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Naděje po dobré přípravě 
Bílina nenaplnila
Bílina k prvnímu soutěžnímu 
utkání zajela do Neštěmic 
a velké počáteční naděje 
po dobré přípravě bohužel 
nenaplnila. 

SK Bílina pořádá nábor 
do volejbalové školičky
Zlatá éra bílinského volejbalu je 
už nenávratně pryč, ale protože 
SK Bílina i nadále disponuje 
udržovanými kurty, byla by 
velká škoda nedat šanci malým, 
nadějným sportovcům. 

Město v krizi podpořilo 
pětaosmdesát podnikatelů
Pětaosmdesát podnikatelů 
podpořilo město Bílina kvůli 
výpadku jejich příjmů při takzvané 
koronavirové krizi. 

Pohyb cyklistů bude díky 
koridorům bezpečnější
V Litoměřické a v Pražské ulici 
v Bílině vznikl nový koridor 
pro cyklisty, označený bílým 
piktogramem vždy na pravé straně 
jízdního pruhu komunikace. 

Poznáváte události 
na fotografiích? Pomozte 
s identifikací
V archivu města Bíliny jsou stovky 
starých fotografií pořizovaných ke 
kronikám z let 1945 – 1986.

Za špatné parkování hrozí pokuta 
až dva a půl tisíce korun
V souvislosti s nedávnou událostí, 
kdy neznámý řidič zaparkoval své 
vozidlo přes dvě parkovací místa, 
je na místě připomenout, že tímto 
chováním se dopustil přestupku.

Tvoříme Bílinu: Lidé rozhodnou 
o realizaci deseti návrhů
V Bílině by mohlo vzniknout 
discgolfové a petanquové hřiště 
nebo veřejné grilovací místo..

Chlumská základní škola v září 
otevírá Technické kluby 
Chlumská škola se v dubnu stala 
partnerem Ústeckého kraje v 
projektu IKAP 2 v aktivitě Zřízení 
technických klubů.

Youtubeři natáčeli na zámku v 
Ploskovicích
Druhou půlku prázdnin odstartoval 
v Domě dětí a mládeže v Bílině 
příměstský tábor s názvem 
Youtubeři.

V infocentru ledvické elektrárny 
budou rodiny na podzim soutěžit
Začátkem června se po třech 
měsících od pandemií vynuceného 
uzavření všech Infocenter Skupiny 
ČEZ opět pro veřejnost otevřelo 
Informační centrum v Elektrárně 
Ledvice. Kretschmanovou z Bíliny.
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Bílinský zpravodaj je do schránek 
distribuován zdarma.

Vážení čtenáři,

užili jste si léto? Podle 
návštěvnosti koncertů 
v letním amfiteátru na 
Kyselce snad ano, při 
Revival festu byla ka-
pacita areálu napnutá 
k prasknutí. Za námi 
jsou již i Bílinské slav-
nosti - Den horníků, ze 
kterých přineseme fo-
toreportáž v říjnovém 

vydání. A připravené jsou i další akce - diva-
delní představení, Den s energií na Mírovém 
náměstí, hudební odpoledne ve Fontáně, 
taneční kurzy, farmářské trhy, výstavy ve 
Výstavní síni U Kostela i v galerii Pod Věží. 
Nově si můžete vstupenky do kina či divadla 
koupit on-line z pohodlí domova, více se k 
tomu dočtete na straně 7. 
Po několik následujících čísel se budete 
setkávat s novou rubrikou, vlastně spíše 
prosbou. Kronikářka města vyčlenila několik 
fotografií, u kterých nelze přesně určit, z jaké 
jsou doby, jakou událost zachycují a podob-
ně, a prosí veřejnost o pomoc s identifikací 
fotografií. V tomto vydání jsou na straně 8 
uveřejněné čtyři fotografie. Pokud o nich víte 
nějaké podrobnosti, ozvěte se kronikářce. 
Vnitřní dvoustrana je věnovaná návrhům, 
které město přijalo v rámci participativního 
rozpočtu Tvoříme Bílinu. Uvádíme tam pou-
ze základní informace, podrobnosti k jed-
notlivým návrhům se dozvíte při návštěvě 
veřejného projednání 30. září ve velké zase-
dací místnosti městského úřadu. Následně 
o vítězných návrzích můžete hlasovat.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

REDAKCE BÍLINSKÉHO 
ZPRAVODAJE

Šéfredaktorka: 

Pavlína Nevrlá
tel.: 774 564 894

Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz 
+420 774 564 894

Adresa: 
Městský úřad Bílina,
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

E-mail:  
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vydavatel: 
Město Bílina

Zhotovitel: 
Aa Group s. r. o. Most, 
Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ 00 266 230

Sídlo: 
Břežánská 50/4, Bílina 418 31

Příspěvky a náměty: 
přijímáme vždy do 20. dne v měsíci 
a vyhrazujeme si právo editora

SPOLEČNOST

VZDĚLÁVÁNÍ

SPORT

PEJSEK K ADOPCI

21

22

Bořek

Nejspíše kříženec kokršpaněla, asi 8 let sta-
rý pes, váha při příjmu 17 kg, v kohoutku cca 
42 cm.
Bořek je nalezenec, má kupírovaný ocas, 
povahou je klidný, má tukovou bulku na zá-
dech, léčí se se zánětem uší, rád jezdí au-
tem.

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258 



9 /  XXX /  11 .  září BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 3

PODPORA PODNIKATELŮ

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

ZPRAVODAJSTVÍ

Město v krizi podpořilo pětaosmdesát podnikatelů

Elektrobusy jezdí ve městě dva roky bez problémů

Sběrný dvůr v Bílině stále přijímá elektrospotřebiče 
SAMSUNG, technické služby zajistily náhradní odvoz

Celkem jim město vyplatilo ne-
celých 1,7 milionu korun. “Tímto 
krokem jsme podpořili míst-
ní podnikatele a provozovny v 
nelehké době. Snažili jsme se, 
aby pomoc přišla co nejrychleji, 
kvůli tomu zasedala Rada měs-
ta dvakrát v mimořádném ter-
mínu, aby mohla přijaté žádosti 
co nejdříve schválit,” uvedla sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.

V souvislosti se sdělením spo-
lečnosti ASEKOL, která oznámi-
la, že od 1. srpna 2020 zastavuje 
zpětný odběr veškerých tele-
vizorů a počítačových monito-
rů značky SAMSUNG, musely 
Městské technické služby Bíli-
na hledat řešení vzniklé situace. 

“Oslovili jsme společnost REMA, 
která je připravena se okamži-
tě napojit na stávající a funkční 
systém, aby lidé nezazname-
nali jakoukoliv změnu. V Bílině 
tedy zpětný odběr funguje na-
dále beze změny a lidé mohou 
do sběrného dvora odevzdávat 

nou na základě nařízení vlády 
minimálně sedm dnů, v dalších 
dvou případech obdržel dar na 
stejnou provozovnu již jiný pod-
nikatel a také dva žadatelé měli 
dluh vůči městu,” uvedl Antonín 
Budaj z Obecního živnosten-
ského úřadu v Bílině. Další dvě 
žádosti byly zamítnuty, protože 
žadatelem byl podnikatel, v je-
hož provozovně se nachází her-
na nebo výherní automat, nebo 
protože žadatel nepodnikal v 
rámci živnostenského zákona.
Každá žádost prošla několi-
ka úrovněmi kontroly. Po jejím 
podání zjišťoval finanční odbor 

ťujeme tento limit ve výši 200 
procent. To znamená, že sbírá-
me a financujeme zpětný odběr 
elektrozařízení za výrobce. Tele-
vize a monitory jsou nebezpeč-
ným odpadem a jejich recykla-
ce je jednou z nejnákladnějších 
ze všech elektrospotřebičů,” vy-
světlil předseda představenstva 
společnosti ASEKOL Jan Vrba.
V uplynulých letech společnost 
opakovaně písemně žádala Mi-
nisterstvo životního prostředí 
o řešení tohoto stavu, kdy na 
jedné straně ASEKOL několika-
násobně přeplňuje kvóty sběru 

Podnikatelé mohli žádat o fi-
nanční podporu do maximální 
výše dvaceti tisíc korun. Město 
přijalo celkem 112 žádostí, čty-
ři z nich byly vzaty žadatelem 
zpět. Schváleno jich bylo 85. 

“Třiadvacet žádostí Rada měs-
ta zamítla z důvodu nesplnění 
podmínek. Ve třinácti případech 
neměl žadatel ohlášenou pro-
vozovnu v Bílině, čtyři žadatelé 
nemuseli mít provozovnu zavře-

Společnost Arriva provoz po 
celou dobu hodnotí pozitivně  
a bezproblémově. “S elektro-
busy, které jezdí po Bílině, jsme 
spokojeni. Osvědčily se a od 
začátku provozu jsme u nich 
nezaznamenali žádný zásadní 
nebo nepřekonatelný technický 
problém,” uvedl tiskový mluvčí 
společnosti Jan Holub. 
Elektrobusy ujely do této chvíle 
243 620 kilometrů a přepravily 
na 300 tisíc cestujících. Profil 
terénu v Bílině nahrává provozu 
elektrobusů. Zatímco při jízdě 
do kopce vůz proud z baterií 
spotřebovává, při jízdě z kop-
ce zase baterie dobíjí. Dopravu  

vysloužilé spotřebiče všech 
značek včetně SAMSUNG,” vy-
světlila ředitelka Městských 
technických služeb Bílina Olga 
Roučková.
Od roku 2005 je ASEKOL pro 
obce primárním partnerem pro 
sběr televizorů a počítačových 
monitorů všech značek bez 
omezení. “Aktivním sběrem te-
levizorů a monitorů extrémně 
překračujeme již po mnoho let 
zákonné kvóty sběru, kdy mís-
to požadované 65 procentní 
úrovně zpětného odběru v této 
kategorii výrobků fyzicky zajiš-

bezdlužnost žadatele, dále 
živnostenský odbor prováděl 
kontrolu ze živnostenského 
hlediska, hlediska provozovny 
a hlediska řádného vyplnění 
žádosti. “Právě řádné vyplně-
ní žádosti bylo žadateli značně 
podceňováno, nejčastěji chyběl 
údaj čísla nařízení, kterým byla 
jejich provozovna uzavřena, ale 
i chybějící IČ, částka, o kterou 
žadatel žádá nebo i podpis ža-
datele,” upozornil Antonín Budaj. 
Poté o všech přijatých žádos-
tech rozhodovala Rada města. 

Antonín Budaj, Pavlína Nevrlá

ve městě zajišťují tři elektrobusy 
za více než 33 milionů korun.
Zcela bezemisní městskou hro-
madnou dopravou se již inspiro-
vala i další města. “Naše elek-
trobusy jezdí například ještě  
v Kutné Hoře, Jeseníku, Trut-
nově nebo Třinci, kde zajišťují 
ekologický provoz městské do-
pravy. I zde jsme s jejich provo-
zem a fungováním spokojeni.  
Na začátku července si hasiči  
v Trutnově vyzkoušeli, jak 
správně reagovat při případ-
ném zásahu v elektrobusu,” do-
plnil Jan Holub. 

(pn)

a jiné kolektivní systémy je ne-
plní. Bohužel k tomu nedošlo a 
tuto nápravu nelze očekávat ani 
v horizontu nejbližších měsíců a 
zřejmě ani let. Z tohoto důvodu 
je kolektivní systém ASEKOL a.s. 
nucen v řešení této problemati-
ky přistoupit k určitým omeze-
ním. Z těchto důvodů společ-
nost od 1. srpna 2020 zastavila 
zpětný odběr veškerých tele-
vizorů a počítačových monito-
rů značky SAMSUNG ze všech 
sběrných míst. 

(pn)

Pětaosmdesát podnikatelů podpořilo město 
Bílina kvůli výpadku jejich příjmů při takzvané  
koronavirové krizi. 

V říjnu uplynou dva roky, co v Bílině zajišťují  
městskou hromadnou dopravu bezemisní elektrobusy.



však k přiznání neměl a uváděl, že kameru 
obdržel od jiné osoby. 

Alkohol ho vyšel draho
Opravdu velkou porci smůly si vybral muž, 
který se rozhodl „nakupovat za pět prstů“ v 
jednom bílinském supermarketu. 
K pokladně donesl pouze jednu láhev s 
alkoholem, kterou si však místo zaplacení 
přímo před pokladní drze vložil pod oděv. 
Pokladnou prošel jako by se nic nedělo a i 
přes upozornění pokladní hodlal z prodejny 
rychle zmizet. 
Bohužel pro něho byla v obchodě přítom-
na nejenom tamní ostraha, ale také strážní-
ci MP a policisté Policie ČR, kteří zde byli v 
souvislosti s jiným případem krádeže. Zloděj 
byl zadržen a jeho drzé jednání bylo policis-
ty „ohodnoceno“ tučnou pokutou.
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KRIMI

SVODKY MP BÍLINA

ODBOR DOPRAVY

MP BÍLINA

MP BÍLINA

Za špatné parkování hrozí vysoká pokuta

Ve vozíku vezli stovky kilogramů železa

Strážníci zachránili resuscitací ženě život

Za tento přestupek lze podle zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích uložit na 
místě blokovou pokutou ve výši do 2 000 
korun, v příkazním řízení jde poté o pokutou 
ve výši 1 500 do 2 500 korun.
Na podobné chování lze v dnešní době na-
razit téměř na každém parkovišti. Při násled-
ném řešení nepomůže ani výmluva, že vám 
tohle místo nechali předchozí řidiči, neboť 
dle vyhlášky, kterou se provádějí pravidla 

Operátorka kamerového systému zjistila 
dva muže, kteří se lopotili s nákupním vozí-
kem naloženým očividně těžkým nákladem. 
Po přiblížení záběru bylo zřejmé, že muži 
vezou nějaké železné dílce. Na místo byla 
vyslána hlídka, která zjistila, že muži mají 
naložené kolejové podkladnice. Jelikož se 
tento materiál běžně na ulici nevyskytuje, 
vzniklo podezření z krádeže. Ve vozíku vezli 
250 kilogramů železa.

Strážníci byli na místo původně přivoláni k 
údajné hromadné rvačce na veřejném pro-
stranství. Po příjezdu hlídky se ukázalo, že 
se jedná pouze o větší skrumáž osob, z ni-
chž někteří dávali hlasitě najevo své emoce. 
Strážníci zjistili, že v jednom z bytů došlo k 
verbální rozepři, přičemž jedna z přítomných 
žen, která se léčila se srdcem, zkolabovala a 

provozu na pozemních komunikacích nesmí 
vozidlo při stání svým obrysem nebo nákla-
dem přesahovat do vozovky vyznačenou 
plochu. To platí i v případě přesahu vozidla 
do dalšího parkovací místa. „Je potřeba, aby 
si řidiči uvědomili, že při účasti na provozu 
na pozemních komunikacích je každý po-
vinen chovat se ohleduplně a ukázněně a 
řídit se dopravními značkami, kdy i vodo-
rovné značení je dopravním značením. Ři-
diči často argumentují, že jiné místo nenašli, 
protože je ze správného parkování posunul 
řetěz ostatních špatně odstavených vozidel. 
Tímto však své chování nelze omluvit,“ uvedl 
vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

(red)

Podkladnice prozatím skončily ve skladu, 
přičemž strážníci ve věci prováděli další 
šetření. Bylo zjištěno, že materiál pochází  
z areálu jedné bílinské firmy. Zástupce firmy 
strážníkům uvedl, že z areálu bylo odcizeno 
několik tun materiálu. Nakolik se na tomto 
podíleli hlídkou zadržení muži, je nyní již  
v šetření Policie ČR. Zatím jsou podezřelí 
 z přestupku, za který jim hrozí pokuta do 
výše až 50 tisíc korun.                                  (mp)

nejevila známky života. Jeden z přítomných 
mužů se ženě snažil pomoci laickou resus-
citací a další osoba po telefonu přijímala in-
strukce od operátorky lékařské záchranné 
služby. Strážníci ihned převzali pacientku, 
započali nepřímou masáž srdce a za po-
moci automatického defibrilátoru realizovali 
dvakrát výboj. V resuscitaci pokračovali až 

do obnovení životních funkcí pacientky, kte-
rou následně předali do péče záchranářů. 
Poté hlídka zůstala na místě a zajišťovala 
klid a bezpečnost pro práci záchranářů, ne-
boť se zde shromáždil poměrně velký dav 
zvědavců. Na návrh ředitele MP budou za-
sahující strážníci odměněni.

(mp)

Řídil i přes zákaz
Až dva roky trestu odnětí svobody hrozí 
muži, který si z vysloveného zákazu řízení 
motorových vozidel nedělal těžkou hlavu. K 
jeho smůle zákony platí i v neděli v poledne. 
Tehdy jej totiž zastavila hlídka MP Bílina. 
Strážníci díky osobní znalosti věděli, že muž 
nemá za volantem co dělat, jelikož má vy-
sloven zákaz řízení. Aby toho nebylo málo, 
bylo zjištěno, že vozidlo, které řídil, má již 
téměř rok propadlou technickou kontrolu. 
Jelikož řidič nebyl majitelem vozidla, budou 
mít oba co vysvětlovat. Řidič se zákazem 
řízení u soudu a majitel provozovaného vo-
zidla bez platné technické kontroly u správ-
ního orgánu. 
Řidiči hrozí, jak jsme v úvodu uvedli, až dva 
roky vězení, majiteli vozidla pak pokuta až 
do výše padesát tisíc korun. 

Zloděje strážníci dostihli
Jen několik minut od nahlášení vloupání do 
vozidla strážníci MP Bílina zadrželi podezře-
lého.  
Bylo krátce po půlnoci, když hlídka stráž-
níků MP obdržela oznámení o vloupání do 
osobního motorového vozidla. Strážníci na 
uvedeném místě zjistili vozidlo s rozbitým 
bočním oknem. Oznamovatel uvedl, že mu 
před několika minutami byla z vozidla odci-
zena autokamera. 
Hlídka zajistila místo činu, oznamovatele po-
učila o dalším postupu a na místo přivolala 
Policii ČR. Poté se společně s další hlídkou 
strážníků MP vydala pátrat po osobě pacha-
tele. Po několika minutách byl v jiné části 
města zjištěn muž, který v ruce držel nějaký 
předmět. Kontrolou bylo zjištěno, že se jed-
ná o odcizenou autokameru. Podezřelý se 

V souvislosti s nedávnou událostí, kdy neznámý řidič zaparkoval své  
vozidlo přes dvě parkovací místa, je na místě připomenout, že tímto  
chováním se dopustil přestupkového jednání proti zákonu o provozu  
na pozemních komunikacích. 
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Odstranit vrak z ulice může trvat i několik měsíců

Pohyb cyklistů bude díky 
koridorům bezpečnější

Samozavlažovací vaky 
pomohou nově vysazeným 
lípám v ulici Jenišovská

ODBOR DOPRAVY

ODBOR DOPRAVY ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zatímco dříve bylo za vrak považováno kaž-
dé vozidlo, jež se stalo odpadem, dnes je 
vrakem jen automobil, který je zjevně tech-
nicky nezpůsobilý k provozu na pozemních 
komunikacích a jeho návrat do provozu 
by si vyžádal výměnu, doplnění či opravu 
podstatných částí mechanismu nebo kon-
strukce silničního vozidla. Za podstatnou 
část mechanismu nebo konstrukce vozidla 
tedy lze považovat zejména motor nebo ka-
roserii. Pokud ty budou mít zjevné závady, 
které mohou ohrozit bezpečnost silničního 
provozu, tak většinou bude možné takové 
vozidlo označit za vrak. Jde tedy například 
o prasklou či nadměrně zkorodovanou ná-
pravu vozidla, nadměrné poškození podvoz-
ku vozidla, viditelné poškození elektroinsta-
lace, chybějící podstatné části vozidla, jako 
jsou například kola, vysklená okna, vytékají-
cí provozní kapaliny, existence ostrých hran, 
chybějící kapota a podobně.
Od března tohoto roku vešla v platnost no-
vela zákona o pozemních komunikacích, 
podle níž je na pozemní komunikaci nově 

Tyto koridory se postupně obje-
ví na čtyřech místech ve městě. 
“Chceme tak zvýšit bezpečí cyk-
listů, kteří se po městě pohybují. 
Tento dílčí krok vychází ze zpra-
cované Koncepce cykloturisti-
ky v Bílině, která řeší bezpečný 
pohyb cyklistů ve městě i v okolí 
komplexně v horizontu několi-
ka dalších let,” uvedla starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová.
Koridor v Litoměřické ulici po-
vede od Pivovarského náměstí k 
točně MHD, v příštím roce bude 
prodloužen až k Radovesické 
výsypce. “Ještě byl vyznačen 
koridor v Pražské ulici, zhruba od 
polikliniky, až ke kruhovému ob-
jezdu u Lidlu ve Spojovací ulici, a 
dále bude ještě letos v Teplické 

V Litoměřické a v Pražské ulici v Bílině vznikl nový 
koridor pro cyklisty, označený bílým piktogramem 
vždy na pravé straně jízdního pruhu komunikace. 

zakázáno odstavovat vozidlo, které po dobu 
více než 6 měsíců nesmí být provozováno na 
pozemních komunikacích z důvodu marné-
ho uplynutí lhůty pro provedení pravidelné 
technické prohlídky nebo technické nezpů-
sobilosti vozidla zjištěné technickou prohlíd-
kou nebo technickou silniční kontrolou.
Takové vozidlo nesmí jeho provozovatel od-
stavit na pozemní komunikaci, a pokud jej 

v příslušné lhůtě neodstraní, je vlastník ko-
munikace oprávněn toto vozidlo odstranit. 
V případě zjištění například městskou poli-
cií či samotnou kontrolní činností silničního 
správního úřadu, je vozidlo zdokumentová-
no a podnět postoupen správnímu orgánu k 
zahájení zákonných úkonů. 
V praxi to ovšem neznamená, že by tako-
vé vozidlo mohlo být okamžitě odstraněno. 
Vlastník pozemní komunikace musí před 
odstraněním vozidla dodržet zákonné úko-
ny a lhůty, například zjištění provozovatele 
vozidla, doručení výzvy provozovateli k od-
stranění vozidla ve lhůtě dvou měsíců, pří-
padně doručení formou vyvěšení na úřední 
desce po dobu 60 dní. Teprve poté může 
být provedeno samotné fyzické ekologické 
odstranění vozidla. Náklady, které vlastníku 
pozemní komunikace vzniknout, jsou ná-
sledně vymáhány po posledním zapsaném 
provozovateli v Centrálním registru vozidel.

Ing. Oldřich Jedlička, DiS.
vedoucí odboru dopravy

ulici. V příštím roce jsou pláno-
vány koridory v ulicích Mostec-
ká, Důlní a Boženy Němcové,” 
popsal vedoucí odboru dopravy 
Oldřich Jedlička. 
Bílé piktogramy vyznaču-
jí prostor a směr jízdy cyklistů. 
Řidiče motorových vozidel upo-
zorňují, že se nachází na pozem-
ní komunikaci se zvýšeným pro-
vozem cyklistů. 
Cyklisté tedy nemají v tomto ko-
ridoru žádné přednosti, platí tam 
pro ně veškerá běžná pravidla 
silničního provozu. Pro řidiče aut 
neznamená značka žádné do-
pravní omezení, nemusí se sa-
motnému koridoru vyhýbat.
Koridory povedou vždy v obou 
směrech komunikace.

(pn)

Nová výsadba, tedy mladé 
stromy čerstvě vysazené, 
potřebují dostatek vláhy. 
Aby se ale voda dokázala 
do půdy vsáknout postup-
ně a tedy efektivně, je po-
třeba provádět zálivku co 
nejdéle a co nejpomaleji. 
Město Bílina instalovalo 24 
kusů samozavlažovacích 
vaků u nové výsadky v ul. 
Jenišovská.
Samozavlažovací vaky jsou 
vymyšleny tak, že vodu, 
která se do nich nalije, do-
dávají do půdy pomalu,  
a tedy efektivně. 
Stačí vaky nainstalovat  
a naplnit shora hadicí. 
Jedná se o zavlažovací 
systém, který není závislý 
na stálém vodním zdroji,  
a je proto možné jej nain-
stalovat v podstatě kdeko-
liv a možné kdykoli systém 
přesunout na potřebné jiné 
místo.

Helena Volfová

Současné teplé a suché počasí klade velké nároky  
na údržbu nové výsadby.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

PREVENCE ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Takzvané neformální pečující osoby se budou moci 
společně setkávat a předávat si informace i zkušenosti

Poliklinika nabízí
preventivní vyšetření EMG

Covidový semafor 
znázorňuje vlajka

Senioři se společně vydali 
na kaňkovskou vyhlídku

Poliklinika prosí 
o šité roušky

Jedná se o Nabídku pro nefor-
mální pečující – podpůrné (své-
pomocné) skupiny. Pečující oso-
by dostanou možnost účastnit 
se zdarma setkání podpůrných 
(svépomocných) skupin, kde bu-
dou mít možnost sdílení s lidmi v 
obdobné životní situaci, nabídku 

těžkosti i radosti, se kterými se 
při péči potýkají. Mohou také vy-
užít individuálních konzultací pří-
mo v jejich domácnosti. Zdarma 
obdrží tištěné materiály k jednot-
livým tématům.

-Pečovatelská služba nabízí ná-
sledující témata:

-Výživa seniorů i pečujících osob
-Moderní trendy pečování, laické 
možnosti zmírnění bolesti, péče 
o tělo

V Hornické nemocnici s polikli-
nikou je nově k dispozici preven-
tivní vyšetření EMG. Společnost 
EMG prevence ve spolupráci 
s MUDr. Vančurou, na základě 
vyhlášky o pracovnělékařských 
službách, provádí EMG vyšetře-
ní ve zkrácené verzi standardní-
ho EMG vyšetření, tedy měření 
rychlosti vedení vzruchu moto-

V souvislosti s výskytem one-
mocnění COVID - 19 v ČR minis-
terstvo zdravotnictví představilo 
takzvaný covidový semafor, kte-
rý odráží aktuální epidemiologic-
kou situaci a zobrazuje stupně 
pohotovosti v jednotlivých regi-
onech ČR. 
Hornická nemocnice s polikli-
nikou nově informuje o aktuální 
situaci v našem okrese prostřed-
nictvím barevných vlajek nad 
hlavním vchodem zobrazujících 
daný stupeň pohotovosti.       (red)

V srpnu se po delší době dočkali 
senioři z Klubu důchodců Aléská, 
výletu, spojeného s pěknou zá-

Vzhledem k celorepublikové 
povinnosti nosit roušky ve zdra-
votnických zařízeních a neustálé 
poptávce od návštěvníků HNsP 
žádáme dobrovolníky o doplně-
ní látkových roušek pro nemoc-
niční rouškovník. Pokud máte 

praktických edukačních modulů, 
možnost individuálních konzul-
tací s odborníky na danou pro-
blematiku.
Jednotlivá setkání povedou kva-
litní lektoři, odborníci z praxe. 
Účastníci budou mít možnost s 
ostatními sdílet své zkušenosti, 

-Úprava bytu, lokomoce a kom-
penzační pomůcky
●-Praktické rady pro pečující – 
psychohygiena, škola zad, pre-
vence syndromu vyhoření

V případě zájmu kontaktujte 
vedoucí pečovatelské služby 
Ing. Markétu Kalivodovou na te-
lefonu 727 947 640. 

(red)

rickými vlákny středových ner-
vů v oblasti zápěstí, takzvané 
distální motorické latence DML. 
Vyšetření je vhodné u pracovní-
ků v riziku vibrací, nebo lokální 
svalové zátěže. 
Objednávání a bližší informace u 
Dagmar Svobodové na tel. č.: 737 
176 940. 

(red)

Bílá vlajka
bez rizika komunitního přenosu
Zelená vlajka
výskyt specifických případů, lo-
kální epidemie; bez komunitního 
přenosu
Žlutá vlajka
občasné případy, u kterých není 
jasný zdroj nákazy; počínající ko-
munitní přenos
Červená vlajka
narůstající či přetrvávající komu-
nitní přenos v ČR

bavou. V obci Braňany, na úpatí 
vrchu Kaňkov, navštívili novou 
vyhlídku, kterou zde vybudovaly 
Severočeské Doly a která nabízí 
široký výhled do okolní krajiny. V 
pěkné, přilehlé pergole si mohli 
nejen posedět, ale i prohlédnout 
informační tabule o historii obce 
Braňany a Kaňkova, archeologic-
kých průzkumech v okolí nebo o 
fauně a flóře Bílinska. Z výletu se 
vrátili senioři do klubu, kde pro 
ně bylo připraveno bohaté ob-
čerstvení a mohla začít taneční 
zábava, kde jim zahráli k tanci i 
poslechu Tomáš Laně s Mirkou 
Krpálkovou. Výlet i zábava se vy-
dařily a všichni se těší na další ak
ce.                                 Eva Drégrová 

chuť podělit se o ušité roušky  
s občany Bíliny, s velkým podě-
kováním převezmeme na recep-
ci. Každá ušitá rouška se počítá. 
Děkujeme.

HNsP

Pečovatelská služba Bílina se zapojila do projektu 
České asociace pečovatelské služby s názvem Nejste 
na to sami.

V Hornické nemocnici s poliklinikou je nově k dispo-
zici preventivní vyšetření EMG. 
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KULTURNÍ CENTRUM BÍLINA

ČEZ DISTRIBUCE

INHALATORIUM NA KYSELCE

Vstupenky na akce si mohou lidé zakoupit on-line

Na odstávku elektřiny nebo poruchu upozorní SMS

Návštěvníci inhalatoria 
mohou ochutnat kyselku 
i v září

Na stránkách www.kcbilina.cz je 
nyní u každé akce, kterou pořádá 
Kulturní centrum Bílina, možnost 
zakoupení lístku z domova. “Sys-
tém je moderní, intuitivní, velice 
přehledný a spolehlivý. Zakou-
pení vstupenky je velmi rychlé, 
trvá pár minut a lidé se nemusejí 
řídit otevírací dobou informační-
ho centra. Tam však samozřejmě 

Společnost ČEZ distribuce ne-
bude od příštího roku informovat 
veřejnost o plánovaných odstáv-
kách formou vylepování plakátů. 
Klienti však mohou tyto informa-
ce dostávat zdarma prostřednic-
tvím SMS do svých mobilů nebo 
e-mailu.
Zasílání zpráv o poruchách a plá-
novaných odstávkách je zdarma. 
Každý si může zvolit lokalitu, kte-
ré se budou oznamovační zprávy 

Ochutnat Bílinskou kyselku 
přímo z pramene mohou lidé  
i v průběhu září. Inhalatorium 
bude pro veřejnost otevřeno 
denně od 15 do 18 hodin a ochut-
návka je zdarma. 
Přirozeně perlivá minerální voda 
působí blahodárně na snížení ky-

dále výběr konkrétního sedadla 
a následně je kupující vyzván 
k zadání svých údajů a uhraze-
ní vstupenky on-line kartou. Po 
zaplacení přijde na mail potvr-
zení o koupi s QR kódem. Právě 
ten pak předloží návštěvník akce 
při vstupu na chytrém telefonu 
nebo si ho může vytisknout. “Do 
systému se mohou lidé zaregis-
trovat, aby nemuseli své údaje 
vkládat při každém nákupu, ale 
je možné si vstupenky zakoupit i 
bez registrace,” doplnila vedoucí 

zasílány SMS zprávy či e-maily 
o předpokládané době odstra-
nění poruchy. Aktuální informa-
ce budou průběžně zveřejňo-
vány na www.cezdistribuce.cz. 
Informovat se o plánovaných 
odstávkách mohou lidé i bez 
registrace na stránce www.cez-
distribuce.cz v záložce Odstávky.  
Do formuláře mohou zadat pou-
ze město nebo přesnou lokalitu 
a zjistit tak, zda se na tomto místě 

stále budou vstupenky k dostání 
pro ty, kteří on-line systém ne-
mohou nebo nechtějí využívat,” 
uvedla místostarostka města 
Marcela Dvořáková.
On-line systém najdou návštěv-
níci stránek kulturního centra 
vždy po rozkliknutí dané akce 
vpravo dole. Následuje výběr 
místa v přízemí nebo na balkonu, 

týkat. Sjednání služby je možné 
na stránkách www.cezdistribu-
ce.cz, zájemce musí znát pouze 
datum narození nebo IČO vede-
né u zákaznického účtu a dále 
osmnáctimístný kód odběrného 
místa, který je uveden na faktuře. 
V době poruch způsobených 
klimatickými jevy však nebu-
dou z důvodu neustálého vý-
voje situace a možného přetí-
žení sítě mobilních operátorů 

selosti krve i moči, při dně, rev-
matismu, cukrovce i pálení žáhy. 
Může sloužit i k inhalaci. Bílinská 
kyselka je nasycena přírodním 
kysličníkem uhličitým. Z kationtů 
obsahuje zejména sodík, draslík, 
vápník, hořčík a železo, z aniontů 
chlorid, síran, fluorid a hydroge-
nuhličitan. Přírodní rezervoár mi-
nerální vody se nachází 190 met-
rů pod zemí. Teplota pramene je 
15 stupňů.
Historie Bílinské kyselky sahá až 
do 16. století. V roce 1541 objevil 
pramen čeledín českého zema-
na Košťála při honu. Místní lidé 
si ji nejprve čerpali do džbánků 
pro vlastní potřebu, velmi brzy 
se však pro své léčivé účinky 
začala využívat v lázních Teplice. 
Léčebné vlastnosti byly poprvé 
popsány vědecky v roce 1765. 
Zásluhu na tom měli geolog 
a balneolog Franz Ambrosius 
Reuss a jeho syn, mineralog a lé-
kař August Emanuel Reuss.    (pn)

Kulturního centra Bílina Martina 
Geletka Tuháčková. 
On-line systém neumožňuje 
re zervaci vstupenky ani zakou-
pení vstupenky na výstavu do 
Výstavní síně U Kostela. „Na 
všechny ostatní akce je však 
možnost zakoupit si vstupenku 
z pohodlí domova. Moderní on-

-line systém je tak dalším krůč-
kem ke zlepšení služeb úřadu i 
městských organizací,“ doplnila 
místostarostka.

(pn)

plánuje odstávk a kdy, či nikoliv.
Nejbližší plánovanou odstávku  
v Bílině plánuje společnost na 15. 
září v ulici Čsl. Armády na Tep-
lickém Předměstí. Elektřina tam 
nepůjde mezi 7. a 15. hodinou. 
Informace se obyvatelé Bíliny 
dozví předem i prostřednictvím 
Mobilního Rozhlasu.

(pn)

Vstupenky na koncerty, divadelní představení nebo 
do kina si lidé mohou nově koupit on-line. 
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Poznáváte události na fotografiích? Pomozte s identifikací
V archivu města Bíli-
ny jsou stovky starých  
fotografií pořizovaných 
ke kronikám z let 1945 
– 1986.
Tyto snímky byly v roce 2018 
utříděny, u některých se však 
nepodařilo určit, jaké události 
nebo období jsou na fotografi-
ích zachycené. Rozhodli jsme 
se proto požádat čtenáře Bílin-
ského zpravodaje a pamětníky 
o pomoc s identifikací těchto 
snímků a získání dalších infor-
mací.  
V tomto čísle Bílinského zpra-
vodaje zveřejňujeme první sé-
rii fotografií, kde bylo v popisu 
uvedeno jen Přijímání prvního 
obilí v Hospodářském družstvu. 
Pokud tedy uveřejněné snímky 
poznáváte a případně o nich víte 
něco bližšího, ozvěte se kroni-
kářce města Ivetě Richterové na 
odbor školství, kultury a sportu 
- e-mail: richterova@bilina.cz, 
telefon 417 810 934. Předem dě-
kujeme za zájem o zmapování 
nedávné historie města a jeho 
okolí.                                          (red)

KRONIKA MĚSTA
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Slza zvířat oslaví druhé narozeniny plesem

Představení se odehrálo 
pod širým nebem

Módní show předvedla 
stovky šatů pro každého

Rozkrojením dortu završí pří-
tomní další úžasný rok plný 
zážitků. Program bude velmi 
bohatý, včetně úžasných účin-
kujících. Ples bude moderovat 
Karolína Kopíncová, která se 
pyšní titulem Miss World Czech 
Republic, dále se návštěvníci 
mohou těšit na celou desítku le-
tošních missek - Miss Supranati-
onal Czech Republic Angeliku 
Kostyshynovou, Miss Interconti-
nental Czech Republic Veroniku 
Šmídovou, Adélu Maděryčovou, 
Terezu Blaťákovou, Miss Photo-
genic Sandru Bourdon, Miss Ta-
lent Janu Smejkalovou, Markétu 
Chytilovou, Miss Grand Inter-
national Czech Republic Barbo-
ru Aglerovou, Miss International 
Czech Republic Natálii Kočen-

Kulturní centrum Bílina připra-
vilo divadelní vystoupení netra-
dičně pod širým nebem v letním 
amfiteátru na Kyselce. Divákům 
se ve hře Na poslední chvíli 
představili Václav Vydra, Josef 

dovou a k nim se přidá i Miss In-
ternational Czech Republic 2019 
Andrea Prchalová. Na plese se 
dále objeví Hopsík, Duo Marlen, 
Melodica, zpěvák Filip Gregor, 
Bolly Ladies, Jamaron, 4Tety, 
zpěvák Honza Česnek, zpěvač-
ky a herečky Terezka Taliánová 
a Maruška Rezlerová, zpěvačka 
Simona Šikulová, zpěvák Miku-
láš Hrbáček a Saffro Tribe. Zazní 
samozřejmě i písnička S láskou 
k zázrakům, která vyjadřuje po-
city Slzy a která popisuje vše, 
co nadační fond dělá a proč to 
dělá. 
V průběhu večera proběhne  
i tombola. Celý výtěžek z této 
akce bude jako vždy věnován 
partnerským útulkům. 

(red)

Carda, Jana Boušková a další 
známí čeští herci.
Představení pojednávalo o lon-
dýnském taxikáři Johnu Brow-
novi, který si dvacet let tajně 
užívá života se dvěma manžel-
kami. Povedený tatínek má  
s jednou syna Gavina a s dru-
hou má dceru Vicki. Ti dva mladí  
se seznámí na internetu a chtějí 
se osobně poznat. Jejich otec se 
jim v tom snaží se svým přítelem 
Stanleyem narychlo a s vypětím 
všech sil zabránit. 
Autorem hry je anglický mistr 
frašky Ray Cooney. 

(red)

U altánku na Kyselce se v srpnu 
konala módní přehlídka pod 
širým nebem Beauty Fashion 
Night. Diváci si užili pohled na 
dvě stovky outfitů, které před-
vedli modelky i modelové růz-
ných postav i věku. Na pódiu 
byly postupně k vidění letní šaty, 
svatební róby, podzimní móda  
a jako třešnička na dortu i extra-
vagantní móda.
Módní show uspořádal bílinský 
butik Beauty 2000 ve spoluprá-
ci s agenturou Fast Agency.  

(red)
Foto: Beauty 2000

NADAČNÍ FOND SLZA ZVÍŘAT

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA ALTÁNEK NA KYSELCE

Dne 12. září v Krušnohorském divadle v Teplicích 
proběhnou druhé narozeniny nadačního fondu Slza  
zvířat. 
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 BABÍ LÉTO NA KYSELCE
ROBERT KŘESŤAN

& DRUHÁ TRÁVA SAMSON
MARIEN

POSLEDNÍ ŠANCE MÍRY OŠANCE KŘÁP
NASPĚCH

KOFE@VLNA

U-STYLE
MONOKL

LIPO JARRET

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 21. ROČNÍK FESTIVALU FOLKOVÉ, COUNTRY A BLUEGRASSOVÉ MUZIKY

SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2020 OD 12:30 HODIN, BÍLINA, KOUPALIŠTĚ KYSELKA
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE DOBRÉ ŽIVÉ MUZIKY!

KONEC FESTIVALU PŘEDPOKLÁDÁME O PŮLNOCI.
FESTIVALEM BUDE PROVÁZET mirek ošanec.

HLAVNÍ POŘADATEL: JINDŘICH LUŇÁK, WWW.BABILETO.CZ     VSTUPNÉ: 100 KČ

JAROSLAV

LENK

PROGRAM:
pátek sobota 18.09. 17:00- 18:00 a  19.09. 11.00- 12:00

Speedcarving Show - rychlořezba

pátek 18.09.2020 od 18.00
Večerní párty 

Dražba soch z rychlořezby

sobota 19.09.2020 21:30

17.-19.09.2020      09:00 - 18:00
areál koupaliště Kyselka

3. ročník

PROGRAM:

Koncert kapel: HONÁCI, EXIT, MILOŠ & HIS GANG

Synergy

Teplice
VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM

ANILB
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Z RADNICE

Tvoříme Bílinu: Lidé rozhodnou 
o realizaci deseti návrhů
V Bílině by mohlo vzniknout discgolfové  
a petanquové hřiště nebo místo s cvičebními prvky
V zasedací místnosti v přízemí rad-
nice se ve středu 30. září od 16 ho-
din uskuteční veřejné projednání 

předkladatelům návrhů klást dota-
zy a prohlédnout si i grafické zpra-
cování plánů. V říjnu a listopadu 
bude probíhat hlasování, při kte-
rém budou moci lidé dávat kladné 
i záporné body. Samotná realizace 

návrhů projektů participativního 
rozpočtu Tvoříme Bílinu. Lidé se se-
známí s deseti návrhy, budou moci 

projektů se přesune do roku 2021. 
K posunu průběhu jednotlivých 
etap participativního rozpočtu 
oproti plánu z loňského roku došlo 
kvůli koronavirové krizi.

PŘEHLED NÁVRHŮ PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU TVOŘÍME BÍLINU

1
HRY NA 
CHODNÍK

3
CVIČEBNÍ 
PRVKY 

V PARKU 
U DDM

2
VEŘEJNÉ 
GRILOVACÍ 
MÍSTO

Předkladatel: Ing. Lucie Ječmenová
Charakteristika: Oživení trasy okolo řeky Bíliny u vystavěného dětské-
ho a workoutového hřiště originálními hrami na chodník, které si kla-
dou za cíl přilákat děti k pohybu a rozvíjet jejich kreativitu a logické 
myšlení.
Předpokládané náklady: 245 540 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: Umístění cvičebních prvků v parku u Domu dětí a 
mládeže umožní
obyvatelům Teplického Předměstí aktivně rehabilitovat, zvláště pak 
obyvatelům blízkého domova s pečovatelskou službou.
Předpokládané náklady: 75 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: Umožnit obyvatelům panelových domů sídliště Za 
Chlumem bezpečně a v souladu s obecně závaznou vyhláškou grilo-
vat na veřejném prostranství. Vytvoření příležitostí pro setkávání ob-
čanů.
Předpokládané náklady: 65 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

7. Pravidla pro hlasování

Hlasování se zúčastní občané města Bílina, kteří v den hlasování 
dosáhli věku nejméně 15 let. 
Hlasování je tajné.
Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím apli-
kaceMobilní rozhlas.
Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umož-
ní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy,  
a to tak, že bude možné udělit dva hlasy kladné a jeden záporný.
Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu 
návrhu však může udělit maximálně jeden hlas. 
Hlasování bude probíhat v říjnu a listopadu. 

•

•
•

•

•

•

Realizace návrhů

Realizován bude vždy návrh, který získal nejvyšší počet hlasů  
a dále v pořadí podle počtu získaných hlasů každý další návrh za 
podmínky, že součet rozpočtu vítězného návrhu a v pořadí dal-
ších návrhů nepřekročí finanční prostředky vyčleněné v rámci 
PPR, tedy milion korun. 
Pokud dva či více dalších návrhů získají stejný počet hlasů,  
realizuje se návrh s vyšším rozpočtem; to neplatí, jestliže  
by v realizaci tohoto návrhu došlo k překročení vyčleněných  
finančních prostředků. 

Realizace vítězných návrhů je plánovaná na rok 2021.

9 /  XXX /  11 .  září
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5
NOVÉ 
VÁNOČNÍ 
OSVĚTLENÍ 
NA NÁMĚSTÍ

7
DĚTSKÉ 
KRYTÉ 
PÍSKOVIŠTĚ

9
PETANQUOVÉ 
HŘIŠTĚ PRO 
ŠIROKOU 
VEŘEJNOST

4
VÝSADBA 
OKRASNÝCH 
DŘEVIN

6
DISCGOLFOVÉ 
U SÍDLIŠTĚ 
ZA CHLUMEM

10
INSTALACE 
LAVIČEK 
V PARČÍKU 
U LIDLU

8
INFORMAČNÍ 
TABULE K VYUŽITÍ 
VENKOVNÍCH AKTI-
VIT V AREÁLU HOR-
NICKÉ NEMOCNICE

Charakteristika: Doplnění vánoční výzdoby historického centra měs-
ta po revitalizaci náměstí. Zvýšení estetické hodnoty během svátků a 
zlepšení atmosféry.
Předpokládané náklady: 108 000 korun

Předkladatel: Pavel Rais
Charakteristika: Dětské kryté pískoviště, jako součást terapeutických 
a klimatických opatření areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, 
zpestří nabídku volnočasových aktivit, bude součástí terapie (rozvoj 
hrubé a jemné motoriky), adaptace na horká, suchá léta.
Předpokládané náklady: 47 100 korun

Předkladatel: Bc. Andrea Černá
Charakteristika: Zvýšení společenských aktivit občanů v areálu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou. Petanque je nenáročný sport, který se 
dá snadno naučit a může ho hrát každý bez rozdílu věku.
Předpokládané náklady: 88 700 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: V současné době ubylo ve městě Bílina velké množ-
ství okrasné zeleně. Návrh na doplnění výsadby zejména o okrasné 
keře a dřeviny zejména s sídlišti Za Chlumem a SUNN
Předpokládané náklady: 56 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: Rozšíření možnosti sportovního vyžití v přírodě.
Předpokládané náklady: 108 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Naděžda Weiglová
Charakteristika: Využití prostředí parčíku v zeleni k posezení a odpo-
činku.
Předpokládané náklady: 11 872 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Ing. Barbora Čabradová
Charakteristika: Vyrobení a umístění informačních tabulí v areálu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou k dotvoření uceleného prvku v rámci 
venkovních aktivit – animoterapie, výuka nejen pro školky, družiny.
Předpokládané náklady: 45 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

9 /  XXX /  11 .  září
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ZŠ ZA CHLUMEM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

MŠ LEDVICE

MŠ LEDVICE

Chlumská základní škola otevírá Technické kluby 

ZUŠ mohou navštěvovat 
i děti mladší pěti let

Školku navštívili dinosauři, z dětí se stali paleontologové

Děti si vytvořily zoo 
přímo ve školce

Chlumská škola se v dub-
nu stala partnerem Ústec-
kého kraje v projektu IKAP  
2 v aktivitě Zřízení technických 
klubů, a to za podpory měs-
ta Bíliny, které se na projektu 
finančně podílí a také zajisti-
lo rekonstrukci učebny dílen.  
Od dubna probíhaly přípravy, 
rekonstruovala se učebna dílen 
a učebna robotiky. Také se při-

Po náročné době jsme se zno-
vu přivítali s dětmi v mateřské 
škole. Všichni jsme se na sebe 
moc těšili. Bohužel jsme přišli 
o výlet do zoologické zahrady 
i o mnoho dalších společných 
zážitků, proto jsme se snažili, 
aby děti o poznání cizokrajných 

pravují kroužky, projektové dny 
a otevřené dílny. Aktivity Tech-
nických klubů budou probíhat  
ve třech oblastech – polytech-
nika, robotika a logika a jsou  
určeny pro děti všech věkových  
kategorií z celé Bíliny. Škola bude 
zapojena do projektu tři roky, 
ale kluby budou pokračovat  
i poté.  
Děti i dospěláci se mohou těšit 

Novela vyhlášky o základ-
ním uměleckém školství nově 
umožňuje výjimečně přijmout  
i nadané děti mladší pěti let do 
přípravného studia a mladší 
sedmi let do základního stu-
dia. Tato změna zřejmě potěší 
nejvíce rodiče dětí narozených  
v průběhu měsíce září, neboť 
nemusí čekat až do jara na 
zápis pro příští rok, ale mohou 
studium zahájit již letos, byť 
věku původně vyhláškou poža-
dovaných pěti případně sedmi 
let dosáhnou až po zahájení 
školního roku. Jak jsem uvedl, 
hlavním měřítkem pro přijetí je 
nadání a samozřejmě chuť se 
učit.
Zájemce o studium v hudebním, 
tanečním a výtvarném oboru 
přijímáme i v průběhu měsíce 
září. Přijďte.

Bc. Jiří Kopa
ředitel školy

živočichů nepřišly a společně 
jsme vytvořili vlastní ZOO v naší 
mateřské škole. Děti si udělaly 
názornou představu a zvířata 
poznávaly mnohem lépe. Celý 
týden jsme si náramně užili.

Michala Martinová, učitelka

na práci se dřevem, výtvarné 
dílny, hry s ozoboty a beeboty 
a mnoho dalšího. Vše si mů-
žete přijít vyzkoušet na Den 
otevřených dveří dne 28. září 
od 16 hodin v prostorách zá-
kladní školy. Den otevřených 
dveří bude probíhat formou dí-
len, kde si malí i velcí vyzkouší,  
co je zajímá – budou se vyrábět 
korálkové náramky a šperky  

V posledním červnovém týdnu 
se v ledvické mateřské škole 
otevřela brána do prehistoric-
kého světa. Děti přivítaly dino-
saury ve všech formách. Sna-
žily se najít kostry dinosaurů  
v písku a na okamžik se stát pa-
leontology. Na školní zahradě 
děti hledaly dinosauří vajíčka  
z čokolády, která jim později 
velmi chutnala. Celý středeční 
den jsme trávili venku, kde děti 
tvořily, kreslily kostry i oprav-
dové dinosaury. Dokonce po-
mohly i s vylíhnutím malých 

z pryskyřice, zatloukat hřebíky, 
plést ozdobná peříčka, tvořit 
placky, vyzkoušíte si virtuální 
realitu v 3D brýlích, naprogra-
mujete si vlastního ozobota 
nebo si prohlédnete, co všech-
no se dá postavit ze stavebnice. 

Mgr. Barbora Schneiderová
ředitelka školy

dinosaurů z ledového vejce. 
Společně jsme přečetli a vy-
právěli pohádky o obrovských 
tvorech, kteří chodili na naší 
planetě. Nakonec si děti vyro-
bily vlastní dinosauří svět Dino-
tropolis. Všechny děti na konci 
dne dostaly medaile paleon-
tologa a balíček různých dino 

- sladkůstek.

Michala Martinová
učitelka
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Youtubeři natáčeli 
na zámku v Ploskovicích

Děti si během týdne vyzkou-
šely natáčení nejrůznějších 
druhů videí, například se měly 
během minuty představit, dále 
vide herní, taneční a komediál-
ní. Naučily se svá videa stříhat a 
upravovat a také hodnotit nejen 
ostatní, ale i samy sebe.
Jedním z nelehkých úkolů bylo 
i natočení reportáže z krásného 
zámku v Ploskovicích. Středeční 

dopoledne strávili mladí You-
tubeři prohlídkou podzemních 
prostor zámku a odpoledne 
natáčeli v prostorách zámec-
kých zahrad reportáž. Všem se 
to náramně povedlo a za celý 
týden udělujeme zúčastněným 
i vedoucím „like“ a těšíme se na 
příští rok.

Lucie Danyi

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

Soustředění aerobiku 
odstartovalo další závodní 
sezónu

Všechny děti, jak je zvykem, zaví-
taly do našeho starého známého 
penzionu Maják v Nové Vsi nad 
Nisou již po devatenácté.
Osm dní děti tvrdě pracovaly a 
trénovaly. Pomalu ale jistě nacvi-
čovaly závodní sestavy a zdoko-
nalovaly svou fyzickou zdatnost. 
Práce se nám opravdu dařila, 
protože děti trénovaly s chutí a s 
nadšením.

Za odměnu jsme navštívili bo-
bovou dráhu v Janově, přehradu 
v Jablonci nad Nisou, grilovali, 
navlékali korálky a užívali si kli-
du, pohody a domácí kuchyně  
v pensionu Maják.
Doufáme, že nadcházející závod-
ní sezóna se vydaří a děti budou 
moci předvést, co se naučily. Dě-
kuji všem vedoucím za pomoc.

Věra Ryjáčková

V polovině srpna proběhlo soustředění aerobiku  
skupin Cvrček, Crazynky a Candy z DDM Bílina. 

Druhou půlku prázdnin odstartoval v Domě dětí  
a mládeže v Bílině příměstský tábor s názvem  
Youtubeři. 
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ELEKTRÁRNA LEDVICE

LOCHNESSKÉ HOPSÁNÍ

V infocentru ledvické elektrárny budou rodiny 
na podzim soutěžit a poznávat zdejší krajinu

V Bílině opět závodili psi

Začátkem června se po třech 
měsících od pandemií vynuce-
ného uzavření všech Infocenter 
Skupiny ČEZ opět pro veřejnost 
otevřelo Informační centrum v 
Elektrárně Ledvice. Od července 
navíc probíhaly exkurze ve stan-
dardním rozsahu, takže návštěv-
níci infocentra opět mohli i na 143 
metrů vysokou rozhlednu umís-
těnou na střeše nejvyšší české in-
dustriální budovy. Během prvního 
prázdninového měsíce tak přijelo 
poznat 938 zájemců zákonitosti 
výroby elektřiny, což je více než 
dvojnásobek pětiletého průměru. 

Za celý loňský rok přitom do in-
focentra dorazilo téměř osm tisíc 
návštěvníků.
Hlad Čechů po zajímavé podíva-
né s industriální příchutí, prefe-
rence tuzemských dovolených v 
nejisté době a novinky v exkurzi. 
To jsou hlavní důvody růstu čer-
vencové návštěvnosti v Elektrár-
ně Ledvice. „Za rekordní návštěv-
ností stojí dlouhodobě zvýšený 
zájem o netradiční technické za-
jímavosti i fakt, že lidé letos oproti 
předchozím rokům často tráví 
svou dovolenou v tuzemsku. 
Ledvické infocentrum láká díky 
rozhledně i sezonním novinkám. 
Pro děti jsme například připravili 
zábavné pracovní listy, které for-
mou hádanek a křížovek prověří 
znalosti získané během prohlíd-
ky. Už teď vidíme, že i další mě-

síce zřejmě budou trhat rekordy. 
Návštěvníkům totiž zpestříme i 
podzim, a to kampaní Krajinou 
Skupiny ČEZ,“ řekla Kateřina Bar-
tůšková, vedoucí infocenter Sku-
piny ČEZ
Kampaň Krajinou Skupiny ČEZ 
láká rodiny s dětmi do lokalit 
elektráren a Infocenter ČEZ sou-
těží o zajímavé ceny. Ve hře jsou 
originální nálepky nebo plyšá-
ci oblíbených energetických 
postaviček Watíka či Joulinky. 
Tyto odměny jsou přitom snad-
no dostupné pro každého. Stačí 
navštívit alespoň dvě expozice. 
Soutěžící si tak již v prvních dnech 
vyzvedli více než 500 soutěžních 
karet a 200 plyšáků.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro seve-

rozápadní a střední Čechy

Koncem června se v areálu po-
likliniky uskutečnil 2. ročník Loch-
nesského hopsání. Přestože do 
poslední chvíle nebylo jasné, zda 
se akce uskuteční kvůli korona-
virové pandemii, tak se nakonec 
více než třicet závodníků sešlo. 
Též přihlížejících se sešlo více než 

padesát. “Akce se moc povedla, 
dostali jsme pozitivní ohlasy a ko-
mentáře. Moc děkujeme za do-
taci městu Bílina, která pomohla 
akci uskutečnit,” uvedla organizá-
torka Hana Lochovská. 

(red)

Začátkem června se po třech měsících od pandemií 
vynuceného uzavření všech Infocenter Skupiny ČEZ 
opět pro veřejnost otevřelo Informační centrum  
v Elektrárně Ledvice. 

STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA

1975 až 1978      

K 1. lednu 1975 mělo město 
16 906 obyvatel, z toho 8 356 
mužů a 8 550 žen.
Lidé měli velký zájem o barevné 
televizory, ovšem nabídka byla 
velmi nízká.
Kulturní a společenské stře-
disko v tomto roce uspořádalo 
20 divadelních či hudebních 
představení, 11 her amatérské-
ho ochotnického souboru, 32 
představení pro děti, 15 pořadů 
pro starší mládež s názvem S 
troškou do mlýna, 15 vystoupení 
amatérských divadelních sou-
borů z okolí, 36 besed a předná-
šek, 160 společenských zábav. 
Obě kina přehrála 1 217 filmů, na 
které se přišlo podívat 102 430 
diváků.
V základních školách ukončilo 
školní rok 2 296 žáků, z toho 306 
žáků s vyznamenáním.

V roce 1976 bylo zásobování 
potravinami již plynulé a dosta-
tečné.
K 31. prosinci bylo v obci 960 
účastníků pevné telefonní sítě, 
rozhlas mělo 4 320  a televizor 5 
356 domácností.
Pod vedením režiséra Václava 
Valína a pod taktovkou Josefa 
Johánka se 27. února konala v 
bílinském divadle premiéra ope-
rety autorů Šamberk - Hašler 
„Podskalák“. Po úspěšném pro-
vedení této úsměvné hry se 

zpěvy se konal ve Fontáně diva-
delní ples. Tato vtipně kombino-
vaná akce na jednu vstupenku 
byla velice příznivě hodnocena.
K 1. září byla zrušena samostat-
ná škola v Havířské ulici a její 
provoz se stal součástí školy Za 
Chlumem.

K 1. lednu 1977 měla Bílina 18 
533 obyvatel.
Zdejší pivovar ukončil svou čin-
nost. Téměř 300 let vařil pivo - 
oblíbenou jedenáctistupňovou 
Perlu severu. Ročně vyproduko-
val 50 tisíc hektolitrů piva.
Divadlo uvedlo deset divadel-
ních her a dvanáct koncertů. 
Obě kina promítla 1 192 filmů.
K 1. září zahájila svou činnost 
nová škola na Pražském Před-
městí, měla pro žáky 22 tříd.  
Škola na Mírovém náměstí byla 
přičleněna ke škole v Lidické 
ulici. Všechny školy pociťovaly 
značný nedostatek kvalifikova-
ných učitelů.
K 1. 9. bylo v základních školách 
2 668 žáků, nejvíce - 933 - ve 
škole Za Chlumem.

V roce 1978 byla dokončena 
výstavba sídliště na Pražském 
Předměstí se třinácti obytnými 
domy a celkem 466 byty.

Mgr. Pavel Pátek



18 9 /  XXX /  11 .  záříBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

SPOLEČNOST

REALITNÍ PORADENSTVÍ

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Slib zprostředkování prodeje nemovitosti bez provize 
a za maximální cenu je jen laciný trik
Pokud vám realitka slibuje prodej bez nároku  
na provizi, znamená to, že provizi platí kupující.  
Takže pracuje pro kupujícího.

KYPREJ VRBICE

Přeji krásné zářijové dny všem, 
kdo jste otevřeli Bílinský zpra-
vodaj a pročítáte, co vás zauja-
lo. A po čtení přijde vhod taková 
klidná procházka, vyrazíme ze 
středu města proti proudu řeky 
Běly ke Kyselce, co na to říkáte? 
Věřím, že nudit se nebudete.
Už jen klidný tok vody a zelené 
břehy potěší vaše oči i mysl. A 
mezi zelenou barvou rákosí září 
krásně růžovou barvou kvě-
ty vlhkomilné statné rostliny - 
kypreje vrbice.
I když je to invazivní, tedy v na-
šich oblastech nepůvodní druh, 
tato vytrvalá rostlina zpestří  
břehy řeky. Často si ji lidé pěstují 
i jako okrasnou rostlinu zahrad-
ních jezírek. My tady tuto krás-
ku zatím neviděli, vždy rostliny 
padly za oběť při vysekávání 
břehů pod křovinořezy seká-
čů. Letos ale díky omezenému 
sečení břehů kyprej vykvetla v 
plné kráse!
Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 
je vytrvalá  rostlina patřící do če-

ledi kyprejovitých a řadí se mezi 
myrtotvaré. Až jeden a půl met-
ru vysoké klasy jasně růžových 
květů vyrůstají ze středové růži-
ce vejčitých až kopinatých listů. 
Květy mají trubkovitý tvar a jsou 
složeny ze šesti okvětních lístků 
a tyčinek. Plodem jsou dvou-
pouzdré vejčité tobolky obsahu-
jící až 120 hnědavých semínek. 
A co víc, tato rostlina patří mezi 
léčivky - sušená nať se používá 
jako nálev při střevních potížích 
a při zánětech žaludku. Obkla-
dy se používají při nehojících se 
ranách. Pokud  však chcete tyto 
léčivé účinky vyzkoušet, poraď-
te se raději nejdříve s lékární-
kem.
Nejen jako léčivka se však kyprej 
používá a používala. Dříve se ze 
šťávy kořenů získávalo červené 
barvivo na látky a potravinářské 
účely.
No vidíte, objevili jsme zase 
něco nového, co dříve kolem 
řeky nerostlo. Mějte se krásně a 
na shledanou při další procház-
ce a objevování přírody.

Jitka Brejníková

Jasný zájem kupujícího je koupit 
za co nejnižší cenu. Prodávající 
pro změnu chce prodat za co 
nejvyšší cenu. Jenže, když mak-
léř zastupuje kupujícího, musí 
se pro něho snažit vyjednat, co 
nejlepší cenu (rozumněj - nej-
nižší možnou cenu), a proto vás 
všemožnými argumenty bude 
tlačit ke slevě. Navíc se i v kupní 
smlouvě bude snažit vyjednat 
výhodné podmínky pro kupují-
cího a ty zase mohou být nevý-
hodné pro vás. Žádný kupující 
si nenajme a nezaplatí realitní 
kancelář, aby mu pomohla dra-
ze a nevýhodně koupit.  A pro 
vás přece “pracuje” zdarma. Slib 
zprostředkování prodeje nemo-
vitosti bez provize a za maximál-
ní cenu je jen laciný trik, který 
má nalákat prodávající, kteří se 
na realitním trhu nevyznají.  Bo-
hužel je takové chování u nás 
zastím legální, ačkoli na západě 
je to považováno za nelegál-

ní obchodní praktiky. Nebo si 
opravdu myslíte, že pro vás něk-
do bude pracovat zadarmo?
Nemůžete tedy očekávat, že 
makléř bude hájit vaše zájmy.  
Stále ho platí kupující, a pokud 
od něho chce dostat provizi, tak 
se jen snaží prodávajícího a ku-
pujícího spojit a jde cestou nej-
menšího odporu a kompromisů. 
To vylučuje, že získáte z prode-
je maximum. Běžným jevem je, 
že přijde kupec a řekne makléři  
„když mi vyjednáte slevu“, tak 
byt koupím. Makléř se pak čas-
to snaží prodávajícího přemluvit 
ke slevě, aby obchod uzavřel co 
nejrychleji a vůbec neřeší, že by 
se byt či dům mohl prodat třeba 
za týden za lepší cenu. Proč by 
se snažil, vždyť ho přece nepla-
títe vy, ale kupující.
Nabízet prodávajícím služby 
zdarma a k tomu slibovat do-
sažení maximální prodejní ceny 
jsou nejodpornější praktiky, jak 
získávat zakázky.
Budete si tak muset vybrat, zda 
„ušetříte“ na provizi, nebo přijde-
te o solidní nabídku vážného zá-
jemce. Věříme, že ať makléř za-
stupuje kteroukoli stranu, vždy 

se musí chovat ke všem účast-
níkům transakce korektně a obě 
strany by z obchodu měly mít 
prospěch. Makléř, který zastu-
puje jednu stranu, nesmí svého 
postavení zneužívat klamavým 
způsobem vůči protistraně. 
Makléř by vždy měl účastníkům 
transakce sdělit koho zastupuje.
U nás nikdy neplatíte nic pře-
dem, jsme placeni po dokon-
čení obchodu. Naši makléři hájí 
zájmy toho, kdo si ho najal a kdo 
ho platí. Zavazuje nás to, prodat 
vaší nemovitost za co nejvýhod-
nějších podmínek a po celou 
dobu hájit vaše zájmy.  Bude-
te znát výši provize a veškeré 
služby, které obsahuje. Vše je 
transparentně a férově nasta-
veno. Je to pro nás sice složitěj-
ší cesta získávání zakázek, ale 
věříme, že náš postup je vůči 
klientům poctivější. Výsledkem 
našeho úsilí ve většině přípa-
dů je, že vám i po odečtení naší 
provize zůstane více peněz, než 
kdybyste prodávali s realitkou, 
jejíž služby jsou “zdarma”.

Tomáš Novák, RE/MAX Synergy
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Rada města schválila poslední 2 
žádosti o finanční dar do 20.000 
Kč bílinským podnikatelům a 
provozovnám jako pomoc v sou-
vislosti s krizovými opatřeními 
způsobenými pandemií korona-
viru. Od května rada projednala 
celkem 108 žádostí. Z celkového 
počtu bylo 23 žádostí zamítnuto 
z důvodu nesplnění podmínek 
podpory. V celkovém součtu 
město bílinským podnikatelům 
vyplatilo 1.695.000 Kč.  

Rada města schválila uzavření 
dodatku ke smlouvě o adopci 
zvířete se Zoologickou zahradou 
Ústí nad Labem. Z důvodu úhynu 
šelmy irbise (levharta sněžného) 
bude město Bílina poskytovat 

příspěvek na chov tučňáka brý-
lového.

Rada města schválila uzavření 
dodatku ke smlouvě se spolkem 
Český um – Artificium Bohe-
micum na zabezpečení farmář-
ských trhů. Farmářské trhy se tak 
v druhém pololetí uskuteční vždy 
v pátek od 08:00 do 15:00 hodin, 
a to 04.09.2020, 16.10.2020 a 
13.11.2020 na Žižkovo náměstí v 
Bílině.  

Rada města schválila prodejní 
cenu stolního kalendáře města 
pro rok 2021 s názvem „Z historie 
do současnosti“ ve výši 50 Kč/
ks. Kalendář je možné zakoupit v 
infocentru.

Rada města vzala na vědomí in-
formace Kulturního centra Bílina 
o plánovaných akcích, které se 
uskuteční na Mírovém náměstí v 
Bílině. Jedná se o hudební a ta-
neční odpoledne nejen pro se-
niory, které se koná 20.08.2020, 
zábavný den s ČEZem nazvaný 
„Den s energií“, naplánovaný na 
18.09.2020 a rozsvícení vánoč-
ního stromu v sobotu 28.11.2020.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejné zakázky malého rozsahu  
s názvem:
- architektonická studie – Re-
konstrukce městského domu  
č. p. 23/12 na Mírovém náměstí 
v Bílině,

- demolice stávajícího správního 
objektu a novostavba správního 
objektu s bytovou jednotkou pro 
areál koupaliště a autokempu 
Kyselka, zadávané ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení.

Rada města rozhodla, že nejvý-
hodnější zakázkou malého roz-
sahu na stavební práce Rozšíření 
parkoviště pro osobní automo-
bily u bloku 3-4 Za Chlumem je 
nabídka společnosti EKOSTAV-
BY Louny, s. r. o. S realizací stavby 
by se mělo začít v první polovině 
září letošního roku a měla by být 
ukončen a na konci listopadu to-
hoto roku.

Tisková zpráva po zasedání Rady města, které se uskutečnilo 11. srpna 2020

Více na www.bilina.cz.

NABÍDKA NEBYTOVÝCH PROSTORŮ K PODNÁJMU
OBJEKT GARÁŽÍ V AREÁLU HNSP BÍLINA

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. nabízí k podnájmu část 
budovy bez č.p. a č.e. na pozemkové parcele č. 428 zapsané v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice na LV č. 10001, nacházející se na adrese Bílina, Pražská 206/95.

Cena za podnájem: administrativ-
ní plocha 1.500,- Kč/m2/rok, ga-

ráže 1.000,- Kč/ m2/rok

V ceně za podnájem nejsou zahrnuty 
náklady na dodávku služeb, které jsou 

spojeny s užíváním NP. Jedná se zejmé-
na o dodávku el. energie, vody a tepla. 
V objektu jsou nainstalována podružná 
měřidla médií. Administrativní část je 

samostatně vytápěna, má vlastní sociální 
zázemí vč. sprchy a připojení k internetu.
V případě zájmu, dalších dotazů či pro-

hlídky prostor kontaktujte prosím 
Ing. J. Hranáčovou telefonic-

ky na č. 607 806 737 nebo mai-
lem na spravce@hnsp.cz.

Jedná se objekt garáží, dříve využívaný pro účely zdravotnické dopravní služby.

Celková výměra nebytových prostor: 444,12 m2 (viz situační plánek),  z toho 
administrativní plocha 91,85 m2 a 352,27 m2 plocha garáží.
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RŮZNÉ

PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM

PODĚKOVÁNÍ

Bezplatná právní poradna se 
bude konat 30. září od 15 do 16 
hodin v budově městského úřa-
du v Seifertově ulici, v prvním 
poschodí, číslo dveří 207. Jedná 
se o krátké informativní porady 
v délce zhruba patnácti minut, 
jejichž účelem je poskytnutí zá-
kladních informací ohledně jed-
notlivých případů tak, aby daná 
osoba získala přehled o svých 
právech, povinnostech a mož-
nostech dalšího postupu.      (red)

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat za príma nápad – Divadlo 
pod širým nebem. Divadelní 
komedie Na poslední chvíli byl 
dobrý výběr a já si mohla užívat 
přepychové představení s her-
ci, kteří excelovali (Konečně se 
také dalo volně dýchat, což ve 

stávajícím divadle nelze. Tam si 
kolikrát musím nadýchat ven na 
ulici. Ale věřím, že klimatizace 
bude, tak i tam bude fajn). Všich-
ni přítomní se bavili a tak to má 
být. Ještě jednou moc děkuji.

Eliška Růžičková

Dne 22. září 2020 uplyne již pět let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr 

Jaroslav Hruška
S láskou tiše vzpomínají manželka, dcery s rodinami, vnuci, sestra s rodi-
nou, příbuzní a kamarádi. Moc nám chybíš.

Dne 22. září uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná man-
želka, maminka a babička

Eva Malá
S láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Dne 2. září uplynul rok, kdy mne náhle a navždy opustil můj manžel

Jindřich Pokorný
S láskou a úctou vzpomíná manželka Naďa s rodinou.

Dne 4. září se dožil krásných 80 let pan 

Václav Kumsta
Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí do dalších let. Manželka 
Věra, synové Tomáš a Roman s rodinami, vnuci Roman, Lukáš, David, Ro-
man, Michal a pravnuci Vojtíšek a Pepíček. 

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

INZERCE

severní Čechy 88.8 FM  103.1 FM  R-SEVER

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Sever

Termíny právní poradny
do konce roku 2020:

středa 30. září 

středa 21. října 

středa 25. listopadu

středa 16. prosince

vždy od 15 do 16 hodin
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FOTBAL

FK HOSTOMICE

KRASO BÍLINA

Naděje po dobré přípravě Bílina nenaplnila

Memoriál Václava Ziegera ovládly Černčice

Krasobruslení vstupuje do nové sezóny

V prvním bezbrankovém po-
ločase byl nadějí Bíliny hlavně 
brankář Vondráček, který svými 
zákroky držel čisté konto – čas-
to konečky prstů vyrážel střely 
domácích zblízka. Pokusy hostů 
o brejk byly provázeny nepřes-
ností a malou bojovností útoč-
ných hráčů. Tragický byl nástup 
Bíliny do druhého poločasu. Nej-
prve obrovská chyba, když Iljazi 

Celý turnaj se velice vydařil  
a děti i rodiče se velmi bavili.
Nejlepším střelcem se 14 góly 
se stal Viktor Holý z Černčic  
a nejlepším brankářem byl vy-
brán nakonec Jiří Stehlík z Hos-
tomic. V současné době probí-
hají tréninky mladší přípravky  
(r. 2012 a mladší) každé pondě-
lí a středu vždy od 17 hodin na 

Soustředění bylo náročné, celo-
denní - ráno v 7 hodin jsme se 
scházeli na zimním stadionu, 
nejdříve se šlo na led, pak ná-
sledovala svačina a po ní balet, 
suchá příprava, opět na led, pak 
zasloužený oběd a po něm ještě 
rychle na hodinu baletu a tance. 
Domů děvčata odcházela vždy 

Bílina k prvnímu soutěžnímu utkání zajela  
do Neštěmic a velké počáteční naděje po dobré  
přípravě bohužel nenaplnila.

V polovině srpna se na hřišti v Hostomicích konal  
Memoriál Václava Ziegera o putovní pohár mezi týmy 
mladších žáků. 

Děvčata si zkrátila prázdniny a vrátila na led  
v polovině srpna, aby se plně věnovala svému sportu.

ve středu pole namazal dvěma 
útočníkům domácích, kteří ne-
měli problém skórovat. Další dva 
góly padly během deseti minut 
a byly oba úplně stejné. Špatná 
obrana levé strany, rychlý průnik 
nebráněného křídla domácích 
a přesná přihrávka za stopéry . 
Dobře hrající Baran byl bez po-
moci zálohy často bezmocný. 
Stav 3:0 po 60 minutách byl 

hřišti v Hostomicích. Ostatní děti  
(r. 2006 až 2011) trénují každé úterý  
a čtvrtek od 17 hodin na hřišti  
v Hostomicích, kdy od září bu-
dou trénovat každé úterý od 17 
hodin v Ledvicích na hřišti. Po-
kud by měl kdokoli zájem začít 
sportovat, je u nás vítán. Jakéko-
li informace o klubu se dají zjistit 
na aktualizovaných stránkách 

až po 15 hodině. Klub začíná 
spolupracovat s novou učitelkou 
klasického tance, takže všechny 
děti mají moderní tanec, starší 
pak ještě i klasiku.
Od 1. září jsme zahájili hlavní se-
zónu, tréninky jsou 3 – 4x v týd-
nu, děvčata se připravují nejen 
na krasobruslení, které je naší 

téměř nehratelný. Přesto se Bí-
lina herně v poslední půlhodině 
zvedla. Přítomnost střídajících 
Žemby a Šoufka přinesla vyšší 
bojovnost i zkušenost a vedla ke 
snížení. V 64 .minutě se v poku-
tovém území uvolnil Tůma a sní-
žil. Domácí se zatáhli, ale Bílina 
byla tentokrát příliš nepřesná  
a zbrklé přihrávky často nena-
lezly adresáta. Stav se nezměnil 
a Bílina má úkol za týden pře-
svědčit doma o svých kvalitách 
v utkání s Roudnicí.            

Bohumír Mráz

FK Hostomice www.fk-hostomi-
ce.estranky.cz, telefonu 733 357 

hlavní činností, ale i na pohyb 
na suchu – klasický a moderní 
tanec, balet, gymnastika, trochu  
i atletika – to vše je oblíbenou  
a nedílnou součástí našeho 
sportu. Trénujeme celoročně 
s výjimkou července. Mrzí nás,  
že nemáme v současné době  
ve svém kruhu žádného chlap-
ce, máme pouze děvčata ve 
věku od 5 do 10 let, do svého 
středu bychom uvítali ještě 2 – 4 
děvčata či chlapce ve věku 4 – 6 
let. Přijďte se na nás podívat vždy  

Neštěmice – Bílina 3:1 (0:0)

Branky:
Wajshajtl 2, Lácha -Tůma

Sestava Bíliny:
Vondráček – Bečvařík, Brůna, 
Zavadil, Baran -Tirb, Pavlíček, 
Schüssmann, Iljazi – Tůma, Bá-
nom

Střídali:
Šoufek, Žemba, Bureš, Koubek, 
Kozler

156 či na facebooku.
Martin Vlček 

v pondělí nebo ve středu od 15 
– 16 hodin nebo dle rozpisu ledů 
na zimním stadionu.
Od října se jako každoročně roz-
jede vždy ve čtvrtek odpoledne 
další ročník Školičky bruslení 
pro širokou (neregistrovanou) 
veřejnost, ale po zkušenostech 
z minulých let pouze pro děti 
– začátečníky od 4 - 10 let, vý-
jimečně po dohodě s hlavní tre-
nérkou i starší.

M. Koberová

1. Černčice
2. Košťany
3. Junior Teplice
4. Modlany/Proboštov
5. Hostomice

6. Hrob
7. Rtyně nad Bílinou
8. Ohníč/Kostomlaty

Memoriál Václava Ziegera - výsledky
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Po delší pauze a komplikacemi 
spojenými s veškerými opatře-
ními z důvodu COVID-19 svítá  
v Bílině na lepší časy.
Od září 2020 opět bude znít 
pod korunami stromů na antuce  
v Tyršově zahradě mimo há-

klidně ho přiveďte na první tré-
nink, určitě ho neodmítneme.  
Do příštího roku věřím, že roz-
šíříme tréninky i pro starší žáky 
nebo kadety,“ dodala.
Pokud má Vaše dítě zájem roz-
víjet základní koordinaci pohy-
bu, bavit se s kamarády a užít  
i nějakou tu legraci s balónem, 
neváhejte s ním přijít ve spor-
tovním oblečení kdykoli během 
školního roku. Trénuje se kaž-
dé úterý a čtvrtek od 16.30 ho-
din. Je lepší ohlásit se předem 
prostřednictvím e-mailu volej-
balbilina@gmail.com, ale není  
to podmínkou. Volejbal je sport 
vhodný pro holčičky i kluky. 
„Malé děti nebudeme zpočátku 
vůbec přihlašovat do krajských 
či okresních přeborů. Potřebu-
jeme především, aby se nauči-
ly hýbat a mít radost z pohybu. 
Můžeme však slíbit účast na 
barevném minivolejbale nebo 
přátelských zápasech s oddíly  
v okolí,“ upřesnila Pavla 
Aubrechtová. „Tréninky přede-
vším pro malé děti povedeme 
zábavnou formou se zaměřením 
na míčové hry, určitě by rodiče 
neměli čekat, že v po sezóně 

zenkářského oddílu opět i vo-
lejbalový. „Začínáme prakticky 
od nuly,“ uvedla Eva Juščáková, 
jedna iniciátorek obnovy vo-
lejbalu v Bílině. „V náborovém 
letáku je sice uveden věk 5 až 
8 let, ale pokud je dítěti 9 i 10, 

budou mít doma vyprofilované-
ho šestiletého volejbalistu nebo 
volejbalistku.“
Nezbývá, než držet volejbalu  
v Bílině palce, aby se zase dostal 
pravidelně do sportovních rub-
rik tiskovin a aby SK Bílina měla 
základnu kvalitních hráčů nejen 
pro udržení Bílinské volejbalové 
ligy i pro budoucí generace. 

(red)

SK Bílina pořádá nábor do volejbalové školičky
Zlatá éra bílinského volejbalu je už nenávratně pryč, 
ale protože SK Bílina i nadále disponuje udržovanými 
kurty, byla by velká škoda nedat šanci malým, naděj-
ným sportovcům. 
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Pavla Aubrechtová

Váš otec je všestranný sporto-
vec, a tak se dá předpokládat, 
že během dětství jste měl ote-
vřené dveře do všech dostup-
ných sportů v Bílině. A že jich 
není málo. Proč jste si zvolil prá-
vě volejbal?

Rodiče hráli volejbal v rámci 
BVL a stejně tak i můj brácha. 
Měl jsem proto k volejbalu blíz-
ko a hnedka mě to chytlo. Záro-
veň jsem měl to štěstí, že byla  
v té době v Bílině možnost tré-
ninků i pro mladé, teprve začí-
nající volejbalisty.

Celkem snadno se dá na webu 
ČV dohledat vaše volejbalová 
kariéra, která datuje první regis-
traci v srpnu 2004 právě pod SK 
Bílina. Kdo vás tehdy trénoval  
a jaké máte na tu dobu vzpo-
mínky?

S volejbalem jsem začal vlast-
ně ještě dříve, už někdy v sedmi 
nebo v osmi letech. V té době 
jsme ale ještě trénovali dohro-
mady s holkama. Sešla se nás 
tam tehdy slušná základna vo-
lejbalových nadějí. Mou první 
trenérkou byla Gabča Hudáková 
a začátky byly spíše o celkovém 
rozvoji pohybových schopností  
i o postupném se seznamování 
s balonem a volejbalovými úde-
ry. Je pravda, že na tohle obdo-
bí vzpomínám moc rád. Poznal 
jsem tam tehdy mnoho kama-
rádů, se kterými se potkáváme 
dodnes.

Dostal jste se do extraligy,  
což je v ČR bezesporu velký 
úspěch. Vzpomínáte si na svůj 
první zápas před televizními ka-
merami? Jak to na vás působilo?

První rok v extralize jsem mno-
ho šancí nedostal, a když už 

jsem nastoupil, byl jsem hodně 
nervózní. Kamery v tom tedy 
nehrály žádnou zvláštní roli. Po 
pravdě TV zápasy nijak zvlášť 
neprožívám ani dnes. Akorát 
se před takovým utkáním radši 
oholím a zajdu si ke kadeřnici. :-)

Kam nejdále se vám povedlo  
s volejbalem vycestovat?

Byl jsem v Srbsku na Mistrovství 
Evropy vysokých škol. Největ-
ším zážitkem pro mě ale byla 
univerziáda v ruské Kazani. Je to 
srovnatelná akce s olympiádou, 
akorát na univerzitní úrovni.

Jak dlouho se podle vás dá hrát 
volejbal?

Nehledě na úroveň nepochybně 
celý život. Tak to mám v plánu i 
já.

Dokážete si sám sebe představit 
ve volejbalovém důchodu?

Už pár let kombinuji extraligu 
s prací na plný úvazek a těžko 
říct, jak dlouho ještě budu sta-
čit mladým klukům, kteří trénují 
dvoufázově každý den. Až jed-
nou extraligu opustím, určitě ale 
budu s volejbalem dál pokračo-
vat, akorát na nižší úrovni.

Má podle vás Bílina i v dnešní 
době potenciál vychovávat hrá-
če s ligovými parametry?

Proč by ne, i když snadný úkol to 
rozhodně není. Musí se k tomu 
vytvořit prostředí, kde bude mít 
mládež možnost trénovat mini-
málně dvakrát až třikrát týdně. 
Navíc je potřeba udělat trénin-
ky zábavnou formou, aby si vo-
lejbal děti oblíbily a chodily na 
něj rády. V dnešní době je také 
určitě těžké najít trenéry, kteří 
upřednostní trénování dětí před 
vlastním volným časem. A v ne-
poslední řadě se to neobejde 
bez velké podpory rodičů. Je 
velká škoda, že volejbal v Bílině 
prakticky skončil, byť historicky 
k našemu městu rozhodně patří.

Proč myslíte, že v Bílině není  
o volejbal v současné době ta-
kový zájem jako dříve, přestože 
se ještě nedávno BVL těšila zá-
jmu široké veřejnosti? Vždyť v 
minulosti hostila Tyršova zahra-
da dokonce i mnohá mezinárod-
ní utkání, například to s Kubou.

Ano, BVL měla v Bílině velkou 

tradici. Nemám dost informa-
cí, abych aktuální situaci nějak 
hodnotil, ale asi jako ve všem 
- je to o lidech. Musí se najít 
dostatek těch, kteří budou mít 
chuť pro volejbal v Bílině něco 
udělat. Chce to nadšence, ja-
kými v mých začátcích byli Gá-
bina Kalousová (Hudáková), Eva 
Bezoldová, můj brácha Jan Va-
choušek, Rosťa Říha, pan Patera 
a další.

Máte syna, vedete ho také  
ke sportu?

Matyáškovi jsou teprve dva roky, 
ale pravdou je, že už na něm 
tak od roka pozorujeme velký 
zájem o balóny všeho druhu. 
Vypozorovali jsme, že se o ně 
zajímá mnohem víc, než děti  
v jeho věku. Lhal bych, kdybych 
tvrdil, že mě to netěší. Hází, chy-
tá, kope a pomalu už začíná i  
s volejbalovým bagrem. S man-
želkou si samozřejmě přejeme, 
aby ho sport bavil a budeme ho 
k tomu vést. Jestli si ale v bu-
doucnu vybere volejbal nebo 
něco jiného, to už nechám na 
něm.

Jak často tedy trénujete při své 
stále ještě profi dráze volejba-
listy? Dá se to vůbec vtěsnat  
k pracovnímu i rodinnému životu?

Poslední čtyři sezony, kdy vo-
lejbal kombinuji s prací na full-
-time, mám volejbalové tréninky 
jen čtyřikrát týdně a k tomu se 
ještě snažím stíhat jednou až 
dvakrát týdně posilovnu. Každý 
den se snažím najít čas na prcka 
a manželku. Je to náročné, ale 
mě to takhle baví.

Jak se k tomu staví vaše man-
želka? Má pochopení pro čas 
strávený na hřišti?

Bez její tolerance by to asi ani 
nešlo. Mám to štěstí, že sama 
má volejbal dost ráda a je záro-
veň mým největším fanouškem. 
Vím, že ji ale mrzí, že například 
kvůli volejbalové sezoně nemů-
žeme jet na lyže do zahraničí, 
nebo si užít prodloužený well-
ness víkend.

Co byste popřál všem začínají-
cím volejbalistům?

Ať je volejbal baví a ať díky němu 
poznají super kamarády, stejně 
jako jsem to měl a mám já. A sa-
mozřejmě jim přeji i pevné zdra-
ví. Bez něj by to nešlo.

Stanislav Vachoušek: Musí se najít dostatek těch,  
kteří budou mít chuť pro volejbal v Bílině něco udělat
Stanislav Vachoušek je bezesporu současný nejlepší 
volejbalový odchovanec z Bíliny. Třebaže se dostal až 
do extraligy, je to srdcař, který nezapomíná, že první 
volejbalové krůčky zkoušel právě v Bílině na Tyršáku.
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 4. října
PO STOPÁCH 
MILOSLAVA STINGLA
Výstava o významném rodáku z 
Bíliny, o cestovateli, spisovateli 
Miloslavu Stinglovi.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
pátek 18. září, 9 hodin
DEN S ENERGIÍ
Dopolední program určen pro 
školy a školky – soutěže, poku-
sy, odměny. Odpoledne pro ši-
rokou veřejnost s doprovodným 
programem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
pondělí 21. září, 19 hodin
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Kuchařky Dolly Biddleová a Isa-
bel Lomaxová mají každá svou 
televizní kuchařskou show. Kaž-
dá se orientuje na jinou kuchyni 
− a příšerně na sebe žárlí.

čtvrtek 24. září, 9 a 10.30 hodin
ČERT A KÁČA
Kdo by neznal pohádkovou 
Káču, v českých pohádkách má 
mnoho podob, ale vždy je to 
řízná, rázovitá lidová postava.

neděle 27. září, 19 hodin
ZÁSKOK
Divadlo Járy Cimrmana, 
hra o nešťastné premiéře hry 
Vlasta

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

neděle 13. září, 15 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
NEJEN PRO SENIORY
K tanci a poslechu hraje Malá 
muzika z Chomutova

středy 23. a 30. září, 19 hodin
TANEČNÍ KURZ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Standardní a latinskoamerické 
tance pod vedením Petra Dufka

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
čtvrtek 10. září, 18 hodin
ŽENSKÁ POMSTA

pátek 11. září, 17 hodin
pátek 18. září, 20 hodin
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

pátek 11. září, 20 hodin
ŠARLATÁN

sobota 12. září, 17 hodin
DĚDA POSTRACH RODINY

sobota 12. září, 20 hodin
ŽENSKÁ POMSTA

neděle 13. září, 15 hodin
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

čtvrtek 17. září, 18 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

pátek 18. září, 17 hodin
ŽENSKÁ POMSTA

sobota 19. září, 17 hodin
NOVÍ MUTANTI

sobota 19. září, 20 hodin
TANET

neděle 20. září, 15 hodin
MÁŠA A MEDVĚD

čtvrtek 24. září, 18 hodin
sobota 26. září, 20 hodin
BÁBOVKA

pátek 25. září, 17 hodin
KINGSMAN: PRVNÍ MISE

pátek 25. září, 20 hodin
VYŠINUTÝ

sobota 26. září, 17 hodin
MULAN

GALERIE POD VĚŽÍ
do 30. září
ZAPOMENUTÁ NÁDRAŽÍ
dokumentární výstava

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
do 10. října
S KRUŠNOHOLKOU ZA VLKY
fotografická výstava

úterý 22. září, 16 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE 
LOVCI PEREL
sál v přízemí

KOSTOMLATY 
POD MILEŠOVKOU
sobota 12. září, 14 hodin
10. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ 
FESTIVAL
vystoupení několika folklorních 
souborů, soutěže, doprovodný 
program
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