástupci Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, Úřadu práce ČR, 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
starostů obcí, vedoucích pracovníků 
a zaměstnanců úřadu práce a odborů 
sociálních věcí.
V návaznosti na tento seminář bylo 
Ústeckému kraji zasláno stanovisko, 
ve kterém město Bílina jednoznačně 
nesouhlasí se sloučením dávek pří-
spěvku na bydlení a doplatku na byd-
lení. Města a obce přijdou sloučením 
této dávky o jediný účinný nástroj k 

rododendrony, azalky, hosty, levandu-
le a podobně,” doplnila vedoucí.
Probouzí se také nové stromy v kvě-
tináčích na náměstí. Tam se lidé 
obávali, že stromy na straně náměstí  
u cukrárny přes zimu uschly. “Tak to 
ale není, na tuto stranu svítí méně slu-
níčka, a tak pupeny začaly rašit pozdě-
ji, než na druhé straně. Všechny stro-
my na náměstí jsou však v pořádku,” 
vysvětlila vedoucí.   
Další rostliny bude město vysazovat 
v dalších týdnech a měsících. V Čap-
kově ulici budou stromy napadené 
mšicí smrkovou nahrazeny novými 
dřevinami, vysazené budou i okras-
né keře. Nový záhon osázený stromy, 
keři i květinami bude i před Domem  
s pečovatelskou službou. 

(pn)

Zrekonstruovaný bude asfaltový po-
vrch, v místě napojení na ulici Lito-
měřická bude snížena část komunika-
ce pro pěší z dlažby včetně doplnění 
varovného pásu. Dále přibudou nové 
obruby a budou vyměněné dva sloupy 
veřejného osvětlení.
Zhotovitel převzal stavbu 13. června, 
zhotovení díla potrvá podle časového 
harmonogramu tři měsíce. 

(pn)

možné regulaci přílivu nepřizpůso-
bivých obyvatel – o institut opatření 
obecné povahy.
Město Bílina se přiklání k možnosti 
stanovení maximálního nájemného 
na základě hodnotové mapy s tím, 
že každé město či obec s rozšířenou 
působnosti si vytvoří vlastní hodno-
tové mapy nájemného, které budou 
pro příslušný úřad práce při vyplácení 
dávek na bydlení závazné. Nesouhlasí 
tak s návrhem ministerstva pro místní 
rozvoj na zavedení hranice celoploš-
ného nájemného ve výši 61,10 Kč/m2. 

vedení města Bíliny

Bezplatná právní poradna 
se bude konat 24. července a 21. srpna, vždy 
od 15 do 16 hodin v budově městského úřadu 

v Seifertově ulici
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ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Mládež venku popíjela alkohol
Městská policie obdržela oznáme-
ní občana, že u jedné z večerek 
na sídlišti Za Chlumem postává 
několik nezletilců, kteří popíjejí 
alkohol.
Na místo byla vyslána hlídka, 
která přítomné mládeži proved-
la dechovou zkoušku. U dvou z 
přítomných chlapců bylo zjištěno 
požití alkoholu. Strážníci zjisti-
li, kde a kdo jim alkohol prodal. 
Chlapci byli předáni rodičům a 
jejich chování bude řešit OSPOD.
Majitel obchodu i prodejce se bu-
dou z porušení zákona zpovídat 
u příslušného správního orgánu. 
Prodejci hrozí pokuta až tři sta 
tisíc korun. Majiteli provozovny 
může být dle zákona uložena po-
kuta až do výše jednoho milionu 
korun.

Zapomenutou peněženku 
si přivlastnil
Učitelka jedné z mosteckých 
středních škol se obrátila na MP 
Bílina se žádostí o pomoc. Byla 
se studenty v Bílině a když od-
jížděli vlakem do Mostu, jedné 
ze studentek patrně na sedadle v 
nádražní hale vypadla peněženka 
s poměrně vysokou finanční ho-
tovostí.
Na kamerovém záznamu byl v 
inkriminovanou dobu zjištěn 
muž, který si peněženku ukládá 
do svého zavazadla. Protože se 
jednalo o aktuální situaci, byl ka-
merovým systémem zjištěn směr 
mužova dalšího pohybu z nádraží. 
Na jiném kamerovém bodě byl 
již „živě“ zachycen jak vchází do 

jedné veřejné budovy v centru 
města.
Byly vyrozuměné nejbližší hlídky 
strážníků, kterým byl předán po-
pis muže. Poté již nebyl problém 
muže nalézt a peněženku s veš-
kerou hotovostí později vrátit ne-
pozorné studentce. Případ bude 
mít patrně dohru, neboť věc šetří 
Policie ČR.

Peněženka se vrátila majiteli
Na městskou policii se obrátila 
obsluha jedné z bílinských čerpa-
cích stanic s tím, že jejich zákaz-
ník u stojanu nalezl peněženku. 
Hlídka peněženku na benzínce 
vyzvedla, přičemž bylo zjištěno, 
že její majitel bydlí ve středočes-
kém kraji.
Operační pracovník MP Bílina se 
spojil s městskou policií v místě 
bydliště majitele peněženky se 
žádostí o vyrozumění majitele, 
popřípadě někoho z příbuzenstva. 
Tamní strážníci majitele dohledali, 
a tak druhý den mohla být peně-
ženka vrácena do rukou majitele, 
který se pro ni osobně dostavil.
Muž byl skutečně velmi rád, neboť 
v peněžence měl kromě hotovosti 
veškeré osobní doklady, včetně 
dokladů k vozidlům a mnoho dal-
ších pro něho důležitých písem-
ností.

Na náměstí hořelo auto
V podvečerních hodinách se na 
služebnu Městské policie Bílina 
dostavil muž s tím, že přijel na 
Mírové náměstí, kde mu vozidlo 
začalo hořet.
Operační pracovník MP mu ihned 

poskytl hasicí přístroj a na místo přivo-
lal motorizovanou hlídku, která má prá-
vě pro obdobné případy plnohodnotný 
hasicí přístroj ve vozidle k dispozici.
Za pomoci strážníky poskytnutých ha-
sicích přístrojů se podařilo plameny 
uhasit. Hasiči poté požár zcela dohasili 
a provedli další nezbytné úkony.
Na místo se dostavila rovněž hlídka 
PČR, která si případ převzala k dalšímu 
opatření.

Poškozenou tabuli zaplatí
Městská policie zadržela dva nezletilé 
vandaly, kteří zničili informační tabuli 
na dětském a sportovním hřišti v pa-

nelovém sídlišti. Věc byla nyní 
uzavřena s tím, že kromě dalších 
opatření byla rodičům obou van-
dalů vyčíslena škoda k úhradě. 
To, co nezletilcům přišlo tehdy 
jako skvělá zábava, se nyní jejich 
zákonným zástupcům již tak hu-
morné patrně zdát nebude. Rodiče 
chlapců musí městu uhradit celko-
vou škodu v řádech tisíců korun.

Připravte na dovolenou i svůj byt či dům
S blížícími se prázdninami mno-
ho lidí plánuje svou dovolenou. Ne 
všichni si ale uvědomují, že do plánů 
s ubytováním či zajištěním cesty musí 
zahrnout i zabezpečení svého domu 
či bytu před zloději. “Dům či byt po 
dobu dovolené opuštěný by tak ale 
rozhodně neměl vypadat. Spíše by 
okolí mělo mít dojem, že tam stále ně-
kdo přebývá. Základním opatřením, 
jak předejít vykradení nemovitosti, 
je nerozkřikovat po okolí, že se lidé 
chystají odjet,” doporučil ředitel Měst-
ské policie Bílina Petr Kollár. 
Majitelé domu či bytu by rozhodně 
neměli zatahovat závěsy či vypínat 
elektřinu. Měli by se spíše domluvit 
s důvěryhodnou osobou, ať je to pří-
buzný nebo soused, aby chodila pra-
videlně větrat, rozsvěcet a zhasínat 
světla, pověsit na balkon třeba pár 
kousků prádla, pustit muziku a hlav-
ně vybírat schránku. “Rozsvěcování či 

pouštění rádia se dá vyřešit i časovým 
spínačem, který sám danou věc zapne 
a zase vypne,” doporučil ředitel. Má-
lokterý lupič si troufne vloupat se do 
bytu, kde hraje rádio nebo se tam svítí. 
Dalšími maličkostmi, které ale mo-
hou odradit zloděje, je třeba pone-
chání několika kousků prádla viset na 
balkoně s tím, že ho po pár dnech pří-
buzní či známí vymění. “U rodinných 
domů radíme nenechávat v blízkosti 
plotu či domu žebříky, které by lap-
kové mohli použít k překonání plotu 
nebo k lezení do patra domu,” doplnil 
Petr Kollár. 
I přes preventivní opatření je důležité 
v bytě nenechávat cennosti. Vše je lep-
ší na čas uschovat u důvěryhodných 
příbuzných či přátel, nebo vše dát do 
bezpečnostní schránky v bance. Dů-
ležité je také zaznamenat si výrobní 
čísla elektroniky a pořídit fotodoku-
mentaci vybavení před odjezdem. 
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Zastupitelstvo města Bílina rozhod-
lo o pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu Bílina a schválilo zadání Změ-
ny č. 1 Územního plánu Bílina.
Na základě schváleného zadání byl 
projektantem Změny č. 1 Územního 
plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) 
společností HaskonigDHV Czech 
Republic zpracován návrh Z1 ÚP 
Bílina. Ten bude projednán s dotče-
nými orgány, sousedními obcemi, 
krajským úřadem a veřejností.
Veřejné projednání návrhu Z1 ÚP 

tor a zástupce veřejnosti písemné ná-
mitky a dotčené orgány stanoviska. 
K připomínkám, námitkám a stano-
viskům uplatněným po 21. 8. se ne-
bude přihlížet. Podrobné informace 
o právech a povinnostech účastníků 
řízení budou zveřejněny v oznáme-
ní o zahájení veřejného projednání 
návrhu Z1 ÚP Bílina - sledujte proto 
pozorně úřední desku.
Formuláře pro uplatnění připomí-
nek a námitek budou ke stažení na 
webových stránkách www.bilina.

Ve čtvrtek 1. srpna budou zahájeny 
práce na investiční akci pod názvem 
Revitalizace ulic Zámecká a Ko-
menského. V těchto dvou ulicích a v 
krátkém napojení Mírového náměstí 
na chodník podél silnice I/13 budou 
rekonstruovány jak pěší, tak silniční 
komunikace. Práce budou probíhat 60 
pracovních dnů. Předpoklad dokon-
čení je tedy konec října 2019. Stavbu 
bude provádět společnost Vodohos-
podářské stavby.
Město Bílina kvůli rekonstrukci mu-
selo jednat se zástupci Národního 
památkového ústavu, což termín rea-
lizace díla opozdilo oproti předpoklá-
danému zahájení prací v červnu. Na 
jejich žádost bude provedena sonda v 
celé šíři silnice v délce 2,5 metru, která 
poslouží ke zdokumentování původ-
ního stavu celé skladby včetně koneč-
ného povrchu. Ze sondy také vyplyne, 

Ústecký kraj vyhlašuje 4. výzvu Kot-
líkové dotace. Příjem elektronických 
žádostí bude zahájen 16. září v 10 ho-
din.
Žádat o dotaci může fyzická osoba 
vlastnící rodinný dům určený k by-
dlení v Ústeckém kraji, maximálně  
o 3 bytových jednotkách, který je vy-
tápěn převážně kotlem na tuhá paliva 
s ručním přikládáním 1. nebo 2. emis-
ní třídy. Dotaci je možné poskytnout 
na nové tepelné zdroje splňující Směr-
nici o Ekodesignu, které jsou uvedeny 
v seznamu podporovaných výrobků a 
technologií pro Kotlíkové dotace uve-
deném na webových stránkách SFŽP 
- www.svt.sfzp.cz
Výše dotace je vázána na zvolený druh 
nového zdroje. Na pořízení plyno-
vého kondenzačního kotle mohou 

Bílina, na kterém bude zajištěn od-
borný výklad projektantem, se usku-
teční dne 14. srpna 2019 od 15.00 
hodin v jednacím sále zastupitelstva 
v budově Městského úřadu Bílina.
Oznámení bude vyvěšeno v průběhu 
července na úřední desce městské-
ho úřadu. Od okamžiku zveřejnění 
oznámení o zahájení veřejného pro-
jednání do 21. srpna může každý k 
upraveným částem návrhu uplatnit 
písemné připomínky, vlastníci do-
tčených pozemků, oprávněný inves-

cz pod odkazem územní plánování 
- aktuální informace, kde bude za-
jištěn i dálkový přístup k textové a 
grafické části návrhu Z1 ÚP Bílina.
V tištěné podobě bude návrh Z1 ÚP 
Bílina vystaven k veřejnému nahléd-
nutí v úřední dny v budově měst-
ského úřadu, odbor stavební úřad 
a životní prostředí, úřad územního 
plánování, kancelář č. 304.
V případě dotazů či nejasností 
se obracejte na tel.: 417 810 879 -  
Ing. Alice Pevná.                                    (red)

kolik procent křemence přibližně 
zůstalo pod asfaltovými plochami po 
rekonstrukcích sítí vodovodu, kanali-
zace a plynu. Na základě tohoto zjiš-
tění bude vypracován i plán pokládky 
dlažby, který bude kombinovat plochy 
z křemence a plochy ze žuly. Památká-
ři také rozhodují o vhodnosti použití 
předložené podoby veřejného osvět-
lení. 
Při rekonstrukci ulic dojde k úplnému 
omezení dopravy. Další informace 
o stavbě a přechodném dopravním 
značení budou v ulicích Zámecká a 
Komenského instalovány prováděcí 
firmou, a to nejméně jeden týden před 
zahájením stavby. Omezení dopravy 
se týká veškeré osobní a obslužné do-
pravy, včetně dopravy svozové. Řidiči 
by tedy měli přeparkovat své vozy, aby 
mohly být práce zahájené.

(pn)

lidé dostat maximálně 95 tisíc korun, 
na kotel pouze na biomasu s ručním 
přikládáním 100 tisíc korun, na au-
tomatický kotel pouze na biomasu a 
tepelná čerpadla 120 tisíc korun. 
Výdaje na realizaci výměny jsou způ-
sobilé od 15. července 2015. Před po-
dáním žádosti musí lidé vybrat nový 
tepelný zdroj ze seznamu podporo-
vaných výrobků, připravit fotodoku-
mentaci stávajícího kotle napojeného 
na otopnou soustavu a komínové tě-
leso, zajistit doklad o kontrole technic-
kého stavu původního kotle, zajistit 
doklad o vlastnictví bankovního účtu. 
Předkládání žádosti bude možné vý-
hradně elektronickou formou s ná-
sledným doručením písemností. Více 
informací je k dispozici na www.kr-
-ustecky.cz/kotlikovedotace.          (red)

12. ČERVENCE 2019

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina

V srpnu začne rekonstrukce 
Zámecké a Komenského

Čtvrté vyhlášení Kotlíkové dotace 
je v kraji poslední

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový úsporný kotel. Ušetříte peníze, ochráníte
zdraví svých dětí a vyhnete se vysoké pokutě. 

A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

OD

 1. ZÁ Í 2022

1. A 2. EMISNÍ T
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Příběh mladé studentky Petry a jejích 
přátel zavedl návštěvníky Protidro-
gového vlaku do života se závislostí. 
Zajímavou interaktivní formou lidé, 
především žáci druhého stupně, po-
znali, jak začíná závislost nejprve na 
státem povolených látkách - na alko-
holu a cigaretách, a později se může 
lehce přehoupnout do zakázaných 
návykových látek, kterými jsou drogy. 
Z programu bylo zcela zřejmé, jak se 
postupně mění život dítěte i jeho blíz-
kých a jaké má jeho chování důsledky. 
Vše začíná na střední škole. Parta 
mladých lidí nemá moc co na práci a 
ve svém volném čase často sahají po 
cigaretách, příležitostně i po alkoho-
lu a časem i po drogách. Jedna jízda  
v autě s řidičem pod vlivem alkoholu 
a drog skončí nehodou, při které ze-
mře motorkář a jedna ze studentek 
je vážně zraněná. I tuto nehodu uvi-
děly děti na vlastní oči, do vlaku se 
totiž vešlo i nabourané auto s motor-
kou. Návštěvníci se tedy dále dostali  
i k soudnímu jednání, při kterém je 

mladý řidič odsouzen. Dále se ži-
voty studentů rozdělí, část se poučí  
a s drogami či alkoholem skončí, dru-
há část do závislostí spadne ještě více. 
Následuje prožití detoxu v léčebně, 
jeden člen party však svou závislost 
nezvládne a zemře. 
S programem Protidrogového vlaku 
se seznámili i zástupci města Bílina, 
ředitelé a učitelé škol či odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví. “Není to 
příjemné setkání s realitou, ale pre-
ventivní program vlaku je velmi pů-
sobivý a potřebný. Právě na prevenci 
klademe důraz i my, proto jsme rádi, 
že vlak zastavil i v naší stanici. Vítáme, 
že prevence nekončí návštěvou vlaku, 
ale nabízí i další návazné programy,” 
uvedla místostarostka města Marcela 
Dvořáková. 
Protidrogový vlak je preventivní pro-
jekt neziskové organizace Nové Čes-
ko. “Nenutíme žákům žádné názory 
nebo vzory chování, naopak, ukáže-
me jim možné důsledky užívání drog 
a pak je ujistíme, že po opuštění vlaku 
je jen na nich, jakou životní cestou se 
vydají,” řekl Pavel Tůma, autor projek-
tu. 

Revolution train názorně ukázal žákům, 
jak probíhá a končí život s drogami

Pavlína Nevrlá

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Ředitel/ka Městské policie v Bílině.
Požadavky: 

- vysokoškolské vzdělání, alespoň bakalářský studijní program – obor 
právo, bezpečnost, veřejná správa či sociální obor výhodou

- praxe ve veřejné správě nebo u bezpečnostních složek minimálně 
tři roky

- dobré organizační, komunikační a manažerské schopnosti
- psychická a fyzická odolnost, schopnost práce pod tlakem, flexibilita

- absolvování zátěžových psychotestů
- znalost bezpečnostní problematiky a fungování integrovaného záchran-

ného systému
- základní znalost fungování veřejné správy a zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění
- znalost zákona č. 553/1991 Sb., obecní policii, v platném znění

- praxe na vedoucí pozici výhodou
- znalost práce na PC (MS Office)

- řidičský průkaz skupiny B
- zbrojní průkaz výhodou

Lhůta a způsob podání přihlášky: 18. července 2019 osobně do poda-
telny MěÚ Bílina nebo poštou na adresu Městský úřad Bílina, Břežánská 
50/4, 418 31 Bílina v obálce označené VŘ – ředitel/ka městské policie – 

neotevírat

Více informací na www.bilina.cz nebo 417 810 803

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Strážník MP – preventista
(Manažer prevence kriminality města Bílina).

Požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
- praxe ve veřejné správě nebo u bezpečnostních složek minimálně 

3 roky výhodou
- praxe v dotačních projektech výhodou

- dobré organizační, komunikační a manažerské schopnosti
- psychická a fyzická odolnost, schopnost práce pod tlakem, flexibilita

- znalost bezpečnostní problematiky, BESIP, závislostního chování
- základní znalost fungování veřejné správy a zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění výhodou
- znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

výhodou
- zkušenost s prací s dětmi výhodou

- znalost práce na PC (MS Office)
- řidičský průkaz skupiny „B“

- zbrojní průkaz výhodou

Lhůta a způsob podání přihlášky: do 1.8.2019 do 10.00 hodin, osobně 
do podatelny MěÚ Bílina nebo poštou na adresu Městský úřad Bílina, 

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina v obálce označené VŘ – strážník preventista 
- neotevírat

Bližší informace: Mgr. Petr Kollár, ředitel Městské policie Bílina, e-mail: 
kollar@bilina.cz, tel: 417 810 950, případně zástupce Marcel Špička, 

e-mail: spicka@bilina.cz, tel: 417 810 998
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Pro handicapovanou Terezku z Bíliny 
se díky akci Run and Help podařilo 
vybrat 52 tisíc korun. Bíliňané tak po-
mohli zajistit pro Terezku částečnou 
úhradu léčebného pobytu. “Charita-
tivního běhu se zúčastnili předškoláci, 

Odbor dopravy upozorňuje, že po-
měrně často dochází k potížím při 
přepisu automobilu na nového vlast-
níka. Většinou vyjde najevo, že zápis 
v registru není aktuální, tedy nedošlo 
k přepisu vozu na nového vlastníka.  
V tomto případě musí původní vlast-
ník prodej vozu doložit, někdy ale 
nemá jak. “Je dobré sepsat mezi pů-
vodním a novým majitelem vozidla 
kupní smlouvu, ta však slouží zejmé-
na pro potřebu prodávajícímu 
a kupujícímu. Na registru vozidel není 
tento dokument při přepisu vyžado-
ván,” uvedla Jaroslava Capoušková  
z odboru dopravy.  
Kupní smlouva musí obsahovat iden-
tifikační údaje smluvních stran, tedy 

26. týdnu těhotenství a má po prodě-
lané dětské obrně postiženy všechny 
končetiny, trpí epilepsií, atrofií očního 
nervu a skoliózou páteře. Prodělala 
již šest operací mozku. Potřebuje ce-
lodenní péči, kterou jí poskytuje její 

v den přepisu vozidla,” doplnila Jaro-
slava Capoušková. Po prodeji vozidla 
je třeba do deseti pracovních dnů po-
dat žádost o zápis změny vlastníka sil-
ničního vozidla na registru silničních 
vozidel. K přepisu by mělo dojít na zá-
kladě společné žádosti dosavadního  
a nového vlastníka. Pokud se přeregis-
trace nemohou zúčastnit obě smluvní 
strany, je možné, aby změnu vlastníka 
provedla pouze jedna ze stran, k tomu 
však bude potřebovat plnou moc  
s úředně ověřeným podpisem druhé 
strany.
Pokud nedojde k přepisu vozidla na 
registru v uvedené lhůtě, je možné 
podat žádost o zápis změny vlast-
níka i bez součinnosti druhé strany.  

žáci základních škol, úředníci radnice 
i veřejnost. Všem velmi děkujeme za 
podporu a za účast v této zajímavé 
akci,” uvedla místostarostka města 
Marcela Dvořáková. 
Šestnáctiletá Terezka se narodila ve 

jméno a příjmení, datum narození 
a adresu prodávajícího i kupujícího, 
dále identifikační údaje o vozu, ideál-
ně registrační značku, VIN a číslo vel-
kého technického průkazu. Smlouva 
by měla obsahovat i datum prodeje, 
kupní cenu a podpisy obou stran. 
Obecně platí, že pokud již nejste 
vlastníkem vozidla, nemusíte platit 
povinné ručení. To však nezaniká 
automaticky prodejem vozidla, ale až 
oznámením změny vlastníka pojiš-
ťovně.
Registr požaduje při přepisu vozidla 
doložit platnou zelenou kartu. “Zele-
ná karta může být psána na původ-
ního nebo nového vlastníka, je ale 
nutné, aby byla platná minimálně  

rodina, a speciálně upravené pomůc-
ky, rehabilitaci a léčebné pobyty. Akci 
Run and help zaštiťuje nadace Konto 
Bariéry.

(pn)

V praxi je ale poměrně obtížné, ne-li 
nemožné bez spolupráce druhé stra-
ny docílit přepisu vozidla. Pokud již  
k vozidlu původní vlastník nemá veš-
kerou dokumentaci, nutnou dle záko-
na k provedení přepisu, tedy technický 
průkaz a osvědčení o registraci vozi-
dla, zelenou kartu, evidenční kontrolu 
a eventuálně úředně ověřenou plnou 
moc, není možné přepis vozidla pro-
vést. Je vhodné absolvovat evidenční 
kontrolu ještě před prodejem vozidla 
a nechat si udělat úředně ověřenou 
kopii tohoto dokladu pro případ,  
že budete muset postupovat při pře-
pisu vozidla bez součinnosti druhé 
strany.

Zdroj: odbor dopravy MěÚ Bílina, ČKP

Přes padesát tisíc věnovali lidé Terezce

Přepis vozu na nového vlastníka mohou 
provázet potíže, vyvarujte se jich

Co je k přepisu vozidla potřeba:

- osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem)

- velký technický průkaz

- malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)

- platná zelená karta

- protokol o evidenční kontrole

- doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle § 8a)

- uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč

- v některých případech se hradí i ekologická daň

Doporučení:
Pokud možno nepředávejte vozidlo ani doklady k vozidlu a neukončujte povin-
né ručení, dokud nebude vozidlo přepsáno na nového vlastníka. Nespoléhejte 
se na nového vlastníka, že za vás vše vyřídí. Přepis na registru vozidel si raději 
zajistěte sami. Vyhnete se tak případným budoucím problematickým situacím, 
které jsou někdy velmi těžko řešitelné.
Pokud po prodeji vozidla nezajistíte přepis vozidla na registru sami a rozhod-
nete se udělit plnou moc k přepisu kupujícímu (zejména jedná-li se o vám 
neznámou osobu), je ve vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému přepisu sku-
tečně došlo, protože nedodržení lhůty pro přepis vozidla může mít nežádoucí 
důsledky jak pro prodávajícího, tak kupujícího. Jedná se o přestupek, za který 
může správní orgán uložit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc vám, jako dosud 
evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti, např. pokuty za dopravní 
přestupky, kterých se dopustí nový vlastník.

Foto: Lada Hubáčková Foto: Lada Hubáčková

Foto: ZŠ Aléská
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Víte, co je Křesadlo? Důmyslná kom-
binace několika prvků, které dokáží 
zázrak – vznikne oheň. Křesadlo jako 
ocenění práce a odhodlání dobro-
volníků je symbolem vzniku něčeho 
krásného. Spojení ochoty pomáhat, 
převzetí zodpovědnosti za druhé, 
péče a lásky, ale často také odvahy 
vzepřít se jednoduchým řešením  
a snad i nechápavým reakcím dru-
hých. Křesadlo je cena pro obyčej-
né lidi, kteří dělají neobyčejné věci.  
V České republice se tato cena udě-
luje již 17. rokem. Držitelkou ceny 
Fondu ohrožených dětí Křesadlo je 
také milá skromná dívka z Bíliny An-
drea Vaiglová, která ho obdržela letos  
v dubnu.

Jak ses dostala k dobrovolnictví?
V roce 2015 jsem na facebookových 
stránkách viděla příspěvek s prosbou 
o pomoc na Mikulášskou sbírku pro 
teplický Klokánek. Tato žádost mne 
natolik zaujala, že jsem o ní řekla  
i lidem ve svém blízkém okolí. Re-
akce, která přišla od mých známých, 
mě velmi mile překvapila, jelikož se 
nasbíralo pro děti velké množství 
dárků a potřebných věcí. Bylo toho 
tolik, že jsme to s mojí kamarádkou 
Verčou odvezly do Klokánku v Ústí 
nad Labem. Odezva, která přišla od 
zaměstnanců tohoto zařízení, byla tak 
úžasná, že jsem si domluvila schůzku 
s paní ředitelkou Danielou Brníkovou 

a informovala ji o svém plánu začít v 
této dobrovolnické činnosti pokračo-
vat.

Jaká je náplň této činnosti?
Náplní dobrovolníka je především 
pomáhat dětem a vykouzlit jim 
úsměvy na jejich tvářích. Jednou  
z dalších činností je pořádání sbí-
rek, aby za ušetřené peníze mohly 
děti jezdit na výlety. Obnáší to i hrát  
si s nimi a věnovat jim chvíli svého 
volného času. To, že mohu takto po-
máhat, naplňuje i mne.

Jak jsi získala tak významné 
ocenění?
Díky nominaci paní ředitelky Brníko-
vé jsem letos v dubnu obdržela cenu 
FOD Křesadlo, která se uděluje dob-
rovolným pracovníkům, kteří pomá-
hají jiným lidem, dětem i zvířatům.
Všem, kteří mi pomáhají, všem, kteří 
do sbírek přispěli - a věřím, že i nadá-
le přispívat budou - bych touto cestou 
ráda poděkovala, jelikož ta cena patří 
i jim.

Myslíš i na město, odkud pocházíš?
Ano, myslím na něj a moc ráda se sem 
vracím, jelikož jsem se odstěhovala za 
prací do Prahy. Mám zde rodinu a své 
nejbližší přátele a kamarády, kteří mi 
také pomáhají. Zejména Emil Karič-
ka, který jezdí se svým barber shopem 
za dětmi a vždy jim vykouzlí úsměv 
na tváři nějakým originálním sestři-
hem. Se vším jsem začala v Praze, ale 

do Bíliny jezdím velice často, takže 
sbírky pořádám v Praze i v Bílině. Tře-
ba na Vánoce organizuji akci Vánoce 
patří dětem. Kdo chce pomoci, může 
se zapojit, kupují se dárky a já mám 
pak velkou radost, když vidím, kolik 
lidí chce pomoci. Moc si vážím toho, 
že i v Bílině je o tuto akci velký zájem a 
lidé nosí dárky, i když situace na seve-
ru není lehká. Bílina je pro mě město, 
ve kterém jsem vyrůstala a na které 
mám mnoho krásných vzpomínek.

Jak se lidé o sbírkách dozvědí?
Sbírky pro děti v ústeckém Klokán-
ku vyhlašuji jednou za dva měsíce na 
svých webových stránkách, označím 
sběrná místa, darované věci osobně 
dovezu do Klokánku. Nezapomenu 
veškeré darované věci také nafotit, ať 
lidé věří, že jsem vše opravdu dovezla.

Řekneš nám ještě něco o sobě?
Myslím si, že tenhle článek není  
o mně, ale o mé dobrovolnické čin-
nosti pro FOD Klokánek. Jsem člo-
věk, který rád pomáhá dětem, jimž 
osud nepřál, a jsem šťastná, když pro 
tuto věc nadchnu další lidi.

Andrea Vaiglová: Jsem člověk, který rád 
pomáhá dětem, jimž osud nepřál

Zdena Jílková
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V červnu jsme se seniory z Hostomic 
plánovaně navštívili termální lázně 
Johannesbad v Altenbergu. Vzhle-
dem k onemocnění několika při-
hlášených jsme jeli dvěma osobními 
automobily. Senioři si užili bazény 
včetně venkovního a vířivky. Hodno-
cení výletu bylo uskutečněno při obě-
dě na Cínovci v restauraci hotelu Po-
mezí. Vzhledem ke kladným ohlasům 
výletu a  slibu nemocným plánujeme 
na podzim další výlet do Altenbergu.  

Naděžda Maurerová

V květnu se žáci hostomické základ-
ní školy zúčastnili přednášky o my-
slivosti a chovu zvěře na myslivně  
v Bílině. Přednášku pro nás přichystal 
Pavel Edelmann. 
Vysvětlil dětem, které druhy zvěře 
můžeme v lese spatřit, jak se k nim 
chovat a co dělat i nedělat v přípa-
dě, že bychom našli opuštěné mládě.  
Měl připravenou i praktickou ukázku 
trofejí s vysvětlením, jakému zvířeti 

Dobrovolní hasiči připravili pro děti 
z Měrunic i okolních obcí slavnos-
ti se spoustou her, zábavy a soutěží.  
Připravené byly kolotoče, stanoviš-
tě s úkoly a mnoho dalších atrakcí.  

patří. Přednáška byla velmi zajímavá  
a doufám, že i pro děti přínosná.
Žáci viděli praktickou ukázku střel-
by a mohli se se zbraní vyfotografo-
vat. Ještě jednou bych jménem svým  
i školy chtěla poděkovat za přednášku  
a profesionální přístup.

Lucie Lepšíková
ZŠ Hostomice

Dospělí si přišli na své ve večerních 
hodinách, kdy si mohli zatančit nebo 
jen poslechnout známé písně živé ka-
pely. Vše ukončil krásný ohňostroj. 

(pn) 

Termální lázně přivítaly hostomické seniory

Na myslivně poznávali život v lese 

Hasiči v Měrunicích 
zabavili děti i dospělé



10 KULTURA 12. ČERVENCE 2019

  

100 
let s šípy 

 

1919        -        2019 

SETKÁNÍ PŘÁTEL VOZŮ 

CITROËN 
VÝSTAVA PRO VEŘEJNOST 
BÍLINA (MÍROVÉ NÁM.) - 13. 7.2019 

 10:00 – 10:30 

PRŮJEZD MĚSTEM BÍLINA 

ÚJEZDSKÉ + PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ 

10:30 – 12:30 

VÝSTAVA VOZŮ NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ  

VE SPOLUPRÁCI S KLUBEM VOJENSKÉ 
HISTORIE 

12:30 – 13:00 

PRŮJEZD MĚSTEM BÍLINA 

SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM 
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ  

ZA PODPORY 

MĚSTA 

BÍLINY 
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Malíři při plenéru zachytili krásy Bíliny, 
řezbáři vyřezali pohádkové sochy
Malířský plenér letos v Bílině při-
vítal nejen malíře, ale i řezbáře. Na 
náměstí i v areálu Kyselky vznikaly 
krásné obrazy ze štětců umělců nejen 
bílinských, ale i z jiných měst. “Přiví-
tali jsme malíře například z Ústí nad 
Labem, Liberce, Chomutova nebo z 

Dříteče. Malovali krásy našeho města, 
které si lidé mohou prohlédnout při 
současné výstavě v galerii Pod Věží i 
ve Výstavní síni U Kostela,” pozvala 
vedoucí informačního centra Lada 
Hubáčková. Řezbáři pomocí moto-
rových pil vyřezávali dřevěné sochy, 

které na podzim najdou domov v Po-
hádkovém lese. Lidé se mohou těšit 
na krtečka, ježka, myšku, postavy ze 
Čtyřlístku, Barta Simpsona či Boba a 
Bobka. “Sochy si lidé mohli prohléd-
nout nejen na náměstí, kde vznikaly, 
ale i při vernisáži výstavy. Přes léto 

je budeme barvit a do lesa bychom 
je chtěli instalovat na podzim,” uvedl 
předseda spolku Pohádkový les To-
máš Nepomucký. 
Obrazy, které vznikly při plenéru, 
budou k vidění ve výstavní síni do 4. 
srpna, v galerii do 30. srpna.            (pn)

Foto: Lada Hubáčková
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Se školním rokem se děti rozloučily 
v cirkusovém stylu v Pohádkovém lese
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Foto: P. Nevrlá, M. Aubrechtová
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Taneční mišmaš ukázal 
dovednosti žáků ZUŠ

Knihovna zve dětské 
čtenáře do praxe

Městská knihovna nabízí dětem 
možnost stát se knihovnickým učed-
níkem a poznat každodenní knihov-
nickou rutinu. Malým knihovníkem 
se mohou zájemci stát po předchozí 
domluvě osobní, telefonické nebo  

e-mailové. Knihovníkem se mohou 
děti stát v období od 1. července do 
31. srpna v dětském oddělení cent-
rální knihovny a pobočkách. Akce je 
vhodná pro děti od 7 do 13 let. 

Alena Hubáčková

Žáci Základní umělecké školy v Bílině 
se představili při vystoupení Taneční 
Mišmaš v městském divadle. Připra-
vené byly ukázky nejrůznějších taneč-
ních stylů a žánrů, které se žáci nauči-
li, od taneční průpravy přes moderní 
tanec, jazzový tanec až po nejnároč-
nější klasický tanec. 
Nejmenší děti předvedly vystoupení  
s názvem Co se děje na obloze, variaci 
Cukrové víly z baletu Louskáček za-
tančily žákyně sedmého ročníku, sou-
časný tanec pod názvem Být šťastná 
zatančily žákyně třetího ročníku, děti 
ze třetího a šestého ročníku tančily na 
Podsvětí z opery O Faustovi a Marké-
tce. Dále byl k vidění variace z baletu 
Dona Quichota, choreografie na pí-
seň Chandelier od známé australské 
zpěvačky a textařky Sii Furler, balet 
Esmeralda z románu Viktora Huga 
Zvoník od Matky Boží, na závěr dívky 
zatančily na Rapsodii v modrém. 

(pn)

E L E C T R O N I C  M U S I C  F E S T I V A L

9. 8. 2019
P E N Z I O N   B O R E N  _  S T A R T :  1 8 : 0 0  _  V S T U P :  1 0 0 , -

5 0 ° 3 1 ' 4 7 . 5 5 1 " N   1 3 ° 4 5 ' 3 2 . 1 9 2 " E

BOŘEŇ
F E S T I VA L

D R U M  A N D  B A S S _ R AG G A  J U N G L E _ R AG G AT E K _ D U B S T E P
MAIN STAGE

TONY TERRA  MC ZACHY
RICH  HUNDREAD

SHOTTA  TABY  CRANK  H20

.
.
. . .

SEMTEXX  JAJAMIN  RADON  PURMEN. . .
T E C H N O _ A C I D _ M I N I M A L _ T R I B E _ R A V E _ M E N T A L

SECOND STAGE
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Středověké turnaje i napoleonské války 
zachytily obrazy doby na náměstí

Foto: M. Aubrechtová 
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Deváťáci obhajovali absolventské práce

Žáci 9. ročníků ze základní školy 
Aléská si během roku zvolili téma své 
absolventské práce, požádali některé-
ho z vyučujících, aby jim pomohl se 
zpracováním zvoleného tématu a na 
začátku června pak svůj výsledek pre-
zentovali před komisí.

U nově otevřené Bořeňské chaty byl 
připraven zábavný program pro děti. 
Ty si mohly upéct buřty na ohni, za-
střílet si ze vzduchovky na plechovky, 
vyfotit se s plyšovými maskoty nadač-

Předškoláci z Mateřské školy Síbova 
se rozloučili s mateřinkou krásným 
vystoupením pro své rodiče. Nejprve 
jim zazpívali několik písniče, zareci-
tovali básničky a zatančili, poté si od 

Někteří představili své koníčky, někdo 
porovnal knihu a filmové zpracování, 
jiní hovořili o drogách, motokrosu, 
jezdectví, tetování, o zdravé životo-
správě, o historii Concordu nebo za-
zněly informace osobnější z rodinné 
historie v době 2. světové války či o 

ního fondu Slza zvířat a večer otes-
tovat nebojácnost při stezce odvahy.  
V rámci programu byla také otevřena 
vyčištěná původní cesta k bývalé bo-
tanicko-zoologické zahradě.           (pn)

ředitelky školy převzali šerpu, čímž 
byli pasováni na školáky. Závěr vy-
stoupení patřil i rodičům, protože je 
děti vyzvali k tanci. 

(pn)

canisterapii, o fotografiích, o bojových 
uměních a spoustě dalších zajímavých 
témat. Prezentace byly mnohdy dopl-
něné názornými pomůckami, videi 
nebo figuranty. Porota na závěr ohod-
notila nejen písemnou formu, spolu-
práci s vedoucím absolventské práce, 

ale také prezentaci a mluvený projev. 
Téměř všichni letošní deváťáci před-
vedli skvělé výkony a ukončili první 
důležitou etapu svého života. Do dal-
ších studií jim přejeme hodně štěstí  
a úspěchů.
Mgr. Nikol Meyerová, zástupkyně ředitelky

Nově otevřená 
Bořeňská chata přivítala děti Děti ze Síbovy se loučily se školkou

Foto: Blesk Bíliny
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Žáci SPŠ a OA Teplice zvládli praxi v Bílině

Divadlo ožilo rytmem akademie ZŠ Za Chlumem

Žáci 2. a 3. ročníku Střední průmy-
slové školy a Obchodní akademie 
Teplice mají zpestřenou výuku dvou-
týdenní praxí. Velmi nás těší, že bílin-
ské společnosti patří k těm osvíceným  
a dobře spolupracujícím firmám. 
Velmi kladnou odezvu máme z pra-
xe našich třeťáků - Bíliňanů Mar-
tina Dunky, Vojty Karase a Roma-
na Oreniče, kteří absolvovali praxi  
v Severočeských dolech na oddělení 
informačních systémů. Jak se chlapci 
svěřili, bylo o ně po odborné stránce 
královsky postaráno. Jejich instrukto-
ři Pavel Švarc a Miloslav Černý se jim 
ze všech sil věnovali a snažili se pře-
dat část svých znalostí. Hlavně kluky 
motivovat k dalšímu zájmu o IT obor. 
Jako každoročně si pro studenty SPŠ 

V Městském divadle v Bílině se kona-
la již čtvrtá školní akademie Základ-
ní školy Za Chlumem. Úterní ráno 
nás přivítalo mohutnou dešťovou 
sprchou, a tak část dopolední akade-
mie, která byla původně určena pro 
všechny žáky 1. a 2. stupně, zhlédli jen 
ti starší. Náladu nám však nepřízeň 
počasí nezkazila. Čekaly nás ještě dvě 
odpolední akademie patřící rodičům, 
příbuzným a přátelům školy.
Žáci od přípravného ročníku až po 
deváté třídy předvedli v hodinu a půl 
dlouhém programu rozmanitou pře-
hlídku tanců, hudebních scének, písní 
i recitačních výkonů. Každé ze čtyřia-
dvaceti vstoupení bylo jiné, jedinečné 
a na každém z vystupujících byla vi-
dět radost, nadšení a chuť ukázat to, 
co si po několik týdnů se svými učiteli 

Teplice Útvar informačních a komu-
nikačních technologií Severočeských 
dolů připravil zajímavé workshopy. 
Stěžejní témata obsahovala výuku 
programování v jazyce C#, práce  
s daty a vytvoření moderních webo-
vých stránek. Dalším krokem bylo 
seznámení se základními elektro-
nickými součástkami a sestavení 
obvodu. Pro tento obvod si navíc  
v softwaru pro vytváření 3D objek-
tů sami navrhli krabičku, seznámili 
se základní problematikou 3D tis-
ku. Protože se určitě každý již setkal  
s pojmem „chytrá domácnost“ dalším 
tématem byla technologie Arduino  
a vytváření vlastních automatizačních 
rutin. Poslední část byla věnována 
síťové infrastruktuře – popisu základ-

ních prvků a jejich vzájemnému pro-
pojení a v druhé části pak nastavení  
a bezpečnost domácí wifi. Závěr dvou-
týdenní praxe byl zakončen prohlíd-
kou těžebního prostoru a technologie  
s ním spjaté. Těšilo nás, že studenti 
měli zájem o obor a byli moc šikovní.
Znalosti našich IT studentů již dávno 
předběhly běžného uživatele, a tak 
je jasné, že tito chlapci se o svoji bu-
doucnost bát nemusí.
Máme navázanou spolupráci s mno-
hými podniky, před sebou velké plány 
na nové projekty. A tak se těšíme na 
naše nové studenty z bílinských zá-
kladních škol, aby převzali štafetu.

Jana Vachoušková
zástupce ředitele HŠ, OA a SPŠ Teplice

připravovali. Závěrečné vystoupení 
patřilo těm, kteří prakticky za pár 
dní naposledy zasednou do školních 
lavic. Po slavnostním šerpování si 
deváťáci společně se svými třídními 
učitelkami a vedením školy zazpívali 
píseň Pár přátel stačí mít. A jistě mno-
hému z nás, ostatně i leckomu na pó-
diu, ukápla „slzička“ dojetí.
V každém z nás jistě na začátku byla 
malá dušička přemýšlející o tom,  
aby vše dopadlo dobře, aby někdo 
nezapomněl taneční krok, slova. 
Plný sál, nadšený potlesk a skvělá 
atmosféra jsou však důkazem toho,  
že se letošní akademie povedla  
a že žáci se svými učiteli umí vytvořit 
něco, co v nás jistě na dlouho dobu 
zanechá krásné vzpomínky.

Mgr. Věra Křížová

Předškoláci navštívili uměleckou školu Výtvarky za školou se zúčastnili 
i žáci z Lidické

Děti z MŠ Síbova ze třídy Sovičky navštívily ZUŠ G. Waltera.  
Učitelé školy si pro děti připravili velmi pěkný výchovný koncert, 
díky němuž se děti seznámily s hudebními nástroji a také tancem. 
Vše si mohly vyzkoušet. Ve škole se jim moc líbilo.

Eliška Růžičková, učitelka

Jako každý rok se naše škola zúčastnila 
výtvarné soutěže o Bořeňskou čarodějnici. 
Pro letošní rok bylo zvoleno téma Imaginár-
ní a kouzelné světy. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích, které byly rozděleny dle věku 
dětí. My jsme se přihlásili do kategorie pro 
II. stupeň ZŠ, ZUŠ, DDM, SŠ a gymnázia. 
Zde nás reprezentovaly dva týmy a jeden 
jednotlivec. V prvním týmu byla děvčata ze 
7.A, a to Karolína Kočová a Vanda Svobo-
dová, pod vedením paní učitelky Mgr. Petry 
Vránové, které získaly za svou výtvarnou 
práci zaslouženě první místo, v druhém 
týmu byla děvčata z 9.A Anička Šťastná, 

Zuzka Měšťáková, Klára Tobischková, Vendula Weissová a Anička 
Havlová, pod vedením paní učitelky Mgr. Veroniky Kőhler, které za své 
originální ztvárnění získaly čestné uznání poroty. V jednotlivcích nás 
reprezentovala Tereza Ouřadová, která malovala na plátno.
Všem děvčatům blahopřejeme za krásná výtvarná díla a zároveň jim 
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří 
oběma kolegyním, Mgr. Köhler i Mgr. Vránové, za skvělou přípravu 
žákyň.                                                                                                     Marie Sechovcová
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Mimořádná ocenění putovala do ZŠ Lidické

Deváťáci připravili Den dětí pro mateřské školky

Hanka a Martin vyhráli literární soutěž

Angličtina s mobily a QR kódy zaujala žáky

Základní škola Lidická se dlouho-
době věnuje environmentálnímu 
vzdělávání, o čemž svědčí celá řada 
zrealizovaných ekologických projektů 
a aktivit, díky níž jsme opakovaně ob-
drželi titul Škola udržitelného rozvoje 
Ústeckého kraje a Škola udržitelného 
rozvoje škol KEV.
Velký podíl na těchto aktivitách má 
naše kolegyně, která je také školní ko-
ordinátorkou EVVO, Jana Libovická.
Dne 6.6.2019 převzala naše škola  
v prostorách Senátu ČR čestné uzná-
ní za projekt “Využití druhotných 
surovin pro didaktické pomůcky  
k prohloubení a rozšíření učiva  
v předmětech“, který realizovali žáci 
8.A a 9.A a členové badatelského klu-
bu právě pod jejím vedením. Minis-
terstvo průmyslu a obchodu letos již 
potřetí realizovalo soutěž Přeměna 
odpadů na zdroje do jejíž 6. katego-
rie, Projekt s využitím druhotných 
surovin žáků ZŠ, jsme se zapojili. 

Když deváťáci ZŠ Za Chlumem v 
prosinci poprvé navštívili mateřské 
školky Čapkova a Za Chlumem, byli 
dojati a nadšeni zároveň. Věděli, že se 
mezi malé děti chtějí znovu vrátit, a 
tak vznikla myšlenka, že na jaře uspo-
řádají pro svoje nejmenší kamarády 
sportovní dopoledne ke Dni dětí.
Třída 9. B připravila pro předškolá-
ky cestu Pohádkovým lesem s osmi 
zastávkami, kde mrňouskové plnili 
úkoly, jež by měl každý předškolák 

V průběhu dubna se Hana Motlová 
z 9.A a Martin Halmich z 8.A ze zá-
kladní školy Aléská zúčastnili soutě-
že Svět očima dětí, kterou vyhlásilo 
ministerstvo vnitra. Oba účastníci 
soutěžili v literární oblasti. Za úkol 

a reklamy očima malého chlapce, 
který se cítil být ohrožený zprávou o 
konci světa. Martin se ocitl coby voják 
na konci 2. světové války, kdy byl čle-
nem mise ověřující pravost informa-
ce, že diktátor je mrtev. 

Na hodinu angličtiny si žáci ze ZŠ 
Aléská měli přinést mobilní telefony 
s nainstalovanou čtečkou QR kódů. 
Úkolem bylo najít dvanáct schova-
ných kódů, pomocí čtečky je načíst a k 
slovnímu spojení přiřadit správný ob-
rázek, který každá dvojice na začátku 
hodiny obdržela. Některé kódy byly 
důkladně schovány, a tak nám dalo 
práci je vůbec najít. Procvičovanou 
slovní zásobu dobře ovládáme, takže 
nebyl problém správný obrázek přiřa-
dit. Jeden QR kód, ke kterému nebylo 
možno přiřadit žádný z poskytnutých 
obrázků, jsme měli za úkol nakreslit 
na zadní stranu papíru.

Odborná komise nominovala za ka-
ždou kategorii 5 nejlepších projektů  
a v prostorách Senátu pak bylo vy-
hlášené konečné 1. až 3. místo a pro 
projekty na 4. až 5. místě čestná uzná-
ní. Uznání je ocenění práce Mgr. Jany 
Libovické všech zapojených žáků,  

a i dalších pedagogů školy, kteří se na 
projektu podíleli a má pro naši školu 
velkou váhu. Ocenění převzala paní 
učitelka společně se 2 žákyněmi 9.A, 
které zastupovaly oceněné žáky a nej-
více se na projektu podílely. Ještě týž 
den večer pak paní učitelka převzala  

v Brně, na základě dlouhodobé  
a úspěšné práce se žáky v oblasti eko-
logie, titul Ekoučitel roku 2018/2019.
Jana Libovická je úspěšná nejen  
v oblasti environmentálního vzdě-
lávání, ale také v oblasti vedení žáků  
ke sportu a k odpovědnému přístupu 
k životu. Organizuje lyžařské výcviky 
školy, zapojuje školu do různých sou-
těží např. Hejtmanův pohár, podílí 
se na realizaci adaptačních výjezdů, 
ozdravných pobytů, zahraničních vý-
jezdů školy, soutěží se zaměřením na 
polytechnické vzdělávání, mimořád-
né události a zdravovědu. Ze všech 
získaných ocenění máme velkou ra-
dost a jsme hrdí, že máme ve škole tak 
zapálené pedagogy a šikovné žáky.
Děkujeme za skvělou reprezentaci 
školy a města Bílina.

Mgr.Bc. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

zvládnout – zavázat tkaničku, po-
znat písmenko, umět rozlišit barvy a 
tvary, přiřadit k sobě obrázky podle 
souvislosti a podobně. Samozřejmě 
nechyběly ani úkoly na zručnost a 
obratnost.
Na školní hřiště pak za 9. A přišly tři 
skupinky těch nejmenších dětí. Chvil-
ku byly zaražené a napnuté z toho, co 
se na ně chystá, ale rychle se rozkou-
kaly. Malí špunti se zahřáli Šmoulí pí-
sničkou a mohli začít soutěžit. Prošli 

si šest stanovišť a zkusili skok z místa, 
slalom, hod na koš.
Jak pro děti z mateřinek, tak pro de-
váťáky to byl vyčerpávající, ale velmi 
užitečný den. Bylo hezké pozorovat, 
jak našim nejstarším žákům mizí 
z tváří drsné výrazy a objevují něž-
né úsměvy. Všechny děti odcházely 
unavené a spokojené a naši deváťáci 
získali nové zkušenosti. Bylo to fajn 
dopoledne.

Mgr. Andrea Pavlíčková

měli napsat zajímavý příběh na téma 
Dezinformace nebo Pomáháme v za-
hraničí.
 Hanka i Martin pojali téma Dezin-
formace opravdu nevšedním způso-
bem. Hanka se podívala na svět médií  

Hanka i Martin zvítězili se svými 
úžasnými nápady a jedou si 13. červ-
na pro svá ocenění do Prahy.

Mgr. Nikol Meyerová
zástupkyně ředitelky

Kdo měl hotovo, odevzdal a mohl 
začít pracovat na dalším úkolu. Ten 
se opět týkal QR kódů, ale tentokrát 
v jiném pojetí. Měli jsme za úkol opět 
naskenovat kód a z načtených slov vy-
tvořit větu. Museli jsme dávat pozor 
nejen na pořádek slov ve větě, ale také 
na správně vyčasované sloveso. Tu sa-
mou větu jsme převedli i do minulého 
času. Někteří z nás měli s tímto úko-
lem už menší problémy, ale nakonec 
se nám všem alespoň pár vět podařilo 
poskládat. Někteří dokonce zvládli 
vypracovat všech deset vět.

Mgr. Nikol Meyerová
zástupkyně ředitelky
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Rybářské návnady 
nově pořídíte v Břežánské

Letošní ledvická trojčata jsou první okroužkovaná sokolí mláďata v republice

Spolužáci se setkali 
po padesáti letech

Obchod s chovatelskými potřebami 
FitPet se nachází v nových prosto-
rách. Od původního místa je obchod 
přesunutý jen o pár metrů, nyní se na-
chází naproti vchodu do gymnázia v 
Břežánské ulici. Jelikož má nyní k dis-

V červnu se uskutečnil sraz žáků a 
žákyň, kteří ukončili školní docházku 
15. 6. 1969 na ZDŠ Teplické předměs-
tí V Bílině, tedy po 50 letech. Vzpo-
mínání trvalo do večerních hodin, 
někteří spolužáci se pomalu museli 
znova představovat. Bylo to vzpo-

pozici větší prostory, rozšiřuje se i sor-
timent pro zákazníky. “Nově budeme 
nabízet i rybářské návnady a krmení. 
Samozřejmě budeme dále rozšiřovat  
i původní sortiment,” uvedl majitel 
obchodu Miloš Strouhal.                      (pn)

mínání na krásné dětství, staré lásky, 
klukoviny i naše učitele. Spolu s námi 
vzpomínala i paní učitelka Blažena 
Kaucká. Tichou vzpomínku jsme 
věnovali i těm spolužákům, kteří už 
nemohli přijít.

Mgr. Jiří Komárek

úplně všechno, co roste? Nejsme sami 
na této planetě, to si musíme uvědo-
movat.
A o co jsme to tedy asi nenávratně 
přišli?
Nad hladinou řeky se skláněly nád-
herné asi metr vysoké trsy dlouhých 
světle zelených listů a na štíhlých ston-
cích do dálky zářily jasně žluté květy 
vodních kosatců.
Jedná se o trvalku, která v bahnité 
půdě tvoří silné oddenky (slabě je-
dovaté) a rozkvétá na konci května 
zajímavými žlutými květy. Květ je 
tvořen šesti okvětními lístky, tři větší 
okvětní listy směřují dolů a tři men-
ší okvětní lístky pro změnu nahoru.  
I po odkvětu rostlina zdobí břehy řeky 
svými listy. A z listů čerpá živiny do 

Vůbec první letos okroužkovaná so-
kolí mláďata v České republice mají 
své domovské právo na ochozu ko-
mínu Elektrárny Ledvice. Stejně jako 
vloni jsou tři. Ornitolog Václav Beran 
jim za hlasitých protestů nasadil ode-
čítací kroužky. 

Protože již zkontroloval i ostatní 
výškové stavby Skupiny ČEZ, může  
s uspokojením konstatovat, že všech-
ny sokolí budky na severu Čech, 
ale i ve středních Čechách, mají své 
tradiční obyvatele. Někde ještě sedí 
samice na vejcích, jinde už jsou le-
tos sokolí rodinky kompletní. Kolik 
ve finále mláďat celkem bude, si ale 
ještě netroufá odhadnout. „Skupi-
nu ČEZ lze bez nadsázky označit za 
největší hnízdiště sokola stěhovavého  
v České republice a také průkopníka 
ochrany sokola stěhovavého v prů-
myslových lokalitách. Prakticky ve 
všech jejích elektrárnách, uhelných  
i jaderných, a také v Teplárně Trmice 
či v areálu společnosti Energotrans  
v Třeboradicích u Prahy jsou na tam-

ních komínech či chladicích věžích 
umístění sokolí budky. Ve většině  
z nich už pravidelně vyvádějí páry to-
hoto kriticky ohroženého dravce své 
mladé,“ říká ornitolog Václav Beran.
Jak dále uvedl, původně jen pláno-
vaná instalace fotopasti v Elektrárně 
Ledvice se tak trochu „zvrhla“ v oka-
mžité okroužkování sokolích trojčat. 
Nepočítal totiž s tím, že už budou tak 
veliká. Jedná se přitom o vůbec první 
letošní okroužkovaná mláďata sokola 
stěhovavého v České republice. „Jsme 
rádi, že se našemu sokolímu páru 
daří. Předloni měl sice jen jedno mlá-
dě, jemuž zaměstnanci elektrárny dali 
v rámci hlasování na intranetu jméno 
Ledvík, které je i oficiálně zanese-
no u evidence odečítacích kroužků.  

Vloni jsme ovšem měli trojčata a letos 
k nim přibyla další. Rozumí se, že plně 
dbáme pokynů ornitologů a dodržu-
jeme nyní období klidu. To znamená,  
že po celou dobu zahnízdění jsou 
odloženy veškeré aktivity, které bý-
vají spojené s výstupem na komín či 
jiné výškové objekty v jeho bezpro-
středním okolí, pokud by se ovšem 
nejednalo ohrožení provozu nebo 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,“ 
poznamenal Jiří Šinágl, ředitel Elek-
trárny Ledvice a Paroplynového cyklu 
Počerady.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severozápadní a střední Čechy

KOSATEC ŽLUTÝ 
(Iris pseudacorus)

Jaro předává vládu létu a právě v této 
době rozkvétají kosatce. Nebudu psát 
o zahradních kosatcích, které známe  
v bohaté barevné škále každý z nás,  
ale na procházku vás chci pozvat opět 
k vodě, ke břehům naší říčky Běly, 
kde se začaly objevovat na březích 
vodní kosatce - přesně kosatec žlutý. 
Bohužel tu křehkou zářivou krásu na 
vlastní oči již neuvidíte. Pouze na fo-
tografiích, protože v době plného kvě-
tenství sekáči nemilosrdně všechno 
na březích vysekali až na holou zem. 
Proboha, lidé, kde je úcta k přírodě, 
cožpak ti, co drží v rukou křovinoře-
zy nebo jezdí se sekačkou, musí zničit 

svých oddenků, aby mohla na pod-
zim zatáhnout, jak říkají zahradníci, 
a na jaře se opět objeví v plné kráse. 
Naše bílinské kosatce pravděpodobně 
napřesrok nevykvetou, pouze vyraší 
pár listů. A další posekání je zničí de-
finitivně.
V části Evropy je tato rostlina chráně-
na zákonem,v České republice zatím 
ne.
Často se kosatec žlutý pěstuje v za-
hradních jezírkách a lidé v obcích,kde 
mají rybník, tam tu žlutou krásu na 
březích doslova hýčkají. My si ji dob-
rovolně necháme ničit.

Jitka Brejníková

Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející
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Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 18. června 2019

Tisková zpráva z jednání zastupitelstva, 
které se konalo 12. června

  Rada města schválila pravidla 
pro povolování výkopů na pozem-
cích ve vlastnictví města Bílina včet-
ně seznamu místních komunikací, 
které získávají statut “chráněné ko-
munikace”, a to po dobu deseti let. 
Týká se to například komunikací na 
Mírovém náměstí, v ulici 5. května, 
Jenišovské či v sídlišti Za Chlumem 
a dalších. Město chce tímto krokem 
zajistit, aby se výkopové práce ne-
prováděly na nových či opravených 
úsecích komunikací.

  Rada města vzala na vědomí 
informaci Základní školy Lidic-
ká o zapojení školy do programu 
Erasmus+ mobility pro pracovní-
ky školního vzdělávání s názvem 
Zkvalitnění jazykového vzdělávání 
v Duhové škole a získání dotace 
školy od nadace O2 na mediální 
gramotnost.

  Rada města odsouhlasila vý-
běrové řízení na obsazení pozice 
ředitele/ředitelky Městské policie. 
Podrobnější informace jsou k dis-
pozici na www.bilina.cz či na face-
bookovém profilu.

  Rada města pověřila kancelář 
úřadu k přípravě ankety na využití 

objektu Černého koně na Mírovém 
náměstí. Anketa bude uveřejněna 
na sociálních sítích a webových 
stránkách města, dále v informač-
ním centru a Bílinském zpravodaji.

  Rada města navrhla veřejná 
místa pro instalaci wi-fi připojení 
z dotace z programu WiFi4EU. Wi-
-fi připojení by mohlo sloužit ve-
řejnosti například v plavecké hale, 
HNsP, knihovně, městském divadle 
či na Mírovém náměstí. Vytipovaná 
místa budou konzultována s odbor-
nou společností, která upřesní, zda 
je možná realizace.

  Rada města schválila přesun 
finančního příspěvku pro Kulturní 
centrum Bílina na uspořádání akce 
JF show - letní extrémní sporty na 
mobilních překážkách, což je vy-
stoupení špičkových sportovců na 
BMX kolech, skateboardech a fre-
estyle koloběžkách. Akce se usku-
teční 13. září na Mírovém náměstí. 
Součástí budou farmářské trhy a 
případně fler jarmark.

  Rada města rozhodla, že nej-
vhodnější nabídkou zakázky ma-
lého rozsahu na opravu ochozu 
radniční věže je nabídka firmy Bu-

  Do majetku města byl převeden 
formou daru podíl na pozemcích 
soukromých vlastníků nacházející 
se v Pohádkovém lese. Aby mohlo 
město do Pohádkového lesa inves-
tovat, je podmínkou právě vlastnic-
tví dotčených pozemků.

  Zastupitelé města schválili žá-
dost o poskytnutí dotace pro Spor-
tovní klub Bílina ve výši 1,8 milionu 
a pro Atletický klub Bílina ve výši 
600 tisíc. SK Bílina prostředky po-
užije na opravu odstranění havarij-
ního stavu umělého povrchu víceú-
čelového hřiště v Tyršově zahradě, 
Atletický klub z dotace uhradí opra-
vy lajnování a venkovního nářadí, 
dále zregeneruje travnatou plochu. 
Rovněž byla schválena dotace pro 
organizaci Most k naději na podpo-
ru Terénního protidrogového pro-
gramu pro okresy Most, Teplice a 
Louny a na podporu provozu Linky 
duševní tísně. Arkádii byl schválen 
finanční příspěvek na projekt Pravi-
delná doprava osob se zdravotním 
postižením z Bíliny.

  Zastupitelé města schválili uza-
vření darovací smlouvy mezi měs-
tem Bílina a Severočeskými doly ve 
výši 1,75 milionu. Finance budou 
použité na vybudování parkouro-
vého hřiště v Sídlišti Za Chlumem.
Zastupitelé města schválili závěreč-
ný účet města Bíliny za rok 2018, 
kdy město hospodařilo s přebytkem 

ggalo, s. r. o.
  Rada města rozhodla zveřejnit 

výzvu k podání nabídek na veřej-
nou zakázku Dodávka a instalace 
plynového etážového topení v ulici 
5. května.

  Rada města odsouhlasila po-
stup odboru nemovitostí a investic 
při odstraňování havarijního stavu 
skalního masivu v lokalitě SUNN 
za hasičskou zbrojnicí.

  Rada města vzala na vědomí 
informaci o pozemcích rodiny 
Lobkowitzů na území města Bíliny 
využitelných pro potřeby města s 
tím, že město osloví vlastníky k od-
prodeji vybraných pozemků. Jedná 
se například o pozemky v Pohádko-
vém lese, pod rybníky v Bezovce, v 
areálu Kyselka, u tenisových kurtů a 
další.

  Rada města vzala na vědomí 
rozsudek Okresního soudu v Tep-
licích, kterým bylo rozhodnuto o 
spáchání přečinu podvodu v bý-
valém Kulturním centru Kaskáda 
panem Bergerem a panem Štěpkou.

ve výši 21,3 mil. Kč.
  Město schválilo záměr prodeje 

nákladního přívěsu za cenu 11.800 
Kč. Nabídka včetně termínů a foto-
dokumentace bude uveřejněna na 
úřední desce města.

  Zastupitelé města vzali na vě-
domí výpověď ředitele Městské po-
licie Bílina a pověřili starostku měs-
ta vyhlášením výběrového řízení 
na nového ředitele/ředitelku. Výzva 
byla zveřejněna dne 18.6.2019.

Více na www.bilina.cz

  Rada města vzala na vědomí 
pravidelný přehled dopravních 
přestupků z Mírového náměstí a 
okolních ulic, kde byl zaznamenán 
pokles počtu přestupků ve srovnání 
s obdobím od ledna do dubna letoš-
ního roku.

  Rada města v pozici valné hro-
mady vzala na vědomí upřesnění 
ztráty HNsP za rok 2018 ve výši 3,7 
milionu. Důvodem ztráty je navý-
šení mzdových nákladů na lékařský 
i nelékařský personál, navýšení cen 
energií a změna úhradové vyhlášky 
zdravotních pojišťoven.

Inzerce
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Vzpomínka Poděkování Upozornění

Dne 11. srpna už to budou 4 roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček
Josef Pech
S láskou stále vzpomínají manželka Liduška, dcera Naďa, syn Milan, vnučky Katka a 
Romanka s rodinami a pět pravnoučátek.

Dne 20. července tomu budou tři roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 
Roman Matějů
S láskou vzpomínají manželka Naďa, dcery Romanka a Katka s rodinami, mamka Liduš, 
švagr Milan a ostatní příbuzní. Moc nám chybíš, lásko.

Dne 1. července si připomeneme již 19. výročí od úmrtí naší milované maminky a babičky 
Boženy Šutarové
a zároveň dne 24. srpna již 12. výročí od úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka 
Štefana Šutary
S láskou vzpomíná rodina. 

Dne 10. července 2019 uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 

Zdeněk Tížek
S láskou vzpomíná rodina.

Člověk v tísni
pracoviště Bílina pořádá 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
pro děti od 6 do 14 let 

v termínu: 15. až 19. 7. 
a 22. až 25. 7.

Sraz každý den před ICP, Teplická 555 v Bílině. 
Začátek v 8 nebo 9 hodin 

(záleží na typu aktivit či výletu), 
konec v 17 hodin. 

Je možné se přihlásit na jeden, 
dva nebo na všech devět dní. 

Omezená kapacita.

Více informací podá Lenka Zajícová: 
lenka.zajicova@clovekvtisni.cz, 777 442 559.

V letošním roce odchází do důchodu paní učitelka 
Ivana Záhorcová, která byla vždy velmi dobrou ko-
legyní nám všem. Celý svůj život zasvětila malým 
dětem - ať jako učitelka MŠ, ředitelka MŠ, učitelka 
na 1. stupni ZŠ či jako učitelka přípravné třídy ZŠ Za 
Chlumem v Bílině.
Stála u zrodu přípravné třídy, sepsala školní vzdě-
lávací program, doporučovala inovativní pomůcky 
potřebné k výuce, stále hledala nové možnosti 
výuky. Svými tradičními, ale i netradičními vyučo-
vacími metodami děti vždy zaujala. Naše přípravná 
třída po poslední inspekční činnosti byla na jiných 
školách doporučována jako příklad dobré praxe. 
Nejvíce se líbila její profesionalita, milý přístup  
k dětem, schopnost vzbudit zájem. Děti odcházely 
domů s pocitem pěkně prožitého dne. Do první třídy 
svoje žáčky vždy připravila tak, že paní učitelky byly 
u zápisu oslněny jejich znalostmi.
Paní učitelka dokázala zaujmout i rodiče, které 
občas zvala na společnou výuku, z níž pak všichni 
odcházeli s uspokojením. Vždy ochotně předávala 
své zkušenosti mladým studentkám. S každou prací 
se dokázala vyrovnat, žádnou neodmítla. Bez jejích 
nápadů, kostýmů a dekorací, které šila a vyráběla, 
se neobešlo žádné dětské vystoupení. Významně se 
podílela na výzdobě školy, účastnila se projekto-
vých dní, vyrážela s dětmi na výlety.
Nezbývá než paní učitelce Ivaně Záhorcové do dal-
ších let popřát hodně zdraví, spokojenosti, klidu, 
pohody a radosti.

Vedení školy a kolektiv ZŠ Za Chlumem

UZAVŘENÍ KANCELÁŘÍ
EVIDENCE MOTOROVÝCH 

VOZIDEL A DOPRAVNÍ 
TECHNIK

 
Z provozních důvodů nebudou v termínu od středy 
21. srpna do pátku 23. srpna otevřené kanceláře 
odboru dopravy, zajišťující agendu spojenou s evi-
dencí motorových vozidel (přepisy vozidel) a kance-
lář Dopravní technik (dovoz vozidel). 
V této souvislosti bude v termínu od pondělí 26. 
srpna do pátku 30. srpna taktéž omezen provoz 
kanceláře zajišťující agendu evidence motorových 
vozidel. 
V době uzavření (omezení) výše uvedených kance-
láří je možné využít kterékoliv pracoviště zabývají-
cí se touto agendou na území celé ČR, například  
v Teplicích, Mostě, Litvínově, Lounech nebo Ústí nad 
Labem. Dne 4. července 2019 vzpomeneme 11. výročí tragické smrti, kdy nás navždy opustil náš 

milovaný syn, bratr

Petr Truneček
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 9. července 2019 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička

Vlasta Dvížová
S láskou vzpomínají dcera Yveta s manželem Karlem, vnučka Vlastina s rodinou, 
pravnoučata Pavlínka a Dominiček.

Atletická sezóna se rozběhla na kon-
ci dubna a od té doby hostil bílinský 
stadion celou řadu akcí. Kromě těch 
výkonnostních to byly i akce jiné. 
Příkladem je národní kolo soutěže 
Zlatá udice, kdy si stadion zapůjčili 
sportovní rybáři. Část své tréninkové 
přípravy zde absolvují i členové sdru-
žení Rozběháme Teplice. Na prázdni-
nové měsíce si stadion rezervují atleti 
jiných klubů pro svá letní soustředění. 
Týkalo a týká se to například atletů z 
Liberce, Plzně nebo pražské Slavie.
I zástupci jiných sportovních odvětví 
si o prázdninách přijdou na své. Pro 

tento rok mají zájem u nás trénovat 
mostečtí házenkáři, v jiných letech 
tu polykali tréninkové dávky bílinští 
hokejisté.
Stadion využívají i školy. Jednak pro 
realizaci svého vyučovacího proce-
su, to je příklad bílinského gymnázia 
nebo ZŠ Lidická. Některé své soutěže 
zde organizuje ZŠ praktická. Gigan-
tem je pak celookresní soutěž Pohár 
rozhlasu, kdy se ve dvou dnech „pro-
točí“ na stadionu na 700 dětí z většiny 
základních škol teplického okresu. 
Tuto soutěž nově pořádá Český atle-
tický svaz ve spolupráci s DDM Tep-
lice a OR AŠSK Teplice. Nejmenší děti 
mají u nás Olympiádu mateřských 
škol. Tu pořádá DDM v Bílině. Stej-
ná organizace se na stadionu objeví 
i v červenci, kdy zde bude probíhat 
jeden ze dnů příměstského tábora bí-
linských dětí.
Z nejbližších událostí by bylo dobré 
upozornit na mítink Bílinská půlka, 
který se uskuteční 17. srpna. Bývá ob-
sazen i mnohými reprezentanty, kteří 
se v letošním roce připravují na pozd-
ní Mistrovství světa. Zveme bílinskou 
veřejnost do hlediště, pomozme splnit 
reprezentantům nominační limity!

(ms)

Bílinský atletický stadion 
využívají nejen sportovci

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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V květnu vstoupili bílinští atle-
ti stejně jako loni do druholigové 
soutěže družstev na domácí půdě 
krásného stadionu na Kyselce.
Bílinští muži  dali všem soupeřům 
najevo, že kvalita družstva i  při 
oslabení  kádru, má stále stejného 
bojového ducha a vynikající kolek-
tiv do toho šel opravdu od první 
disciplíny naplno. Kádr žen neměl 

Česká Muaythai Asociace vyslala 
sedm dětí z republiky na Muay-
thai Cup STAYKI OPEN do olym-
pijského komplexu v běloruském 
Minsku, pod vedením asistenta re-
prezentačního trenéra pro mládež 
Ladislava Horejše. Česká výprava 
byla nejzápadnějším zúčastněným  
státem. Byli zde hlavně Rusové, 
Litevci, Lotyšané či Gruzijci. Tyto 
východní státy jsou známé tím, že 
u nich jsou bojové sporty na vysoké 
úrovni. Náš tým ovšem zabodoval 
a stal se třetím nejúspěšnějším tý-
mem. Z bílinských dětí byl v repre-
zentaci Lukáš Černý, který se celou 
pyramidou probojoval až ke zlaté 
medaili.
Týden před konáním galavečera  
boxu Pover Girl jsme dostali na-
bídku pro naši bílinskou bojovnici 
Nicol Černou, aby zápasila na tom-
to galavečeru, který se  konal na 
podporu a pomoc týraným ženám. 

Na Kyselce se hrál výborný fot-
bal se smolným koncem. Hosté z 
Domoušic hrají útočný nátlakový 
fotbal a Bílina byla v prvním polo-
čase o chloupek za hosty. Bohužel 
již v 19. minutě se zranil kreativní 
záložník Pelikán a musel být stří-
dán. Přesto se ujali domácí vede-
ní, když výborný Tůma po vysu-
nutí Záhradským zprava v plné 
rychlosti trefil přesně k pravé tyči. 
Hosté vyrovnali ze standardní situ-
ace, kdy domácí obrana zapomně-
la na Uhlíka a ten hlavou srovnal. 
V druhém poločase fotbal grado-
val, Bílina nacházela prostor po 
krajích k rychlým brejkům, které 
likvidovala hostující obrana s vypě-
tím všech sil. Bílina šla do vedení 
brzy po začátku druhé půle, když 
si při závaru před brankou hostů 
našel míč Tůma a nekompromisně 
zavěsil pod břevno. Hosté vyrov-
nali po dvaceti minutách výbor-
ným Liškou, který přidal další gól 
o osm minut později. Ve strhujícím 
závěru Bílina nejprve vyrovnala v 
85.minutě Tirbem, který po úniku 

Na nádherném trávníku v Bílině 
se odehrál předposlední domácí  
zápas FK Bílina – Postoloprty. Hosté  
přijeli s 11 hráči a působili ne-
škodným dojmem. Bílina si s chu-
tí zastřílela a dala sedm pěkných 
branek. Jestliže by proměnila dal-
ší stoprocentní příležitosti, bylo  
by skóre minimálně dvojnásob-
né. Hosté nedonutili domácí ve  
vedru k plnému výkonu a snažili 
se natahovat čas, aby debakl nebyl 
dvojciferný . První branku vstře-
lil Katrenič po rychlé kombinaci 
Masopust, Tůma. Další branka 
padla po centru Podaného, když 
obránce tečovaným míčem přelo-
boval brankáře. V 26. minutě našel  
Záhradský před bránou Tůmu – 
3:0. O pět minut později pronikl 
Tůma po pravém křídle a předlo-
žil Podanému do prázdné branky. 
Brankostroj druhého poločasu 
zahájil střídající Magyar, který  
si pohrál s brankářem – 5:0.  
V 77. minutě vystihl Tůma zma-
tek v obraně hostů a krásně pře-
loboval brankáře. Účet utkání  

úplnou sestavu z důvodu nemocí 
a zranění a asi citelně chybí někte-
ré hostující dívky z USK Ústí nad 
Labem a bylo z toho těsné 6. mís-
to. Bude co zlepšovat na 2. kole v 
Kladně. U mužů bylo trochu více 
vyrovnaných družstev, ale nakonec  
družstvo mužů potvrdilo roli jed-
noho z favoritů a zvítězilo.
Soupiska bílinských družstev byla 

po křídle prostřelil brankáře hostů 
Karbače. Ten se stal hrdinou závěru 
dramatu, když nejprve chytil skvělé 
střely Masopusta a Tůmy a v pe-
naltovám rozstřelu zlikvidoval dva 
kopy domácích. V domácím týmu 
se líbili střelci gólů, dále Pavlíček, 
Záhradský a stopeři. Škoda, že ta-
lentovaný Magyar má tréninkové 
výpadky. V „soutěži“ nejlepších 
střelců skupiny 1.A třídy tentokrát 
jasně předčil Tůma Exnera, který se 
místo hry věnoval diskusím s roz-
hodčím.                         

Bohumír Mráz

uzavřela branka Schüssmanna  
po ťukesu s Magyarem.

Bohumír Mráz

velmi našlapaná řadou dlouhole-
tých opor a dravého mládí a po-
chvalu určitě zaslouží všichni za 
to, co pro družstvo odvádějí. Vel-
kou oporou u žen je určitě Venu-
še Žitná, která bodovala nejvíce.  
Za družstvo mužů musíme jme-
novat určitě Libora Bařtipána. 
Pochvala ovšem patří všem, kteří 
startovali.

Po skončení ligového klání pano-
vala v klubu  spokojenost z dobré-
ho výsledku a profesionální uspo-
řádání ligového kola.
Musím konstatovat, že je  radost 
dělat atletiku s takovými týmy. 
Jsem velmi rád, že jsem toho sou-
částí.  

Josef Mairich
AK Bílina

Nicol sice trénuje pouze Muaythai, 
ale i tak jsme zápas přijali, protože  
i v případě neúspěchu jsou to cenné 
zkušenosti. Nicol hned od prvního 
kola nasadila vysoké tempo boje, 
čímž soupeřku vykolejila a všechna 
tři kola s přehledem vyhrála. 
V dubnu se další z našich svěřen-
ců osmnáctiletý bílinský zápasník 
Filip Gorol utkal v osmičkové py-
ramidě na galavečeru v brněnském 
Bobycentru. Filip nastupoval do 
svého prvního profesionálního 
zápasu s domácím borcem. Úplně 
poprvé šel do zápasu bez chráničů 
a do třech kol po třech minutách. 
Bohužel i přes dobrý Filipův výkon 
jsme zápas prohráli těsně na body. 
Samozřejmě i prohra je zkušenost, 
která se použije k výhrám v zápa-
sech budoucích.

Ladislav Horejš
trenér Leonidas MuayThai Dubí 

Bílinští atleti muži a ženy ve II. lize dospěláků

Bílinští reprezentanti uspěli na Muaythai Cup

Bílina znovu propadla v penaltách Sedm příležitostí proměnili v branky

Bílina – Domoušice 3:4P (1:1)

Branky: Tůma 2, Tirb – Liška 2, 
Uhlík
Sestava Bíliny: Kovačka – Beč-
vařík, Šoufek, Zavadil, Baran 
- Záhradský, Pavlíček, Pelikán, 
Podaný - Katrenič, Tůma
Střídali: Tirb, Masopust, Kotě-
šovský, Magyar, Brůna

Bílina – Postoloprty 7:0 (4:0)

Branky: Podaný 2, Tůma 2, Kat-
renič, Magyar, Schüssmann

Sestava Bíliny: Kovačka – Beč-
vařík, Šoufek, Zavadil, Baran – 
Záhradský, Masopust, Pavlíček, 
Podaný – Tůma, Katrenič

Střídali: Tirb, Brůna, Kotěšov-
ský, Magyar, Schüssmann
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Mistrovství Evropy v kendó se letos 
konalo v srbském Bělehradě. Účast-
nilo se 40 členských států Evropské 
kendó federace, celkem 1000 účast-
níků v kategoriích, muži, ženy a ju-
nioři, vše jednotlivci a týmy, žádné 
další kategorie nejsou. Z malého 
bílinského kendó oddílu se na mis-
trovství nominovali hned tři junio-
ři – Vít Máliš, Martin Dunka a Petr 
Bureš, doplněni byli dvěma kolegy-
němi z hradeckého oddílu Nozomi 
dojo. V kategorii týmy, v konkuren-
ci ostatních zemí naši chlapci před-
váděli vyrovnané výkony a hladce 
procházeli turnajem až do čtvrtfi-
nále, kde po obdivuhodném výko-
nu zejména posledního závodníka 
Martina Dunky porazili výběr Špa-
nělska a postoupili do boje o postup 

Toto mistroství se konalo v České 
republice a poprvé v Kadani. Náš 
oddíl zastupovali tito závodníci, 
Smolák David z Duchcova, Pěch 
Adan Světec, Pýchová Lucie Bíli-
na a za veterány Masopust Roman. 
Všichni jsou členy reprezentace ČR 
JKA.
Na tuto vrcholnou soutěž jsme 
se připravovali velice svědomitě  
a nenechali jsme nic náhodě. Účast-
nili jsme se několika soustředění 
reprezentace, kde se nejen cvičilo,  
ale i probírala taktika a strategie. 
Ovšem vše záleželo na našich zá-
vodnících, jak moc jsou dychtiví po 

Poslední závody, které nás čekaly 
před prázdninami, byl přebor kraje. 
Tyto závody jsou spojené s trénin-
kovým seminářem pod vedením in-
struktorů České republiky JKA. 
Na tyto závody za náš oddíl vyces-
tovali závodníci Ducký Filip, Ducký 
Jan, Vondroušková Barbora, Pý-
chová Lucie, Zdeněk Jan, Kačírko-
vá Markéta - všichni z Bíliny, Pěch 
Adam ze Světce, Minh Tran Guoc 
David z Hostomic a Smolák David 
z Duchcova. Závody byly důležité, 
protože se započítávají body na no-
minaci MČR JKA, které se konají  

vítězství. Pro některé to bylo první 
reprezentování naší republiky a čest 
mít Český znak na prsou.
Na tyto závody přijelo 19 států Ev-
ropy s celkovým počtem 600 závod-
níků. Takže super, byla úplně plná 
sportovní hala .
Jako kouč státní reprezentace mu-
sím zhodnotit výkony všech našich 
závodníků na výbornou známku. 
Opravdu jsme tvořili team a ten měl 
neuvěřitelnou sílu. Všichni se na-
vzájem fandili. Prostě řečeno, byla 
to paráda vidět team ČR, už samot-
né heslo „kdo neskáče, není Čech 
hop, hop, hop,“ dokázalo rozproudit 

v listopadu 2019. Celkem si náš oddíl 
Shotokan karate do Masopust Bílina 
vybojoval 11 zlatých, 6 stříbrných  
a 2 bronzové medaile a v pořadí od-
dílů skončil na prvním místě Kar-
lovarského Kraje. Dalším závodem 
bude vrcholný závod MS , které se 
koná koncem září v Portugalsku, 
kam jsem nominoval Smoláka Da-
vida.
Zároveň všem, kteří mají zájem  
a chtěli by tento sport dělat, jsou 
naše dveře od září otevřené a těšíme 
se na Vás. Nebojte se, není to tak 
náročné, jak se zdá a nikdo učený 
z nebe nespadl. Jenom to chce na 
chvíli opustit počítač nebo jiné věci  
a jít si zacvičit. Není ostudou mít 
pevné tělo, ohnout se a získat fyzič-
ku a navazovat kamarádství a ještě se 
podívat do světa a reprezentovat svůj 
klub své město a Českou republiku.  
Případní zájemci mohou volat na 
724 002 760.

Roman Masopust 

Střelci bílinského SSK 0715 v dis-
ciplíně Libovolná pistole 60 ran na 
50 metrů Filipovský ml., Hubáček a 
Zábranský vstoupili do jarní sezóny 
trochu později, leč více než dob-
ře. Hned v prvním závodě, Velké 
ceně SSKP Sokolov, který se konal  
25. května, zvítězil v kategorii muži 
LP60 Milan Zábranský s 512 body 
a třetí skončil Jiří Filipovský ml.  
V kategorii senioři LP60 vyhrál Pa-

celou halu. Jak si vedli naši svěřenci: 
David Smolák 4. místo kata, Adam 
Pěch bohužel v druhém kole prohrál 
s vítězem z Ruska, Lucie Pýchová  
2. místo kata a titul 2 vicemistryně 
Evropy a Roman Masopust nakonec 
vybojoval 6. místo kata.
Celkem si naše malá republika vy-
bojovala 18 zlatých, 13 stříbrných  
a 15 bronzových medailí. V náro-
dech obsadila 2. místo.
Děkuji všem závodníkům, trené-
rům a rodičům za podporu tohoto 
sportu, jakým je karate JKA.

Roman Masopust

do finále. Zde bohužel sehrála svou 
roli psychika a tým napodobil české 
hokejisty a podlehl výběru z Ruska 
2:1. I tak si junioři při své premié-
ře na evropské scéně přivezli domů 
bronzové medaile - historicky te-
prve druhý úspěch juniorů na ME  
v kendó. Svou první bronzovou 
medaili na ME kendó získali juni-
oři v roce 2016. Vzhledem k tomu, 
že dva z chlapců – Máliš a Bureš -  
se mohou zúčastnit ME v kategorii 
junioři ještě v roce 2020, jsou velkým 
příslibem pro Českou republiku  
i v dalším roce. Přejeme jim dobrý 
los a kvalitní přípravu na závody. 
Příprava na mistrovství a samotný 
výjezd byl realizován za podpory 
města Bíliny.

Jana Ziegelheimová

vel Hubáček. Na dalších závodech 
(ve stejné disciplíně) konaných na 
střelnici v Nečichách v parné sobotě 
1. června opět vyhrál Pavel Hubá-
ček s 518 body, třetí místo vystřílel 
Zábranský, Filipovský ml. se pro ne-
moc nemohl zúčastnit.
Gratulujeme a přejeme i dalším 
střelcům pevnou ruku a dobré vý-
sledky.

M. Zábranský, SSK 0715 Bílina

ME  JKA přivítalo i bílinské karatisty

Junioři vezou bronz z mistrovství Evropy

Karatisté zářili při krajském přeboru Bílinští střelci v úvodu sezóny bodovali
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ 

U KOSTELA

Do 31. července
MALÍŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ 

PLENÉR
Část výstavy je umístěna v Galerii 

Pod Věží

Od 8. do 31. srpna 
O IGIMARASUSSUKOVI, KTERÝ 

JEDL SVÉ ŽENY
výstava

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

neděle 14. července, 15 hodin
neděle 11. srpna, 15 hodin

HUDEBNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO 
SENIORY

sobota 13. července, 10.30 hodin
SETKÁNÍ PŘÁTEL VOZŮ CITROËN

výstava vozů s doprovodným 
programem

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

pátek 12. července, 18 hodin
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ 

KOZY
Vystoupí skupiny Hlahol, Plexis, 
Zakázaný Ovoce a Walda Gang

pátek 16. srpna, 18 hodin
REVIVAL FEST

Festival revivalových kapel.

(u Altánu)
úterý 9. července, 15 hodin
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO

divadelní představení pro děti

úterý 6. srpna, 15 hodin
VÁCLAVKA A SLIMÁK

Interaktivní pohádka pro nejmen-
ší…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 30. září
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN: 

Příběhy domova
výstava v 1. patře knihovny

středa 17. července, 10 hodin
JAK NAKRESLIT JEDNOROŽCE
tvořivá dílna v dětském oddělení

středa 31. července, 10 hodin
VYRÁBÍME SLIZ

tvořivá dílna v dětském oddělení

LETNÍ KINO

pátek 5. července, 22 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY

sobota 6. července, 22 hodin
SPIDER MAN – DALEKO OD 

DOMOVA

sobota 13. července, 22 hodin
ŽENY V BĚHU

pátek 19. července, 22 hodin
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

sobota 20. července, 22 hodin
AVENGERS: ENDGAME

pátek 26. července, 22 hodin
KOŘIST

sobota 27. července, 22 hodin
TERORISTKA

pátek 2. srpna, 21.30 hodin
MY

sobota 3. srpna, 21.30 hodin
LOVENÍ

pátek 9. srpna, 21.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A 

SHAW

sobota 10. srpna, 21.30 hodin
CAPTAIN MARVEL

sobota 17. srpna, 21.30 hodin
ZRODILA SE HVĚZDA

pátek 23. srpna, 21.30 hodin
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

pátek 30. srpna, 21.30 hodin
READY OR NOT

sobota 31. srpna, 21.30 hodin
X-MEN: DARK PHOENIX

ČLOVĚK V TÍSNI

od 15. do 19. července
od 22. do 25. července
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

každodenní prázdninová zábava 
pro děti


