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Strážníci zvýšili 
počet kontrol 
majitelů psů

Stavební práce 
v Radovesické ulici 
byly pozastavené    

HVĚZDOU LETOŠNÍCH 
SLAVNOSTÍ BYL RICHARD 
KRAJČO
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V základní škole začaly 
fungovat Technické kluby
V Základní škole Za Chlumem 
byly slavnostně uvedeny do 
provozu nové Technické kluby.

Děti přivítaly školní rok 
tancem a soutěžemi
V Domě dětí a mládeže si v 
září děti užily oslavu k zahájení 
školního roku. Připravené byly 
rukodělné dílničky, návštěvníci 
se seznámili se zájmovými 
kroužky.

Sochy do Pohádkového lesa 
vznikaly před zraky veřejnosti
Při řezbářském plenéru na 
Kyselce se zrodily desítky 
dřevěných soch, některé si 
mohli lidé koupit.

Střelci závodili o pohár 
ředitele
Sportovní střelecký klub Bílina 
uspořádal na střelnici 
v Nemocniční ulici první letošní 
závody. Jednalo se o Pohár 
ředitele Severočeských dolů.

Výbuch v muničním skladu 
v Bílině vyděsil občany
V úterý 15. září kolem 13. hodiny 
došlo v Chudeřicích v Bílině k 
výbuchu muničního skladu Policie 
ČR v areálu Speciálních staveb 
Most.

Stavební práce v Radovesické 
ulici jsou pozastavené
Práce na napojení komunikace od 
restaurace U Vraha k nové silnici 
do Kostomlat jsou v současné 
době přerušené.

Vedení města se sešlo se správci 
bytového fondu
V rámci projektu Bílina – bezpečné 
město se v září uskutečnila v 
pořadí již druhá koordinační 
schůzka zástupců města a 
městského úřadu se správci 
bytového fondu.

Den s energií přiblížil fyziku 
i chemii veřejnosti
Na Mírovém náměstí se v září 
konal Den s energií. Dopolední 
program byl určený pro děti z 
mateřských a základních škol.

Strážníci zvýšili počet kontrol 
majitelů psů
Strážníci v poslední době provádějí 
kontroly osob venčící psy častěji, 
než tomu bývalo v minulosti. 

Informace k podání žádosti 
o starobní důchod
Starobní důchod je jedním ze 
čtyř druhů důchodů českého 
důchodového systému. Odejít
do starobního důchodu je právo, 
nikoliv povinnost.

Výstava v galerii přinese tolik 
potřebný humor
Většina lidí si určitě pamatuje na 
humoristický časopis Dikobraz, 
v současné době vychází jeho 
obdoba Tapír.

Hvězdou letošních slavností byl 
Richard Krajčo
Při letošních Bílinských 
slavnostech - Dni horníků si 
lidé užili především odpolední 
a večerní koncerty, při nich totiž 
zcela zaplnili letní amfiteátr na 
Kyselce.
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Bílinský zpravodaj je do schránek distribuován zdarma.

Vážení čtenáři,

v říjnovém vydání  
se ohlédneme za kul-
turními, společenský-
mi i sportovními akce-
mi, které se uskutečnily  
v září. Bylo jich mnoho 
a uvítaly spousty ná-
vštěvníků. Největší akcí 
byly Bílinské slavnosti - 
Den horníků, lidé však 
v hojném počtu navští-

vili i řezbářský plenér na Kyselce nebo Den  
s energií na náměstí, i další. 
Koncem září se konala veřejná prezentace 
návrhů do participativního rozpočtu Tvoříme 
Bílinu. Pokud jste se projednání nezúčast-
nili, můžete si přehrát záznam na stránkách 
www.bilina.cz. Nyní probíhá hlasování pro-
střednictvím aplikace Mobilní Rozhlas. Klad-
né hlasy můžete dát dvěma návrhům, které 
se vám líbí, záporný hlas pak jednomu, který 
podpořit nechcete.
V tomto vydání zveme na akce, které se mají 
konat v říjnu. Je jich celkem dost, upozor-
ňujeme však, že přehled je aktuální k 5. říj-
nu. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu  
a dalším možným vládním opatřením si ko-
nání dané akce vždy ověřte u organizátora. 
Věříme však, že organizátoři udělají maxi-
mum pro to, aby se jejich akce konala, vždy  
s ohledem na zajištění všech bezpečnost-
ních a hygienických opatření.
Přeji příjemné čtení,

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
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Město Bílina

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

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

KULTURA

VZDĚLÁVÁNÍ

FOTOSTRANA

SPORT

PEJSEK K ADOPCI

14

15

16

20

Nexie
Nejspíše kříženec ohaře a border kolie, asi 
4 roky stará fena, váha při příjmu 26 kg,  
v kohoutku cca 58 cm, nalezenec, zlomené 
některé zuby. 
Nexie je krásná psí holka, která je k lidem 
velmi nedůvěřivá. Na vodítku je teprve 
začátečnice, na povely zatím nereaguje. 
Uvítá páníčka, který bude mít zkušenosti se 
psy a pozitivním přístupem, který jí dá výcvik 
a doplní mezery v socializaci. Ostatních psů 
si spíše nevšímá, pokud však zvažujete 
rozšířit vaši stávající smečku právě o Nexie, 
doražte do útulku i s vaším stávajícím psem 
či fenou. 
www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258
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ZPRAVODAJSTVÍ

Výbuch v muničním skladu v Bílině vyděsil obyvatele

Příprava tunelu v Bílině pokračuje, v současné době 
se hledá efektivnější varianta jeho využití

Pavlína Nevrlá

Největšímu výbuchu podle 
svědků předcházelo několik 
menších, již v tuto dobu za-
čali svědkové upozorňovat in-
tegrovaný záchranný systém.  
Po největším výbuchu začalo  
v místě hořet a do okolí se roz-
létly trosky. Na místo ihned vy-
jeli hasiči, kteří však z důvodu 
bezpečnosti mohli požár začít 
hasit až po několika desítkách 
minut. Silnice 1/13 byla ihned 
uzavřená ze směru od Tep-
lic i od Mostu a uzavřené byly  
i komunikace poblíž místa vý-

zkolaudován jako sklad trhavin 
pro potřeby soukromého sub-
jektu. Město nebylo účastníkem 
řízení, vše řešil pouze stavební 
úřad a jeho úředníci nemohou 
v takovém případě samosprá-
vu informovat. Kdy byl sklad 
pronajat pro potřeby Policie ČR  
a stal se z něj sklad muniční, vů-
bec město neví. To nyní chceme 
změnit,” popsala starostka Bíliny 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
Město Bílina společně se Sva-
zem měst a obcí podalo apel na 
Policejní prezidium Policie ČR, 
ministra vnitra a premiéra, aby 
byla města lépe informována 
v oblastech umisťování mu-
ničních skladů na jejich území  
či v jejich blízkosti.
Pro zajištění ochrany životů  
a zdraví občanů, životního pro-
středí, zvířat i majetku je stěžejní, 
aby vedení obcí těmito informa-
cemi disponovalo a mohlo tyto 
objekty zahrnout do svých kri-
zových plánů a počítat s nimi při 
přípravě na možné mimořádné 
události či krizové situace. 
V apelu je požadováno,  
aby s obcemi byla v této pro-
blematice zahájena a vedena 
odpovídající spolupráce, a to  
i vzhledem k tomu, že se v ně-

buchu. “Zajišťovali jsme uzavře-
ní komunikací až do 18. hodiny 
odpolední. Zhruba v 16 hodin 
jsme ve spolupráci s ostatními 
složkami IZS začali prohledá-
vat okolí místa výbuchu, zda se 
tam nenachází zbytky výbušnin. 
Žádné jsme nenalezli,” popsal 
František Krejčí z Městské poli-
cie Bílina.
Na místě zasahovali státní  
i dobrovolní hasiči, policie s py-
rotechniky a městská policie. 
Prvotní zprávy hovořily o mož-
nosti evakuace území do pěti 
set metrů, nakonec však byly 
evakuováni okolní areály a k plá-
nované evakuaci obyvatel části 
Teplického Předměstí nedošlo.
Při výbuchu naštěstí nebyl ni-
kdo zraněn, ale událost samot-
ná i následné bezpečnostní 
opatření velmi ovlivnila chod 
města a životy obyvatel. Vy-
vstaly otázky, proč veřejnost, 
záchranné složky i město sa-
motné nevěděly o tom, že se 
na jeho území muniční sklad 
nachází. “Sklad byl v roce 1999 

ŘSD ČR a město Bílina proto 
hledají cesty, jak projekt pro-
sadit. Hlavním problémem jsou 
vysoké náklady tunelového 
řešení, které se pak odrážejí  

Bylo spuštěno hlasování pro návrhy participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu 
Prostřednictvím Mobilního Rozhlasu bylo spuštěné hlasování pro návrhy představené v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu 
Tvoříme Bílinu. Lidé mohou udělit dva kladné hlasy a jeden záporný. Přehled návrhů je k dispozici v zářijovém Bílinském zpravodaji, na 
webových stránkách města www.bilina.cz a záznam z představení návrhů mohou lidé shlédnout na live.publicstream.cz. Hlasovat lidé mo-
hou do konce listopadu, realizované budou návrhy, které získají nejvyšší počet hlasů až do výše částky pro participativní rozpočet vyhraze-
né, tedy jeden milion korun. Vítězné návrhy budou realizované v průběhu příštího roku.                                                                                             (pn)

kterých obcích mohou stále 
nacházet objekty, o jejichž exis-
tenci nemají představitelé obcí 
žádné informace. Připravenost 
obcí je v obdobných situacích, 
jako se odehrála ve městě Bílina, 
pro předcházení fatálních ná-
sledků nesporně důležitá.
Kromě apelu podniklo město  
i další kroky. Například se usku-
tečnila schůzka vedení města 
s ředitelem Krajského ředitel-
ství policie Ústeckého kraje  
a s náměstkem ředitele krajské-
ho ředitelství. Z jednání vyplynu-
lo, že sklad munice bude z Bíliny 
přesunut na odlehlé místo, které 
nebude bezprostředně ohrožo-
vat zdraví a životy obyvatel. Do 
těchto prostor budou přesunuty 
zbytky munice ze skladu v Bílině 
a bude tam umístěna i případná 
další munice z obdobných skla-
dů na území kraje. 
Policisté okolí výbuchu prohle-
dávali i druhý den odpoledne, 
přesto stále nabádají veřejnost, 
aby při případném nálezu muni-
ce či jejích zbytků okamžitě vola-
li linku 112 nabo 158 a s nálezem 
nijak nemanipulovali.  
Proč k výbuchu došlo, v sou-
časné době vyšetřuje Generální 
inspekce bezpečnostních sborů.

v ekonomické efektivitě stavby. 
První koncept technicko-eko-
nomické studie vyšel předběž-
ně jako ekonomicky neefektivní. 

„Na základě výsledků doprav-
ního modelu jsme upravili ře-
šení mimoúrovňové křižovatky  
u lázní Kyselka tak, aby tunel 
využívala i doprava přijíždějí-
cí do Bíliny po silnici II/257 od 
Loun. Tím se předpokládaná in-
tenzita dopravy v tunelu zvýšila  
z 13 000 vozidel za den na při-
bližně 18 000 vozidel za den. 
Ani tak se ale zřejmě nedosta-
neme na úroveň, kdy by stavba 

ekonomicky vyšla,“ řekl na se-
tkání zástupců ŘSD ČR a města 
Bíliny Michal Vrabec z generál-
ního ředitelství ŘSD ČR. K prosa-
zení stavby, jakožto posledního 
možného řešení úpravy silnice 
I/13, proto bude potřeba dalších 
argumentů.
Vzhledem k současnému vede-
ní silnice I/13 převážně dvou-
pruhovým průtahem města se 
semafory a kruhovými objezdy, 
navíc v těsné blízkosti řeky Bíli-
ny, je argumentů více než dost. 

„Jsme připraveni aktuální tune-
lovou variantu prosadit. Důvodů 
je celá řada, ať už se jedná o 
kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, 
ochranu historického centra 
nebo i řeky Bíliny, která má v bu-
doucnu zásobovat jezera vznik-
lá na místech vytěžených lomů, 
které by měly sloužit po vý-

stavbě vodních elektráren jako 
energetický zdroj s kapacitou 
v rozmezí 1000 až 2000 me-
gawatt,“ vyjmenovala několik 
stěžejních argumentů starostka 
Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová. Záměr celého projektu by 
měla Centrální komise Minister-
stva dopravy řešit v listopadu 
tohoto roku.
Příprava tunelové varianty však 
nadále pokračuje. ŘSD ČR  
v rámci požadavků vyplývajících 
z dokumentace vlivu stavby na 
životní prostředí provádí prů-
zkum ovlivnění stavby na kra-
jinný ráz nebo migrační studie. 
Jedná se o dlouhodobé činnosti, 
které ve výsledku mohou celou 
přípravu projektu významně 
urychlit. 

(red)

V úterý 15. září kolem 13. hodiny došlo v Chudeři-
cích v Bílině k výbuchu muničního skladu Policie ČR  
v areálu Speciálních staveb Most.

Aktuálně řešený projekt, který počítá s vedením sil-
nice I/13 v tunelu pod částí Bíliny, je poslední možnou 
variantou, jak odstranit úzké hrdlo na jinak čtyřpru-
hové silnici mezi Teplicemi a Mostem.

Foto: agentura JV Press
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JSDH BÍLINA

MP BÍLINA

Strážníci zvýšili počet kontrol majitelů psů

Asistenti prevence kriminality dohlížejí v MHD

Vyhozené pneumatiky si musel muž naložit zpět

Strážníci v poslední době provádějí kontroly 
osob venčící psy častěji, než tomu bývalo v 
minulosti. Kontroly jsou zaměřeny na dodr-
žování hned několika pravidel či povinností 
osob, které mají psa na veřejném prostran-
ství pod kontrolou či dohledem. 
Prvním pravidlem, které vyplývá z obecně 
závazné vyhlášky města, je, že na veřejných 
prostranstvích v obci je možný pohyb psů 
pouze na vodítku a s náhubkem. Výjimkou 
jsou plochy určené pro volné venčení. I na 
těchto místech však platí povinnost mít psa 
opatřeného náhubkem. Seznam těchto míst 
včetně jejich vyznačení v mapě je součástí 
vyhlášky.
Dále tato vyhláška stanovuje, že pes musí 
být vybaven identifikační známkou.  Znám-
ku majitel psa obdrží po uhrazení poplatku 
ze psů, který také stanoví obecně závazná 
vyhláška. Obě obecně závazné vyhlášky 
jsou k dispozici na webových stránkách 
města v záložce Město Bílina - Obecně zá-
vazné vyhlášky a nařízení.
Strážníci si uvědomují, že v některých přípa-
dech, zejména u psů velmi malých plemen 
či  aktivních psů, může být umístění identifi-
kační známky na obojku psa poněkud pro-
blematické. Pokud tedy pes není opatřen 
platnou známkou na obojku, je pro případ 
kontroly vhodné mít při venčení známku s 
sebou nebo ji mít alespoň vyfocenou v mo-

S počátkem školního roku mohou obyvate-
lé Bíliny vídat asistenty prevence kriminality 
na přechodech v době ranní docházky dětí 
do škol či při dohledu před školami v době, 
kdy vyučování končí. 

Zbavit se nepotřebných pneumatik lze ně-
kolika legálními způsoby. Například jejich 
uložením ve sběrném dvoře nebo jejich od-
běru v pneuservisu při výměně za pneuma-
tiky nové. 
Bohužel ani jednu z legálních možností ne-
využil muž, který byl hlídkou MP Bílina při-
stižen přímo při tom, když se chtěl několika 
starých pneumatik zbavit způsobem, který 

Asistenti ráno a dopoledne také dohlížejí v 
exponovaných časech v autobusech MHD. 
Jejich dohled je primárně zaměřen na cho-
vání dětí v autobusech. V souvislosti s mo-
mentální povinností mít při cestování hro-

zákon označuje za přestupek. Strážníci si 
na noční směně při běžné hlídkové činnos-
ti všimli vozidla, jehož řidič právě vytahoval 
ze zavazadlového prostoru pneumatiky a 
odkládal je k bráně vjezdu na pozemek jis-
té firmy. Patrně byl zcela přesvědčen, že v 
noci ho nikdo neuvidí, a tak v klidu nasedl 
do vozidla a z místa odjížděl.  Daleko se ale 
nedostal. Po několika desítkách metrů jej 

bilním telefonu. Povinností, která majitelům 
psů vyplývá z veterinárního zákona, je mít 
psa opatřeného čipem, a to do tří měsíců 
věku, nejpozději však před přechodem k 
novému majiteli. Na kontroly této povinnosti 
se strážníci MP Bílina primárně nezaměřují, 
nicméně při kontrole psa z jakýchkoli jiných 
důvodů, kontrolu čipu zpravidla rovněž pro-
vedou.
Povinností, která však bývá nejčastěji poru-
šována, je povinnost na veřejném prostran-
ství uklízet po svém psovi exkrementy. Neo-
chotu osob, které psa venčí, uklízet po psovi 
exkrementy, mnohdy neodstraší ani riziko 
uložení vysoké pokuty. Bohužel pro udělení 
pokuty je nutno, aby strážníci přistihli dotyč-
ného „pejskaře“ přímo při tom, kdy exkre-
ment neuklidil. Pokud tomu tak není nebo 
pokud se nenajde svědek ochotný spolu-
pracovat, je pro strážníky šance na potres-
tání tohoto nežádoucího jednání mizivá. 
Strážníci vykonávají službu ve stejnokroji, a 
jsou tak již zdaleka identifikovatelní. Počet 
majitelů psů, kteří v jejich přítomnosti neu-
klidí po psovi exkrement, se tak v praxi rov-
ná téměř nule. Občané však mají možnost 
kdykoli přivolat hlídku MP a učinit svědectví 
na místě. Spolupráce veřejnosti se strážníky 
MP je tedy pro efektivní řešení tohoto pro-
blému nezbytná.                                           (mp)

madnou dopravou zakryté dýchací cesty, 
dohlížejí i na dodržování tohoto opatření. 

(mp)

hlídka MP zastavila. Muž se musel na místo 
vrátit a pneumatiky naložit zpět do vozidla. 
Poté strážníci jeho noční aktivitu „ocenili“ 
pokutou.
Otázkou zůstává, proč muž pneumatiky 
neodvezl v denní době do sběrného dvora, 
protože místo, kam je odložil, se od sběrné-
ho dvora nachází jen několik stovek metrů.

(mp)

V uplynulé době byla jednotka povolána k 
sedmi událostem. Jednalo se o jednu tech-
nickou pomoc - odstranění sršního hnízda, 
které bezprostředně ohrožovalo obyvatele 
města, a pět požárů. Dvakrát vyjeli k požáru 
pole, dvakrát hořelo v opuštěných objek-
tech v Bílině a v Měrunicích a poslední dvě 
události se týkaly požáru a následného vý-
buchu muničního skladu.
Mezitím se členové jednotky pilně věnovali 
odborné přípravě a praktickému výcviku a 

další hasič úspěšně složil zkoušky nositele 
dýchací techniky. V září jsme na Hornickém 
dni prezentovali náš sbor, kde si návštěvní-
ci mohli prohlédnout  techniku a různorodé 
vybavení jednotky, ale také se podívat na 
praktickou ukázku hašení požáru.
Od  11. září začali pracovat s dětmi a zřídili 
oddíl mladých hasičů, který se podle oče-
kávání ihned naplnil.

Miroslav Doležal, velitel JSDH Bílina
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Podzim v Bílině je 
ve znamení mnoha oprav 
chodníků

Stavební práce v Radovesické ulici byly pozastavené, 
cyklostezka čeká na kolaudaci

U mateřinky přibyla 
parkovací místa

ODBOR NEMOVITOSTÍ A INVESTICODBOR DOPRAVY

Před nástupem zimy pracuje odbor nemovitostí a investic mimo 
jiné na zlepšení stavu chodníků pro obyvatele města na Teplickém 
předměstí. V minulém měsíci nechalo město opravit schodiště na 
rohu ulic Studentská a Teplická. Od začátku září probíhá kompletní 
výměna povrchu chodníku za Domem dětí a mládeže, který spo-
juje ulice Studentskou a Teplickou a je spojnicí k autobusové za-
stávce v ulici Teplická. Spolu s ním byla zahájena oprava chodníku  
v horní části ulice Čsl. Armády naproti bývalé kotelně. 
Od října dostane nový asfaltový povrch chodník vedoucí za Ma-
teřskou školou Za Chlumem, který se tím napojí na již opravený 
chodník vedoucí z ulice Chlumská na Sídliště Za Chlumem. V závě-
ru stavební sezony budou opraveny chodníky ve vnitřní části Čap-
kovy ulice směřující k Mateřské škole Čapkova. S dalšími opravami 
chodníků bude město pokračovat v příštím roce.

Bc. Jana Dobošová

Důvodem pozastavení byl administrativní 
proces ministerstva financí, práce mohly po-
kračovat až po jeho ukončení. “Město Bílina 
je v tomto projektu stavebníkem, investo-
rem stavby je ministerstvo financí, které ho 
financuje z takzvaných patnácti ekomiliard. 
V průběhu prací bylo zjištěno, že mocnost 
povrchové vrstvy, která se měla vyfrézovat, 
je v některých místech silnější, než se před-
pokládalo v projektu. Proto bylo nutné tyto 
takzvané vícepráce zadministrovat,” vysvět-
lila starostka města Zuzana Schwarz Bařti-
pánová s tím, že město muselo počkat na 

Město Bílina ve spolupráci s odborem dopravy zajistilo v prostoru 
mezi objektem Mateřské školy Čapkova a bývalým objektem Julius 
Meinl dalších třináct parkovacích míst pro osobní motorová vozidla. 
Řidiči je již mohou využívat. V hledání dalších vhodných ploch pro par-
kování bude město i nadále pokračovat.                                                    (red)

Práce na napojení komunikace od restaurace U Vraha k nové silnici  
do Kostomlat nyní pokračují po dočasném přerušení. 

ukončení tohoto procesu.
Podle předpokladu se tedy stavební práce 
prodlouží zhruba do ledna příštího roku, zá-
leží však i na klimatických podmínkách přes 
zimu. Původní termín dokončení byl v listo-
padu. Po dobu uzavírky jako objízdná trasa 
slouží komunikace vedoucí ke garážím u pa-
sovky v Litoměřické ulici.
Na zprovoznění čeká také cyklostezka ve-
doucí podél komunikace do Kostomlat na 
Radovesické výsypce. “Z naší strany je cyk-
lostezka hotová. Došlo tam však k situaci, 
kdy nám ji v jednom úseku narušila jiná stav-

ba. Vzhledem k tomu, že v okolí probíhá více 
staveb různých investorů najednou, původní 
plán tyto práce časově sladil, aby na sebe 
navazovaly. V průběhu staveb však došlo k 
časovým posunům z různých důvodů, a tak 
výkopové práce narušily již hotový povrch 
cyklostezky. Nyní tedy musíme počkat, až 
investor dokončí svou stavbu a my necháme 
cyklostezku zkolaudovat,” popsala vedoucí 
odboru nemovitostí a investic Kateřina Ada-
menko. V současné době nelze odhadnout, 
kdy ke kolaudaci dojde. Ihned poté však 
bude cyklistům zpřístupněna.
O dalším vývoji obou staveb bude město 
Bílina aktuálně informovat přes aplikaci Mo-
bilní Rozhlas, na webových stránkách, face-
bookovém profilu či v Bílinském zpravodaji.

(pn)
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INFORMACE PRO PACIENTY PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 
PRO DOSPĚLÉ V HNSP

Informace k podání žádosti o starobní důchod

Seniorky si prohlédly 
jezero i hračky

Po prázdninách se senioři 
sešli v plném počtu

Kdo daroval roušky, 
může přijít na školení

Starobní důchod je jedním ze 
čtyř druhů důchodů českého 
důchodového systému (vedle 
důchodu invalidního, vdovského, 
vdoveckého a sirotčího). Odejít 
do starobního důchodu je právo, 
nikoliv povinnost.
Podmínky nároku na starobní 
důchod stanoví zákon o důcho-
dovém pojištění. Pro nárok na 
starobní důchod je třeba splnit 
dvě podmínky, a to dosáhnout 
stanoveného důchodového 
věku a získat potřebnou dobu 
důchodového pojištění. Před do-
sažením důchodového věku lze 
přiznat tzv. předčasný starobní 
důchod s tím, že je třeba získat 
potřebnou dobu důchodového 
pojištění jako při řádném odcho-
du do starobního důchodu. Při-

V září absolvovaly seniorky z 
Klubu důchodců II velmi vydaře-
ný výlet. Nejprve se zajely podí-
vat k nově napuštěnému jezeru 
Most a poté navštívily barokní 
zámek Valdštejnů v Litvínově, 
kde si prohlédly expozice hra-
ček dětí ze šlechtických rodin, 
dále hraběcí manufakturu na 
výrobu sukna a výstavu několika 

Klub důchodců I. v Aléské ulici 
byl sice přes letní prázdniny v 

Hornická nemocnice s poliklini-
kou nabízí všem dárcům roušek, 
kteří se podíleli na dostatečném 
zásobování v době nouzového 
stavu, aby se zúčastnili společně 
se zaměstnanci nemocnice ško-
lení první pomoci (kardiopulmo-
nální resuscitace - KPR). “Během 
nejhorších chvil koronavirové 
pandemie dobrovolníci ukázali, 
co umí, když  HNsP a městu Bí-
lina věnovali na tisíce podomác-
ku vyrobených roušek. Za to my, 
zdravotníci, nedokážeme nikdy 
dostatečně poděkovat. Nyní je 
řada na nás, abychom na oplátku 

Z preventivních důvodu se v ne-
mocnici měří teplota příchozím 
pacientům před vstupem do če-
kárny praktických lékařů. Měření 
trvá několik sekund, neobávejte 
se proto tvoření front.
Situace je v našem městě do-
posud příznivá, a proto chceme 

žádat nejdříve čtyři měsíce před 
požadovaným dnem přiznání 
důchodu. Později je to možné 
kdykoliv. U předčasného starob-
ního důchodu však platí, že jej 
nelze přiznat zpětně, ale nejdříve 
od data podání žádosti.

Potřebné doklady a tiskopisy

• doklad totožnosti, tj. občanský 
průkaz, případně cestovní pas či 
povolení k pobytu,

• doklady o době studia (popřípa-
dě učení),

• potvrzení školy o délce studia 
(pro nárok na důchod a jeho výši 
nemá přímý vliv stupeň dosaže-
ného vzdělání, ale délka doby 

znání předčasného starobního 
důchodu je nevratné a dochází 
k jeho krácení. Doba, o kterou 
se odchází do důchodu dříve, 
výši důchodu sníží (dojde k tzv. 
krácení). Tato srážka (krácení) za 
odchod do předčasného starob-
ního důchodu je trvalá.

Podání žádosti

Žádost o důchod podává sám 
občan, a to na OSSZ podle místa 
trvalého bydliště, osobně, pří-
padně je možné k tomuto úkonu 
zmocnit jinou osobu na základě 
udělené plné moci (nevyžadu-
je se její úřední ověření). Žádost  
s žadatelem sepíše odborník od-
dělení důchodového pojištění.  
O starobní důchod je možné po-

desítek originálně ozdobených 
vánočních stromečků. Ve výletu 
pokračovaly okolo přehrady Flá-
je, přes Krušné hory na Komá-
ří vížku, ze které se jim naskytl 
krásný výhled do širokého okolí.  
Po chutném obědě se spokoje-
né výletnice vrátily v odpoled-
ních hodinách domů.

Eva Drégrová
provozu, ale v plném počtu se 
sešli senioři a seniorky začát-
kem září na poprázdninovém 
zahajovacím tanečku. Ten byl 
spojen s vyhlášením jubilantů 
klubu. K tanci, zpěvu i poslechu 
jim zahrála Helča. Další akcí pro 
klienty klubu, byl dvoudenní po-
byt v Mladoticích. Někteří vyrazili 
s košíky na houby nebo na pro-
cházku po okolí. Cestou domů se 
zastavili na zámku Krásný Dvůr  
u Podbořan.               Eva Drégrová

ukázali to, v čem jsme dobří my,” 
pozvala jednatelka polikliniky 
Andrea Nováková.
Školení KPR obsahuje 45 minu-
tový výklad zkušených profesio-
nálů na téma první pomoci. Poté 
každý dostane možnost vyzkou-
šet si resuscitaci pod dozorem 
na umělé postavě a formou hry 
si vyzkouší správné chování při 
těžké dopravní nehodě. V přípa-
dě zájmu se pro více informací a 
možnosti se zúčastnit neváhejte 
obrátit na koordinátora školení 
na emailu novak@hnsp.cz.

předcházet případnému šíře-
ní nákazy. Prosíme vás, buďte 
ohleduplní k našim pacientům 
na LDN a sociálních lůžkách  
i k personálu a chraňte nás no-
šením roušek uvnitř nemocnice, 
dezinfekcí rukou a dodržováním 
odstupů.                                   HNsP

studia; proto je nutné předložit 
doklady, z nichž je tato skuteč-
nost patrná)

• doklady o době vojenské služby

• doklady prokazující výchovu 
dětí nebo péči o děti (rodné listy, 
rozsudky)

• doklady o dobách pojištění 
nebo náhradních dobách (např. 
doba evidence u úřadu práce, 
doba péče o osobu závislou na 
péči jiné osoby aj.), které nejsou 
uvedeny v informativním osob-
ním listu důchodového pojištění 
nebo o nichž je žadateli známo, 
že je ČSSZ nemá ve své evidenci

Iva Zábojníková
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BÍLINA - BEZPEČNÉ MĚSTO

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘADODBOR DOPRAVY

Vedení města se sešlo se správci bytového fondu

Ve městě porostou zcela nové druhy rostlin

Dopravci musí prokázat 
finanční způsobilost

Z ulic města zmizely 
vraky, zabíraly místo

Starostka města představila cel-
kem osm bodů programu jed-
nání, mezi nimiž byly například 
možnosti využití petičního zá-
kona a poskytnutí vzoru petice, 
možnost čerpání příspěvku na 
bydlení v režimu tzv. zvláštního 

slední řadě se probíralo téma 
bezpečnost, opatření na zvýšení 
bezpečnosti, které již město ze-
jména ve spolupráci s městskou 
policií realizovalo a které se v bu-
doucnu chystají. 
Z diskuze během jednání vzešly 
cenné informace pro všechny 
strany, které poslouží jako nástroj 
pro vlastníky bytových domů 
či jejich správce nebo vedení 
města při realizaci dalších kroků 
a podpory zvýšení pravomocí 
SVJ, majitelů bytového fondu či 

skou službou bylo vysazeno pět 
stromů včetně živého plotu.
Oproti tomu v pásu zeleně u bu-
dovy městského úřadu na Žiž-
kově náměstí byly po celé plo-
še vysazeny trvalky, například 
levandule, třapatky, saturejky, 
dobromysl či šalvěj.
Město Bílina tak pokračuje ve 
svém záměru - za každý pokáce-
ný strom minimálně jeden nový. 
Cílem veškerého snažení je, aby 
se město mohlo chlubit stro-
my, stromořadím, alejemi, parky  
i parčíky.

Ing. Helena Volfová

Městský úřad Bílina – obecní 
živnostenský úřad upozorňuje 
podnikatele provozující konce-
sovanou živnost s předmětem 
podnikání „Silniční motorová 
doprava – nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními souprava-
mi o největší povolené hmotnos-
ti přesahující 3,5 tuny, jsou-li ur-
čeny k přepravě zvířat nebo věcí“ 
nebo „Silniční motorová doprava 

- osobní provozovaná vozidly ur-
čenými pro přepravu více než 9 
osob včetně řidiče“ na povinnost 
prokázat dopravnímu úřadu v 
místě sídla finanční způsobilost 
podle zákona o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatelé velké dopravy 
mají podle výše uvedeného zá-

příjemce dávky pro SVJ, před-
stavení městem připravených 
pravidel pro oplocování byto-
vých domů, depistáže a kon-
troly odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví, stavebního úřadu 
v bytových domech a v nepo-

Během zimního období muselo 
město Bílina z bezpečnostních 
důvodů pokácet osm moruší v 
zahradě Domu dětí a mládeže, 
dřeviny byly již přestárlé a pro-
vozně velmi nebezpečné. Nyní 
jsou nahrazené devíti ozdobný-
mi sakurami, které byly doplně-
ny asi padesáti sazenicemi bob-
kovišní a dalšími trvalkami. Celý 
areál prochází revitalizací, navr-
ženy jsou okrasné dřeviny, kte-
ré se doposud na území města 
nevyskytovaly vůbec nebo jen v 
omezeném množství, například 
magnolie. Vysazeny jsou také 
lípy, habr obecný a další.
Také v areálu Domu s pečovatel-

správcovských organizací. Sou-
časná legislativa příliš aktuálním 
potřebám správcům bytových 
fondů a společenství vlastníků 
nenahrává, vedení města již v 
tomto směru podniklo kroky, a 
i do budoucna bude vyvíjet tlak 
na zákonodárce ČR. 
Přítomní se shodli, že tato setká-
ní jsou oboustranným přínosem 
a budou se konat minimálně jed-
nou ročně i v budoucnu. 

(red)

kona povinnost do 31. 7. 2020, 
resp. 31.8.2020 (pokud požádají 
o prodloužení termínu) předlo-
žit splnění finanční způsobilosti. 
Tento rok však z důvodu jarního 
období koronaviru došlo změ-
nou nařízení EU k prodloužení 
tohoto termínu (jen pro letoš-
ní rok) a dopravci budou moci 
předkládat žádost o finanční 
způsobilost dopravnímu úřadu 
do konce února 2021. 
Upozorňujeme provozovatele 
velké dopravy, pokud ještě fi-
nanční způsobilost dopravnímu 
úřadu neprokázali, aby tak učinili 
v nejbližším možném termínu.

Bc. Lenka Haišová
pracovník registrace

Koncem září proběhlo odtažení 
tří vozidel vykazujících zjevné 
známky vraku, které se nachá-
zely v ulici Fišerova, Sídliště Za 
Chlumem v blízkosti zdravotního 
střediska a poblíž komunikace 
ve směru na Chotějovice. 
Nejen, že vraky hyzdily veřejný 
prostor, ale také zbytečně za-
bíraly parkovací místa a na to 
dopláceli především obyvatelé 
města. 
Nejčastějším problémem po od-
tažení je, že správní orgán nedo-
káže zjistit, kdo je jejich majite-
lem, neboť se velmi často stává, 
že po prodeji vozidla prodávající 
nepřepíše vozidlo na nového 
vlastníka.

(red)

V rámci projektu Bílina – bezpečné město se v září 
uskutečnila v pořadí již druhá koordinační schůzka 
zástupců města a městského úřadu se správci bytové-
ho fondu a největšími majiteli bytového fondu v Bíli-
ně. 
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Den s energií přiblížil fyziku i chemii veřejnosti

Nová hra Life is skill láká děti k venkovním aktivitám

Na Mírovém náměstí se v září konal Den s energií.  
Dopolední program byl určený pro děti z mateřských 
a základních škol. 

Zábavnou formou se dozvěděly, jakto že se papírová spirála teplem 
roztočí, proč se mění barva tekutiny po smíchání s jinou, kde mají 
předměty své těžiště a mnoho dalších informací z oblasti chemie 

Děti z Bíliny se mohou zapojit 
do nové hry Life is skill. Ta láká 
hráče na nejrůznější místa - kul-
turní, sportovní, volnočasová a 
podobně. Když se hráč zúčastní 

a fyziky. Odměnou za soustředění u přednášek a pokusů jim byl 
vlastnoručně vyrobený papírový větrník nebo zábava na nafukovací 
atrakci a kolotoči.
Odpoledne se s chemií a fyzikou mohla přijít seznámit široká veřej-
nost. Akce vyvrcholila koncertem skupiny dětského punku Kašpárek 
v rohlíku. “Bohatý naučný program i ten doprovodný zábavný jsme 
mohli připravit díky spolupráci se Skupinou ČEZ,” dodala vedoucí 
Kulturního centra Bílina Martina Geletka Tuháčková.                        (pn)

dané aktivity, může si načíst bod. 
Na konci hry, která trvá vždy od 
září do srpna, budou vyhodno-
ceni hráči s nejvíce body a do-
stanou hodnotnou cenu. 

Zaregistrovat se do hry je mož-
né na stránkách www.lifeisskill.
cz. Přes sekci Moje hra vyplní 
dítě mezi 6 a 18 lety přihlašovací 
formulář, do kterého uvede zá-
kladní osobní údaje. Dále vyplní 
i kontakt na svého zákonného 
zástupce, u kterého musí uvést 
e-mail odlišný od prvního. Ná-
sledně na oba e-maily budou 
zaslány aktivační odkazy. Dítě 
přes odkaz aktivuje pomyslnou 
polovinu účtu. Zákonný zástup-
ce dítěte se z mailu dozví, jaké 
údaje dítě poskytlo, do čeho se 
hlásí a pak aktivuje druhou po-
lovinu. Nelze aktivovat účet jen 

jedním odkazem. Pokud rodič 
s přihlášením svého dítěte do 
projektu nesouhlasí, účet neak-
tivuje a veškeré údaje budou do 
sedmi dnů smazané. 
V Bílině a okolí se čipy nachá-
zejí ve Výstavní síni U Kostela, 
v městském divadle, v plavec-
ké hale, v zimním stadionu, na 
koupališti, minigolfu, v městské 
knihovně, galerii Pod Věží, v Po-
hádkovém lese a dále na turistic-
ké trase na Bořeň a na vyhlídce 
na Kyselce. Dále budou i na růz-
ných akcích města. Čipy si děti 
načtou prostřednictvím chytré-
ho telefonu.                               (pn)

OŽIVENÉ NÁMĚSTÍ

LIFE IS SKILL

Foto: Martina Aubrechtová, Pavlína Nevrlá
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Výstava v galerii přinese tolik potřebný humor

Roots & Blues festival oslaví patnácté výročí netradičně

Lada Hubáčková

Byl to právě humor, který v jis-
tých dobách zlehčoval náročné 
situace a dokázal držet národ 
nad vodou a hlavně brát věci 
pozitivněji. Doba se mění, ale 
stále se potřebujeme dívat na 
určité situace a společenské 
dění s nadsázkou. Právě o tom, 
je výstava v Galerii Pod Věží, 
kterou připravili současní mistři 
kresleného humoru Jiří Pirkl, Ka-
rel Urban, Josef Bílek a Václav 
Veverka. S jejich vtipy se může 
široká veřejnost seznámit v hu-
moristickém časopisu Tapír.
Jiří Pirkl o sobě moc nemluví, ale 
jeho názory se o to více projevu-
jí v jeho kresbách. Jeho vůbec 
první vtip byl otištěn v novinách 
v roce 1987. „V současné době 
žiji v Lounech. Mám rád kreslený 

Pořadatelé festivalu Pure Mu-
sic a KC Bílina připravili k výročí 
hned několik změn. Vzhledem 
k velkému počtu různých akcí a 
festivalů v letním období a také 
díky pandemii Covid-19 se festi-
val uskuteční s novou koncepcí 
v novém termínu a místě.
Festival se uskuteční 21. listopa-
du v kulturním domě Fontána v 
Bílině.
Festival zahájí v 18 hodin na 
malé scéně ve foyer slezský 
kytarista, zpěvák a písničkář 
Lubomír „Bužma“ Khýr, který 
prezentuje originální folk-blues 
v „prajzském“ dialektu. Jeho vy-
stoupení bude rozděleno do ně-

Provádíte z nevědomosti hlou-
posti? Přijďte se poučit do 
knihovny. Vyladíme slušné cho-
vání vašich nejmenších na maxi-
mum. 
Děti se pomocí čtených příběhů 
naučí základům chování ve spo-
lečenských situacích, které jsou 
přiměřené jejich věku a zkuše-
nostem. 
Dozvědí se, jak se chovat v ro-
dině, na ulici, ve školce, na ná-
vštěvě, u stolu, v divadle, v 
restauraci i v hotelu. Součástí 

Městská knihovna zve na setká-
ní s handicapovaným cestova-
telem Jakubem Greschlem. Při-
jmete-li pozvání na přednášku, 
získáte unikátní pohled na ob-
rovskou třítýdenní cestu, kterou 
podnikl kluk s handicapem, po 
západním pobřeží USA.
Cílem je ukázat lidem, studen-
tům i seniorům, nejen cestu po 
krásné destinaci, ale především 
cestu k motivaci, důležitosti 
vzdělání a cestu za své vlastní 
hranice. S kým se vydáte na ces-

humor, který reaguje na aktuál-
ní dění.“ Opravdu, koronavirová 
krize nenechala v klidu snad 
žádného humoristu. Stejně tak 
Josefa Bílka, který začínal tím, 
že ilustroval během základní vo-
jenské služby zápisníky mazáků. 
První kreslené vtipy začal publi-
kovat v roce 1991.
Karel Urban se kromě kresle-
ného humoru zabývá kresbami 
karikatur známých osobností. 
V současné době kreslí vtipy, 
které následně barevně počíta-
čově upravuje. Spolupracoval s 
komiksovým kreslířem Pavlem 
Patou Talašem.
Humorista a kreslíř Václav Ve-
verka se narodil v roce 1961, pár 
dní po letu prvního člověka do 
vesmíru, takže může být rád, že 
se nejmenuje Jurij nebo Gaga-
rin. „Od mládí do pětapadesáti 

kolika setů, vždy mezi koncerty 
na hlavní scéně.  Jedna z hvězd 
festivalu bude bezpochyby mi-
lánské duo Max & Veronica, kte-
ré hraje energické jazz-blues s 
prvky ragtimu a folku. Duo patří 
ke špičce na italské jazz blueso-
vé scéně a pravidelně vystupuje 
na evropských festivalech. 
Bude následovat vystoupení 
slovenského bluesmana, zpěvá-
ka, kytaristy a moderátora po-
řadu ČT Blues ze Staré Pekárny, 
Juraje Turteva. Jeho kapela Dura 
a blues club hraje převážně 
vlastní tvorbu. Kapelu doplňuje 
jeden z nejlepších harmonikářů 
v Evropě Erich Boboš Procház-

čtení bude, obyčejně neobyčej-
ná — eticky korektní, kreativní 
dílnička.

Akce se koná ve středu 14. října 
od 15.30 hodin v dětském oddě-
lení Městské knihovny Bílina. Je 
vhodná pro děti od 4 do 7 let a 
je zdarma.

Alena Hubáčková

tu za krásami NP USA? S cesto-
vatelem Jakubem Greschlem, 
kterému je 29 let, pochází z Ho-
lýšova na Plzeňsku.
Jakub se narodil se s dětskou 
mozkovou obrnou a pár let bo-
joval o to, aby ho nohy vůbec 
unesly. Sílu mu to však nevzalo, 
právě naopak. Toužil cestovat a 
plnit si své sny. A to se mu daří. 
Se svým mottem Nic Není Ne-
možné! procestoval přes 30 
zemí.
Akce se koná 3. listopadu.  (MěK)

let jsem v podstatě nedržel tuž-
ku, postupně se snažím, aby na 
mých obrázcích bylo něco roz-
poznat,“ říká s úsměvem kres-
líř, který zpočátku neholdoval 
černému humoru, ale později 

ka, který je stálým členem ka-
pel například Richarda Müllera, 
Jany Kirschner a dalších. Na ky-
taru zahraje uznávaný alterna-
tivní kytarista Ivan Tomovič.
Hlavní hvězdou 15. ročníku bude 
český písničkář a zpěvák Ivan 
Hlas a jeho trio, které doplňuje 
kytarový virtuóz Norbi Kovács a 
čelista Olin Nejezchleba.
Závěr festivalu bude patřit 
blues-rockové formaci WBand 
z moravské Strážnice. Kapela 
hraje energické blues s prvky 
rocku. 
Návštěvníci festivalu budou mít 
možnost ochutnat více druhů 
piv z Vinohradského pivovaru a 
také proběhne ochutnávka výji-
mečné skotské whisky od čes-
kého importéra palírny The Glen 
Allachie.
V rámci festivalu se také usku-

si k němu našel cestu. Výsta-
va kresleného humoru probíhá  
v Galerii Pod Věží do 30. října. 
Otevřeno je během provoz-
ní domy informačního centra. 
Vstup je zdarma.

teční výstava rezofonických ky-
tar české firmy Leewald guitars.
Festival se uskuteční i díky fi-
nanční podpoře města Bíliny. 
Více informací naleznete na 
webových stránkách: www.pu-
remusic.cz. Předprodej vstupe-
nek je v Informačním centru Bíli-
na a na stránkách: www.kcbilina.
cz a www.tickeportal.cz.

Tomáš Bobrovniczký

Program festivalu:
18:00 – 18:15 Bužma (CZ) foyer
18:15 – 19:15 Max & Veronica (IT)
19:15 – 19:30 Bužma (CZ) foyer
19:30 – 20:30 Dura a Blues 
club(CZ/SK)
20:30 – 20:45 Bužma (CZ) foyer
20:45 – 21:45 Ivan Hlas Trio (CZ/
SK)
21:45 – 22:00 Bužma (CZ) foyer
22:00 – 23:00 WBand (CZ/SK)

KD FONTÁNA

V KNIHOVNĚ SE DĚTI DOZVÍ, JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT JAKUB GRESCHL UKÁŽE CESTU PO AMERICKÉM POBŘEŽÍ

Většina lidí si pamatuje na humoristický časopis 
Dikobraz, v současné době vychází jeho obdoba Tapír.

Již po patnácté se v Bílině uskuteční mezinárodní 
Roots & Blues festival věnovaný především bluesové 
hudbě.
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Poznáváte události na dobových fotografiích? 
Pomozte s jejich identifikací do kroniky
Tyto fotografie jsou zcela bez popisu, jsou to zřejmě  
padesátá léta, tedy léta zakládání družstev, rozorávání 
mezí a podobně.
V archivu města Bíliny jsou stov-
ky starých fotografií pořizova-
ných ke kronikám z let 1945
– 1986. Tyto snímky byly v roce 
2018 utříděny, u některých se 
však nepodařilo určit, jaké udá-
losti nebo období jsou na foto-
grafiích zachycené. Rozhodli 
jsme se proto požádat čtenáře 
Bílinského zpravodaje a pamět-

níky o pomoc s identifikací těch-
to snímků a získání dalších infor-
mací. 
Pokud uveřejněné snímky po-
znáváte 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.                (red)

KRONIKA MĚSTA

STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA

1979 až 1987         

K 1. lednu 1979 mělo město 19 
482 obyvatel, 9 734 mužů a 9 
748 žen.
Leden začal třeskutými mrazy, 
teplota náhle klesla k - 20° C. Uhlí 
ve vagonech zamrzlo, chybělo 
elektrárnám a nastal nedosta-
tek elektrického proudu. Ihned 
se objevily problémy v dopravě, 
v zásobování obchodů, vypínalo 
se veřejné osvětlení, bylo ome-
zeno vysílání televize, byly vy-
hlášeny mimořádné prázdniny 

do 18 let, 4 hudební pořady, 14 
estrád, 3 koncerty kruhu přátel 
hudby, dva dětské karnevaly a 
tři plesy (divadelním představe-
ním opět předcházela hra - pás-
mo úsměvných scének v režii V. 
Kadeřábka).
V roce 1982, 1983 a 1984 se 
prudce zvýšil výjezd žáků škol 
do škol v přírodě, z okresu Tep-
lice to bylo 32 tisíc žáků. Vedení 
našeho města tehdy uspořádalo 
zájezdy za zdravým ovzduším, 
133 letních a 26 zimních. Celkem 
se jich zúčastnilo 6 300 osob.

ve školách (od 8. do 28. ledna), 
pracovní doba na pracovištích 
nevýrobní povahy se upravila. 
Koncem ledna se teplota vrátila 
do normální hodnoty.
Ve školách v přírodě se vystří-
dalo 70 % škol ze zdejší uhelné 
oblasti. 17. února se konal diva-
delní ples spojený s premiérou 
hry amatérského divadelního 
souboru „Smějeme se v V a W“ 
v režii V. Kadeřábka.
V roce 1980 se uvedlo 14 diva-
delních her pro děti, dvě pro 
dospělé, 9 diskoték pro mládež 

Kapacita zdejších hotelů a po-
skytovatelů ubytování činila 133 
lůžek (Praha, Koruna, U Lva, Vy-
hlídka, Bořeňská chata, koupa-
liště).
V roce 1986 měla Bílina 18 417 
obyvatel.
V červnu roku 1987 zde ukončilo 
činnost střední odborné učiliště 
oboru kuchař - číšník, které sídli-
lo v budově spolu s gymnáziem, 
které tím získalo nové prostory.  
Obě kina v tomto roce promítla 
1 308 filmů, které zhlédlo 84 711 
diváků.                   Mgr. Pavel Pátek
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Hvězdou letošních slavností byl Richard Krajčo, 
velkolepou show však převedl i Kapitán Demo 
Při letošních Bílinských slavnos-
tech - Dni horníků si lidé užili 
především odpolední a večerní 
koncerty, při nich totiž zcela zapl-
nili letní amfiteátr na Kyselce a vy-
tvořili neopakovatelnou atmosféru. 
Největší show předvedl v Bílině 
poprvé vystupující Kapitán Demo, 
plno však bylo i při vystoupení 

bohatý zábavný program pro ná-
vštěvníky každého věku. Děti si 
mohly u stánků Domu dětí a mlá-
deže Bílina vyrobit různé dárečky 
nebo si zazávodit na autodráze, 
také si vyzkoušely hašení požá-
ru díky jednotce dobrovolných 
hasičů, svezly se na koních nebo 
si užily jízdu na kolotočích. Také si 

Báry Basikové a hlediště doslova 
praskalo ve švech při koncertu Ri-
charda Krajča. 
Celé slavnosti začaly průvodem 
z náměstí na Kyselku, kterého se 
kromě vedení města a veřejnosti 
zúčastnila i velmi početná skupina 
sportovců z různých bílinských 
klubů. Na Kyselce byl připravený 

mohly zblízka prohlédnout různé 
druhy papoušků a mnoho dalšího. 
Na mládež a dospělé čekala bohatá 
hudební produkce hned na třech 
scénách, nejrůznější občerstvení či 
zajímavý let vrtulníkem nad měs-
tem i okolím. 

(pn)
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Při Bílinských slavnostech - Dni horníků byly oceněné osobnosti města.

Ocenění udělené radou města za dlouholetý přínos pro město:
Ing. Ivan Bílý, Ph.D. - práce s mládeží, sportovní rybáři
Mgr. Helena Pátková - učitelka
Zdeněk Šnor - tenis – in memoriam
Josef Ježek - divadelník
Dietmar Heller - 2. předseda spolku Heimatkreisverein Bilin

Ocenění tajemníka úřadu:
Yvona Bártová – za obětavou práci v době vyhlášení nouzového stavu 
v roce 2020
Věra Kodadová - za obětavou práci v době vyhlášení nouzového stavu 
v roce 2020

Ocenění jednatelky HNSP:
Jana Vašinová - zdravotní sestra, 41 let na chirurgii, výjimečná svou lid-
skostí a profesionalitou

Ocenění dětí a učitelů:
Tradiční výtvarná soutěž v tomto roce z důvodu koronakrize neproběh-
la. Společnost Severočeské doly přesto pro děti z bílinských základních 
škol zajistila zájezd, tentokrát do Muzea Škoda Auto Mladá Boleslav  
a zámek Brandýs nad Labem.
Po proběhlé prohlídce muzea a depozitu žáci vyplnili pracovní list.  
Dva nejúspěšnější a s nimi paní učitelky jako poděkování za jejich práci 
obdrželi při slavnostním zahájení také malý dárek.
Učitelky - Bc. Nikola Havlíčková, Ludmila Bezoldová.

Foto: Martina Aubrechtová, Pavlína Nevrlá
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SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZA CHLUMEM 

V Bílině závodili sportovci
dvou Euroregionů

V základní škole začaly 
fungovat Technické kluby

Na sto dvacet mladých spor-
tovců se v Bílině sešlo při 5. roč-
níku Sportovních her mládeže 
Euroregionu Elbe/Labe a Euro-
regionu Krušnohoří/Erzgebirge. 
Utkali se ve fotbale na fotba-
lovém stadionu, ve volejbale  
v Zelené hale a v atletických 
disciplínách na atletickém sta-
dionu. “S přípravami jsme za-
čali již v únoru, kvůli pandemii 
koronaviru jsme se pak velmi 
obávali toho, zda se hry vů-
bec uskuteční. Nakonec se to 

V Základní škole Za Chlumem 
byly slavnostně uvedeny do 
provozu nové Technické kluby. 
V rámci projektu IKAP 2 byly 
zrekonstruovány učebny dílen 
a robotiky, ve kterých se budou 
vzdělávat v technické oblasti 
nejen žáci školy, ale i účastníci 
zájmových kroužků. 
Aktivity Technických klubů bu-
dou probíhat ve třech oblas-
tech – polytechnika, robotika a 
logika. Žáci se mohou těšit na 
práci se dřevem, výtvarné dílny, 

však podařilo a jsme velmi rádi,  
že se hry mohly konat,” uvedl 
organizátor her Vladimír Lipský
Sportovce přivítal hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bube-
níček a starostka města Bílina 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Ve fotbalu i atletice měl nejlep-
ší sportovce tým Erzgebirge, ve 
volejbalu zvítězil tým Krušno-
hoří. Celkovým vítězem soutěže 
se stal Euroregion Krušnohoří/
Erzgebirge. 

(pn)

hry s ozoboty a beeboty a mno-
ho dalšího. 
Při zářijovém Dni otevřených 
dveří si malí i velcí mohli vyro-
bit korálkové náramky a šperky 
z pryskyřice, zatloukat hřebíky, 
plést ozdobná peříčka, tvořit 
placky, vyzkoušet si virtuál-
ní realitu v 3D brýlích, napro-
gramovat si vlastního ozobota 
nebo si prohlédnout, co všech-
no se dá postavit ze stavebnice. 

(red)
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ZŠ ZA CHLUMEM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

MŠ SÍBOVA

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Žáci si zpestřili výuku poznávacím výletem

Děti přivítaly školní rok 
tancem a soutěžemi 

Předškoláci jsou rádi venku

Město poděkovalo učitelům 
za odpovědnou práci

Nástup do školy po letošních 
prázdninách byl pro většinu 
žáků i učitelů složitý. Vrace-
li jsme se do škol plni obav a 
nejistoty. Bylo důležité znovu 
přivyknout běžnému režimu, 
navázat staronové vztahy s 
učiteli a spolužáky. S adaptací 
a podporou vztahů ve třídě 7.C 
nám pomohla nečekaná nabíd-
ka Severočeských dolů vyrazit 
za poznáním. „Máme-li se jako 
kolektiv stmelovat, mnohem 
lépe nám to půjde na výletě“, 
rozhodla se v 7.C většina dětí. 
Přidala se k nim i část žáků z 
9.B.
A tak jsme první týden školy 
zakončili jednodenním pozná-
vacím zájezdem do Mladé Bo-
leslavi a Brandýsa nad Labem.
Program byl bohatý, čekala nás 
návštěva boleslavského Muzea 
Škoda i jeho depozitáře pro-
totypů s průvodcem, po obě-
dě jsme se měli přesunout do 

V Domě dětí a mládeže si v 
září děti užily oslavu k zahájení 
školního roku. Připravené byly 
rukodělné dílničky, návštěvní-
ci se seznámili se zájmovými 
kroužky, které zařízení nabí-
zí pro letošní školní rok. Také 
si mohli prohlédnout budovu 
domu dětí, zatančit si a zazpí-

Každý rok město Bílina oceňu-
je několik pedagogů za mimo-
řádně náročnou a odpovědnou 
práci, kterou vykonávají. Oce-
nění je vždy předáno v březnu, 
u příležitosti svátku Dne učitelů, 
který má v naší zemi dlouhou 
tradici. Je to výročí narození 
jedné z největších evropských 
osobností své doby, Jana 
Ámose Komenského.
Tak jako spousta dalších akcí, 
byla z důvodu koronaviru pře-
sunuta i tato. Vedení města ře-
ditelkám školských zařízení a 
oceněným pedagogům podě-
kovalo a předalo malý dárek v 
září.                                          (red)

zámku v Brandýse nad Labem. 
Celý výlet byl hrazen Severo-
českými doly.
Páteční ráno už jsme netrpělivě 
na Mírovém náměstí vyhlíže-
li autobus. Doprovázela nás i 
paní učitelka Havlíčková. Všich-
ni jsme se dostavili včas a v pl-
ném počtu.
Ani přísná hygienická opatření, 
která jsme museli dodržovat, 
nám požitek z naší poznávací 
cesty nekazila. Aby ne, když 
hodný pan Vrba zároveň s mě-
řením teploty všem účastníkům 
ještě před nástupem do auto-
busu vtiskl do ruky sladkou od-
měnu.
Cesta plynula hladce a za chvil-
ku už jsme se hrnuli z autobusu 
na prohlídku expozice do Mu-
zea Škoda. Průvodkyně rozda-
la žákům pracovní listy, které 
vyplňovali během prohlídky a 
velice trpělivě odpovídala na 
jejich všetečné dotazy. Dozvě-

vat s Michalem Davidem revi-
val, svézt se mašinkou nebo si 
pochutnat na cukrové vatě. Pro 
malé i velké bylo připravené 
také kouzelnické vystoupení 
a kdo chtěl, mohl si své tělo 
ozdobit nejrůznějšími motivy 
dočasného tetování.

(pn)

Ve školce jsme velká parta ka-
marádů, na kterou se každý den 
těšíme. Hrajeme si, zpíváme, 
nudu tady neznáme. Neleníme 
a slunečného počasí využívá-
me k hrám, k poznávání okolí a 
přírody. Na čerstvém vzduchu 
je nám nejlépe.

Jiřina Ondráková

V letošním roce byli oceněni 
tito pedagogové:

Mgr. Ingrid Šlajchrtová, učitelka 
ZŠ Aléská
Mgr. Jana Libovická, učitelka ZŠ 
Lidická
Mgr. Milena Maryšková, zástup-
ce ředitelky ZŠ Za Chlumem
Mgr. Darina Cabálková, učitelka 
Podkrušnohorského gymnázia
Bc. Lenka Buziová, učitelka MŠ 
Čapkova
Marcela Bečáková, učitelka MŠ 
Síbova
Bc. Petra Latzelová, učitelka 
MŠ Švabinského.

děli jsme se, jak vůbec naše 
věhlasná automobilka vznikla, 
jak těžké byly začátky obou 
zakladatelů nebo kolik vlastně 
stál tehdejší motocykl či vůz.
Když jsme se dosyta vynadívali 
na vystavené modely, přesunu-
li jsme se do depozitáře. V něm 
je uložen mimo jiné například i 
slavný upír z Feratu, ve kterém 
se počátkem devadesátých let 
proháněla Dagmar Veškrnová.
Zmoženi jsme se v poledne 
přesunuli na oběd do stylo-
vé restaurace Václav Klement, 
která je vedle Muzea. Po-
obědvat v bývalé tovární hale 
automobilky Laurin a Klement 
byl nevšední zážitek. Tím byla 
ovšem i rychlost, s jakou hlado-
ví výletníci spořádali oběd.
Pak už nás čekal další přesun, 
tentokrát do Brandýsa. Děti si 
po cestě autobusem krátce 
odpočinuly a už nás vítala dal-
ší milá průvodkyně. Vzhledem 

k tomu, že výklad o zámecké 
historii přizpůsobila věku svých 
posluchačů, nikdo se nenudil a 
všichni jsme se dozvěděli mno-
ho zajímavého.
Vraceli jsme se domů navečer, 
unaveni a plni zážitků.
Celým krásným dnem nás pro-
vázel pan Vrba, pečoval o nás 
a staral se, aby nám nic nechy-
bělo. Jeho také čekal nelehký 
úkol. Vyhodnocení pracovních 
listů našich žáčků, což jsme mu 
s paní učitelkou s radostí pře-
nechaly.
Následující den pak dva žáci 7.C 
při slavnostním zahájení Dne 
horníků na bílinské Kyselce 
převzali z rukou pana generál-
ního ředitele Severočeských 
dolů Iva Pěgřímka ceny za nej-
lépe vyplněné pracovní listy.

Ludmila Bezoldová



16 10 /  XXX /  16.  ř í j naBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

FOTOSTRANA

Sochy do Pohádkového lesa vznikaly 
před zraky veřejnosti

Při řezbářském plenéru na Kyselce se zrodily desítky dřevěných soch, některé si mohli lidé koupit

Foto: Pavlína Nevrlá
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Děti předvedly trenérům své pohybové dovednosti

Netradiční hry si užili nejen senioři

Během zářijového dopoledne 
spolupracovali trenéři Jiří Pospíšil 
a Martin Vlček z FK Hostomice se 
Základní školou Čestmíra Císaře 
v Hostomicích, kdy se zúčastnili 
během tří vyučovacích hodin v 
1., 2. a 3. třídách tělesné výchovy. 
Děti s koordinací těla a myšlení při 
různých pohybových aktivitách 
ukazovaly své dovednosti.
Později se na hřišti v Hostomicích 
konal turnaj pro kategorii U13 - r. 
2008 a mladší pod názvem On-
drášovka Cup pohár mládeže 
FAČR 2020/2021, kdy první dva 
týmy postupují do dalšího kola.

Poslední prázdninovou sobotu si 
návštěvníci Ohníče užili akci Nejen 
seniorské hry - netradiční hry pro 
všechny. Účastníci si mohli vy-
zkoušet netradiční sporty, jako je 
třeba Möllky, Petanque,Woodball 
nebo Kubb. Již třetí rok se bojuje v 
turnaji dvojic o putovní pohár sta-

Výsledky:
1. Junior Chomutov
2. Junior Teplice
3. Srbice
4. Ervěnice – Jirkov
5. Hostomice
6. Modlany

Pro fotbalové fanoušky byly k 
odehrání na hřišti v Hostomicích 
domluveny po vzájemné spolu-
práci s FK Teplice některé ligové 
zápasy z 1. ligy dorostenek WU 
18: neděle 4.10.2020 od 13:00 
hod. zápas FK Teplice vs. FC Vik-
toria Plzeň

rostky obce ve hře Kubb. V letoš-
ním ročníku bylo přihlášeno zatím 
nejvíce dvojic, takže konkurence 
byla veliká. Zúčastnili se dvojice 
nejen z Ohníče, ale i z okolí, proto-
že akce se konala ve spolupráci s 
Regionálním centrem Sportu pro 
všechny Teplice a Krajskou asoci-

sobota 17.10.2020 od 13:00 hod. 
zápas FK Teplice vs. FK Pardubice
Dále byly domluveny z 1. ligy star-
ších žákyň WU 15 zápasy:
sobota 26.9.2020 od 11:00 hod. 
zápas FK Teplice vs. TJ Sokol Tře-
beš
sobota 17.10.2020 od 11:00 hod. 
zápas FK Teplice vs. FC Hradec 
Králové
středa 28.10.2020 od 10:00 hod. 
zápas FK Teplice vs. FC Slovan 
Liberec

Martin Vlček

ací sportu pro všechny. Na všech 
třech medailových místech se 
umístili Ohníčtí, ale není důležité 
kdo byl na jakém místě. Důležité 
je, že jsme si odpoledne užili ve 
skvělé náladě.

Lenka Brandtnerová

XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

severní Čechy | R-SEVER 
88.8 FM | 103.1 FM

Talk  show!

INZERCE
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SPOLEČNOST

REALITNÍ PORADENSTVÍ

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Mezi dědickou smlouvou a závětí je rozdíl
Dědická smlouva a závěť patří mezi pořízení pro pří-
pad smrti. Tyto instituty najdeme upraveny v občan-
ském zákoníku. 

Pomoc poraněným 
zvířatům

Dnes se s vámi podělím místo 
procházky o jeden příběh. Pro 
někoho banalita, někoho třeba 
vezme za srdíčko.
Večer jdu proběhnout pejska 
a ten se divně chová u malinké 
hromádečky na chladné zemi. 
Myslela jsem, že je to spadlý lís-

tek, ale ono se to hýbe. Odvolám 
psa a posvítím baterkou na ten 
malinký živý objekt. Ve světle 
se objeví jiskřivá mrňavá očička, 
zubatá tlamička, větší ouška a 
hedvábná křidélka. Byl to malin-
ký netopýrek.
Vím, že nemáme sahat na ne-
známá zvířata, ale nechali byste 
bezbranné zvířátko umřít a ne-
pomoci? Já to nedokážu. Opa-
trně jsem vzala ten sotva gram 
vážící uzlíček do dlaní, donesla 
domů, zkontrolovala, zda není 
netopýrek polámaný a dala mu 
napít čisté vody. V teple a po 
požití vody pomalounku oží-
val, i křidélka roztáhl a snažil 
se popoletět. Vystlala jsem mu 
tedy krabici zmuchlanými pa-
pírovými ubrousky a nechala  

ho na balkoně, z výšky třeba od-
letí. Jaké bylo mé překvapení,  
když po chvíli vidím, jak se jako 
malý mimozemšťánek plazí po 
koberci v obýváku. Jeho slabé 
tělíčko muselo zdolat větračku 
okna a pár metrů po bytě, až se 
dostal až ke mně.
Zaopatřila jsem nebožátko, 
zavřela do krabice a nechala  
v teple. Našla jsem si kontakt 
na záchrannou stanici pro vol-
ně žijící zvířata a ráno žhavím 
telefon. Pro to malinkaté zvířát-
ko ze záchranné stanice přijel 
po chvíli velice ochotný pan, 
přendal netopýrka do přepravky  
a tu přidal k dalším již obsaze-
ným přepravkám. V autě vezl 
ježečka, sovu pálenou a spěchal 
dále po severu Čech pro pora-

něnou labuť a další nahlášená 
ubožátka. O to větší radost jsem 
měla, když jsem ze záchranné 
stanice u Litoměřic druhý den 
slyšela, že netopýrek je v pořád-
ku a odletěl.
Lidé, pomáhejte také zvířátkům. 
Budou se ukládat k zimnímu 
spánku ježci, netopýři, můžete 
najít ptáky, co nestíhají včas od-
letět do teplých krajin, můžete 
najít sražená zvířátka u silnic, 
dravé ptáky u elektrického ve-
dení.                        Jitka Brejníková

Kontakt na záchrannou stanici:
denně mezi 8. a 20. hodinou
tel.: 774 155 155  
www.zvirevnouzi.cz 
www.zsfalco.cz

Každý z výše zmíněných institutů 
má své výhody a nevýhody. Co 
má větší právní sílu? Jaký doku-
ment vám zajistí lepší postavení?

Dědická smlouva
Dědická smlouva je dědickým 
titulem nejvyšší právní síly. Zna-
mená to tedy, že bude mít vždy 
přednost před závětí i samotnou 
zákonnou posloupností. 
Jde o dvoustranné právní jed-
nání, kterým zůstavitel povolává 
druhou smluvní stranu za dědice 
a druhá strana to přijímá. Je tedy 
založena na vůli obou zúčastně-
ných stran se touto smlouvou za-
vázat. Z toho plyne i skutečnost, 
že změna nebo zrušení dědické 
smlouvy vyžaduje souhlas obou 
smluvních stran (tzn. zůstavitele i 
povolaného dědice).
Platně uzavřená dědická smlou-
va dává povolanému dědicovi 
vysokou jistotu, že dojde k dědě-

ní podle této smlouvy, avšak sa-
motného zůstavitele neomezuje 
v nakládání s majetkem (může 
majetek na někoho převést nebo 
ho dokonce i prodat). Zákon také 
stanovuje, že zůstavitel nemůže 
dědickou smlouvu pořídit o celé 
pozůstalosti. Smlouva může být 
pořízena jen o ¾ pozůstalosti. To 
však zůstaviteli nebrání, aby o 
zbylé ¼ nepořídil závěť.
Nemusíte mít ani strach z dědic-
ké daně. Ta byla totiž již poměr-
ně dávno zrušena. Nicméně je 
třeba brát v potaz skutečnost, že 
dědictví je určitý příjem, teoretic-
ky by tedy spadalo pod daně z 
příjmu. Dědici jsou však od této 
daně osvobozeni, v praxi tedy 
není třeba platit žádnou daň.
Zákon vyžaduje pro uzavření 
dědické smlouvy formu veřejné 
listiny, a to zpravidla notářského 
zápisu. Pokud tato forma nebude 
respektována, bude se na tako-
vou smlouvu nahlížet jako na zá-
věť, což v důsledku znamená, že 
přijde o své privilegované posta-
vení mezi pořízeními pro případ 
smrti. Podmínky jsou kladeny 
jednak na samotného zůstavite-
le, ale také na dědice. Dědickou 
smlouvu totiž může uzavřít jen 
zletilý zůstavitel, který je plně 
svéprávný. Co se týče dědice, 
tam je omezení poněkud menší, 
protože dědickou smlouvu může 
uzavřít kdokoliv, kdo je obecně 
způsobilý k právnímu jednání. 
Zákon také vyžaduje fyzickou 
přítomnost obou stran. Neza-
pomeňte při sepisování přesně 

označit strany smlouvy (kdo je 
zůstavitel a kdo dědic) a stejně 
tak i majetek, kterého se smlou-
va bude týkat.

Závěť
Závěť je dědickým titulem druhé 
nejvyšší právní síly (za dědickou 
smlouvou). Znamená to tedy, že 
nejprve se dědí podle smlou-
vy a zbytek potom podle závěti. 
V případě, že dědická smlouva 
neexistuje, dědí se rovnou podle 
závěti. Nevýhodou je, že závěť je 
jen jednostranné právní jednání. 
Jinými slovy může být změněna 
bez vědomí dědiců. V dědickém 
řízení vás tedy může překvapit 
situace, kdy zůstavitel před svou 
smrtí sepsal novou závěť, o kte-
ré se můžete dozvědět až z úst 
notáře.
V závěti může zůstavitel uvést 
přesně podmínky, za kterých 
kdo a co bude dědit. Lze stano-
vit například věk dědice, událost, 
při které bude dědit nebo pod-
mínku. Je třeba si dát pozor, aby 
tyto podmínky nebyly zjevně ši-
kanózní. Nemůžete třeba dědici 
stanovit, aby se oženil s danou 
osobou, když víte, že se v sou-
časné době nesnáší. V závěti pak 
lze stanovit, kdo dědictví bude 
spravovat až do konce dědické-
ho řízení.
Oproti dědické smlouvě lze po-
řídit závěť pro celou pozůstalost. 
Vždy je ale třeba myslet na ne-
pominutelné dědice.
Zákon u závěti nevyžaduje nut-
ně formu veřejné listiny, ale roz-
hodně ji doporučujeme. Závěť ve 
formě veřejné listiny vyhotovená 
u notáře se hůře zpochybňuje. 
Rozhodnete-li se pro formu sou-
kromé listiny, máte dvě možnosti:
Pořídit závěť se svědky – nemusí 

být psána vlastní rukou, ale musí 
být vlastnoručně podepsána a 
před dvěma svědky musí být ná-
sledně prohlášeno, že se jedná o 
vaši poslední vůli, nesmí chybět 
ani podpisy obou svědků
Pořídit závěť bez svědků – musí 
být psána vlastní rukou a vlast-
noručně podepsána
Zůstavitel, který pořizuje závěť 
by měl být plně svéprávný a do-
vršit věku alespoň 15 let. Je-li zů-
stavitel mladší 15 let je třeba sou-
hlas zákonného zástupce nebo 
forma veřejné listiny. Pokud je 
někdo omezený ve svéprávnosti, 
může závěť uzavřít jen ve formě 
veřejné listiny.
Zákon za určitých podmínek 
umožňuje uzavřít závěť i v úst-
ní formě (privilegovaná forma). 
Nutno však podotknout, že jde o 
dost specifické situace a obec-
ně je tedy vyžadována forma 
písemná. Ústně lze závěť pořídit 
v případě mimořádné události, 
a to před třemi svědky (za před-
pokladu, že po zůstaviteli nelze 
rozumně požadovat jinou formu). 
Půjde např. o situace přírodních 
katastrof, bezprostředního ohro-
žení života apod.
Nepominutelný dědic má v dě-
dickém právu privilegované po-
stavení. Nepominutelnými dědi-
ci jsou potomci zůstavitele (popř. 
potomci těchto potomků). Pokud 
je zůstavitel nevydědil nebo se 
dědictví nezřekli, je třeba s nimi 
počítat. Mají totiž nárok na po-
měrnou část dědictví. U nezle-
tilých dětí jde o ¾ zákonného 
dědického podílu a u dospělých 
pak o ¼ dědického podílu.

Michal Novák, RE/MAX Synergy
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PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bezplatná právní poradna se 
bude konat 21. října 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 

V říjnu bude ve městě provede-
na plošná deratizace zelených 
ploch na hubení hlodavců, pře-
devším potkanů obecných. Tito 
hlodavci v našich klimatických 
podmínkách mohou být pro člo-
věka zdrojem některých infekcí, 
například leptospirózy, salmo-
nelózy či tularémie.
Deratizace bude prováděna 
mechanickým nebo chemic-
kým způsobem. Mechanický 
způsob spočívá v realizaci růz-
ných preventivních opatření s 
cílem ztížit hlodavcům možnost 
obživy, hnízdění a rozmnožová-

právech, povinnostech a mož-
nostech dalšího postupu.     (red)

Termíny právní poradny do kon-
ce roku 2020: 

středa 21. října 
středa 25. listopadu 
středa 16. prosince 

vždy od 15 do 16 hodin

ní. V praxi to znamená zejména 
pečlivé odstraňování odpadků, 
udržování pořádku a čistoty ale 
i zabudování kovových sítí, mříží, 
oplechování dveří. Represívní-
mi prostředky jsou různé pasti  
s návnadami.
Chemický způsob spočívá v kla-
dení nástrah jedů.
Pomoci omezit výskyt hlodavců 
může i veřejnost tím, že nebu-
de vylévat zbytky jídel a tuků 
do kanalizace, vyhazovat zbyt-
ky jídel do kontejnerů a z oken 
domů na veřejná prostranství.

Ing. Helena Volfová

Rada města jmenovala paní 
Janu Žáčkovou jako novou ře-
ditelku Mateřské školy Bílina, 
Síbova 332, s účinností od 1. září 
2020.   

Rada města projednala a dopo-
ručuje zastupitelstvu města sou-
hlasit s realizací a financováním 
projektu Turistický a informační 
systém v Bílině. Dotace bude po-
užita na obnovu ukazatelů smě-
rů k jednotlivým důležitým ob-
jektům pro návštěvníky města a 
na vytvoření dalších směrových 
ukazatelů k hlavním turistickým 
cílům, dále na vytvoření nové tu-
ristické trasy Zámeckým parkem 
do Pohádkového lesa, kam se z 

dotace pořídí odpočívadlo včet-
ně tabule s mapkou a pět nauč-
ných panelů.

Rada města rozhodla, že nejvý-
hodnější nabídkou veřejné za-
kázky malého rozsahu:
- na akci WiFi4EU – Bezdrátová 
veřejná síť ve městě Bílina – část 
A – dodávka a instalace zařízení 
vč. nastavení funkčnosti je na-
bídka společnosti SOFTEX NCP, 
s. r. o., Most,
- na akci WiFi4EU – Bezdrátová 
veřejná síť ve městě Bílina – část 
B – Zajištění internetového při-
pojení na období 36 měsíců, je 
nabídka společnosti O2 Czech 
Republic, a. s., Praha,

V úvodu zasedání zastupitelstva 
města byla Ing. Karlu Machovi 
Ph. D. slavnostně předána pa-
mětní medaile za podporu vý-
chovy dětí a mládeže v oblasti 
přírodovědných nauk a za popu-
larizaci města Bíliny a jeho okolí 
v rámci přednášek a publikační 
činnosti.

Zastupitelstvo města schválilo 
uzavření kupní smlouvy na vý-
kup pozemků o výměře 71 416 
m2 v lokalitě Za Chlumem, jež 
budou určeny k výstavbě rodin-
ných domů.

Zastupitelstvo města schválilo 

uzavření darovací smlouvy se 
Severočeskými doly, a. s. jejímž 
předmětem je přijetí peněžité-
ho daru ve výši 1.750.000 Kč na 
zlepšení technické infrastruktury 
a revitalizaci majetku ve správě 
města. Část finančních prostřed-
ků bude alokována na 1. etapu 
výstavby psího hřiště v areálu 
bývalého termálního koupaliště 
v Žižkově údolí, úpravu prostoru 
před centrální školní jídelnou a 
na výstavbu nových parkovacích 
ploch ve městě.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí informaci o hospodaře-
ní města za I. pololetí roku 2020. 

- na akci Oprava sportovní bě-
žecké dráhy na ZŠ Aléská, je na-
bídka společnosti S-Vision, s. r. o., 
Pecka,
- na akci Oprava chodníku – za 
MŠ Za Chlumem, je nabídka spo-
lečnosti Petr Arpáš, s. r. o., Bílina.        

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu na 
služby s názvem Projektová do-
kumentace – vybudování hasič-
ské zbrojnice pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů.

Rada města schválila financo-
vání dřevěné sochy a pamětní 
cedule cestovatele Miloslava 

Stingla – rodáka města Bílina. 
Socha bude umístěna na travna-
té ploše na křižovatce ulic Bře-
žánská a Důlní naproti bývalému 
podniku SEBA, tedy v místech, 
kde se pan Stingl narodil a v dět-
ství žil.   

Rada města vzala na vědomí 
vizualizaci celkové rekonstrukce 
plavecké haly, kterou prezen-
toval Ing. arch. Zdeněk Šťastný, 
autor projektové dokumenta-
ce s tím, že dojde k aktualizaci 
rozpočtu a úpravě projektu na 
základě požadavků členů rady 
města.

Plánované příjmy byly naplněny 
na 46 % a plánované výdaje na 
36 %.

Zastupitelstvo města souhlasí  
s realizací a financováním pro-
jektu Turistický a informační sys-
tém v Bílině. Dotace bude pou-
žita na obnovu ukazatelů směrů  
k jednotlivým důležitým ob-
jektům pro návštěvníky města  
a na vytvoření dalších smě-
rových ukazatelů k hlavním  
turistickým cílům, dále na vy-
tvoření nové turistické trasy  
Zámeckým parkem do Pohádko-
vého lesa, kam se z dotace pořídí  
odpočívadlo včetně tabule  

s mapkou a pět naučných pane-
lů.

Zastupitelstvo města schválilo 
rozpočtová opatření, kterými byl 
navýšen rozpočet odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví přijetím 
doplatků neinvestičních dotací 
z MPSV ČR na pokrytí výdajů na 
činnost sociálně-právní ochrany 
děti:
- v roce 2019 částka v celkové 
výši 588.440 Kč, 
- v roce 2020 částka v celkové 
výši 2.923.750 Kč.

Tisková zpráva po zasedání Rady města, které se uskutečnilo 1. září 2020

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 16. září 2020

Více na www.bilina.cz.

V říjnu bude probíhat plošná deratizace
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BMX BÍLINA

SSK BÍLINA

Nově otevřená prodejna 
      Levné potraviny v ulici Seifertova 18/4

 Každý týden nové zboží.  
Dovoz z německa.

V září se na dráze Bikrosclubu 
v Benátkách nad Jizerou usku-
tečnilo mistrovství ČR jednot-
livců BMX. Nejblíže z bílinských 
jezdců měl k titulu v kategorii 
B11 Vojta Bečka, který byl, jako 
vedoucí jezdec Českého pohá-

Sportovní střelecký klub Bílina 
uspořádal na střelnici v Nemoc-
niční ulici první letošní závody. 
Jednalo se o Pohár ředitele Se-
veročeských dolů. V příjemném 
počasí se sešlo celkem 26 střel-
ců ze čtyř střeleckých klubů. 
Střílela se disciplína velkorážní 
standartní pistole a revolver  
5+20 ran na terč 135P.

Výsledky:
Muži kategorie I: Vítězství  si vy-
střílel Václav Šimek z SSK Bílina 
nástřelem 196 bodů. Druhý byl 
Pavel Koman z SSK Meziboří 
nástřelem 195 bodů a třetí Petr 
Dušek z SSK Bílina rovněž ná-
střelem 195 bodů.
Muži kategorie II: První místo 

ru, největším favoritem závodu. 
Po výborně zajetých třech roz-
jížďkách obsadil i v semifinále 
první místo. Ve finálové jízdě 
skvěle odstartoval, ale nechal 
se soupeřem odstavit v první 
zatáčce, musel na brzdy a v cíli  
z toho bylo už jen druhé místo.  
O to větší motivace do dalších 
let. O druhé bílinské finále se 
v kategorii B8 postaral Tomáš 
Lohse, který obsadil 7. místo.

(red)

Výsledky:
Kat. B6 - 22. místo Emilie Dvo-
řáková
Kat. B8 - 7. místo Tomáš Lohse
Kat. B9 - 16. místo Adam Dvořák, 
23. místo Roman Král
Kat. B11 - 2. místo Vojtěch Bečka
Kat. B13 - 22. místo Matyáš Pav-
lík

získal Václav Fiška z SSK Most 
nástřelem 189 bodů. Druhý byl 
|Stanislav Veleba z Bíliny za rov-
něž 189 bodů a třetí Václav Va-
cek z Bíliny za 187 bodů.
V kategorii žen  zvítězila Lenka 
Šimková z Bíliny za 187 bodů, 
Druhá Stanislava Marešová z 
Mostu za 185 bodů a třetí Ve-
ronika Vacková z Bílina za 105 
bodů.
V kategorii zaměstnanců dolů 
zvítězil Petr Pošta z SSK Policie 
za 191 bodů, druhý byl Josef 
Liška z Bíliny za 187 bodů a třetí 
Jiří Filipovský st. z Bíliny za 182 
bodů.
Závody se vydařily a všichni se 
už těší na další.

Petr Maurer

Dne 6. října uplynul rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček

Pavel Kabourek
S láskou stále vzpomínají manželka Drahoslava, syn Pavel s manželkou  
a vnučka Viktorka.

Dne 10. října uplynuly tři roky, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček 

Václav Kalivoda
S láskou vzpomínají manželka Stáňa, dcery Eva, Jana, Mirka s rodinami  
a ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 1. října uplynul rok, kdy mne opustil můj druh

Rudolf Kopřiva
S láskou a úctou vzpomíná družka Marie s rodinou.

Tolik jsi miloval život a chtěl jsi s námi být, přišel však osud krutý a nenechal 
tě žít.

Dne 28. října uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, 
manžel, tatínek a děda

Robert Šír
S láskou vzpomínají maminka, manželka, jeho milovaná dcera Zuzanka  
a ostatní příbuzní.

Dne 24. srpna oslavila 90. narozeniny paní 

Arnošta Hamplová
Gratulovat jí přišly starostka i místostarostka města a popřály jí hodně 
zdraví a šťastných chvil v kruhu své rodiny, která jí neustále obklopuje.

V září oslavil 80. jubileum pan

Otto Herzog
Poblahopřát mu přišly starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová a místostarostka Marcela 
Dvořáková.

Dne 11. září oslavili zlatou svatbu manželé 

Jana a Rudolf Vavřičkovi
Do dalších společných let vám z celého srdce přejí všichni, co vás mají rádi, hodně zdraví, štěstí  
a lásky.

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

INZERCE

Střelci závodili o pohár ředitele

Vojtěch Bečka byl druhý
na mistrovství republiky
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BÍLINSKÝ BŘEZŇÁK CUP

František Weigl: v první řadě má jít o radost ze sportu

O turnaji samotném i o charita-
tivním a zábavném programu 
více pověděl organizátor Fran-
tišek Weigl.

Bílinský Březňák Cup se letos 
koná potřetí. Kde vznikl nápad 
tento turnaj pořádat?

Nápad uspořádat tento tur-
naj vzešel od hráčů z našeho 
týmu HC Kafáč Bílina. V okolí 
se odehrává několik hokejo-
vých turnajů, ale žádný neřeší 
výkonnost hráčů na turnaji. Ryzí 
amatéři se z valné většiny ta-
kovým akcím vyhýbají právě z 
těchto důvodů. Naše myšlen-
ka tedy byla zavést do Bíliny 
hokejový turnaj pouze pro tyto 
hobby hráče a vyselektovat ho-
kejisty, kteří třeba ještě nedáv-
no hráli na profesionální úrovni. 
V první řadě by mělo jít o ra-
dost z tohoto sportu a až poté 
o výsledky. Jako organizátoři se 
snažíme mít o všech hráčích a 
jejich výkonnosti přehled. Na-
ším cílem je eliminovat účast 
borců, co dokážou sami uhrát 
zápas.

Byly i předešlé dva ročníky 
charitativního rázu?

Ano, již od počátku jsme chtě-
li v rámci organizace pomáhat. 
Byla to jedna z věcí, na které 
jsme se okamžitě shodli. 
Neděláme to pro naše zvidi-
telnění, ale proto, že opravdu 
chceme pomáhat. Upřímně, 
mám velikou radost, jakým 
způsobem se každý rok přidá-
vají další lidé z Bíliny a přispívají 
do našeho projektu. První roč-
ník byl čistě hokejový. 
Loňský rok nám podala po-
mocnou ruku bílinská kape-
la Wanastovi vjecy revival a 
stala se naším spoluorgani-
zátorem a my mohli přidat 
pro veřejnost i kulturní část.  
V letošním roce pokračujeme 
ve stejném modelu, tedy ce-
lodenní turnaj, bruslení pro ve-
řejnost s DJ a večerní koncert s 
předáním finančního daru vy-
brané osobě. Rád bych touto 
cestou poděkoval Vilému Čo-
kovi, který v rámci našeho pro-
jektu přijede zahrát za poloviční 
honorář, toho si nesmírně váží-
me. Stejně tak si velmi ceníme 

Již potřetí se bude v zimním stadionu konat celodenní 
hokejový amatérský turnaj Bílinský Březňák cup.

přislíbené účasti na vyhlášení 
ocenění hráčů legendami litví-
novského a českého hokeje Ro-
berta Reichla a Viktora Hübla s 
manželkou. Finančním darem 
letos přispěli i amatérští tenis-
té a samotný Bílinský tenisový 
klub, včetně několika místních 
firem. Moc si toho vážíme a 
utvrzuje v nás to, že pomáhat 
potřebným má opravdu smysl.

Z čeho vyplývá rozhodnutí, 
komu bude turnaj pomáhat?

První ročník byl pro nás v tom-
to ohledu velká neznámá, proto 
jsme se rozhodli věnovat vý-
těžek spolku Chráněná dílna u 
Lady. Loňský rok jsme požádali 
o pomoc Renatu Vítovou, která 
se v této sociální oblasti pohy-
buje. Z několika dětí jsme nako-
nec vybrali Tomáška Novotné-
ho z Děčína. 
Naší prioritou jsou samozřejmě 
bílinské děti, ale Tomáškova ži-
votní peripetie nás nenechala 
na pochybách o dobrém využití 
finančního obnosu. Pro letošní 
rok nám byl doporučen Ma-
tyáš Toman. Chlapeček je po 
mozkové obrně na vozíku, ale je 

tu ještě malá šance, že se po-
staví na vlastní nohy. Výtěžek 
z akce bude věnován právě na 
léčbu. Organizátoři obdarova-
né volí na základě doporučení 
a možnosti využití finančního 
daru.

Kdo se může turnaje zúčastnit 
a co pro to má udělat?

Turnaje se může účastnit tým 
složený z opravdových ama-
térů. Oslovit nás mohou na te-
lefonních číslech, či e-mailem 
uveřejněné na našem faceboo-
kovém profilu Bílinský Březňák 
cup. My se pokusíme shlédnout 

nějaký zápas tohoto týmu, aby-
chom si udělali o výkonnosti 
hráčů přehled. 
Pravidla máme v tomto ohledu 
přísná. Udržet koncept turnaje, 
je pro nás prioritou. Bohužel pro 
potencionální účastníky, se už 
dnes potýkáme s problémem 
velkého zájmu. V rámci orga-
nizace nedokážeme do turnaje 
obsadit více jak osm zúčastně-
ných týmů. V tuto chvíli je pro 
nás prioritou přinést hráčům 
maximální možný komfort a 
perfektní zážitek z celého dne. 
Chceme dělat Bílině s chodem 
turnaje dobrou reklamu.

BENEFICNI TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HOKEJISTU
O

ANILB

BREZNÁK
BÍLINSKÝ

FACEBOOK/BILINSKYBREZNAKCUP/

17.10.2020

PREDÁNÍ
VÝTEZKU AKCE

MATYÁŠI TOMANOVI

07:30 - 17:30

3.        
     

ROCNÍK

KD FONTÁNA, BÍLINA

VYHLÁŠENÍ
TURNAJE

ROBERTA REICHLA a VIKTORA HUBLA

ZIMNÍ STADION v BÍLINE          

22:00

VSTUPNÉ : Dobrovolné

Za úcasti
LEGEND LITVÍNOVSKÉHO HOKEJE

17:30 - 18:30

19:30

KONCERT KAPEL

ZIMNÍ STADION v BÍLINE          

KD FONTÁNA, BÍLINA

19:00 KD FONTÁNA, BÍLINA

Vstupné: 100,-  

BB Cup zakoncí

VEREJNÉ BRUSLENÍ
s DISKOTÉKOU máme prichystané

DÁRECKY
Pro deti

+0420 777 110 925
+0420 720 184 201

Kompletní péče
o vaše bazény

SOUKUPPNEU
prodej a servis pneu a disků

AUTOŠKOLA
Chalupný Martin

608 973 249
s.r.o.

RoBiN OIL
Pražská 368, Bílina
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Zářijové počasí bylo vyloženě 
letní, takže si děti užívaly slu-
nečná odpoledne s míčem ve 
stínu vzrostlých kaštanů co to 
jen šlo, než se budou muset 
schovat před nepříznivým po-
časím do tělocvičny gymnázia 
v Bílině.
Tréninky probíhají dvakrát týdně 
v úterý a čtvrtek od 16.30 hodin. 
Děti se učí především základním 
pohybovým dovednostem, ale 
po měsíci pravidelného tréno-
vání umí všechny děti už házet i 
chytat balon, přehodit síť i drib-
lovat. Pomaličku začínáme pin-
kat i posilovat a na konci každé-
ho tréninku nechybí volejbalový 
pozdrav.

Rok 2020 je zlomový. Areál 
Tyršovy zahrady v Bílině neza-
žil v posledních letech takový 
zájem o volejbal jako první zá-
řijovou sobotu. Obnovená Bí-
linská volejbalová liga se měla 
konat podle tradice v květnu v 
čase Bílinských prvomájových 

5. září pršelo jen štěstí. Ukázalo 
se, že Bílina je schopna hostit 
turnaj bezmála výborné úrovně. 
Osm přihlášených týmů před-
vedlo svou disciplinovanost a 
dorazilo do areálu Tyršovy za-
hrady přesně podle instrukcí 
včas, takže úvodní hvizd sku-
tečně mohl zaznít v 9 hodin. 
Družstva byla rozlosována do 
základních skupin a hrálo sys-
témem každý s každým na dva 
hrané sety, přesně podle rozpi-
su. Druhá herní část turnaje už 
byla bojem o umístění na dva 
vítězné sety. Systém umožnil, 
že každé družstvo zahrálo mi-
nimálně 4 zápasy, což prověři-
lo fyzickou kondici nejednoho 
z hráčů. Čtvrtí z každé skupiny 
svedli boj o 7 a 8. místo, třetí pak 
nelítostný souboj o 5 a 6. cel-
kové umístění. První a druhý ze 
skupiny proti sobě hráli křížem a 
pak nás už čekalo dramatické fi-
nále. Týmům Kozel a Kachní ve-
mena z ryby se podařilo svými 
výkony udržet diváky i za deště 
na centrálním kurtu a nechat se 
podpořit mohutným povzbuzo-
váním publika. Atmosféra byla 
neopakovatelná a finále tým 
Kozel nakonec po vítězném prv-
ním setu prohrál 1:2. Vítězný tým 
Kachni vemena z ryby mají od-
puštěné startovné na příští rok.
Celou sobotu protkala jako 
stuha opravdu krásná, přátel-

Tréninky vede Eva Juščáková 
a Pavla Aubrechtová s velkou 
pomocí Zuzany Prejzové i Pet-
ra Aubrechta. Všichni se snaží, 
aby děti měly především radost 
z pohybu a užily si každé nové 
cvičení a hlavně u volejbalu vy-
držely co možná nejdéle.
Pokud by se ještě nějaké dítě 
(5 - 8 let) z Bíliny a okolí chtělo 
naučit základy volejbalu, nikdy 
není pozdě začít, prostě přijďte. 
Veškeré informace jsou uvede-
né na webu
www.volejbalbilina.webnode.cz 
nebo facebookovém profilu Vo-
lejbalBilina.

Pavla Aubrechtová

slavností. Jenže vývoj situace s 
COVID-19 byl zcela neodhad-
nutelný, a proto byly hlavní or-
ganizátorky nuceny přesunout 
den D, resp. Den BVL z května 
na září, které bývá svými výky-
vy počasí dost ošemetné. Ale 
dnes je už jasné, že v sobotu  

ská atmosféra. Turnaj je vždy 
takový, jaký si ho hráči vytvoří 
a na obnovené BVL se nešetři-
lo úsměvy ani vřelými objetími. 
Unikátem turnaje byly píšťalky 
z 3D tiskárny, které jsou v limi-
tované edici, ale o to výraznější 
zvuk mají. Jedna píšťalka, re-
spektive spíš píšťala, byla vytiš-
těna namísto putovního poháru.
Nesmíme zapomenout ani na 
speciální ocenění, jak se na ta-
kový turnaj patří. Nejstarší na-
hrávačka - Lenka Čiháková alias 
Báťa, nejkrásnější retroobleček 
- Jiřinka Kubalová, nejveselej-
ší hráč - Petr Vagaši a nejlepší 
trefa - Víťa Brudna, který netrefil 
smečí hřiště protihráče, ale pivo 
Slávy Vachouška tak dobře, že 
si musel převlékat triko. O pytel 
brambor, cenu pro nejvíc padají-
cího obětavého hráče, se podě-
lili Petr Aubrecht a Michal Tyl. 

Pavla Aubrechtová

Celkové pořadí:

1. Kachní vemena z ryby
2. Kozel
3. WC SRPŠ
4. Šup ho tam!
5. Kaliči
6. Prásk!
7. Bílý tesák
8. Chromí klokani

Pohled na prázdné volejbalové kurty na Tyršáku  
je už minulostí, zaplnila je volejbalová škola

Obnovenou Bílinskou volejbalovou ligu ovládl tým 
Kachní vemena z ryby před týmem Kozel

Od září funguje v Bílině pod SK Bílina i volejbalová 
školička. Momentálně je určena pro děti od 5 do 8 
let, ale do budoucna je v plánu i rozšíření pro mladší  
a starší žáky.

První BVL se konala 1. května 1996. Tenkrát byli hlav-
ními organizátory Pavla Šiklová, Bob Mráz a manže-
lé Jiráskovi. Koncem devadesátých let to byl úžasný  
volejbalový turnaj, ale z různých důvodů upadal,  
až před pár lety skončil úplně.

VOLEJBALOVÁ ŠKOLIČKA

BÍLINSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA

Petr Aubrecht útočí přes dvojblok protihráče
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Oddíl silového trojboje repre-
zentuje město Bílina i v roce 
2020. Členové oddílu se v led-
nu zúčastnili otevřeného Mis-
trovství ČR v silovém trojboji 
EQ konaném v Krnově a jak je 
již zvykem, naši závodníci byli 
připraveni na 100 procent. Juni-
or Václav Vlk exceloval a získal 
titul ve své kategorii junioři do 

dalších závodů zúčastnil náš 
další závodník Pavel Syrový. 
Jednalo se o závody otevřené-
ho Mistrovství ČR v benchpresu 
RAW, které se konalo v Dírné u 
Tábora. V kategorii masters +120 
kg vybojoval zlato výkonem 
202,5 kg a v absolutním pořadí 
masters M1 získal 3. místo vý-
konem 113,12 bodu Wilkse. Vý-
kon je o to hodnotnější, že na 
těchto závodech startují z vel-
ké části většinou specialisté na 
benčpres, které dokázal náš zá-
vodník porazit.
Zatím posledním závodem, kte-
rého se zúčastnili Václav Vlk 
a Pavel Syrový, bylo otevřené 
Mistrovství ČR v benčpresu EQ 
dres konaném v Jihlavě. Václav 
Vlk patří k tomu nejlepšímu, co 
může juniorský benčpres EQ 
představovat. Před závody již 
držel národní rekord v kategorii 
do 105 kg juniorů, který držel 
od roku 2019, kde na Mistrovství 
Evropy získal 3. místo výkonem 
247,5 kg. Na závodech Václav 
Vlk reprezentoval naprosto ex-
celentním výkonem, všechny tři 

Na 3. kolo jeli bílinští atleti v 
srpnu do Turnova. Měli jsme 
obavy jak vyjde počasí, protože 
téměř všude pršelo a po ránu při 
odjezdu jsme věřili, že nám po-
časí vyjde. A vyšlo. Závody byly 
kvalitní, bojovný výkon celého 
družstva. Vynikal Vláďa Šaur, 
který se stále zlepšuje. 
Po bojovném výkonu jsme 
skončili na 3. místě a přesvěd-

FPo téměř roční pauze se do 
branky Bíliny úspěšně vrátil Jára 
Kovačka. V Černovicích hrála 
Bílina utkání, ve kterém jedno-
značně dominovala v poli, celý 
zápas byla lepší, a tak zisk dvou 
bodů po penaltovém rozstře-
lu je nutné považovat za ztrátu. 
Domácí se za celý zápas dosta-
li jen k několika střelám zpoza 
pokutového území a vytvořili 
si jedinou šanci zblízka, kterou 
nadvakrát zlikvidoval Kovačka 

2. AK Bílina 395,50 bodů 21 hl. b.
3. AC Start Karlovy Vary 37850 
bodů 19 hl. b.

Body jednotlivců:
Vladimír Šaur – 23,25 bodu, Li-
bor Bařtipán – 22 bodů, Pavel 
Strnad – 13,25 bodu, Vítězslav 
Schussmann – 14,25 bodu, Josef 
Pap – 11 bodů, Arnošt Holovský 
– 9 bodů, Vítek Vondrák – 8,25 

ší ze střídajících Bánom odraže-
ný míč cpal také hlavou do šibe-
nice. Zázračný zákrok domácího 
Dvořáčka definitivně poslal oba 
týmy do penaltového rozstřelu. 
Ten se po dlouhé době Bílině 
povedl na 100 procent. Střely 
Bečvaříka, Tůmy, Šoufka a Bá-
noma byly přesné. Jedničkou 
rozstřelu byl však Kovačka, kte-
rý chytil dva pokusy domácích a 
rozhodl tedy o zisku dvou bodů.

Bohumír Mráz

105 kg výkonem 710 kg, další 
závodník František Janák, který 
je také zároveň trenérem všech 
členů oddílu, startoval v katego-
rii masters +120 kg, kde nejenže 
vyhrál svojí kategorii výkonem 
907,5 kg, ale také vyhrál abso-
lutní titul neuvěřitelným výko-
nem 508,02 bodu Wilkse.
Po koronovirové karanténě se 

pokusy platné 3:0. Každým po-
kusem přidával váhu tak, aby si 
pohlídal absolutní pořadí v juni-
orech celkově a nakonec celou 
juniorskou kategorii včetně své 
váhové kategorie s přehledem 
vyhrál, a to úžasným výkonem 
260 kg v národním rekordu ka-
tegorie juniorů do 105 kg a jako 
třešnička na dortu bylo druhé 
místo v TOP absolutním pořadí 
napříč všemi kategoriemi výko-
nem 156,05 bodu Wilkse.
Pavel Syrový v Jihlavě obhajoval 
mistrovský titul z let 2018/2019. 
Pavel vyhrál jak svou kategorii 
M1 +120 kg, tak vyhrál absolutní 
pořadí M1 a jeho výkon 320 kg 
mu zajistil i vítězství v celé sou-
těži TOP bez rozdílu vah a věku 
nejlepším výkonem tohoto roku 
178,46 bodu Wilkse.
Největší poděkování patří naše-
mu trenérovi Františkovi Janá-
kovi, který stojí za úspěchy na-
šeho oddílu. Další poděkování 
patří Aloisovi Kružíkovi, který je 
majitelem Fitness Jiskra Bílina, 
kde se máme možnost trvale 
připravovat.                                (red)

čivě jsme porazili Start Karlovy 
Vary, a to nás vyneslo na celko-
vé 2. místo.

Tabulka 3. kola v Turnově
1. AC Turnov 186,00 bodů
2. A.C.TEPO Kladno 163,00 bodů
3. AK Bílina 136,00 bodů

Tabulka po 3. kole
1. AC Turnov 574,00 bodů 27 hl. b.

za pomoci obrany. Před druhým 
poločasem hustý déšť kropil 
vydatně terén a právě jedna z 
mála střel domácích sklouzla ve 
48. minutě k levé tyči hostů – 0:1. 
Naštěstí o dvě minuty později 
hodil aut Iljazi šikovně mezi sto-
pery a mladý štírek Schüssmann 
proklouzl do velkého vápna a s 
přehledem skóroval. Šanci na 
tři body měla Bílina ještě v 90. 
minutě, kdy po rohu hlavičkoval 
střídající Kozler do břevna a dal-

bodu, Armin Ntemo – 8 bodů, 
Josef Kalát – 5 bodů, Michal Se-
kerák – 9 bodů, Jaroslav Pták – 3 
body, Radek Letocha – 4 body, 
Miroslav Eibl – 2 body, Martin 
Štěch – 1 bod, Daniel Hýna –  
0 bodů

Josef Mairich

Václav Vlk pokořil národní rekord, Pavel Syrový  
je absolutním vítězem mistrovství v benchpressu

Atleti se po třetím kole drží na druhém místě

Brankář Kovačka slaví po návratu úspěchy

ODDÍL SILOVÉHO TROJBOJE FITNESS JISKRA BÍLINA

AK BÍLINA

FOTBAL

Černovice – Bílina 1:2P (0:0)

Branky: Biely - Schüssmann

Sestava Bíliny: 
Kovačka – Žemba, Šoufek, 
Brůna, Baran – Bečva-
řík, Tirb, Pavlíček, Schüs-
smann – Iljazi, Tůma

Střídali: Bánom, Podaný, 
Koubek, Kozler, Bureš



KULTURNÍ SERVIS

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 18. října
PO STOPÁCH 
MILOSLAVA STINGLA
Výstava o významném rodáku 
z Bíliny, cestovateli a spisovateli 
Miloslavu Stinglovi.

středa 21. října, 19 hodin
MUSICA DOLCE VITA – LÍSTKY 
DO PAMÁTNÍKU
Také máte doma svůj nebo ba-
biččin památníček plný vzpomí-
nek? Musica dolce vita vám při-
náší program plný krásné hudby 
od našich klasiků i významných 
skladatelů 20. století, zpestřený 
citacemi z knih známé herečky, 
spisovatelky a malířky Ivy Hütt-
nerové.

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

pátek 16. září, 8 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY
nabídka regionálních farmářů

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

středa 14. října, 19 hodin
středa 21. října, 19 hodin
TANEČNÍ KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
standardní a latinskoamerické 
tance pod vedením Petra Dufka

čtvrtek 15. října, 18 a 19 hodin
čtvrtek 22. října, 18 a 19 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
kurz latinských tanců pro ženy 
pod vedením Nikol Dufkové

POHÁDKOVÝ LES

čtvrtek 29. října, 16 hodin
HALLOWEENSKÁ CESTA
strašidelná cesta pohádkovým 
lesem, plná soutěží a úkolů, za-
končena sladkou odměnou

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

čtvrtek 15. října, 18 hodin
sobota 17. října, 17 hodin
sobota 24. října, 20 hodin
pátek 30. října, 17 hodin
KAREL
Celovečerní dokumentární film 
Karel přináší ojedinělý pohled 
do soukromí a do duše Karla 
Gotta. Intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se do-
posud široké veřejnosti ani jeho 
skalním příznivcům nenaskytl, 
se otevřel režisérce Olze Malířo-
vé Špátové.

pátek 16. října, 17 hodin
pátek 23. října, 20 hodin
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Film režisérky Miry Fornay ro-
zehrává nebezpečné vztahové 
hry, které probíhají v jedné rodi-
ně, v průběhu jednoho dne. 

pátek 16. října, 20 hodin
SMEČKA
Holky, právo silnějšího a hokej. 
V partě dnešních teenagerů se 
žije podle zákonů vlčí smečky. 
Ve škole i v hokejové kabině, 
kam přichází nováček David. 
Autorita dospělých sem nedo-
sáhne, platí tu tvrdá pravidla a o 
svoje místo musí bojovat.

sobota 17. října, 20 hodin
pátek 30. října, 20 hodin
GREENLAND – POSLEDNÍ 
ÚKRYT
John Garrity (Gerard Butler) s 
manželkou Allison (Morena Bac-
carin) a malým synem Natha-
nem se vydávají na nebezpeč-
nou cestu, aby našli útočiště, 
před obrovskou kometou rychle 
se blížící k Zemi.

neděle 18. října, 15 hodin
ČERVENÝ STŘEVÍČEK 
A 7 STATEČNÝCH
Baculka Sněhurka najde pár 
kouzelných červených stře-
víčků, které ji promění na hu-
beňoučkou krasotinku. Jakoby 
nestačilo, že má Sněhurka plné 
ruce práce s ježibabou, do ces-
ty se jí musí ještě připlést sedm 
neodbytných trpaslíků, kteří od 

ní chtějí pusu. Pokud totiž tito 
zelení mrňousové dostanou po-
libek od krásné ženy, bude zru-
šena jejich kletba.

čtvrtek 22. října, 18 hodin
pátek 23. října, 17 hodin
NIGHTLIFE: NA TAHU
Co všechno se může stát bě-
hem jedné noci a jednoho ran-
de, které tak romanticky a na-
dějně začalo? Skoro všechno. 

sobota 24. října, 17 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
česká pohádka

neděle 25. října, 15 hodin
HURÁ DO DŽUNGLE
Když do hluboké džungle zavítá 
návštěvník z vesmíru, zvířátka 
jsou nadšena, protože jim předá 
schopnost mluvit. To ale ještě 
netuší, že ve skutečnosti byl vy-
slán, aby jejich planetu ovládl. 

čtvrtek 29. října, 18 hodin
100% VLK
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako 
obyčejný kluk, ale není obyčejný 
a není ani úplně člověk. Patří do 
starého rodu vlkodlaků a těší se 
na svou první proměnu ve vlka.

sobota 31. října, 17 hodin
SYN TEMNOTY
Co kdyby nadané dítě z jiného 
světa ztroskotalo na Zemi, ale 
místo aby se pro lidstvo stalo 
hrdinou, začalo by se projevovat 
velmi zlověstně? 

sobota 31. října, 19.30 hodin
NEVIDITELNÝ
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude 
tě to bolet.“ Zlověstný vzkaz bý-
valého milence by se dal inter-
pretovat různě. Jenže ten pravý 
význam je děsivý a nepředsta-
vitelný. 

sobota 31. října, 22.30 hodin
DÉMON ZATRACENÍ
Z lesa se mezi lidi vplížilo staro-
bylé zlo, čerstvé kytky v záho-
nech záhadně vadnou a umírají, 
místo dítěte najde matka v po-
stýlce několik svázaných su-
chých větví. 

GALERIE POD VĚŽÍ

do 30. října
VÝSTAVA KRESLENÉHO
HUMORU
Jiří Pirkl, Karel Urban, Václav Ve-
verka a Josef Bílek

od 5. listopadu
TEPLICKO OČIMA STUDENTŮ
výstava soutěžních fotografií

ZIMNÍ STADION

sobota 17. října, 7.30 hodin
BÍLINSKÝ BŘEZŇÁK CUP
hokejový turnaj s charitativním 
přesahem
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V souvislosti s aktuálním děním kolem prevence šíření koronaviru a možným vládním opatřením je nutné 
ověřit konání akcí u organizátorů. Tento přehled akcí je aktuální k 5. říjnu 2020.


