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Právní poradna se bude konat 
26. června od 15 do 16 hodin  
v budově městského úřadu  
v Seifertově ulici.
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LDN C již je v plném 
provozu po opravách

Důležité kontakty jsou dostupné 
na nástěnce

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

Lůžková stanice Léčebny dlouhodobě 
nemocných C je po rekonstrukci plně 
v provozu. Nové prostory sebou při-
náší zkvalitnění ošetřovatelské péče 
a také pracovního prostředí zaměst-
nanců.
Poděkování za realizaci rozsáhlé re-
konstrukce lůžkové stanice LDN 
C patří zejména investorovi stavby 
městu Bílina. Děkujeme také firmě 

Od května letošního roku je instalo-
vána nástěnka odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví v prostorách Hornické 
nemocnice s poliklinikou. Nástěnka 
je umístěna v přízemí hlavní budovy 
za informacemi v prostorách čekárny 
obvodních lékařů. 
Lidé tam najdou kontakty na sociál-
ní pracovníky oddělení sociální péče, 
důležitá telefonní čísla, kontakty na 
Senior byty Bílina, dále například 
vzor seniorské obálky, možnosti zís-
kání Euroklíče, seniorského a rodin-

Krajská adiktologická ambulance  
a poradna pro děti a dorost pracuje  
s dětmi a mladistvými od 10 do 18 
let včetně, kteří jsou ohroženi nebo 
zasaženi látkovou či nelátkovou závis-
lostí a pracuje také s jejich rodinami  
a okolím. Jedná se o unikátní zařízení, 
které bezplatně poskytuje služby celé-
mu Ústeckému kraji. Naším úkolem 
je oslovit a zachytit do péče ohrožené 
jedince a pomocí terapií a poraden-
stvím s nimi pracovat na tom, aby 
nevhodné chování omezili, ideálně 
s ním přestali úplně. Úzce spolupra-
cujeme s kurátory sociální prevence, 
střediskem výchovné péče, školami, 
dětskými domovy, psychiatrickými 
léčebnami, které k nám odesílají dět-
ské klienty. V současné době máme 
v péči 35 dětských a mladistvých kli-
entů.
Adiktologická ambulance se zaměřu-
je primárně na problém užívání návy-
kových látek. U naší klientely ve vět-
šině případů nehovoříme o závislosti 
jako takové, ale spíše o škodlivém uží-
vání. Nejčastěji zneužívanou nelegál-
ní návykovou látkou je mezi našimi 
klienty marihuana. Setkáváme se ale 
také s problémovým užíváním alko-
holu či pervitinu, výjimkou není ani 
extáze či jiné taneční drogy. V posled-
ní době se mezi mladistvými objevuje 
zneužívání léků benzodiazepinového 
typu. Na rozdíl od ostatních dětských 
ambulancí v České republice nemá-
me velké zastoupení tzv. nelátkových 
závislostí, v této věkové skupině tedy 
hlavně závislostní chování na mobilu 

Stavmart za bezproblémový průběh 
rekonstrukce a okamžité řešení pří-
padných problémů.
Další poděkování patří také zaměst-
nancům, kteří často řešili nestandard-
ní situace s úsměvem. V neposlední 
řadě také děkujeme klientům za trpě-
livost a pochopení s omezeními, která 
se vážou k rekonstrukci. 

HNsP

ného pasu, informace o krizovém 
poradenství a krizové intervenci, 
možnosti pomoci při finanční tísni a 
jiné. Nástěnka byla vytvořena za úče-
lem informovanosti občanů o dění v 
sociální oblasti a bude docházet k její 
pravidelné aktualizaci.
V případě poskytnutí dalších infor-
mací můžete osobně nebo telefonic-
ky kontaktovat sociální pracovníky 
Městského úřadu v Bílině.

Iva Zábojníková
vedoucí OSVaZ

či počítači, což ale dle našeho názoru 
neznamená, že by se v Ústeckém kraji 
nenacházely děti s těmito problémy. 
Přesto s touto klientelou také pracu-
jeme a jsme schopni řešit i tento pro-
blém.
Užívání návykových látek ale není 
zdaleka jediným problémem, který 
se u našich klientů vyskytuje. Velmi 
často řešíme přítomná psychiatrická 
onemocnění, jako například deprese 
u dětí, úzkostné ladění, rysy poruch 
osobnosti, poruchy příjmu potravy 
nebo sebepoškozování, které jsou vel-
mi časté. Hovoříme pak o tzv. duální 
diagnóze. Velmi typickými problémy 
je záškoláctví, konflikt se zákonem 
či velmi nepříznivé rodinné zázemí. 
U starších klientů řešíme také situaci 
s bydlením či pomoc při shánění za-
městnání. 
Vzhledem k velkému spektru oblastí, 
které závislostní chování způsobuje, 
je náš tým velmi rozmanitý. Tvoří ho 
vedoucí služby, adiktologové, dětský 
psychiatr, sociální pracovnice, zdra-

votní sestra, rodinná terapeutka či 
klinická psycholožka.
Celý program funguje tak, aby byl 
pro dětského klienta co nejvíce šitý na 
míru. Samotná „léčba“ pak probíhá 
ve dvou základních fázích, kterými 
jsou zhodnocení stavu klienta a sa-
motná adiktologická fáze. První fáze 
zahrnuje úvodní setkání s dítětem a 
jeho zákonnými zástupci, kdy jsou vy-
světlena všechna pravidla a podmín-
ky, dále vstupní vyšetření dětským 
psychiatrem a zhodnocení klienta 
adiktologem, který na základě sebra-
ných údajů, rozhovoru se zákonným 
zástupcem a několika individuálních 
rozhovorů s dětským klientem hod-
notí, zda jsme pro dítě či mladistvého 
vhodnou službou. 
V případě, že se problém s návyko-
vým chováním potvrdí, přichází fáze 
adiktologická, ve které pracujeme na 
změně nežádoucího chování. Prak-
ticky to vypadá tak, že klient chodí 
většinou jednou týdně na hodinové 
individuální sezení se svým klíčovým 

pracovníkem a pracují spolu na pře-
dem stanovených cílech. Momentálně 
připravujeme také skupinovou terapii 
pro děti a mladistvé. Délka léčby je 
vždy individuální, některým klientům 
stačí tři měsíce v našem programu, 
jiní zůstávají i rok. Spolupráci se sna-
žíme zachovat i po naplnění stano-
vených cílů, a to ve formě následné 
péče, ve které má mladistvý možnost 
docházet k nám i nadále, ale s nižší 
frekvencí účasti.
Pro úspěšnou terapii dětského kli-
enta je nezbytně nutné zapojení ro-
dičů či zákonných zástupců. Klienti 
KAAPDD jsou součástí rodinného 
systému, na který jsou vzhledem ke 
svému věku zcela odkázáni. Členové 
rodinného systému na sebe svým jed-
náním vzájemně působí a ovlivňují se. 
Na skupinu mohou dorazit rodinní 
příslušníci, kterých se dotýká závislost 
nebo užívání návykových látek jejich 
blízké osoby. Setkání jsou bezplatná a 
anonymní. Bohužel, je to právě spo-
lupráce rodinných příslušníků, která 
pokulhává nejvíce. Rodiče často mají 
pocit, že k nám dítě „přivedou na 
opravu” a oni sami se řešení problému 
nemusí účastnit.
Více informací naleznete na webo-
vých stránkách www.deti.adiambu-
lance.cz, e-mailu poradna@drugout.
cz či na telefonním čísle 607 451 588.
Krajská adiktologická ambulance sídlí 
v ulici Velká Hradební 13/47, Ústí nad 
Labem.

Bc. Tereza Králová, Bc. Diaraye Baldé
adiktoložky

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všemu personálu bílinské LDN – C, počínaje 
sestřičkami, přes ošetřovatelky i úklidovou službu. Jmenovitě pak chci 
vyzdvihnout a poděkovat za citlivý přístup a velmi příjemné vystupování 
MUDr. Oleksandru Myronchukovi a sociální sestře Haně Novákové.
Dále děkuji MUDr. Sašovi Štemberovi a sestře Janě Vašinové z chirur-
gické ambulance v HNsP Bílina, kde jsem se rovněž setkala s pozorným 
a milým přístupem.
Děkuji všem za pohodu a příkladnou péči, kterou mi věnovali.

Marcela Šrotová
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Vedení města se setkalo s veřejností

Vedení města se v květnu setkalo  
s veřejností. Při jednání měli obyva-
telé možnost zeptat se na jakékoliv 
otázky týkající se chodu města, podat 
podnět ke zlepšení života a zjistit, čím 
se aktuálně město zabývá. Přehled 
těch nejdůležitějších bodů přinášíme 
v následujícím souhrnu.  

Z jakého důvodu byla zrušena společ-
nost Rekreační a sportovní zařízení  
a sloučena s Městskými technickými 
službami Bílina?
O zrušení společnosti s ručením 
omezeným rozhodlo zastupitelstvo 
22. října roku 2015. Důvodem bylo, 
že pominuly výhody v oblasti účet-
nictví a ekonomiky správy sportovišť 
mezi městskými technickými služ-
bami a společností. Společnost s ru-
čením omezením by měla být zřizo-
vána za účelem zisku, což se nestalo. 
Výhody se ukázaly jako nerentabilní. 
Proto došlo ke sloučení. Právní služ-
by a ostatní poplatky byly hrazené z 
prostředků společnosti. Na sloučení 
samotné nebylo potřeba vynakládat 
žádné finanční prostředky.

Budou znovu umístěné lavičky  
v parku u Husitské bašty?
Lavičky byly odstraněné při rekon-
strukci parku, nyní město o umístění 
laviček neuvažuje hlavně z důvodu 
bezpečnosti. Občané tyto lavičky pro 
odpočinek aktivně nevyužívali, na-
opak se u nich shromažďovali nepři-
způsobiví. Nyní mohou lidé využívat 
lavičky na náměstí. 

Jaký je aktuální stav ohledně lázní?
Zastupitelstvo města dalo radě města 
úkol, aby zajistila ekonomicko-práv-
ní analýzu dalšího možného využití 
lázní. V současné době probíhá výběr 
dodavatele analýzy. Ta bude z hlediska 
ekonomického a právního hodnotit 
možnosti dalšího využití, a to z hle-
diska alternativ dlouhodobému pro-
nájmu budov, jejich prodeje, společ-
ného podniku města a soukromého 
subjektu nebo pokud by se město sta-
lo investorem a provozovatelem lázní. 
O možnostech využití jednalo město 
i s památkáři. Památkově chráněné 

nejsou jen budovy a park, ale i funk-
ce lázeňství s tím spojená. Památkáři 
nejsou nakloněni změně, takže tato 
funkce bude muset být zachována. 
Z toho důvodu tam nelze vybudovat 
například dům pro seniory. Zastu-
pitelstvo města nyní nemá k dispo-
zici analýzu a nemá tedy mantinely  
k vyjednávání s možnými investory.  
V poslední době se město setkalo 
se třemi zájemci. Dva měli zájem  
o obnovu lázeňství, třetí měl zájem  
o provoz sociálních služeb, což tedy  
z hlediska památkově chráněné funk-
ce nelze.

Jaký je současný stav ohledně  
obchvatu města?
Aktuálně je v zadání technicko-eko-
nomická studie, která prověří mož-
nost realizace varianty Z, tedy vybu-
dování tunelu v centrální části města 
ve stopě stávající silnice I/13, včetně 
ověření ekonomické efektivity. Tato 
studie by měla být dokončena v pro-
sinci letošního roku. Zároveň probíhá 
zpracování předběžného geologické-
ho průzkumu. Následně budou tyto 
dokumenty předloženy Ministerstvu 
dopravy ČR k rozhodnutí. Ředitelství 
silnic a dálnic předpokládá, že pokud 
se podaří zajistit potřebnou podkla-
dy dle předběžného harmonogramu, 
mohla by být realizace zahájena v roce 
2025.

Jak pokračují činnosti v rámci  
projektu Bílina - bezpečné město?
Stále probíhají kontroly města, od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví, 
městské policie, popřípadě i úřadu 
práce v předem vytipovaných lokali-
tách a zjišťují, jak se lidem v lokalitách 
žije, co je trápí, odkud se tam stěhují 
nově příchozí, proč a podobně. Dále 
se pravidelně scházejí policie, nezis-
kové organizace, hygienická stanice, 
celníci, hasiči, odbor dopravy, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví a další 
subjekty, které diskutují o možnostech 
dalšího zlepšení života ve městě. Měs-
to také v březnu letošního rozšířilo 
opatření obecné povahy, tedy takzva-
nou bezdoplatkovou zónu, na celou 
lokalitu Teplické Předměstí. Nyní 
se jedná o další rozšíření této zóny.  
V rámci projektu dochází ke zkvalit-
ňování práce městské policie, rozšiřo-

vání kamerového systému a k přecho-
du z analogických kamer na digitální, 
navýšil se počet kamerových operá-
torů. Vedení města také apelovalo na 
vládu, aby podpořila tyto a podobné 
kroky v oblasti bezpečnosti. 

Jaké se plánují investiční akce?
Město obnovilo jednání se společnos-
tí ČEZ Korporátní ohledně odkupu 
bývalé mateřské školky na Chlu-
mu. V minulosti již město projevilo  
o budovu zájem, hlavně z důvodu, aby  
z těchto prostorů nevznikly například 
sociální byty. Pokud bude budova  
v majetku města, mohl by tam vznik-
nout malý domov pro seniory či so-
ciální centrum zajišťující odlehčovací 
služby.
V hornické nemocnici s poliklinikou 
v současné době probíhá rekonstruk-
ce ordinací v prvním patře pro potře-
by interny, kardiologie a diabetologie. 
Dále bude zrekonstruovaná rehabi-
litace a ordinace ve druhém patře. 
Opravená bude i kanalizace a rozší-
řené parkoviště o zhruba 35 nových 
parkovacích míst.
Sanace domu s pečovatelskou službou 
bude dokončená ještě letos, v budouc-
nu by měly být vybudované multi-
funkční prostory, které by propojily 
oba domy.
V oblasti komunikací dojde v průbě-
hu června nebo července k zahájení 
rekonstrukce ulic Zámecká a Komen-
ského. Ve stejné době bude zahájena 
i rekonstrukce Chlumské ulice, tedy 
chodníku od zimního stadionu podél 
zahrádek na Chlum. 
Další plánovanou investiční akcí je 
rekonstrukce Teplické ulice včetně 
náměstí U Vraha. Nejprve však musí 
dojít k aktualizaci projektové doku-
mentace, aby zahrnula i plánované 
odstavné parkoviště pro potřeby za-
městnanců sklárny i jiných firem.   
Nejpozději příští rok by měl být vybu-
dovaný chodník v Mostecké ulici nad 
hřbitovem. Nejprve se však v místě 
musí přeložit vodovodní a kanalizační 
potrubí. 
Nové parkoviště by mělo vzniknout v 
areálu zimního stadionu. V současné 
době se dokončuje projektová doku-
mentace. S novými parkovišti se počí-
tá i u bloku 3, 4 a 6 v Sídlišti Za Chlu-
mem, nebo na Pražském Předměstí, 
kde se ale stále hledají vhodné lokality. 
Na Pražské II chce město vybudovat  
i nové dětské či multifunkční hřiště. 
Na své si přijdou i cyklisté, v součas-
né době se začíná budovat cyklostez-
ka přes Radovesickou výsypku, která 
bude lemovat současnou komunikaci. 
Ta by měla být dokončena ještě letos. 
Další cyklostezky by mohly vzniknout 
z Kyselky podél kolejí do Želenic, mezi 
Bílinou a Chotějovicemi, Hrobčicemi 
a Bílinou či Kučlínem a Bílinou.  

Pavlína Nevrlá

  KRÁTCE

Kartou lze platit 
na dalších místech
Platební kartou je nově možné 
na městském úřadu zaplatit i na 
přepážce vydávání občanských 
průkazů a cestovních pasů.  
V nebližších dnech bude terminál 
pro bezhotovostní styk spuštěn  
i v informačních centrech pod 
radnicí i na Kyselce.   
V současné době lze tedy kar-
tou platit na hlavní pokladně, na 
odboru dopravy, na zmiňované 
přepážce občanských průkazů  
a pasů a také městské policii.
Na terminálech je možné platit  
i z eurového účtu. Platba se auto-
maticky převede na koruny podle 
stanoveného aktuálního kurzu 
České národní banky.            (pn) 

Odstávka vody potrvá 
šest dní
Šest dní potrvá letos odstávka 
teplé vody v Bílině. Společnost 
ČEZ Teplárenská oznámila pláno-
vanou odstávku kvůli opravám, 
které nelze provést za provozu, 
od 8. do 13. července.
Odstávka se týká lokalit Bílina pri-
már, VS Pražské Předměstí II, VS 
Teplické Předměstí, VS Sídliště U 
Nového nádraží, VS Za Chlumem 
Litoměřická, VS Za Chlumem 25, 
VS Za Chlumem 26 a střed města 
napojený na horkovod. 
Teplá voda přestane téct 8. čer-
vence od 21 hodin, počátek na-
jíždění společnost předpokládá v 
pátek 12. července od 20 hodin a 
plný provoz o den později maxi-
málně do 2 hodin v noci. 
Podrobné informace jsou  
k dispozici na telefonním čísle 
602437 217.                          (pn)  

Celková rekonstrukce 
třináctky se odkládá
Na jednání vedení města s Ředi-
telstvím silnic a dálnic bylo do-
hodnuto, že v letošním roce pro-
běhne rekonstrukce silnice I/13 
pouze v úseku od Kyselky ke kru-
hovému objezdu u Lidlu. V této 
části je možné obnovit vozovku 
za provozu bez objízdných tras. 
Předpoklad realizace stavby je 
během července 2019. Dopravní 
omezení by mělo trvat jen zhruba 
dva týdny. 
V průběhu prázdnin budou také 
provedeny lokální opravy zbylého 
úseku vozovky, a to od kruhové-
ho objezdu u Lidlu k supermarke-
tu Penny. Lokální opravy budou 
realizovány o víkendech v době 
vyloučení nákladní dopravy.
Obnova vozovky I/13 v plánova-
ném rozsahu bude provedena až 
po uvolnění objízdné trasy I/27, 
kterou nyní nelze využít. 

(red)
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Děti poznaly práci strážníků

Malé lišče skončilo u záchranářů

Muž poděkoval za záchranu života

Asistenti prevence kriminality pomáhají 
smysluplně zaplňovat volný čas dětí

Městská policie Bílina uspořádala 
pro žáky bílinských základních škol 
den otevřených dveří. Strážníci děti 
provedli služebnou a seznámili je s 
výstrojí a výzbrojí. Žáci byli velmi 
překvapeni, kde všude jsou umístěny 
kamery a co všechno kamerový sys-
tém monitoringem obsáhne.
Při následných besedách nebraly 
otázky dětí konce. Kluci se samo-
zřejmě nejvíce zajímali o pistole, a co 
všechno musí udělat a umět, pokud 
by se v budoucnu chtěli stát strážní-
kem nebo policistou. Děvčata zase 
nejvíce zajímal služební pes Bob. Jeho 

Na služebnu MP se dostavil občan, 
který přišel vyjádřit poděkování za 
záchranu svého života asistentkám 
prevence kriminality a zejména stráž-
níkovi Karlu Novákovi. V osudný 
den, kdy na ulici zkolaboval a zasta-
vilo se mu srdce, mu na pomoc nej-
prve přispěchala hlídka asistentek 
prevence kriminality. V ten okamžik 
šel okolo zcela náhodou ve svém 
osobním volnu strážník Karel Novák, 
který převzal asistentkami započatou 
nepřímou masáž srdce a pokračoval 

psovod společně s kolegou figurantem 
pro děti připravili ukázky z výcviku, 
poslušnosti psa a chybět nemohlo ani 
zadržení pachatele.
I psovod musel odpovídat na množ-
ství nejrůznějších, někdy až kurióz-
ních dotazů vztahujících se ke schop-
nostem služebního psa. Kotrmelec ale 
opravdu neumí, což byla jedna z těch 
zábavnějších dětských otázek. Dne 
otevřených dveří se zúčastnily vždy 
dvě třídy ze základních škol Aléská, 
Lidická, Za Chlumem a ze ZŠ Prak-
tické. 

(mp)

Na strážníky se obrátila obyvatelka 
Bíliny s žádostí o pomoc s umístěním 
odchyceného mláděte lišky. Strážníci 
od oznamovatelky převzali malé lišče, 
které se několik dnů potulovalo okolo 
její zahrady a zoufale volalo matku.Pa-
trně z důvodu vysílení z hladu se ne-
chalo oznamovatelkou odchytit. Pro-
tože mládě bylo v kontaktu s lidmi a 
jeho matka jej po několik dní nenašla, 
bylo mládě strážníky ještě večer pře-
vezeno do záchranné stanice Zoopar-
ku Chomutov.                                     (mp)

v ní, dokud se u muže neobnovily ži-
votní funkce. Chvíli poté si již pacien-
ta do své péče převzala zdravotnická 
záchranná služba. O tom, co se stalo, 
se strážník nikomu z kolegů ze skrom-
nosti vůbec nezmínil, a tak když mu 
zachráněný občan přišel poděkovat, 
chvíli trvalo, než se přišlo na to, kdo ze 
strážníků vlastně muži pomohl. 
Karlu Novákovi byla za záchranu lid-
ského života udělena Cena rady města 
Bíliny. 

(mp)

Městská policie Bílina spolupracuje 
s organizací Člověk v tísni ohledně 
zaplňování volného času dětí z Tep-
lického Předměstí. “Z monitoringu 
asistentů prevence kriminality, kteří 
v oblasti působí, vyplynulo, že děti  
v předškolním a mladším školním 
věku v odpoledních hodinách čas-
to porušují městské vyhlášky, dělají 
nepořádek, chovají se nebezpečně, 
zkrátka se nudí a dělají neplechu. Když 
je asistenti odkazovali na činnosti ko-
nající se v budově organizace Člověk v 
tísni, dozvěděli se, že nově přistěhovalí 
o této možnosti trávení volného času 
často ani nevědí,” upozornila preven-
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tistka Městské policie Bílina Radka Ja-
rošová. Strážníci tedy kontaktovali zá-
stupce organizace a vyvolali jednání, 
jehož výsledkem je nastavená dlou-
hodobá spolupráce. “Členové organi-
zace přislíbili, že budou pořádat od-
polední akce pro děti nejen v budově,  
ale i venku, a o jejich konání budou 
informovat asistenty prevence krimi-
nality, kteří k nim budou přímo z teré-
nu odkazovat děti,” uvedla preventist-
ka s tím, že takto nastavená prevence 
může být velmi účinná. “Děti i jejich 
rodiče se postupem času seznámí  
i s dalšími službami, které organizace 
nabízí a mohou je začít využívat, jed-

ná se například o doučování, výtvarné 
dílny a podobně,” doplnila. 
Organizace Člověk v tísni plánuje 
pořádat pravidelné akce nejen pro 
děti, ale také pro celé rodiny. Děti i s 
rodiči by se tak mohly zúčastnit tře-
ba dětského dne, fotbalového turnaje 
či sousedských slavností. Dále budou 
mít možnost půjčit si třeba křídy nebo 
sportovní pomůcky, aby si mohly hrát 
samy venku. “Nyní nastavujeme i 
další formy spolupráce s asistenty pre-
vence kriminality i se strážníky. Bu-
deme flexibilně reagovat na aktuální 
situaci, to znamená, že když se nějaká 
forma prevence neosvědčí, nastavíme 

jinou. Spolupráce s asistenty je pro nás 
přínosem právě v tom, že přinášejí 
zpětnou vazbu přímo z terénu, mo-
hou nás informovat o nově přistěho-
valých rodinách, se kterými budeme 
pracovat,” upřesnila Anna Škrípalová 
z organizace Člověk v tísni. 
Podle zkušeností strážníků i asisten-
tů prevence kriminality jsou to právě 
malé děti, jejichž chování musí denně 
řešit. V minulosti například děti vytla-
čily vrak vozu přímo do silnice, zapá-
lily odpad u kontejnerů nebo nedodr-
žovaly provozní řád dětského hřiště 
a svým chováním měly velmi blízko  
k vážnému úrazu.                                          (pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE
Rychlý zásah a zastavení vlaků 
zachránilo život
Městská policie byla v noci požá-
dána zaměstnanci nádraží Českých 
drah o pomoc při pátrání po osobě, 
která se prý pohybuje v kolejišti. 
Strážníci společně s pracovníkem 
ČD prohledávali trať a okolí od sta-
nice Bílina směrem na Kyselku.
Z bezpečnostních důvodů byl na 
tomto úseku pozastaven provoz 
vlaků. Hlídky prohledávaly terén asi 
30 minut. Nakonec byla osoba díky 
součinnosti strážníků a zaměst-
nanců ČD nalezena ve křoví vedle 
trati, asi 20 metrů před zastaveným 
vlakem.
Žena uvedla, že měla v úmyslu 
ukončit svůj život, což dokládal i 
dopis na rozloučenou, který měla 
při sobě. Na místo byla přivolána 
sanitka a policie, která se případem 
bude dále zabývat. 

Strážníci pomáhali při požáru
Hlídka MP Bílina zaznamenala kouř 
z oken bytu v posledním podlaží 
panelového domu v ulici M. Šva-
binského. Strážníci zjistili, že se 

jedná o požár nábytku v neobydle-
ném bytě. Na místo byli přivoláni 
hasiči, přičemž strážníci ihned začali 
s evakuací obyvatel domu. Naštěstí 
se nejednalo o rozsáhlý požár. Po 
uhašení požáru a odvětrání domu 
se obyvatelé mohli vrátit do svých 
domovů.
Strážníci následně prověřili, zda se 
všichni obyvatelé mají kam vrátit a 
nabídli případnou součinnost se za-
jištěním náhradního ubytování. Při 
požáru dle našich informací nedošlo 
ke zranění osob.
Vzhledem k tomu, že byly pod vli-
vem alkoholu, vyzvali je strážníci k 
dostavení se na služebnu během 
následujícího dne. 

Do školy se mu nechtělo
Chlapec sice pospíchal, ale místo 
směrem ke škole si to namířil na 
zcela opačnou stranu. S výmluvami 
typu odpadlé hodiny dlouho nevy-
držel. Poté zkoušel, zda mu projde, 
když uvede jinou školu. Bohužel pro 
něho to neprošlo. Chlapec byl pře-
dán překvapenému otci a oznámení 
bylo předáno na OSPOD.
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Přecházení silnice v Pražské ulici je 
nyní bezpečnější. Před frekvento-
vaným přechodem, který používají 
hlavně děti na cestě do školy a domů, 
přibyla vodorovná značka Pozor děti! 
Značení vybízí řidiče k opatrnosti v 
obou směrech. “V místě navíc správ-
ce komunikace obnovil vodorovné 
značení přechodu pro chodce a také 
šikmé čáry v blízkosti přechodu, 
které řidičům zakazují parkování či 
zastavování vozidel u přechodu, pro-
tože tím brání chodcům ve výhledu. 
Všechna tato opatření měla za cíl 

Vedení města spolu s ředitelem Měst-
ské policie Bílina se sešlo s ředitelem 
krajského pracoviště Správy železnič-
ní dopravní cesty Martinem Kašpa-
rem. Hlavním důvodem schůzky 
bylo projednání možností zlepšení 
bezpečnostní situace v nádražní bu-
dově. Navrženým opatřením je rozší-
ření kamerového systému o další tři 

Památku padlých v druhé světové 
válce uctili zástupci města společ-
ně s veřejností a žáky základních  
škol. K památníku na městském hřbi-
tově položili věnec a květiny. „Druhá 

duje na padesát osm milionů  
a třicet pět milionů zraněných.  
Dalších deset milionů lidí bylo  
vyvražděno v koncentračních tábo-
rech. Dnes jsme vzdali hold těmto 

Z nově vybudovaného okrasného zá-
honu v Jenišovské ulici zmizely saze-
nice levandule. Zkrášlovat prostředí 
podél nového chodníku pod mladými 
lipami vydržely jen několik dní, nene-
chaví lidé zřejmě o zlepšení vzhledu 
veřejného prostranství nestáli. “Jed-
nalo se o vzrostlé sazenice, které by už 
za pár týdnů krásně vykvetly a navíc 
okolí provoněly. S krádežemi sazenic 
z okrasných záhonů se sice potýkáme 
i na jiných místech ve městě, ale v ta-
kovém rozsahu nám sazeničky ještě 

kamerové body v nádražní hale, ale i 
umístění dvou kamer stylu antivandal 
do podchodu pod železniční tratí. Po 
domluvě bude navýšena přítomnost 
bezpečnostní služby vždy v době nej-
většího provozu a rozšířena nekuřác-
ká zóna v okolí nádražní budovy. 
Projednána byla i možnost zrušení 
přepážky v nádražní hale, ve které 

světová válka byla nejkrvavější a nej-
ničivější válkou v dějinách lidstva.  
Bojů na frontách se zúčastni-
lo na sto deset milionů vojá-
ků, počet zemřelých se odha-

zemřelých, kteří padli za naši svo-
bodu,“ připomněla starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. 

(pn)

byly dříve umístěny jízdní řády a která 
brání pohledu do pochodu. Dalším 
tématem byla plánovaná rekonstrukce 
železniční trati Bílina – Most, která je 
v současné době v prvním stupni pro-
jektové přípravy. V rámci této rekon-
strukce se počítá s revitalizací nádraž-
ní budovy, nástupiště a zrušení jedné 
koleje na Kyselce. Důležitým tématem 

zvýšení bezpečnosti všech chodců, ale 
hlavně dětí, při přecházení vozovky,” 
vysvětlil vedoucí odboru dopravy Ol-
dřich Jedlička. 
Provedení vodorovného značení Po-
zor děti! bylo hrazeno z rozpočtu od-
boru dopravy. Obnova přechodu i šik-
mé čáry byly hrazeny ze strany Správy 
a údržby silnic Ústeckého kraje.
Obnovené byly také přechody v cen-
tru města, nyní se bude v těchto pra-
cích pokračovat i na dalších přecho-
dech ve městě. 

(pn)

pro vedení města bylo i projednání 
spolupráce při rekonstrukci komuni-
kace podél železniční trati od koupali-
ště na Kyselce do Želenic tak, aby byla 
lépe průjezdná pro cyklisty a naopak 
nedocházelo ke zneužívání průjezdu 
osobními automobily, k vytváření 
černých skládek a k neoprávněnému 
kácení stromů.                                   (red)

nezmizely,” uvedla vedoucí oddělení 
životního prostředí Helena Volfová s 
tím, že lidé často volají po nové výsad-

bě, ale později si jí neváží. S ohledem 
na tuto situaci žádá město obyvate-
le, aby byli všímaví ke svému okolí a  

v případě, že uvidí nekalé jednání ji-
ných osob, ihned se obrátili na linku 
městských strážníků 156 a vše jim 
oznámili. 
Město již nechalo obnovit například 
okrasný záhon v Seifertově ulici či 
na Žižkově náměstí nebo vybudovat 
nové záhony u Penny marketu a na Pi-
vovarském náměstí. V této práci chce 
pokračovat i v následujících měsících 
a letech, vandalství a krádeže to však 
značně ztěžují. 

(pn)
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Nové značení zvyšuje bezpečnost chodců 

V nádražní hale zvýší bezpečnost kamery

K památníku položili květiny zástupci města i žáci

Z okrasného záhonu zmizely levandule
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Ulice 5. května se po rekonstrukci 
opět otevřela motoristům, v provozu 
jsou i obě autobusové zastávky, které 
obsluhují linky 281, 282 a 283. “To 
znamená, že přechodné autobusové 
zastávky naproti Lidlu a v Alšově ulici 
byly zrušené. Autobusy je obsluhova-
ly pouze po dobu rekonstrukce ulice, 
nyní na nich již tedy autobusy neza-
stavují,” upozornil vedoucí odboru 
dopravy Oldřich Jedlička. 
Od budovy Severočeských dolů až 

První květnový víkend se na hřišti 
Základní školy Za Chlumem konal 
18. ročník hasičské soutěže O pohár 
ředitele Územního odboru Teplice. 
Soutěž byla pořádaná ve spolupráci 
s Okresním sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a Sportovním klu-
bem hasičů Ústeckého kraje. Děti a 
mládežníci předváděli své dovednosti 
a technickou zručnost v podobě po-
žárních útoků a štafet 4 x 60 metrů. 
O umístnění předních míst bojova-

Starý koberec, pytel otlučené omítky 
po opravě koupelny nebo horu ze-
lených větví ze zahrady - nejen toto 
patří do sběrného dvora. Můžete do 
něj odvézt v podstatě všechny odpa-
dy, které vzniknou u vás doma a ne-
vejdou se do kontejneru, případně do 
něj vůbec nepatří. To platí zejména 
pro nebezpečné odpady. 
Ukládání odpadu ve sběrných dvo-
rech je pro místní občany do 300 ki-
logramů za rok zdarma, resp. občan si 
jej platí v rámci celkového poplatku za 
komunální odpady v obci. U některé-

Pro majitele bytů 
společenství vlast-
níků jednotek ve 
správě společnos-
ti Sever Plus i pro 
její nájemníky je 
v provozu nová 

aplikace s názvem Dům na chytré ad-
rese. Po zaregistrování lidé získají pře-
hled o veškerém dění v domě, budou 
se moci kdykoli zeptat na vše, co je 
zajímá, navíc budou moci čerpat růz-
né výhody, které společnost umí jako 
velký a důvěryhodný partner zajistit. 
“To se týká například porovnání cen 

ho odpadu, jako jsou například pne-
umatiky, můžete odevzdat jen určité 
množství - 2 kusy na osobu. 
Živnostníci a firmy nemohou sběr-
ný dvůr využívat. Sběrné dvory mají 
velký a nesporný význam pro celý 
systém nakládání s komunálním od-
padem, zejména pro objemný odpad, 
nebezpečné složky odpadu, odpad ze 
zeleně, stavební odpady, zpětný odběr 
výrobků a podobně. Obsluha sběrné-
ho dvora je proškolená, aby věděla, 
jak přivezené odpady dále třídit. Vět-
šina sebraných odpadů se dále pře-

za energie, pojištění a dalších výdajů 
domácnosti. Majitel bytu rychle zjis-
tí, zda jsme schopni zajistit mu lepší 
cenu a může nabídky využít. Jako 
správci se o naše klienty postaráme i v 
tom ohledu, aby neuzavřeli nevýhod-
nou či nevypověditelnou smlouvu 
nebo aby nebyli vázáni závazkem na 
roky dopředu,” uvedl majitel společ-
nosti Radek Petržilka. 
Aplikace dále velmi usnadní komuni-
kaci mezi všemi členy SVJ, členy vý-
boru i správcem. Jakákoli nová zpráva 
v aplikaci se uživateli ohlásí na mailu 
či SMS zprávou v telefonu a může na 

dává k recyklaci, jen pokud není jiná 
možnost, končí na skládce. 
V současné době mají občané Bíliny 
možnost odkládat použitý olej z do-
mácností na sběrný dvůr. Tento olej 
musí být v uzavřené PET lahvi. Od 
ledna 2020 budou mít možnost tyto 
oleje vhazovat do černé popelnice s 
kulatým vhozovým otvorem, urče-
né k odkládání PET lahví s olejem z 
domácností.  Tyto popelnice budou 
rozmístěny po Bílině u stání kontej-
nerů. Do popelnice bude možnost 
odkládat uzavřené PET lahve s olejem 

ni reagovat. “Bude tedy pro nás daleko 
jednodušší oznámit všem registrova-
ným členům najednou nějakou akci 
třeba na dodávky energií, můžeme 
zasílat informace o nových službách, 
lidé se včas dozví, když bude u nich 
v domě například probíhat odpočet 
měřičů a podobně. Dá se říci, že vše 
funguje jako nástěnka v domě, s tím 
rozdílem, že informace na nástěnce 
ne všichni lidé čtou, a navíc na infor-
maci budou moci ihned zareagovat,” 
vysvětlil majitel.  
Další výhodou je archiv dokumentů. 
Veškeré smlouvy, vyúčtování a po-

z domácností, konkrétně s použitým 
jedlým kuchyňským olejem. Olej se 
do popelnice nevylévá, ale vhazuje  
v pečlivě uzavřené a otřené PET lahvi, 
aby olej na vzduchu nezapáchal. Skle-
něné lahve je vzhledem ke způsobu 
odkládání zakázáno používat. Do po-
pelnice je zakázáno odkládat jakýko-
liv jiný odpad.
Sběrné dvory jsou také místem zpět-
ného odběru, kde je možné odevzdat 
vysloužilé elektrické spotřebiče, sta-
rou elektroniku, počítače, zářivky  
a baterie.

dobně bude aplikace v zabezpečeném 
systému uchovávat, což může být vel-
mi výhodné třeba při výměně členů 
výboru, kdy se nebudou muset doku-
menty shánět zvlášť. 
Předsedové SVJ mohou prostřednic-
tvím aplikace uspořádat třeba hlaso-
vání, anketu nebo zahájit diskuzi na 
dané téma.   
Registrace do aplikace je zdarma, sys-
tém je zabezpečený proti úniku nebo 
zneužití dat. Podrobnější informace o 
aplikaci přineseme v dalších vydáních 
zpravodaje. chytra-adresa.cz              

(pn)

na konec ulice u podjezdu na Kysel-
ku je nyní nový povrch komunikace, 
zasíťování i chodníky. Od křižovatky 
ulice 5. května a Spojovací směrem 
na Újezdské Předměstí došlo k roz-
šíření komunikace, aby se zlepšila 
průjezdnost, přibyly parkovací místa 
a v místě současné autobusové zastáv-
ky je takzvaný záliv. Travnaté plochy 
jsou upravené, nové jsou i odpadkové 
koše. 

(pn)

lo 21 družstev ve třech kategoriích. 
Nejmladšími účastníky byla hasičská 
přípravka, kde si první místo odnesly 
Obrnice, kategorii mladší i starší mlá-
deže pak vyhrály Modlany.
Sportovní areál Základní školy  
Za Chlumem v Bílině u Teplic poskytl 
příjemné zázemí, kam se přišli podí-
vat a podpořit své soutěžící děti, rodi-
če a příznivci tohoto sportu. 

Barbora Schneiderová

V ulici 5. května skončila rekonstrukce

Mladí hasiči se utkali o pohár ředitele

Velkoobjemový či nebezpečný odpad, suť i olej patří do sběrného dvora

Nová aplikace usnadní komunikaci a přinese výhody

Co odkládat do sběrného dvora
Starý nábytek, koberce, velkoobjemový odpad, železný šrot, nebezpečné odpady 
z domácností, pneumatiky, stavební a demoliční odpad , ořezané větve, shrabané 
listí a další zelený odpad ze zahrádek, plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton

Provozní doba sběrného dvora v Teplické ulici v Bílině:
pondělí – neděle:   8 – 16 hodin
polední  přestávka:  11.30 – 12 hodin
svátky    zavřeno
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Milovníci vozů Citroën letos v Bílině 
oslaví výročí 100 let této značky. Sed-
mý ročník srazu se bude na Mírovém 
náměstí konat 13. června. “Majitelé 
citroënů se začnou sjíždět v Bílině již 
v pátek 12. června do kempu na Ky-
selce. Výstava několika desítek vozidel 
bude probíhat v sobotu od 10.30 do 
12.30 hodin na náměstí. Letos bude 
celý sraz ozvláštněn tím, že všechna 
vozidla pojedou spanilou jízdu přes 

uspořádá Klub vojenské historie Vic-
toria Nord. Veřejnost se bude moci 
svézt vojenským opancéřovaným 
vozidlem, takzvanou ještěrkou. “Na 
srazu budou k vidění nejen takzvané 
kachny, ale i prase, ještěrka, bohyně, 
přítel a další. To vše jsou přezdívky 
pro historická vozidla. Výstava bude 
obohacena o stojany popisující vývoj 
značky Citroën, jejíž logo se skládá z 
šípového ozubení. Toto šípové ozube-
ní používá Citroën v logu již od roku 
1919,” podotkl Marek Němeček.

celou Bílinu,” pozval jeden z organi-
zátorů Marek Němeček. Spanilá jíz-
da projede Újezdským a Pražským 
Předměstím mezi desátou a půl jede-
náctou hodinou, následně projede po 
půl dvanácté Teplickým Předměstím 
a Sídlištěm Za Chlumem. Cílem spa-
nilé jízdy bude Elektrárna Ledvice, 
kde účastníci srazu navštíví nejvyšší 
rozhlednu v republice.
Kromě samotné výstavy nejrůzněj-
ších citroënů se bude konat také výsta-
va vojenské techniky a zbraní, kterou 

Historie značky se začala psát v Pol-
sku, odkud pocházela matka zakla-
datele Andrého Citroëna a kde našel 
svou inspiraci. “I z Polska k nám letos 
zavítá pár přátel s veterány a těšíme se, 
že přijedou kamarádi i z dalších zemí,” 
doplnil organizátor.
Zakladatel značky André Citroën byl 
studentem technické vojenské vysoké 
školy, proto je součástí srazu i výstava 
vojenské techniky a zbraní. 
Tradiční akci zajišťuje Spolek přátel 
historických vozidel Citroën.

Na náměstí potkáte kachnu, bohyni i prase

  

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 

Pavlína Nevrlá

Poplatek na rok 2019 je stanoven ve výši 500 korun na osobu a rok  (tedy 250 
korun na osobu 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: rod-
né číslo plátce.
Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případně lze 
uvést z rodného čísla pouze číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo neuve-
dete, postupujte dle pokynů níže uvedených. Pokud bude poplatek hrazen jed-
norázovým příkazem za více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla 
ve specifickém symbolu za 1 poplatníka), je třeba nahlásit Finančnímu odboru 
Městského 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-mailem na adresu: 
financni@bilina.cz.
Nově lze poplatek uhradit i platební kartou.
Od poplatku na rok 2019 jsou osvobozené děti narozené v roce 2019.

Poplatek za komunální odpad

Severočeské farmářské trhy v Bílině

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad 
za I. pololetí 2019 je 30. 6. 2019

Farmářské trhy na Mírovém náměstí se budou konat:

17. června 
16. září
21. října

Vždy od 8 do 15 hodin.

vykonávané prostřednictvím dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
s odměnou z dohody 10 000 korun za měsíc.

Požadavky:
•dosažené středoškolské vzdělání s maturitou
•zdravotní způsobilost
•organizační a řídící schopnosti, schopnost týmové práce, časová flexibilita, 
zvládání stresové zátěže
•dobrá znalost výkonu služby a organizace řízení jednotky SDH dle vyhlášky 
247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
•dobrá znalost požární taktiky, technického výcviku, věcných prostředků, komu-
nikace a služeb v JSDH včetně obecných úkolů JSDH ve městě Bílina (ochrana 
obyvatelstva, civilní obrana), zdravotní přípravy v souladu s požadavky na zna-
losti a dovednosti hasiče SDH obce, vydaných MV ČR, generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru
•zkušenost v oblasti práce s dětmi a mládeží výhodou

•osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce velitele dobrovolné jednot-
ky PO - výhodou
•řidičský průkaz skupiny C, případně C+E
•znalost práce na PC (zejména MS Office)

Písemná přihláška zájemce musí mimo jiné obsahovat koncepci řízení a provozu 
JSDH Bílina v rozsahu min. 2 stran formátu A4.
Podrobné podmínky a informace jsou dostupné na www.bilina.cz. 
Lhůta podání přihlášky: nejpozději 17. 6. 2019 do 18 hodin.
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – velitel JSDH - NEOTEVÍRAT“ 
– osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského úřadu v Bílině.
Kontakt: Ing. Krejčová Petra, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, tel.: 602 
113 769, e-mail: krejcova@bilina.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení dů-
vodů.
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Matěj Šifalda – kamarád, syn, bratr, 
vnuk, student gymnázia – zkrátka 
obyčejný milý kluk, kterému se 5. 
dubna 2017 obrátil život vzhůru no-
hama.  Zasáhla akutní leukémie. Ma-
těj má za sebou dva nejtěžší roky ve 
svém životě. Sáhl si na dno, ale o tom, 
že tenhle životní zápas vyhraje, nikdy 
nepochyboval. Podařilo se, a přesně 
o dva roky později – 5. dubna 2019 
ukončil léčbu a zase hraje naplno.
 
Jak jsi žil před tím, než ti oznámili 
diagnózu?
Byl jsem normální kluk, sportoval 
jsem, hrál jsem hokej za bílinské Dra-
ky, chodil do školy a bavil se s kama-
rády.

Díky čemu jste na nemoc přišli? 
Cítil jsi nějaké varovné signály?
Ne, měl jsem jen zvýšenou teplotu 
po zátěži, třeba po tréninku. Když už 
teploty trvaly delší dobu, mamka in-
tuitivně požádala paní doktorku o dů-
kladnější vyšetření  - rozbor krve. Pak 
najednou zavolali z nemocnice a jeli 
jsme. Sbalili jsme to nejzákladnější, 
co budu potřebovat. Cítil jsem obrov-
skou nejistotu a strach. Nevěděl jsem, 
co bude. Hned druhý den rodičům 
sdělili diagnózu, ti ji pak řekli mně. 
K pocitu strachu a nejistoty se přidal 
ještě smutek a vztek.
 
Vztek?
Ano, byl jsem naštvaný. Měl jsem po-
cit, že vše, co bylo doteď, zahodím. Že 
se můj život zastaví, že vše přijde na-
zmar – hokej, škola, všechno…
 
To chápu a co tvoje okolí, učitelé 
a kamarádi?
Všichni se snažili nějak pomoci. 

Dostával jsem na sociálních sítích 
spoustu povzbudivých vzkazů od 
spolužáků. Někteří z nich vydrželi 
a byli se mnou po celé ty dva těžké 
roky. Chodili za mnou, hlídali mě po 
chemoterapiích, prostě mi pomáhali. 
Byl jsem za to nesmírně rád. Učitelé 
z bílinského gymnázia mi vycházeli 
vstříc, jak jen mohli. Chodili ke mně 
domů, doučovali mě, abych mohl po-
stupovat do vyšších ročníků se svými 
kamarády – se svojí třídou.
 
A co rodina?
Nejprve byli v šoku. Padala u nás slova 
jako strašné, konec, průšvih. Chvílemi 
mi jich bylo až líto a myslel jsem víc 
na ně, než na sebe. Vůbec ale nevím, 
jak bych to bez nich zvládl. Byl jsem 
rád, když za mnou každý den přijel 
někdo z domova nebo z kamarádů. 
Dodávali mi energii. Brácha (třinácti-
letý Honza, pozn. red.) musel hodně 
rychle dospět, na druhou stranu prá-
vě on mi dával to, co jsem potřeboval 
nejvíc: lehce mě provokoval, otravo-
val mě. Dokázal se chovat stejně jako 
před mou nemocí, a tím mě jednodu-
še a přirozeně vracel do normálního 
života. Neskutečně silná byla mamka. 
Všechno absolvovala se mnou, všude 
mě doprovázela, ve všem mě podpo-
rovala, hodně se mnou mluvila. Byla 
tu pro mě a při tom nezapomínala na 
zbytek rodiny.
 
Vzpomeneš si na nejtěžší okamžik, 
který jsi musel během dvouleté léčby 
překonat?
Na ten se nedá zapomenout. Po dvou-
měsíčním pobytu v ústecké nemocni-
ci po prvním bloku chemoterapie, 
jejíž následky jsem překonával sledo-
váním mistrovství světa v hokeji, mě 
chytly takové bolesti břicha, že jsem 
chvílemi omdléval a nevnímal okolí, 
nikdo se mě nesměl ani dotknout. Po 
tomto krutém týdnu si pamatuji už 

jen vrtulník do Prahy, jízdu výtahem 
v motolské nemocnici a pak už nic. 
Byl jsem tři dny v bezvědomí.
 
Jak tvoje tělo reagovalo na léčbu?
Na začátku léčby jsem měl 74 kg. Bě-
hem krátkého času mi váha klesla o 
dvacet kilogramů na 54 kg, a tak mě 
všichni nutili hodně jíst. Pak jsem ale 
začal brát kortikoidy, takže najednou 
jsem měl pro změnu 90 kg. To přibí-
rání nešlo zastavit, ale v tu chvíli mi to 
bylo jedno. Věděl jsem, že to k nemoci 
patří a že jakmile přestanu brát korti-
koidy a začnu zase sportovat, váha se 
srovná.
 
Dokážeš říct, jak jsi to mohl všechno 
zvládnout? Muselo to být hrozné.
Ano, když pominu tu vlastní bolest, 
bylo těžké pozorovat svoje okolí. Byl 
jsem třeba na pokoji s klukem, který 
už byl tak zlomený, že říkal: „Je mi to 
jedno, co se mnou bude.“ Prostě to 
vzdal. Už nechtěl v léčbě ani v živo-
tě pokračovat. Ztratil naději. Později 
jsem se dozvěděl, že zemřel. Napadaly 
mě otázky typu Proč on, a ne já? Zpět-
ně můžu říct, že důležitou roli hraje 
psychika. Přestože jsem měl strach, 
bál jsem se, věděl jsem, že to zvládnu. 
Ani na chvíli jsem nepochyboval, vů-
bec jsem si nepřipustil jinou možnost. 
To samé jsem viděl na pacientech v 
Praze, kdo myslel pozitivně, nepod-
dal se tomu, a dokonce fungoval jako 
zdravý člověk, většinou nemoc pře-
konal.
 
Teď už máš za sebou velkou životní 
zkušenost, jaké plány máš do bu-
doucna?
Stále spolupracuju s nadací Haima, 
která pomáhá dětem po léčbě hema-
toonkologických a onkologických 
onemocněních k návratu do běžného 
života. Tak polovina nás vedoucích 
si prošla stejnou nemocí. Příští rok s 
nimi pojedu na letní tábor a v zimě 
jsem byl jako vedoucí na lyžařském 
výcviku.

Na lyžařském výcviku? Není to ne-
bezpečné?
Není, vše je samozřejmě uzpůsobeno 
potřebám a režimu dětí, navíc k sobě 
děti mají mnohem blíž. Například 
tam byl s námi jedenáctiletý chlape-
ček po operaci mozku, choval se jako 
čtyřletý, rozuměl, co po něm chce-
me, ale nebyl schopný komunikovat, 
odpovídat nám. Z normální školy v 
přírodě ho po dvou dnech vrátili, že 
to s ním nejde. Tady na lyžáku ho děti 
přijaly, pomáhaly mu, protože samy 
věděly, co má za sebou. Oblékaly ho 
například do lyžařského oblečení. Za 
týden se naučil lyžovat a dokázal sjet 
mírný kopec.

Říkal jsi, že ti ve škole pomáhali, 
abys mohl postupovat dál se svojí 
gymnazijní třídou. Povedlo se?
Ano, povedlo. Za rok s nimi budu 
maturovat.
 
A co plánuješ po maturitě?
Před nemocí jsem chtěl jít spíše na 
techniku a medicína byla na druhém 
místě. Teď mě více přitahuje tělový-
chovné lékařství nebo rehabilitace 
a fyzioterapie, jsou to nejdůležitější 
věci, které mi pomohly zvládnout ne-
moc bez větších fyzických následků. 
Teď už mě čekají jen pravidelné mě-
síční kontroly, jejichž interval se bude 
postupně prodlužovat.
 
Jsi příkladem člověka s pevnou vůlí, 
co bys chtěl vzkázat těm, kteří jsou  
v tuto chvíli na začátku léčby?
Nesmíte se zhroutit, nevzdávejte to, 
přijměte nemoc jako překážku, kte-
rou v životě musíte překonat, věřte 
sobě, že to zvládnete.
 
A co bys poradil jejich blízkým?
Příbuzným a kamarádům nemoc-
ných bych řekl, že nejlepší způsob, jak 
se k nemocnému chovat, je nebrat ho 
jako nemocného chudinku, ale mluvit 
s ním stejně jako před nemocí. Dělejte 
s ním, v rámci možností, stejné akti-
vity, na které byl zvyklý před nemocí 
tak, aby mu s vámi bylo stále dobře. 
Mně to moc pomohlo.

Redakce velmi děkuje Matějovi za upřímné 
a velmi otevřené odpovědi.

Matěj Šifalda: Byl jsem naštvaný a měl jsem 
pocit, že se život zastaví, že přijde nazmar

Barbora Schneiderová
Andrea Pavlíčková



9OBCE14. ČERVNA 2019

Dobrovolní hasiči v Hrobčicích už 
mají kde zaparkovat svá vozidla. Obec 
Hrobčice totiž dokončila první etapu 
oprav budovy původního špejcharu 
v areálu tvrze Hrobčice, který bude 
nově sloužit zejména hasičům. Jedna-
lo se o kompletní opravu havarijního 

stavu střechy budovy, nové omítky  
a instalaci vrat. Celkem práce vyšly na 
tři miliony korun. V druhé etapě se 
bude pokračovat v opravách interiéru 
budovy, budou se dělat rozvody elek-
třiny, vody a odpadu. 

Jana Syslová,starostka obce

Po zralé úvaze vám sděluji, že jsem se 
rozhodl ukončit svou pracovní karié-
ru, a tím své působení ve funkci ředi-
tele krásné Základní školy Čestmíra 
Císaře, pojmenované po slavném 
hostomickém rodákovi. Odcházím s 
pocitem úcty a pokory k této škole, ke 
svým předchůdcům, k učitelskému 
sboru a všem provozním zaměstnan-
cům. S pocitem radosti z naplnění 
funkce, která mi byla před sedmi lety 
vedením zřizovatele s důvěrou svěře-
na a kterou jsem dělal rád a s maxi-
mální péčí. 
Věřím, že čas, který mi byl pro tuto 
funkci dán, jsem využil opravdu po-
ctivě. Ve prospěch našich žáků, jejich 
rodičů, pedagogů a všech lidí, kteří na 
fungování školy participovali. Chci 
zejména poděkovat zřizovateli ško-

Dětičky z hrobčické mateřinky při-
pravily maminkám k jejich svátku 
besídku plnou písniček, básniček a ta-
nečků. Besídka se letos konala neob-
vykle v zasedacím sále Obecního úřa-
du v Hrobčicích, kde mohly vystoupit 
obě třídy najednou. Právě proto bylo 
jejich vystoupení zajímavější. Děti 
se tak učí nebát se a vystupovat i ve 
větších prostorách a před více lidmi. 
Každá maminka nakonec vystoupe-
ní dostala dáreček v podobě květiny  
a ručně vyrobené vázičky.               (red)

teriální prostředí a zázemí školy, které 
rovněž významně pozitivně ovlivňuje 
naše žáky, potažmo i jejich zákonné 
zástupce a okolí. 
V pondělí 20. května proběhlo výbě-
rové řízení na obsazení pozice ředitele 
školy. Jméno budoucího ředitele není 
do uzávěrky známo. Nicméně svému 
zástupci přeji hodně štěstí, sil, zdraví, 
úspěchů a entuziasmu při plnění nad-
cházejících úkolů a výzev naší společ-
nosti. Jsem přesvědčen, že byl vybrán 
ten nejvhodnější kandidát. Rád se i v 
budoucnu potěším dalšími úspěchy 
této školy. 
Podporujte prosím školu všemi mož-
nými prostředky. Hezkým slovem, 
pomocí při různých školních akcích 
či případně i materiálním způsobem. 
Vše vlastně bylo, je a bude využito ve 

ly, panu starostovi Ivanu Holatovi za 
vynikající spolupráci a podporu na-
šeho vzdělávacího zařízení, tolik po-
třebného pro kulturní život městyse 
Hostomice. Rovněž děkuji všem sta-
rostům Ohníče, Světce a Ledvic, ať už 
současným nebo těm, kteří ve funkci 
starostů působili, za vstřícnost k naší 
škole. V neposlední řadě pak musím 
znovu poděkovat svému skvělému 
pedagogickému sboru za to, kde se 
naše škola v současné době nachází 
a v jakém stavu je úroveň zdejšího 
výchovně vzdělávacího procesu. Jsou 
to opravdu lidé na svém místě. Ne-
smím ale ani zapomenout na správní 
zaměstnance, paní ekonomku, pana 
školníka, uklízečky, vedoucí školní 
jídelny, kuchařky, a poděkovat jim za 
to, jakým způsobem se starají o ma-

prospěch našich dětí. Tedy nové mla-
dé generace. Žáci, kteří v letošním 
školním roce ukončí své působení 
na základní škole, už mají za sebou 
přijímací pohovory na střední školy. 
Přejeme jim, aby přechod na další 
typ školy byl pro ně hladký a úspěšný. 
Odcházející žáky pak v září vystřídají 
noví prvňáčci. Těšíme se na ně. Roz-
hodli jste se svěřit vaše děti do naší 
školy a udělali jste dobře. Vaše děti 
budou opravdu v dobrých rukou. Na 
prázdniny máme naplánovanou ne-
jen pravidelnou údržbu školy, včetně 
opravy okenních žaluzií, ale i kom-
pletní rekonstrukci dvou WC v prv-
ním poschodí hlavní budovy a výmě-
nu staré školní kuchyňky za novou.

Mgr. Aleš Žák

V Hrobčicích jako každý rok pálili 
čarodějnice, letos však poprvé za asi-
stence nově vzniklé jednotky dobro-
volných hasičů. Odpolední program 
začal nejprve na zahradě školky, kde si 
děti mohly nechat namalovat masku 
na obličej a vyrobit svou vlastní malou 
čarodějnici z brambory. Průvodem se 

pak pokračovalo na fotbalové hřiště, 
kde na návštěvníky čekalo překvape-
ní v podobě vysoké třímetrové vatry. 
Děti mohly prozkoumat hasičskou 
cisternu a všichni si opekli buřtíka,  
k zábavě hrála živá kapela. 

Jana Syslová, starostka obce

Hasiči nově parkují 
v hrobčické tvrzi

Aleš Žák ukončil funkci ředitele: Odcházím 
s pocitem úcty a pokory k hostomické škole 

Pro dětská vystoupení bylo více prostoru 

Čarodějnice spálila 
třímetrová vatra
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V sobotu 29. června se v areálu Let-
ního amfiteátru v Bílině uskuteční 
14. ročník mezinárodního Roots & 
Blues festivalu.
Festival ve 14 hodin zahájí svým 
vystoupením britský zpěvák, pí-
sničkář a kytarový virtuóz  Justin 
Lavash, který spolupracoval na-
příklad i s Lenkou Dusilovou. Po 
Justinovi zahraje maďarská jazz-
-bluesová formace Gébert - Ul-
bert Project. V 16 hodin bude 
následovat vystoupení  rakousko-
-německého dua Sir Oliver Mally 
& Peter Schneider. Folk-bluesové 
duo tvoří zpěvák a kytarista Oliver 
Mally, který patří k nejvýznamněj-
ším bluesovým interpretům v Ra-

Fotografie bílinské přírody a blíz-
kého okolí od Soni Prachveldové 
a Terezy Tauerové si mohli pro-
hlédnout návštěvníci Galerie Pod 
Věží. Autorky fotografují nejčastěji 
přírodu, každá ale svým vlastním 
způsobem. K vidění byly fotografie 
z výsypek, kopců Českého středo-
hoří, rozkvetlých luk, ale i stávají-
cího dobývacího prostoru i Bíliny 
samotné. Pro obě autorky je foto-
grafování velkým koníčkem a jak 
uvedly, pro pěkný snímek nachodí 
spousty kilometrů.                       (pn)

kousku a Peter Schneider, který je 
v Německu považován za jednoho 
z nejlepších bluesových kytaristů. 
Českou hudební scénu bude letos 
zastupovat nejlepší hráč na fouka-
cí harmoniku v ČR Charlie Slavík. 
Představí se se svým projektem, 
které se jmenuje Charlie Slavík Re-
vue a zahraje svižné jump blues.
Večerní blok zahájí One Man band 
show australského kytaristy Gwy-
na Ashtona, který patří bezpochy-
by ke světové špičce. Spolupracoval 
a hrál s významnými hudebníky 
jako je Kim Wilson, Robbie Blunt 
(Robert Plant band), Don Airey 
(Deep Purple, Whitesnake), The 
Yardbirds, Johny Winter a další. 

Závěr festivalu bude patřit chorvat-
ské blues-rockové kapele Riccardo 
Staraj & Midnight Blues band, kte-
rá kromě převzaté tvorby prezentu-
je i vlastní autorskou tvorbu.
Na festivalu budou mít návštěvníci 
možnost ochutnat více druhů piv  
a pravé speciality maďarské gastro-
nomie.  
Festival pořádá spolek Pure Music 
ve spolupráci s KC Bílina. Festival 
se uskuteční díky finanční podpoře 
města Bíliny a partnerů.
Předprodej vstupenek v Informač-
ním centru Bílina nebo před zahá-
jením festivalu na místě.

Tomáš Bobrovniczký

Roots & Blues festival zahájí Justin Lavash, 
vystoupí i Charlie Slavík či Gwyn Ashton

Bílinu i okolí ukázaly 
fotografie autorek

Hudební teorii i hru na klavír vyučuje Jiří Bidrman
Od roku 2006 učí žáky Základní umě-
lecké školy Gustava Waltera v Bílině 
Jiří Bidrman. Nejprve vedl pěvecký 
sbor, později začal vyučovat hudební 
nauku a hru na klávesové nástroje.
Protože si je dobře vědom, že výuka 
teorie je pro žáky někdy obtížná, sna-
ží se učit velmi pestře a různorodě. 
„Obohacuji výuku o různé muzicí-
rování, doprovázíme písničky na hu-
dební nástroje, věnujeme se poslechu, 
tančíme nebo provádíme jiné pohy-
bové činnosti, zkrátka nemohu jen 
děti učit fakta, to by je nebavilo,“ uvedl 
učitel.  
Žáci prvního ročníku se začínají hu-
dební abecedu, noty, pracovat s dél-
kou a výškou not, základy dějin hud-
by, poslech klasické hudby i moderní. 
Pro výuku hry na klávesové nástroje 
by mělo mít dítě základní cítění ryt-
mu a předpoklady ve zpěvu. „I když 
jsem se setkal s dítětem, které zpívat 
neumělo, přesto hrálo dobře na kla-

vír,“ podotkl Jiří Bidrman. Děti mu-
sejí hodně trénovat i doma, rodiče se 
však nemusí obávat, že by v obýváku 

nutně muselo stát křídlo, k domácímu 
tréninku stačí například elektrické 
klávesy, které nezabírají mnoho místa. 

Už v prvním ročníku v pololetí doká-
ží děti zahrát na třídních přehrávkách, 
za první třídu se naučí hrát oběma 
rukama, číst, co je v notách napsané 
pro pravou či levou ruku. Poté již vy-
stupují na pravidelných koncertech 
školy, Vítání jara v Duchcově nebo v 
kostelech.
Jiří Bidrman začal hrát zhruba ve 
čtyřech letech. „Starší bratr se učil u 
soukromého učitele, a co on se učil z 
not ztěžka, tak jsem uměl rychle jen 
díky odposlechu. Rodiče mě tedy při-
hlásili do umělecké školy v Teplicích, 
později jsem studoval hru na klavír na 
konzervatoři,“ doplnil učitel. K výuce 
dětí se dostal ve čtvrtém ročníku, kdy 
měl příležitost spolupracovat s vycho-
vatelkou ze školní družiny a vedl pě-
vecký sbor. To se mu zalíbilo a dětem 
se věnuje dodnes. 

(pn)   
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Zpěvák, instrumentalista a finalista 
Česko hledá Superstar 2005 Petr 
Bende přijal pozvání do talkshow 
Ježkovy voči a poskytl exkluzivní 
rozhovor o tom, jaká byla, je a bude 
jeho cesta muzikanta, kterou si vy-
bral již v pěti letech. 
V rozhovoru se diváci také  dozví, 
že jeho nový videoklip se natáčel v 

Všechny obory bílinské základní 
umělecké školy se představily při 
letošním Open ZUŠ, tedy celostát-
ním happeningu, kdy se umělecké 
školy přibližují veřejnosti. Při tří-
hodinovém programu s podtitu-
lem Hudba zní celým náměstím 

Jsou mladí, ze severních Čech a 
ještě studují. Na první pohled vy-
padají, že mají blíže k nudnému 
životu teenagerů, kteří nemají cíl. 
Ale první pohled klame. Jsou to 
členové skupiny, která dokázala 
svépomocným způsobem nato-
čit celovečerní motivační film pro 
mládež pod názvem Labyrint ži-
vota.
Je pátek, 10. května a skupina Y – 
Mission z Bíliny vstupuje do svého 
slavnostního večera v pražském 
kině Světozor. Na plátně kina ne-
vidí žádné super hvězdy, ale sami 
sebe, protože právě začala premié-
ra jejich vlastního filmu.
Příběh zmíněného snímku začí-
ná před třemi lety. Jedna z členek 
skupiny přišla s návrhem, že by se 
skupina mohla pokusit natočit mo-
tivační film pro mládež. Po dobu 
tří let však leží v šuplíku a zdá se, 
že je pokryt prachem. V té době 
se mládež dozvídá, že na nedaleké 
vlakové stanici Proboštov ukon-
čují životy mladí lidé. „Když jsme 
o tom hovořili v naší skupině, šel 
nám mráz po zádech. V tu dobu 
napadlo Petra Matiho, že bychom 
mohli na toto téma natočit ten náš 
plánovaný motivační film,“ uvedla 
Zuzana Weissová, členka skupiny 
Y – Mission.
Film pojednává o životních ces-
tách třech hlavních představitelů: 
Romana, Adama a Zuzky. Roman 
Lisko hraje mladíka, který se na své 
životní cestě setkává jak s těžkost-
mi, tak i se specifiky nálepkování 

v sociálně vyloučených lokalitách. 
Prochází těžkým onemocněním 
matky, jeho otec nastoupí do výko-
nu trestu a on sám možná skončí 
na ulici. „Můj příběh vznikl tak, že 
jsme smíchali skutečné zážitky z 
mého a Petrova života. Je to 50 na 
50, ale celkově je to stoprocentní 
realita,“ říká Roman, který skuteč-
ně vyrůstal ve vyloučených loka-
litách v Ústí nad Labem. I příběh 
Adama je inspirován skutečnými 
událostmi ze života samotného 
představitele další hlavní role, tak 
i z životů některých členů skupiny 
mládeže. „Adam, to jsem v podsta-
tě já sám. Je podobného charakteru 
jako já, má stejné reakce a bojuje 
s podobnými situacemi jako já,“ 
uvádí Adam Telín. 
Částečnou výjimkou je příběh 
Zuzky. Ten byl z 30 procent domy-
šlen pro zesílení samotného příbě-
hu. „Hodně jsem se své role bála, 
ale jsem ráda, že jsem překonala 
své obavy díky podpoře ostatních 
členů skupiny a Petra. A i přestože 
dnes vím, že jsem to mohla zahrát 

Bílině na Kyselce, kterou si Petr po-
dle jeho slov zamiloval. Pořad vy-
jde v červnu 2019 na kanále Ježek 
production na YouTube. Talkshow 
vzniká za finanční podpory města 
Bílina. Poděkování patří též Více-
účelovému komunitnímu centru 
Bílina. 

Ježek production

zahráli a zazpívali žáci i učitelé 
hudebního oboru, zatančili žáci ta-
nečního oboru a nechyběl ani vý-
tvarný workshop, kde si lidé mohli 
vyzkoušet své tvůrčí dovednosti. 

(red) 

ještě lépe, jsem v celku spokojena,“ 
popisuje Zuzana Weissová. Cesty 
všech tří protagonistů se střetávají 
v pomoci širšího, či blízkého oko-
lí a průlomovým rozhodnutím na 
motivační akci mládeže.
Projekt, který měl původně mno-
hem menší ambice, se rozrostl do 
nevídaných rozměrů. Namísto 
plánovaných 30 herců z řad mlá-
deže se natáčel se 120 herci ze čtyř 
měst všech věkových kategorií. 
Film svým hereckým zapojením 
podpořily i známé osobnosti. Tím 
prvním je Jan Moflár, který je ofi-
ciálně jeden z pěti nejlepších imi-
tátorů Michaela Jacksona v Evropě. 
„Jsem nesmírně pyšný na práci 
skupiny Y- Mission i na možnost 
s nimi spolupracovat na tomto 
smysluplném projektu. Přeji kaž-
dému mladému člověku, aby své 
hledání cestičky ze svého labyrintu 
nevzdával, protože každý mrak se 
jednou vyprší a znovu vyjde slun-
ce,“ uvádí. Tím druhým je Petr To-
rák, MBE (držitel Řádu britského 
impéria), který k filmu uvedl: „Je 

to pro mě čest být osloven Petrem 
Matim a pomoci mladým lidem s 
tímto úžasným projektem. Od za-
čátku jsem věděl, že film bude stát 
za to. Znám Petrovu práci i aktivní 
přístup skupiny mládeže. Jsem na 
výsledek naší společné práce pyšný 
a postarám se o to, aby ho skupi-
na Y – Mission mohla prezentovat  
i v Anglii.“
Do filmu byl zapojen boxerista  
z Kuby, rockový sbor Melodica  
či nadaný raper z Krupky, který 
si říká Papo Rebel. Právě on složil  
k filmu soundtrack. „Byl to neví-
daný projekt, na kterém se nám 
podařilo propojit velké množství 
lidí. Všichni jsme na něj hrdí. Přá-
li bychom si, aby pomohl mladým 
lidem uvědomit si, že zvednout se 
ze země a pokračovat dál v hledání 
východu ze životního labyrintu má 
smysl. Prosím nikdy to nevzdávej-
te“, ukončuje sám režisér snímku 
a zakladatel skupiny Y – Mission 
Petr Mati.
Snímek bude promítán v různých 
městech ČR a bude otevírat dis-
kuzi s mladými lidmi o důležitých 
tématech spojených s jejich životní 
bitvou. Bílinská premiéra proběh-
ne dne 14. června od 17 hodin v di-
gitálním kině za dobrovolné vstup-
né. Filmový projekt Labyrint života 
vznikl za podpory zapsaného spol-
ku Hostík a obecně prospěšné spo-
lečnosti Člověk v tísni.

Y – Mission
Bílinská skupina mládeže

Petr Bende v talkshow 
Ježkovy voči!

Žáci umělecké školy
rozezněli náměstí

Bílinská skupina Y-Mission uvádí do kin 
motivační film pro mládež Labyrint života
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Foto: M. Aubrechtová 
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Držitelé čestného 
občanství města Bíliny

V knihovně bude šplouchat moře

Děti malovaly obrázky při výtvarce za školou

Edvard Beneš 
(28. května 1884 – 3. září 1948) 

Druhý prezident Československa. 
Dlouholetý prvorepublikový ministr 
zahraničí převzal v roce 1935 prezi-
dentský úřad po Tomáši Garrigueovi 
Masarykovi. Po válce začal ihned pra-
covat na obnově demokracie v zemi. 
Doufal přitom ve spolupráci se zá-
padními mocnostmi i se Sovětským 
svazem. Tlak SSSR ve spojení s ros-

Milé děti a rodiče, srdečně vás zvu 
na Čtení pro nejmenší ve středu 19. 
června od 15.30 hodin do městské 
knihovny. V červnu se vydáme k 
moři. Budeme číst i tvořit na téma 
moře. Součástí čtení bude kreativní 
dílnička — opět bude neobyčejná. 
Budeme společně kreslit a malovat 

Děti z mateřských a základních škol 
se sešly při soutěži Bořeňská čaroděj-
nice - Výtvarka za školou. Přinášíme 
fotogalerii z akce a výsledkovou listi-
nu.

1. kategorie jednotlivci 
ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Filip Hais
Natálie Martínková
Nadia Tejčková
Klára Turbová
Dominik Peksa
Agáta Kalabzová
Tereza Vildová
1. kategorie skupiny 
1. MŠ Síbova – Sovičky
2. MŠ Aléská

moře. Šplouchat nám k tomu šumění 
mořského příboje a možná zaslechne-
me delfíní zpěv. Společně vytvořené 
výtvarné dílo bude po dobu prázdnin 
vystaveno obdivům našich čtenářů 
v prvním patře Městské knihovně  
v Bílině. 

Alena Hubáčková

2. kategorie skupiny
1. ZŠ Čestmíra Císaře Hostomice
3. kategorie jednotlivci 

1. Leontýna Seďová – ZŠ Za Chlu-
mem, Kryštof Orth – ZŠ Za Chlu-
mem

2. Anežka Zelinková – ZŠ Za Chlu-
mem
3. Zuzana Brzobohatá – ZŠ Za Chlu-
mem, Adéla Fojtíková – ZŠ Za Chlu-
mem
3. kategorie skupiny 
čestné uznání - ZŠ Lidická 9.A 
1. ZŠ Lidická – 7.A (Vanda Svobodo-
vá, Karolína Kočová)
2. ZŠ Aléská – 9.A (Pavla Paterová, 
Veronika Pulusková), ZŠ Za Chlu-
mem – 8. a 9. třída (Radoslav Čonka, 
Filip Kofroň, Kristian Kromka)
3. ZŠ Čestmíra Císaře Hostomice – 7., 
8. třída (Denisa Škorvánková, Kamila 
Kopecká, Aneta Kuchárová, Monika 
Borlová, Natálie Klubarová)

toucí mocí KSČ, jež v roce 1946 dr-
tivě v českých zemích vyhrála volby, 
nakonec vyvrcholil 25. únorem 1948. 
Prezident přijal demisi demokratic-
kých členů vlády a jmenoval nové, 
dosazené Klementem Gottwaldem. 
Čestné občanství města Bíliny obdr-
žel v roce 1936. Diplom o občanství si 
převzal osobně z rukou starosty Bíliny 
W. Smetany na Pražském hradě - viz 
foto.

Iveta Richterová
kronikářka

Představujeme zajímavé osobnosti, které v minulosti získaly 
čestné občanství města Bíliny. 

na Mírovém náměstí v Bílině 

Řezbářská skupina z Brna a Košťan, malíři z ČR

Doprovodný program: 22.6. od 12:00 na Mírovém náměstí. . Hudba a stánky s občerstvením

21. – 23.6. 

PLENÉR BÍLINA 
Malírský a rezbárský

2019 
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Pedagogové se zajímali o práci s roboty
V březnu se na naší škole uskuteč-
nilo setkání pedagogů z bílinských 
základních a mateřských škol. Za 
účasti žáků jsme prezentovali vybave-
ní, které máme k dispozici z projektu 
Implementace krajských akčních plá-
nů (IKAP) Ústeckého kraje. Předved-
li jsme ukázky práce s robotickými 
hračkami jako je např. Bee-Bot, Blue-
-Bot, Ozobot a Magicbox. Ukázali 
jsme také jednoduché programování 
s deskovou hrou Scottie Go!
Jak jsme již jednou v Bílinském zpra-
vodaji psali, Bee-Bot je malý robot, 
který se pohybuje ve 4 směrech, zvlá-
dá se otočit o 90°a lze ho naprogra-
movat až na 40 kroků.
Blue-bot využívá technologie Blueto-
oth. Ovládá se pomocí tabletu nebo 
počítače. Program, který následně do 
robota nahrajeme, můžeme sestavit 

na obrazovce svého zařízení a Blue-
-bot se dle zadaných instrukcí začne 
pohybovat. K těmto robotům máme 
k dispozici i různé podložky k výuce 
např. s geometrickými tvary, městem, 
farmou, abecedou, krásami světa a 
další. Ozoboti jsou inteligentní mini-
roboti, které je možné rychle a snadno 

programovat. K tomu se využívají tzv. 
ozokódy. Robot se pohybuje podle 
čar, které žák nakreslí na papír nebo 
ho naprogramuje pomocí počítače 
a nahraje do Ozobota. Tento robot 
rozvíjí kreativitu, logiku a zábavnou 
formou učí základy programování a 
robotiky.

Magicbox je interaktivní koberec, na 
který lze promítat zábavné úkoly. Děti 
a žáci si formou kolektivní hry ve sku-
pině mohou zpříjemnit nejen výuku, 
ale zdokonalí si i postřeh a procvičí 
pozornost.
Význam informatiky a informatic-
kých kompetencí vzrostl, porozumění 
informatice vyžaduje stále více profesí 
napříč obory a uplatňuje se i při řeše-
ní každodenních situací a problémů. 
Pomocí těchto robotických hraček 
pomáháme žákům připravit se na bu-
doucnost a rozvíjíme jejich informa-
tické myšlení. Žáci se učí formulovat v 
čem problém spočívá a čeho chceme 
dosáhnout. Hledají a testují různé po-
stupy řešení, z nichž pak vzhledem k 
okolnostem vybírají ten nejvhodnější.

Mgr. Nikol Meyerová
zástupkyně ředitelky ZŠ Aléská

Sovičky prověřil pohádkový kvíz

Sovičky z Mateřské školy Síbova soutěžily ve znalostech pohádek. Pro-
věřil je pohádkový kvíz. Zúčastnila se čtyři družstva - Červené karkulky, 
Rákosníčci, Šmoulové a Mimoňové. I když může vyhrát jen jeden, na-
konec zvítězili všichni. Dokázali si navzájem pomáhat, podporovat se a 
užít si společnou hru.

Učitelky ze Soviček

Vyjádření ZŠ Za Chlumem

Krmítka vznikla z kmenů stromů
Sportovní hry mládeže 

se konaly na ZŠ praktická 

Na Základní škole Za Chlumem došlo v pátek 17. 5. k fyzickému 
napadení učitele žákyní. Útoku předcházel několik dní starý inci-
dent z hodiny tělesné výchovy, kdy žákyni nebyl uznán z důvodu 
přešlapu sportovní výkon. Posléze se domluvila s některými spo-
lužáky a řekla jim, že panu učiteli nafackuje. Spolužáci jí nevěřili, 
doprovodili jí do kabinetu, kde opravdu učitele uhodila.
Do školy byla okamžitě povolána matka, která si dceru odvedla.  
V následujícím týdnu bylo provedeno vyšetřování, žákyně byla ško-
lou potrestána a dále předala případ k šetření Policii ČR a OSPO-
Du. Škola přijala mnoho preventivních opatření a okamžitě zahájila 
intervenci, která nadále trvá. Pan učitel podal trestní oznámení. 
Sešel se Žákovský parlament i Spolek rodičů, kteří se proti tomuto 
skutku ohradili.
Toto závadové chování odmítáme respektovat a z naší strany je 
neomluvitelné. Vážíme si reakce a podpory veřejnosti.
Za vedení školy bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří situaci 
okamžitě řešili, zabránili dalšímu nevhodnému chování a spolupra-
covali nad rámec svých pracovních povinností. Dále děkuji měs-
tu Bílina, které je s námi v plné součinnosti a vyjádřilo nám svoji 
podporu. Velmi kvalitní a efektivní spolupráce je také s OSPODem, 
který je nám nápomocen nejen v tomto případě. V neposlední řadě 
děkuji také Městské Policii Bílina, která škole poskytla hlídku po 
dobu vyučování.
Pevně věřím, že se jednalo o ojedinělý případ, který se nebude na 
naší, ale ani na žádné jiné škole opakovat. 

Barbora Schneiderová, ředitelka školy

Drobní pěvci si mohou pochut-
návat na dobrotách v nových 
krmítkách na zahradách mateř-
ských škol v ulicích M. Švabin-
ského a A. Sovy. Krmítka jsou 
vyřezaná sochařem z kmenů 
stromů, které musely být po-
kácené kvůli špatnému stavu. 
Projekt byl financován z fondu 
Ministerstva životního prostře-
dí, s realizací pomohlo město 
Bílina. “Díky tomu můžeme děti 
přirozeným způsobem a prožit-
kovým cvičením enviromentál-
ně vzdělávat,” uvedla ředitelka 
mateřinky Ladislava Pěchová. 

(red)

V dubnu proběhlo na atletickém stadionu v Bílině školní kolo Spor-
tovních her mládeže Základní školy praktické v Bílině. Všichni žáci 
školy soutěžili ve čtyřech disciplínách – běh na 60 metrů, skok 
daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 800 metrů dívky a 1500 
metrů chlapci. 
Všichni se snažili a někteří svými výkony překvapili. Nejlepší spor-
tovci byli ocenění diplomy a drobnými cenami. Počasí nám přálo, 
a tak jsme si sportovní dopoledne náležitě užili.

Mgr. Bc. Iva Häuslerová, zástupkyně ředitelky školy
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Čarodějnice se slétly do školky

Mateřinku zaplnila pohádková zvířátka

V Mateřské škole Síbova se konal slet čarodějnic a čarodějů. Děti plnily různé 
úkoly, kouzlily a tancovaly. Za své výkony byly odměněny diplomy a slad-
kosti. Ani se jim nechtělo domů.                                                       Učitelky MŠ

Děti ze třídy Žabiček z Mateřské školy 
Švabinského si zahrály pohádku s ná-
zvem Jak včelička zachránila králíčka. 
Nejdříve si pohádku poslechly a pak 
se pomocí kouzelných čepiček pro-
měnily na pohádková zvířátka.

Bc. Radka Markowiczová
učitelka MŠ Švabinského

Svátky jara zaměstnaly předškoláky Abilympiáda se konala 
v základní škole praktické

Děti vařily lektvary a vyráběly pavouky

Děti z Mateřské školy Síbova si společně s maminkami vytvořily vý-
zdobu na svátky jara. Společně si vytvořily zajíčka, kuřátko, velkého 
zajíčka. Navzájem si pomáhaly, ve třídě byla příjemná atmosféra.
 

Učitelky MŠ

V dubnu se konala v ZŠ praktické již tradiční soutěž – Abilympiá-
da. Zúčastnilo se šest škol z blízkého okolí, které byly zastoupeny 
šestičlennými družstvy žáků. Žáci zápolili v časových limitech v pěti 
disciplínách – vědomostní kvíz, keramika, tanec, hlavolamy a práce 
na počítači. I když každé družstvo dosáhlo nejvíce bodů v dané disci-
plíně, rozhodující byl celkový počet bodů za splnění všech pěti úkolů.
I letos si družstva žáků poměřila své znalosti, dovednost, kreativitu 
a schopnost týmové spolupráce. Zvítězili žáci ze ZŠ Arkádie Teplice. 
Žáci ZŠ praktické v Bílině obsadili pěkné třetí místo.
Odměnou všem družstvům byly nejen diplomy a pěkné zážitky,  
ale i ceny, které byly zakoupeny díky finanční podpoře města Bíliny.

Mgr. Bc. Iva Häuslerová
zástupkyně ředitelky školy

Při oslavě lidového zvyku jsme 
prožili v Mateřské škole Anto-
nína Sovy další prima den. Od 
samého rána se v prostorách 
mateřské školy ozývalo chicho-
tání, veselení a všude panovala 
dobrá nálada. Kam se člověk 
podíval, poletovali čarodějky  
a čarodějové.
S dětmi jsme si zasoutěžili, uva-
řili lektvary, z vizovického těsta 
jsme tvořili pavouky a nakreslili 
povedené čarodějnice. Vyřádili 
jsme se za doprovodu čarovné 
hudby a báječný den zakončili 
u opékání buřtů. Jako bonus 
byla návštěva dětí, které jsou již 
školou povinné, ale rády za námi 
znovu dorazily. Kolem šesté ho-
diny večerní jsme se všichni roz-
letěli domů.

Učitelky z Mateřské školy 
Antonína Sovy

Chlumská základní škola se stala centrem kolegiální podpory 
v rámci projektu Kreativ

Projekt Kreativ značící „Kvalitu, Re-
alizaci, Emoce, Aktivitu, Tradice, 
Inovace, Vzdělávání“ si klade za cíl 
propojit pedagogy celé republiky a 
podporovat jejich rozvoj v rámci pro-
pojení umění a přírodních věd. Celý 
projekt zaštiťuje Střední umělecko-
průmyslová sklářská škola v Kame-
nickém Šenově, která je zadavatelem 
projektu. Základní škola Za Chlu-
mem se stala jedním z center kolegi-

ální podpory a jejím úkolem je nyní 
pořádání projektových odpolední 
pro své pedagogy, ale i pro pedagogy 
z okolních škol. Škola zapojením do 
projektu získala mnoho pomůcek, 
například Lego Mindstorms, staveb-
nice Pasco, 3D pero, řezací plotr, které 
může zapůjčit i dalším školám. 
Specialistky centra Mgr. Hejná a Mgr. 
Pavlíčková do této chvíle uspořádaly 
dvě odpoledne, první bylo zaměře-

no na ruční výrobu papíru, druhé 
na práci se stavebnicemi Lego Mind-
storms a Strawbees. Na obou odpo-
ledních se sešlo okolo 15 pedagogů 
a panovala zde příjemná neformální 
atmosféra. Centrum čeká ještě osm 
odpolední, v květnu se budou zabývat 
bodem středu - propojení vědeckého 
a uměleckého vnímání reality.
Účast na projektových odpoledních 
je dobrovolná a koná se po vyučová-

ní, přesto je účast velmi hojná. Velmi 
nás těší, že pedagogové mají i ve svém 
volném čase zájem se sebevzdělávat. 
Videa z projektu si může veřejnost 
prohlédnout na školním facebooku 
chlumské školy.

 Mgr. Barbora Schneiderová
vedoucí centra kolegiální podpory
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Vzdělávání je zajímavější díky tabletům

Postup do finále Čokoládové tretry

Mateřská škola Žižkovo údolí v období od 1. září 2018 do 31. srpna 2020 
realizuje projekt s názvem Poznáváme svět, podpořený z výzvy MŠMT 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
Projekt je zaměřen mimo jiné na využití ICT ve vzdělávání. Děti mají  
k dispozici deset výukových tabletů se speciálním softwarem pro před-
školní výchovu a budou s nimi pracovat minimálně po dobu 32 týdnů, 
vždy jednu hodinu týdně.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně 
usnadnění přechodu dětí na základní školu.
V tabletech jsou připravené vzdělávací programy, které plní vzdělávací 
program ze všech oblastí ŠVP PV, například rozvoj zrakového vnímání, 
paměti, myšlení, cesty a labyrinty, rozvoj jazykových schopností.
Děti si na tabletech procvičují znalost domácích zvířat, jejich mláďat, 
rozpoznávají zvuky, které vydávají, dále mají za úkol poznat, který ob-
rázek nepatří do řady, vyhledat stejné dvojice, určit hlásku na začátku 
slova, barvy a podobně.                                           Učitelky mateřské školy

Blahopřejeme tímto účastníkům krajského kola Čokoládové tretry, kte-
ré se konalo v Jablonci nad Nisou. Naše výprava 14 žáků byla velmi 
úspěšná. Sedm žáků postoupilo do finále v Ostravě, které se bude konat  
v červnu. Obsadili jsme 1. a 3. místo v běhu chlapců na 100 metrů, 200 
metrů, 1. a 2. místo v běhu chlapců na 300 metrů a 2. místo v hodu 
raketkou chlapci. V běhu dívek na 200 metrů máme krásné 2. místo. 
Pokud by se vyhodnocovaly týmové výsledky, byli bychom rozhodně 
nejúspěšnější. 
Naše výprava úspěšných malých atletů společně se čtyřmi žáky ze ZŠ 
Za Chlumem vyrazí do Ostravy 19. června. Kromě vlastních závodů se 
také podívají na atletický mítink Zlatá tretra, prohlédnou si zajímavá 
místa Ostravy. Doprava, ubytování v penzionu a strava účastníků bude 
hrazena ze sponzorského daru Severočeských dolů. Moc děkujeme za 
jejich podporu. Velké poděkování patří pedagogům za skvělou přípravu 
dětí a paní ředitelce ze ZŠ Za Chlumem za zajištění sponzorského daru, 
ubytování a dopravy.                       Mgr.Bc. Marie Sechovcová, ředitelka školy

Úkoly prověřily znalosti přírody
Také v letošním školním roce zorganizovala koordinátorka EVVO ze zá-
kladní školy Lidická se žáky 8.A Den Země. Pro žáky 1. až 6. ročníku byly 
připraveny různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se 
týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8. ročníku zajišťo-
vali stanoviště v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si 
podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly 
své znalosti. Počasí nám opět přálo a vše se více než zdařilo. 
Všem se akce moc líbila a obohatila je o nové poznatky. Děkujeme tím-
to Janě Libovické, naší koordinátorce EVVO, za skvěle připravený Den 
Země a žákům 8. ročníku a žákům z našeho badatelského klubu za po-
moc s jeho realizací.                      Mgr.Bc. Marie Sechovcová, ředitelka školy

Hasiči navštívili mateřinku a jesleBesídkou se rozloučili s mateřinkou

Žáci ZŠ Lidická se zapojili 
do branného závodu 

Děti z Jeslí a Mateřské školy Žižkovo údolí přijeli navštívit hasiči, 
kteří děti seznámili se svou prací. Všem se příjemně prožité dopo-
ledne líbilo.                                           J. Pravečková, vedoucí učitelka 

Blíží se konec školního roku a předškoláci z Mateřské školy Aléská 
si pro své rodiče a na rozloučenou s mateřinkou připravili pásmo 
básní, písní, pohádek a tanců. Chtěly bychom touto cestou podě-
kovat rodičům za hojnou účast a podporu a také dětem za jejich 
snahu, trpělivost a píli. Radostí ukápla nejedna maminčina a babič-
čina slzička, a tak doufáme, že se všem vystoupení líbilo.

učitelky MŠ Aléská

V průběhu dubna probíhala na naší škole příprava žáků na bran-
ný závod, který vyhlásilo Muzeum Civilní obrany pod patronací 
hejtmana Ústeckého kraje. Naši žáci se svědomitě připravovali na 
teoretické i praktické úkoly. V průběhu března a dubna probíhala 
příprava žáků v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 
Zde si žáci osvojovali postupně chování při mimořádných událos-
tech, poskytování první pomoci, přípravu evakuačního zavazadla. 
V hodinách tělesné výchovy pak byla prohlubována tělesná zdat-
nost žáků. V květnu proběhla příprava v oblasti Přípravy občanů 
k obraně státu, při které se jednalo o obecná pravidla obrany stá-
tu platná pro občany České republiky. Rotný Jiří Lepšík seznámil 
žáky se základními pravidly, vysvětlil jim použití improvizovaných 
ochranných prostředků a plynové masky, seznámil je se signály 
CO. Vlastní závod se konal v Ústí nad Labem, zúčastnilo se ho cel-
kem 20 žáků naší školy. Součástí byla i návštěva pracoviště Zdra-
votních studií UJEP Ústí nad Labem, kde si žáci vyzkoušeli různé 
zátěžové a zdravotní testy.
Jednalo se o zajímavou akci, která vhodně doplňuje naše vlastní 
aktivity v této oblasti.
Děkujeme touto cestou všem zúčastněným žákům za úspěšnou 
reprezentaci školy, zapojeným pedagogům a panu Lepšíkovi za 
skvělou přípravu dětí.

Mgr.Bc. Marie Sechovcová
ředitelka školy
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Marek odmaturoval na zdejším 
gymnáziu a chce pokračovat ve stu-
diu na univerzitě v Liberci.
 
Vybavuje se ti, co tě bavilo na 
základní škole?
Vím, že tam byla velmi dobrá vy-
bavenost tříd. Měli jsme k dispozici 
mnoho různých pomůcek.
 
Odcházel jsi po 5. třídě do 
gymnázia. Věděl jsi dobře, 
proč tomu tak je?
Věděl jsem to. Motivem byl i pře-
chod několika mých kamarádů na 
gymnázium. Učil jsem se dobře, a 
tak jsem to pojal jako zkoušku - s 
možností vrátit se na základní ško-
lu v případě výrazného zhoršení 
prospěchu.

Jana dokončuje povinnou školní do-
cházku a po prázdninách bude po-
kračovat ve studiu ve střední zdra-
votnické škole.
 
Máš za sebou devět let povinné 
školní docházky. Co bys změnila?
Změnila bych styl výuky. Mám 
dojem, že jsme se ve škole skoro 
nic nenaučili, hodně  jsme museli 
dohánět doma. Nejvíce mi vadila 
výuka češtiny a matiky, mnohé z 
oborů jsem musela dohánět sou-
kromě. Naukové předměty se mi 
zamlouvaly, jen výuka cizích jazy-
ků byla dost problematická. Od 3. 
třídy jsem se učila angličtinu, takže 
tu vnímám dobře.
 
Co v oblasti vzdělávání pociťuješ 

Simona je milá dívka, právě kon-
čí povinnou školní docházku. Ve 
studiu bude pokračovat ve střední 
zdravotnické škole.
 
Máš za sebou devět let školní 
docházky. Kdybys mohla, co bys 
na ní změnila?
Asi bych neměnila nic, protože 
nemám možnost srovnání s jinou 
školou.
 
Který obor tě oslovil jako po-
třebný a který jako velmi nutný?
Podle záliby a směřování k další-
mu studiu pociťuji jako potřeb-
nou tělovědu v přírodopisu. Za 
velmi nutné považuji základní 
znalosti a dovednosti k životu 
včetně čtení, psaní a počítání.
 
Stravovala ses ve školní jídelně?

 Co od dalšího studia očekáváš?
Chci se plně připravit na práci, 
kterou chci dělat a která mě bude 
bavit.
 
Zajímal ses o společenské dění 
u nás i ve světě?
Ano, jako každý mladý člověk jsem 
vnímal svět kolem sebe a hodnotil 
ho.
Pokud jde o naše město, jedná se 
především o otázku pokračování 
zdejší těžby a prolamování limitů. 
Přál bych si, aby se vyřešila i špat-
ná dopravní situace v centru města, 
která tu je již několik desítek let, 
ale stále nedošlo k vyřešení tohoto 
problému.

dívkám něco provedli, ty jim to 
pak po svém oplatily, ale nic mi-
mořádného se mezi námi nedělo.
 
Mohla ses při škole věnovat ně-
které zálibě?
Dříve jsem měla jen chvilkové 
záliby, takže jsem na ně neptřebo-
vala moc času. Až nyní asi rok se 
soustavně věnuji fotografování.
 
Čemu se budeš po základní ško-
le věnovat?
Vybrala jsem si obor masér ve 
zdravotnictví a byla jsem v dané 
škole přijata. Budu dojíždět do 
Teplic, na studium se těším.

Mohla ses při škole věnovat ně-
které zálibě?
Ano, mohla. Věnovala jsem se 
zpěvu.
 
Čemu by ses po základní škole 
chtěla věnovat?
Chci se soustředit na studium 
na střední škole, získat zvolenou 
profesi. Následně ji třeba budu 
moci  ještě více specializovat či 
pokračovat ve studiu na vysoké 
škole. To ukáže situace po čtyřech 
letech, kdy bych měla odmaturo-
vat.
 
Chtěla bys být při dalším studiu 
někde na internátě?
Záleží na tom, jak vzdálená by 
zvolená škola byla, ale nijak by mi 
to nevadilo.

 Když se ohlédneš zpátky - co pro 
tebe bylo při studiu dobré 
a co tě naopak potrápilo?
Dobrá byla postupná příprava  
k maturitě, dobré vedení k cíli. 
Oslovily mě humanitně pojaté 
předměty, hlavně dějepis a země-
pis, cizí jazyk, takže těm jsem se s 
chutí dál věnoval.
 
Kdy sis začal uvědomovat, 
co budeš dále studovat?
Bylo to v období sexty a septimy, 
kdy jsem se rozhodl pro obor dal-
šího studia. Bavila mě práce s dět-
mi. Jezdím na tábory jako vedoucí, 
působil jsem na školním lyžařském 
kurzu jako instruktor, takže práci s 
dětmi jsem si vybral jako své další 
studium.

za potřebné, nutné?
Zcela jistě základní znalosti a do-
vednosti v čtení, psaní a počítání, 
představy o světě, o společnosti a 
přírodě, o vztazích mezi lidmi, o 
výrobě a potravinách. V odbor-
ných předmětech jsme se učili 
mnoho zbytečných podrobností, 
které jistě potřebovat nebudeme.
 
Je v kolektivu někdo, s kým ses 
opravdu skamarádila?
Ano, našla jsem si v kolektivu třídy 
kamarádku, náš vztah je opravdu 
dobrý.
 
Jak se chovali kluci k dívkám a 
dívky k chlapcům?
Povětšinou dobře, panovala vzá-
jemná pohoda. Když kluci přeci jen 

Na prvním stupni jsem do jídelny 
docházela, ale na druhém už ne. 
Byla jsem větší a dokázala jsem si 
jídlo připravit sama doma.
 
Jaké pocity máš ze školního ko-
lektivu?
Myslím, že jako kolektiv jsme 
fungovali dobře. Samozřejmě byli 
někteří, kteří mi nesedli, ale my-
slím si, že to tak bývá v každém 
kolektivu. Celkově jsme si neva-
dili, nepřekáželi si, takže to v ko-
lektivu celkem klapalo.
 
Máš dojem, že ve vašem kolekti-
vu bylo něco mimořádného?
Náš kolektiv byl a do konce školní 
docházky jistě bude zvláštní, jedi-
nečný. Myslím to v dobrém slova 
smyslu.
 

Studenti na rozcestí: Jedna škola končí, další začíná

Rozhovory připravil Mgr. Pavel Pátek, foto: Lada Hubáčková
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Město přivítalo do života nové občánky
Máme tu jaro a s ním i nové vítání 
občánků. V březnu přivítala paní 
místostarostka Marcela Dvořáková 
patnáct nových občánků našeho měs-
ta. První jarní vítání nově narozených 
dětí proběhlo za hojné účasti příbuz-
ných a známých našich nejmenších. 

Poděkování za příjemnou atmosféru 
patří hudebnímu doprovodu Jiřímu 
Bidrmanovi a dětem z Mateřské škol-
ky Čapkova v Bílině, které si pro tuto 
slavnostní chvíli připravily básničky a 
písničky naučené ve své školce. Za asi-
stence budoucích zdravotních sester 

se rodiče a ostatní příbuzní podepsali 
do naší pamětní knihy a na památku 
tohoto slavnostního dne si odnesli pa-
mětní listinu a dárky, které byly pro ně 
přichystány.

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika

Do života byly přivítány tyto děti:
Viktorie Kleinová, Julián Perner, Andrea Částková, Rozálie Matysová, Nela Krčmariková, Lukáš Urban, Eliška Šrotová, Patricie Krišalová, Anna Koubová, Rozálie  
Makuňová, Jakub Wiedemann, Eliška Kajanová, Filip Panuška, Martin Kadlec, Vendula Kadlecová.

Následující vítání občánků se uskuteční  
v úterý 25. 6., 24.9. a 17.12., vždy od 14.30 
hodin v obřadní síni Městského úřadu Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou při-
jít na matriku č. dveří 214, I. poschodí, kde 
předloží rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz - nejpozději týden před konáním 
akce.

Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející

Zvu vás opět na procházku, co nám 
připraví příroda dnes?
S příchodem jara se vrací i stěhova-
ví ptáci a mezi ně patří konipas bílý. 
Vrátil se i k nám do Bíliny. Dlouhá léta 
se zde nevyskytoval, ale nyní, když  
v řece Běle teče čistá voda, potkáváme 
tohoto černobílého ptačího elegána 
s dlouhým ocáskem často. Přilétá  
k nám během března až z Afriky a 
západního Středomoří, ovšem někte-
ří jedinci zde už v mírných zimních 
měsících přezimují. V dubnu konipas 

hnízdí, velké hnízdo z travin, mechů 
a větviček si staví v dutinách stromů, 
ale často zahnízdí i na budovách. Sa-
mička snáší čtyři až šest vajíček, na 
kterých se střídá v udržování potřeb-
né teploty se samečkem. Po dvou týd-
nech se líhnou mláďata a ta ve stáří asi 
tří týdnů opouštějí hnízdo. Protože se 
živí hmyzem, vídáme ptačí rodiče, jak 
svoje úlovky v podobě mušek, house-
nek a larev nosí v zobáčcích do hníz-
dečka svým holátkům. Když máme 
to štěstí sledovat nemotorná konipasí 

mláďata poprvé vyletět z hnízda, stojí 
za to chvilku času věnovat nesmělým 
pokusům o jejich první let.
Konipas bílý má ještě příbuzné - ko-
nipasa zeleného a konipasa horského. 
Pokud mi některý z nich zapózuje 
před objektivem, představím vám je.
Než nás konipáskové bílí opustí a od-
letí, budeme se z jejich přítomnosti 
těšit až do října, kdy se vydají na dlou-
hou pouť do teplých krajin.

Jitka Brejníková

K tabuli půjde... Tak tuto větu už 
neuslyšíme, protože školní lavice 
jsme opustili v roce 1960. 
Trvalo déle než padesát let, než 
obětavé spolužačky zorganizovaly 
naše setkání, a vidíte, 11. května 

V Domě s Pečovatelskou službou a v obou klubech důchodců vystoupi-
li žáci ze Základní školy Za Chlumem pod vedením učitelky Myslíkové. 
Žáci vystoupili s velmi pěkným pásmem písniček a básniček k Svátku ma-
tek, kterým potěšili všechny přítomné seniorky i pracovnice Pečovatelské 
služby.                                                       Eva Drégrová, Pečovatelská služba Bílina

Melodica má nový videoklip, který nazpívala členka rockového sboru 
Kristýna Teršípová a jedná se o cover verzi písně Sweet Dreams. Klip je po 
uvedení na kanále YouTube velice dobře hodnocen i v zahraničí. 
Rockový sbor Melodica má tento rok opravdu napilno, zahrál si i v novém 
filmu Labyrint života. Vše o Melodice, ať už se to týká koncertů, e-shopu, 
videoklipů či novinek  naleznete na webových stránkách www.rockovy-
sbormelodica.cz.                                                                              Hana Ježková

Oslavy Filipojakubské noci si nenechali ujít členové z Fotbalového klubu 
Bílina, kteří připravili pro návštěvníky zajímavý program. Ten vyvrcholil 
pálením čarodějnice. Pro děti byly připravené zajímavé hry, soutěže a oblí-
bená hasičská pěna. Nechybělo malování na obličej. Oheň se využil na opé-
kání buřtů. K tanci a poslechu zahrála bílinská kapela Exit.   Lada Hubáčková

jsme se sešli již počtvrté. Povída-
lo se a vzpomínalo, pochopitelně 
jen na to hezké. Jenže tenkrát bylo 
hezké všechno. Proč? Protože jsme 
byli mladí. 

J. Dlouhá

Spolužáci se spolu 
sešli již počtvrté

Seniorky oslavily Svátek matek

Melodica má nový videoklip

Místo fotbalu se opékaly buřty



20 INZERCE 14. ČERVNA 2019

UNI_nabor_operator_Litvinov_Zaluzi_200x280.indd   1 30.01.19   14:45



21RŮZNÉ14. ČERVNA 2019

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se konalo 14. května 2019
ky malého rozsahu na rekonstrukci 
chodníku v ulici Chlumská (v roz-
sahu od zimního stadionu na sídli-
ště Za Chlumem kolem zahrádek) 
je nabídka společnosti EKOSTAV-
BY Louny, s. r. o. Práce by měly být 
zahájeny 1. června. Předpokládaný 
termín ukončení prací je na konci 
letních prázdnin.

  Rada města vzala na vědomí 
informace starostky města k pláno-
vanému obchvatu/průtahu městem 
Bílina. V současné době probíhá 
sběr dat z geologických vrtů pro 
variantu Z – průtah/tunel městem. 
V září tohoto roku by měla být Ře-
ditelstvím silnic a dálnic předložena 
dokumentace, která zhodnotí eko-

nomickou efektivitu této stavby.
  Rada města schválila posílení 

rozpočtu Kulturního centra Bílina 
na uspořádání akcí na Mírovém 
náměstí. V plánu je akce pořádaná 
historickým spolkem s názvem Bí-
linské náměstí v obrazech, která se 
uskuteční již 8. června. V září by 
mělo být Mírové náměstí oživeno 
freestylovou show s akrobatickými 
prvky na BMX, skateboardingu či 
freestylových koloběžkách špičko-
vých sportovců.

  Rada města pověřila místosta-
rostku realizací přípravné fáze par-
ticipativního rozpočtu. V příštím 
roce by se tak mohli do tvorby roz-
počtu zapojit i občané města Bíliny.

  Rada města vyčlenila finanční 
prostředky na demolici havarijního 
stavu polorozpadlé hospodářské 
stavby u bývalého zdravotního stře-
diska v ulici Teplická 462.

  Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina očekává za rok 
2018, tj. poslední rok minulého vo-
lebního období, ztrátu ve výši nad 3 
mil. Kč. Tuto informaci vzala rada 
města (v působnosti valné hroma-
dy) na vědomí. Z předložené střed-
nědobé koncepce společnosti dále 
vyplývá, že za rok 2019 se očekává 
další ztráta ve výši okolo 2 mil. Kč.

Více na www.bilina.cz

  Rada města odsouhlasila spo-
lupráci s Ing. arch. Veronikou Šin-
dlerovou, Ph.D., která bude zastávat 
funkci městské urbanistky a archi-
tektky pro město Bílina. Prvním 
úkolem by mělo být vytvoření kon-
cepce či směrnice na sjednocení 
procesu oplocování bytových domů 
na území města a také příprava po-
sudku ke studii aktivace Mírového 
náměstí, dle podkladu od společ-
nosti U / U Studio, Praha.

  Panu Karlu Novákovi, strážní-
kovi Městské policie Bílina, byla 
udělena Cena Rady města Bíliny, za 
záchranu lidského života.

  Rada města rozhodla, že nej-
vhodnější nabídkou veřejné zakáz-
Vzpomínka

Blahopřání

Poděkování

Inzerce

Dne 30. května 2019 by oslavila své 70. narozeniny naše drahá maminka, babička a tchyně

Marcela Blažejovská, dříve Červenková, roz. Kaslová

S láskou stále vzpomínají dcera Marcela s rodinou, syn Vladimír s rodinou a dcera Tereza 
s vnučkou Barunkou. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínáme na našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka 

Jana Pokorného,
který tragicky zahynul dne 20. června 2014 v Bílině v Důlní ulici na stavbě haly
pro stavební společnost se sídlem v Bílině Na Větráku. Tiše vzpomínají manželka Jaroslava, 
dcery Dana a Pavla s rodinami.

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 11. června uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn

Vít Vasserbauer
Odpočívej v pokoji, stále vzpomínáme.

Dne 2. června uplynuly již tři roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček

Jan Citrák
S láskou vzpomíná rodina, příbuzní a známí.

Dne 16. června uplynou 3 roky, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček

Jiří Weiss
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš. 

Dne 26. května 2019 uplynuly 3 roky, co nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, maminka a babička 

Hana Černá
S láskou vzpomínají manžel Václav, syn Jiří s rodinou, dcera Iveta s rodinou, 
příbuzní a kamarádi.

Dne 14. června by se dožila 76 let paní

Anna Zvolánková
Za vzpomínku děkuje manžel Josef.

Dne 5. června 2019 oslavil 80. narozeniny pan

Václav Dlouhý 
Mnoho štěstí a zdraví přejí manželka Jarka 
a děti Vendula a Rosťa s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedoucímu 
provozovny Restaurace Bowling - Síbova, panu 
Romanu Schwarcovi a jeho personálu za perfektní 
uspořádání a průběh našich narozenin. 

manželé Zákutných

KOUPÍM JAKOUKOLIV TAHACÍ HARMONIKU
akordeon, chromatiku, heligonku i v nálezovém 

stavu. 

Jsem muzikant a sběratel. 

Mobil: 728 230 625

Děkujeme učitelkám z MŠ Žižkovo údolí a pěstoun-
kám z jeslí Žižkovo údolí za celoroční péči o naše 
děti. 

Rodina Drábkova

Dne 2. července uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil pan

Miroslav Horák
S láskou vzpomínají manželka Květa a vnučka Petra s rodinou.

Dne 4. června 2019 uplynuly již dva roky od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička paní 

Miloslava  Košťálová z Bíliny. 
Jménem celé zarmoucené rodiny stále s láskou s vzpomínají 
děti Alena a Ruda s rodinami. 

Všem, kteří jste ji znali, oznamuji, že dne 22. dubna 2019 zemřela v nedožitých 73 letech paní 

Vlasta Schönová Kummerová 
narozená v Břežánkách u Bíliny dne 27. července 1946. Zemřela dne 22. dubna 2019 v Emmendingen v SRN. 
Ostatky zesnulé budou uloženy na hlavním hřbitově města Olomouce.
Manžel Miroslav Kummer

Dne 20. června uplyne rok, co nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček

Václav Nápravník
Vzpomínají manželka Jana, děti s rodinami. 

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 2. června jsme si připomněli již 17. výročí od úmrtí pana

Josefa Seidla
S láskou vzpomíná rodina



22 SPORT 14. ČERVNA 2019

Další kolo 1.A třídy zavedlo bílin-
ské fotbalisty do Kadaně, kde svá 
domácí utkání hraje tým Klášter-
ce. Podle očekávání měli navrch 
hosté. Již v šesté minutě měl gól na 
noze Podaný, z malého vápna však 
přestřelil. Skóre otevřel svou první 
trefou v bílinském dresu Masopust, 
po pěkné akci Podaného z levé 
strany. Hosté měli několik dalších 
příležitostí, postupně je však zaha-
zovali. Tůma, Masopust i Záhrad-
ský tváří v tvář brankáři domácích 
své možnosti neproměnili. Naopak 
jeden z domácích hráčů ve své šan-
ci nezaváhal a bombou pod břevno 
nedal šanci Kovačkovi v brance. 
Po přestávce se obraz hry výrazně 
diametrálně změnil. Pelikána ve 
středové řadě nahradil Podaný a 

V zápase s Obrnicemi se Bílina roz-
jížděla pomalu. Zatímco její hráči 
zdlouhavě kombinovali, hosté se 
snažili co nejjednodušeji dostat 
míč do blízkosti bílinské branky 
a okamžitě střílet. Už v 6. minutě 
byla jedna ze střel tečována domácí 
obranou a hosté vedli. Domácí zvý-
šili úsilí a brzy utkání otočili. Do 
kabin se šlo s vedením 3:1. 
Druhý poločas už se hrál pod ak-
tovkou domácích, kteří nakonec 
vyhráli o tři branky. Kdyby však 
proměnili své jasné šance a volili 
místo střel z úhlu (Tůma, Maso-

Největším problémem Bíliny v 
utkání v Podbořanech byla finální 
část a střelba. Bílina zkoušela kom-
binaci, v závěru zápasu i nákopy, 
ale gól jí tentokrát nebyl souzen. 
Naopak jen díky štěstí a kvalitě 
brankáře Kovačky v druhém po-
ločase tým neinkasoval z několika 
nebezpečných brejků domácích. 
Trenér Kovačka v poločase správně 
vystřídal nevýrazné Záhradského a 
Katreniče. Masopust i Magyar hru 
oživili, ale vsítit se nepodařilo ani 

Počátkem května pořádal Sportov-
ní kuželkářský klub Bílina každo-
roční turnaj čtyřčlenných družstev 
a jednotlivců v kategorii 100 hodů 
sdružených. Tohoto v pořadí již 
17. ročníku se zúčastnilo více než 
100 hráčů a hráček z celé republi-
ky. Nejúspěšnějším hráčem celého 
turnaje byl Jiří Zemánek z družstva 
Kuželkáři Mix, který zvítězil jak v 
kategorii mužů, tak i v kategorii 
družstev, a taktéž měl  ze všech 
hráčů nejlepší výsledek do plných. 
Zvláštní kategorii tvořily děti, je-
jichž největší zastoupení obstaral 
kuželkářský klub TJ Teplice Let-
ná. Velké poděkování patří Městu 
Bílina, ČEZ a.s., SD Chomutov za 
poskytnutí věcných cen do turnaje, 
dále za organizaci turnaje hlavní-
mu rozhodčímu Martinu Víchovi 
a pořadatelům Janě Černíkové a 
Rudolfu Podholovi. Všem zúčast-
něným děkujeme, vítězům blaho-
přejeme a těšíme se na další ročník.

Pavlína Černíková, předsedkyně spolku

místo něj se na kraj zálohy postavil 
Tirb. Zlom v utkání přišel krátce 
po změně stran. Velkou šanci do-
mácí neproměnili a k údivu všech 
na hřišti odpískal pokutový kop 
za ruku Barana. Domácí hráč jej s 
přehledem proměnil a obrátil stav 
utkání. Hosté znervózněli a už tak 
pomalé tempo hry ještě více při-
brzdilo. Domácí byli spokojeni s 
výsledkem a atletická dráha kolem 
stadionu napomáhala k tomu, že 
míče ze hřiště mohly létat hodně 
daleko. Nervózní hráči Bíliny ne-
byli schopni své myšlenky koncen-
trovat na hru na výsledkem byla 
nervóznín hra a nezvyklá agresivi-
ta, kterou rozhodčí trestal kartami. 
Podaný viděl dokonce kartu červe-
nou, po druhé žluté za faul.

pust, Magyar i další) jednoduchou 
přihrávku na volné spoluhráče 
před brankou, mohlo být skóre 
dvouciferné. Velmi dobře pracoval 
dopředu Podaný, který se neúnavně 
nabízel do šancí a vstřelil dva góly. 
Zajímavostí je, že po dvou nepro-
měněných penaltách na podzim v 
Obrnicích, neproměnila Bílina pe-
naltu ani doma – střelba z penalt se 
stává pro Bílinu problémem.
Jak padaly góly? Po úniku Poda-
ného a přesném centru vyrovnával 
na 1:1 hlavou Tůma v 14. minutě. 
Na 2:1 zvýšil do prázdné branky 

Masopustovi, který vyslal nádher-
ný „ronaldovský“ trestňák do pra-
vé šibenice a nejlepší hráč domá-
cích brankář Jančík vytáhl míč na 
roh. Ještě jednu šanci dostali hosté, 
když po faulu na Podaného ko-
pal Tůma penaltu. Brankář Jančík 
jeho prudkou střelu vykopl nohou.  
V penaltovém rozstřelu chytil Ko-
vačka jednu penaltu, domácí Jančík 
dvě.

Bohumír Mráz

Výsledky:
muži (jednotlivci):
1. Jiří Zemánek (Kuželkáři Mix) - 
499
2. Patrik Lojda (KK Louny starší) - 
493
3. Michal Bučko (KK Jirkov) - 484

ženy (jednotlivci):
1. Jarka Paganiková (Sokol Údlice) 
- 459
2. Daniela Hlaváčová (KK Louny 
mladší) - 456
3. Dana Školová (Uhelné sklady 
Praha) - 443

družstva:
1. Kuželkáři Mix - 1829
2. SKK Bílina A - 1779
3. KK Jirkov - 1773

mládež - 60 hodů:
Veronika Štraussová (TJ Teplice 
Letná) - 219
Ondřej Šimsa (TJ Teplice Letná) - 
218

Emoce na hřišti převládaly a utká-
ní spělo k nepříznivému konci pro 
hráče Bíliny. V závěru domácí ještě 
zvýšili svůj náskok další brankou. 
“Dnes jsme viděli utkání dvou roz-
dílných poločasů. V prvním jsme 
mohli dát několik branek, bohužel 
se tentokrát střelcům tolik neved-
lo. Druhý poločas jsme nezvládli  
a porážka je dnes zasloužená. Vý-
kon našeho týmu ve druhém polo-
čase nebyl zdaleka optimální a po-
kud chceme atakovat hornín příčky, 
musíme udržet nervy na uzdě,  
i když nám okolnosti nejsou na-
kloněny,” okomentoval utkání Petr 
Procházka. 

Bohumír Mráz

Podaný po úniku a přihrávce Ma-
sopusta. Ten si zopakoval přihráv-
ku a nabil Tůmovi na 3:1 ještě před 
poločasem. Po snížení na 3:2 vlast-
ním gólem Barana dával čtvrtý gól 
Podaný po přihrávce Katreniče, v 
74. minutě dorážel Šoufek po stře-
le Tůmy-5:2 a o pár minut později 
vystihl Tůma přihrávku hostující 
obrany a z úhlu přesně uzavřel gó-
lový účet domácích – 6:2. V závěru 
upravili hosté na konečných 6:3.

Bohumír Mráz

V Kadani byla hra nervózní, padaly karty

V podbořeňském derby zvítězila Bílina

V Podbořanech 
bylo těžké dát gól

sestava Bíliny: 
Kovačka - Bečvařík, Zavadil, 

Šoufek, Baran - Záhradský, 

Pavlíček, Pelikán, Podaný - 

Tůma, Masopust, 

střídali:
Tirb, Kotěšovský, Bruna, 

Magyar

Bílina –Obrnice 6:3 (3:1)
Branky: Tůma 3, Podaný 2, 
Šoufek - Berki, Mentlík, vlastní
Sestava Bíliny: Kovačka – Beč-
vařík. Zavadil, Baran, Kotěšov-
ský – Záhradský, Pavlíček, Peli-
kán, Podaný – Maopust, Tůma
Střídali: Šoufek, Katrenič, 
Magyar, Schüssmann

Podbořany – Bílina 1:0p. (0:0)
Sestava Bíliny: Kovačka – Tirb, Šoufek, Zavadil, Baran – Kotěšovský, 
Pavlíček, Pelikán, Záhradský – Tůma, Katrenič
Střídali: Magyar, Masopust, Bečvařík, Podaný

Kuželkáři odehráli Memoriál 
E. Altmanna 2019
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Bílinský kendó oddíl SanDoMon 
Bílina se účastnil na přelomu břez-
na a února třech velkých turnajů, na 
kterých se mu podařilo dosáhnout 
pěkných výsledků. 
Na mezinárodním dětském turnaji 
Sakura cup v Budapešti se našim 
závodníkům podařilo získat tři 
stříbrné medaile. V nejmladší ju-
niorské kategorii A se dostal Jirka 
Ziegelheim do finále, kde podlehl ja-
ponce Mia Murakami z rakouského 
oddílu Mumonkan. Jan Neumann si 
v kategorii B také vedl výborně a až 
ve finále prohrál s maďarem Perity 
Szoltem.  V nejstarší juniorské kate-
gorii C zopakoval stejný scénář Vít 
Máliš ml. Ten v boji o zlato nesta-
čil na maďarského Daniela Puszty. 
Úspěch našeho oddílu potom ještě 
obohatil Jirka Vlček, když se mu po-
dařilo v kategorii „kihon B“ vybojo-
vat ocenění „best fighting spirit“, což 
je cena, kterou udělují rozhodčí za 
nejlepší bojové nasazení. Na závo-

Boxeři z AKB GYM Bílina se zú-
častnili Mistrovství ČR v Českých 
budějovicích. Za klub nastupovali 
dva borci - Antonín Kryl a Pavel 
Kováč. Antonín Kryl prohrál těsně 
na body s úřadujícím mistrem ČR a 
Pavel Kováč přivezl do Bíliny zlato. 
Boxovaly se vyřazovací boje, semi-
finále a finále. Kováč všechny tři 
zápasy vyhrál v prvním kole. Na 
Mistrovství ČR jsme se tvrdě při-
pravovali. I když je Kováčovi 13 let, 
tak je to tvrdý chlapík. Dnes je Ko-
váč v české reprezentaci a připravu-
je se na Mistrovství Evropy, které se 
bude konat v srpnu letošního roku 
v Gruzii. 
Klub AKB GYM Bílina existuje 
již tři roky, máme zkušené boxe-
ry i méně zkušené. Zúčastňujeme 
se oblastních kol, mezinárodních 

V květnu se na střelnici v Nemoc-
niční ulici uskutečnily závody pře-
boru Ústeckého kraje ve střelbě z 
předovek (zbraní nabíjených ze-
předu). Velká účast střelců nejen 
z našeho kraje, zhruba 82 střelců, 
a atmosféra na střelnici slibovala 
parádní závody.
V kategorii Perkusní revolver zví-
tězil Karel Paichl z SSK Bílina ná-
střelem 94 bodů před Františkem 
Kadavým z SSK Škoda Mladá Bole-
slav nástřelem 92 bodů a Václavem 
Sedláčkem z SSK 107 nástřelem 89 
bodů.
V kategorii Perkusní pistole civilní 
zvítězil Václav Sedláček z SSK 107 
nástřelem 93 bodů před Josefem 
Formanem z SSK Škoda Mladá Bo-
leslav nástřelem 92 bodů a Jiřím Fi-
lipovským z SSK Bílina nástřelem 

dech Technica cup v Praze naši bor-
ci opět pokoušeli štěstěnu a dařilo se 
jim znamenitě. V kategorii juniorů 
se tady ve finále potkali dva naši 
kendisté Vít Máliš ml. a Petr Bureš. 
Ve vyrovnaném utkání nakonec zví-
tězil Vít Máliš ml. Dále se  podařilo 
našemu Janu Neumannovi získat 
dvě bronzové medaile. První získal 
v kategorii juniorů, když v semifiná-
le prohrál právě s výše zmiňovaným 
Vítem Málišem ml. a druhou vybo-
joval v turnaji „kyu“, kde ho v semi-
finále vyřadil Střihavka. Začátkem 
dubna se naše skupinka mladých 
bojovníků vypravila do Frakfurtu 
nad Mohanem na prestižní meziná-

turnajů a galavečerů. Náš cíl je vést 
kluky a holky k lásce ke sportu. 
Trénujeme v Bílině na gymnáziu 
třikrát v týdnu od 18 hodin. AKB 
GYM Bílina založil Viktor Farkaš a 
pomocným trenérem je Milan Lu-
cík. Zveme všechny příznivce boxu 
na oblastní kolo, které se bude 
konat poprvé v Bílině po letních 
prázdninách, termín bude upřes-
něn.
V srpnu jede klub na soustředění 
do Úštěku, za to vděčíme našemu 
městu, již druhý rok nám přispívá.
Boxerem se můžeš stát i ty. Jestli 
máš chuť zlepšit si postavu a vy-
zkoušet si být v ringu, tak neváhej a 
přidej se k nám. Jsme skvělá parta. 
Více info na telefonu 702 886 768.

Viktor Farkaš,AKB GYM Bílina 

91 bodů. V kategorii Perkusní pis-
tole vojenská zvítězil Evžen Mertlík 
z SSK Manušice nástřelem 87 bodů 
před Jaroslavem Novákem z SSK 
Škoda Mladá Boleslav nástřelem 
86 bodů a Miroslavem Boreckým z 
SSK 437 nástřelem 85 bodů.
V kategorii Křesadlová pistole zví-
tězil Václav Sedláček z SSK 107 ná-
střelem 87 bodů před Jaroslavem 
Novákem z SSK Škoda Mladá Bole-
slav nástřelem 87 bodů a Tomášem 
Jurčíkem z SSK Most nástřelem 82 
bodů.

Petr Maurer

rodní závody Deutscher jugendcup. 
V těžké konkurenci se tam podařilo 
bílinské Johance Ziegelheimové  ve 
věkové kategorii šiai 7 - 9 let vyhrát 
stříbro.  V boji o zlatou medaili byla 
přemožena v německu bydlící ja-
ponkou Soichiro Kobayashi. Dále se 
podařilo Vítovi Málišovi ml. získat 
bronzovou medaili v kategorii šiai 
16 - 17 let. Ve finále prohrál s japon-
cem Rintaro Yokotou.  Zpestřením 
těchto závodů bylo exhibiční utkání 
týmů mezi juniorskou reprezentací 
Česka a Německa. Do tohoto zá-
pasu jsme nastoupili v sestavě: Vít 
Máliš ml. (SDM Bílina), Viktorie 
Eichlerová (Nozomi dojo Hradec 

Králové), Petr Bureš a Martin Dun-
ka (oba SDM Bílina). V tomto zápa-
se se nám podařilo o jedno vítězství 
vyhrát. Přejeme našim juniorům, 
aby se jim takto dařilo i na Mistrov-
ství Evropy, které se bude konat 25. 
května 2019. Všechny tři výjezdy 
proběhli za finanční spolupráce s 
městem Bílina.
V polovině dubna jsme v Bílině 
pořádali mezinárodní dětské zá-
vody Bílinská trofej. Kromě našich 
českých dětí se přihlásily  i děti z 
Polska a Německa. Děkujeme všem 
zúčastněným, organizátorům z řad 
rodičů a známých, starostce města 
Bíliny za úvodní slovo při zahájení, 
Severočeským dolům, obchůdku 
„Namydlená Káča“ a pivovaru „Ba-
kalář“ za poskytnutí cen. Také Čes-
ké federaci kendo a městu Bílina za 
finanční podporu a Historickému 
spolku města Bíliny za organizační 
výpomoc.

Vít Máliš

Úspěch bílinského kenda na jarních turnajích

Pavel Kováč přivezl 
z mistrovství zlato

Střelci se utkali 
v krajském přeboru

Výsledky: 

Kihon do 11 let 
1. Q.A. Phamová (Seishinkan Brno)
2. Jaroslav Švejda (Kendo Ledeč)
3. Dominik Lehar (SanDoMOn Bílina), Jona Eichenberg (Kokugikan Berlin)
BFS: Adina Brůhová (SanDoMOn Bílina), Best Fighting Spirit je cena rozhodčích 
za bojové nasazení.

Kihon nad 12 let
1. Zohra Ihoual (Kokugikan Berlin)
2. Olivie Matyasková (Seishinkan Brno)
3. Ondřej Sláma (Kendo Ledeč), Chvátal Vít (Kendo Ledeč)
BFS: Václav Čapek (Kendo Ledeč)

Šiai do 8 let
1. Johana Ziegelheimová (SanDoMon Bílina)
2. Vilemína Uhlířová (Nozomi Dojo Hradec Králové)
3. Matěj Pelikán, Ondřej Sláma (oba Kendo Ledeč)
BFS: Ema Kupková (SanDoMon Praha)

Šiai  9 – 11 let
1.  Jiří Ziegelheim (SanDoMon Bílina)

2.  Aischa Ihoual (Kokugikan Berlin)
3.  Miki Mistecký  (Nozomi Dojo Hradec Králové),  Adam Hadaszczak (Genryoku 
Dojo Wisla)
BFS: Lena Pustowka (Genryoku Dojo Wisla)

Šiai  12 – 13 let
1. Reiz Do Canto (Kokugikan Berlin)
2.  Kamil Domogala (Genryoku Dojo Wisla)
3.  Nikola Rezková (Nozomi Dojo Hradec Králové), Petr Hegenbart (SanDoMon 
Bílina)
BFS: David Juřina (SanDoMon Bílina)

Šiai  14 – 17 let
1.   Hřibová Lucie (Nozomi Dojo Hradec Králové),
2.   Jan Fizek (SanDoMon Bílina)
3.   Martin Dunka (SanDoMon Bílina), Tadeáš Kindl (Nozomi Dojo Hradec Králové)
BFS: Hamza Iouhal (Kokugikan Berlin)
 
Kyu turnaj
1.  Filip Pavlíček (SanDoMon Praha)
2.  Jan Neumann (SanDoMOn Bílina)
3.  Ondřej Rydrych (Nozomi Dojo Hradec Králové), Hamza Ihoual (Kokugikan Ber-
lin)
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ 

U KOSTELA

do 30. června 2019
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 

Výstava žáků mateřských, základ-
ních i středních škol z Bíliny.

čtvrtek 13. června, 16 hodin
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE – 

YOUTUBERSKÁ SOUTĚŽ
Vyhlášení výsledků ve Výstavní 

síni U Kostela.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA  

neděle 2. června, 15 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN 

PRO SENIORY

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

sobota 29. června, 15 hodin
14. INTERNATIONAL ROOTS 

AND BLUES FESTIVAL.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

pondělí 17. června, 8 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

sobota 22. června, 8 hodin
MALÍŘSKÝ PLENÉR

Malířský plenér pod širým nebem, 
malíři a řezbáři z okolí budou 

vytvářet svá díla od pátku 21.6. do 
neděle 23.6. na náměstí i v areálu 

lázeňského parku. 

GALERIE POD VĚŽÍ

do 28. června
BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

Výstava malířské skupiny
COLORART Bílina.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 30. června
Z ARCHIVU 

BÍLINSKÉHO ZPRAVODAJE 
výstava

středa 19. června, 15.30 hodin
POJEDEME K MOŘI
Četní pro nejmenší

čtvrtek 20. června, 16 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ČTENÁŘ-

SKÉ SOUTĚŽE LOVCI PEREL
klubovna v přízemí

POHÁDKOVÝ LES

pondělí 24. června,  8 hodin
CIRKUS NA CESTĚ POHÁDKOVÝM 

LESEM
Zábavná cesta plná soutěží, zakonče-

ná odměnou. Tentokrát v cirkuso-
vém stylu.

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 14. června, 20 hodin
sobota 15. června, 20 hodin

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA

sobota 15. června, 17 hodin
BOLEST A SLÁVA

neděle 16. června, 15 hodin
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ-

HO LEKTVARU

pátek 21. června, 17 hodin
sobota 22. června, 20 hodin

PODFUKÁŘKY

pátek 21. června, 20 hodin
sobota 22. června, 17 hodin

X-MAN: DARK PHOENIX

neděle 23. června, 15 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

pátek 28. června, 17 hodin
sobota 29. června, 20.15 hodin

BRANKÁŘ

pátek 28. června, 20 hodin
sobota 29. června, 17 hodin

AVENGERS: ENDGAME

neděle 30. června, 15 hodin
ALADIN


