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Ve městě probíhá 
hned několik 
investičních akcí

Aktuální informace 
o situaci v Bílině 
v době nouzového stavu   

BÍLINA ZÁŘÍ 
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Předškoláci již vědí, co k jídlu 
je zdravé
Děti ze třídy Soviček si nejdříve 
pořídily nákupní seznam. 
Přečíst jej a spočítat nebyla 
těžká práce. Všechny Sovičky 
nákup splnily.

Natočit fyzikální pokus 
na mobil a vyhrát peníze 
pro školu, to je úkol pro žáky
Soutěž s názvem Vím proč láká 
již pošesté žáky základních 
a středních škol k objevování 
krásy a tajemství fyziky 
zábavnou interaktivní formou. 

Házená v Bílině slaví pětileté 
výročí
Házená rozhodně není 
masovým sportem jako fotbal 
nebo hokej, ale v minulosti k 
Bílině patřila podobně jako 
volejbal nebo atletika.

Na náměstí se opravují světla a 
instalují stojany
V polovině října začaly na Mírovém 
náměstí hned dvě investiční 
akce. Společnost Metrostav tam 
přemístila podzemní svítidla u 
kašny.

Sběrna v Hostomicích nově 
zajišťuje výkup autovraků
Pokud váš plechový miláček již 
dosloužil a vy se ho potřebujete 
zbavit, musíte zajistit jeho tzv. 
ekologickou likvidaci, tedy 
technologicky a administrativně 
vyřadit vozidlo z evidence.

Opakované veřejné projednání 
návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu
Územní plán je závazným 
dokumentem pro rozhodování 
stavebního úřadu.

V Bílině stojí dřevěná socha 
slavného cestovatele
Na rohu Břežánské a Důlní ulice 
byla začátkem října slavnostně 
odhalena socha bílinského rodáka, 
cestovatele a spisovatele Miloslava 
Stingla. 

Dům dětí a mládeže v Bílině 
funguje již šedesát let
Dům dětí a mládeže letos v říjnu 
oslavil své šedesátiny. Několik 
let jsem s ním prožila jako dítě, 
jeden rok jako dobrovolná vedoucí 
kroužku, posledních čtyřicet let 
jako zaměstnanec.

Pozor na podomní a pochůzkové 
prodejce, varují strážníci
Ačkoli je v Bílině podomní 
a pochůzkový prodej nařízením 
č. 2 z roku 2018 - Tržním řádem 
zakázán, stále se najdou tací, kteří 
se v zájmu vlastního obohacení 
neštítí téměř ničeho.

 
Školáci se mohou zapojit do 
soutěže z domova
Kulturní centrum Bílina připravilo 
pro děti soutěž na téma Miloslav 
Stingl, která trvá do konce 
listopadu. 

Nepřestávejte si číst, půjčte si 
elektronickou knihu
E-knihy lze vypůjčit výhradně přes 
on-line katalog městské knihovny. 
Služba je poskytována zdarma 
registrovaným čtenářům Městské 
knihovny v Bílině. 
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Bílinský zpravodaj je do schránek distribuován zdarma.

Vážení čtenáři, 

bohužel vám opět při-
nášíme vydání plné 
informací souvisejících 
s koronavirovou situací 
a nouzovým stavem. 
Nejvíce informací se 
dozvíte na dvoustraně 
uprostřed zpravoda-
je, klidně si ji vyndejte 
a uschovejte. Také se 
dozvíte, co pro vás při-

pravují městské organizace, i když musejí 
být uzavřené.
Do konce listopadu můžete ještě hlasovat 
pro návrhy v participativním rozpočtu. Jak 
na to, zjistíte na straně 3, a jednotlivé návrhy 
jsou popsané na zadní straně. Máte k dis-
pozici tři hlasy, dva kladné a jeden záporný. 
Rozhodněte tedy, co se v Bílině změní.
Kromě jiného ještě připomenu varování 
strážníků. Ti apelují na obyvatele, aby ne-
uzavírali smlouvy na služby s podvodníky, 
kteří obcházejí domy a zaměřují se hlavně 
na seniory. V případě, že vás navštíví nebo 
je uvidíte u sousedů, ihned volejte strážníky. 
Přeji vám příjemné čtení a pevné zdraví,

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
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Bard 

Nejspíše kříženec pointer a bull, asi 1,5 roku 
starý pes, váha při příjmu 19,5 kg, v kohoutku 
cca 57 cm, nalezenec. 
Bard je k lidem zpočátku silně nedůvěřivý, 
trvá mu, než si na nové venčitele zvykne. 
Bard je mladý, temperamentní, výšky milující 
pes. Má rád dlouhé procházky a hrou také 
nepohrdne. Bard na vodítku chodí dobře, z 
povelů zvládá sedni a lehni, umí však být i 
velmi neposlušný, a proto bude potřeba 
absolvovat výcvik. S ostatními psy i fenami 
se snáší dobře. 
www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258



11  /  XXX /13.  l is t op adu BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 3

TVořÍme BÍLiNu

mÍroVé NÁmĚsTÍ NoVé parkoVišTĚ

moDerNiZace sTrojoVNy VyTÁpĚNÍ Zš aLéskÁ

ZPRAVODAjsTVí

Blíží se konec hlasování v participativním rozpočtu

Na náměstí se opravují 
světla a instalují stojany

V Sídlišti Za Chlumem 
přibudou parkovací místa

Základní škola má novou 
strojovnu vytápění

Do kon-
ce lis-
t o p a d u 
m o h o u 
lidé hla-
sováním 
r oz h o d -
n o u t , 
který z 

navržených projektů v rámci 
participativního rozpočtu Tvoří-
me Bílinu, se bude v příštím roce 
realizovat. Na výběr je z deseti 
různorodých návrhů.
Hlasovat mohou pouze oby-

V polovině října začaly na Míro-
vém náměstí hned dvě investič-
ní akce. Společnost Metrostav 
tam přemístila podzemní svíti-
dla u kašny, aby osvětlovala so-

V Sídlišti Za Chlumem zača-
ly stavební práce na rozšíření 
parkoviště mezi bloky číslo 3  
a 4. Stavba je realizována spo-
lečností EKOSTAVBY Louny a 
měla by být dokončena do kon-
ce listopadu. Rozšířením parko-
viště nově přibude čtyřicet no-
vých parkovacích míst. 
V rámci probíhajícího rozšiřo-
vání parkoviště vyznačil zho-
tovitel stavby co možná nej-

V říjnu byla dokončena inves-
tiční akce města s názvem Mo-
dernizace strojovny vytápění ZŠ 
Aléská. K modernizaci strojovny 
vytápění se přistoupilo z důvo-
du technické zastaralosti stro-
jovny a jejímu nevyhovujícímu 
stavu, kdy mohlo dojít k omeze-
ní dodávek tepla a teplé vody.
Předmětem plnění zakázky byla 
modernizace strojovny vytápě-
ní, která je umístěna v 1. patře 

nádraží, nové vánoční osvětlení 
na náměstí, discgolfové hřiště 
v Sídlišti Za Chlumem, dětské 
kryté pískoviště v areálu polikli-
niky, informační tabule v areálu 
polikliniky, petanquové hřiště v 
areálu polikliniky nebo instalaci 
laviček v parčíku za Lidlem. 
Realizován bude vždy návrh, 
který získá nejvyšší počet hla-
sů a dále v pořadí podle počtu 
získaných hlasů každý další ná-
vrh za podmínky, že součet roz-
počtu vítězného návrhu a v po-
řadí dalších návrhů nepřekročí 

vatelé města Bílina, kteří v den 
hlasování dosáhli věku nejméně 
15 let, prostřednictvím aplikace 
Mobilní Rozhlas. Jednomu ná-
vrhu mohou udělit jeden hlas, k 
dispozici má každý dva kladné 
hlasy a jeden záporný. 
Podpořit mohou lidé umístě-
ní malovaných her na chodník 
na trase podél řeky na Kyselce, 
veřejné grilovací místo v Sídlišti 
Za Chlumem, cvičební prvky u 
domu dětí a mládeže, výsadbu 
okrasných dřevin v Sídlišti Za 
Chlumem a Sídlišti U Nového 

finanční prostředky vyčleněné 
v rámci PPR, tedy milion korun.
Pokud dva či více dalších ná-
vrhů získají stejný počet hlasů, 
realizuje se návrh s vyšším roz-
počtem. To neplatí, jestliže by  
v realizaci tohoto návrhu došlo  
k překročení vyčleněných fi-
nančních prostředků. 

Informace k jednotlivým ná-
vrhům najdete na zadní straně 
zpravodaje.

(pn) 

chu na kašně. Dále instalovala 
stojany na kola do nároží u bu-
dovy knihovny a u radnice. Prá-
ce skončí v polovině listopadu. 

(pn)

větší prostor, na kterém lze 
parkovat. Přesto je prostor sta-
veniště blokován osobními au-
tomobily. Město tedy žádá řidiče,  
aby v rámci rychlého provede-
ní nového parkoviště byli ohle-
duplní a respektovali dopravní 
značení i techniku pohybující 
se po stavbě. Je v zájmu všech,  
aby stavba byla dokončena včas  
a v požadované kvalitě. 

(red)

pavilonu A. Ve stávajícím pro-
storu strojovny vytápění byla 
instalovaná nová technologie 
směšování topné vody a ohřevu 
teplé vody. Nová technologie 
je napojena na stávající vstupy  
a výstupy.
Zakázku prováděla společnost 
MEGAWATT z Teplic. Práce za-
čaly 10. srpna letošního roku  
a skončily 8. října. 

(pn)
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mĚsTskÁ poLicie BÍLiNa

Pozor na podomní a pochůzkové 
prodejce, varují strážníci

Bílinští dobrovolní hasiči sbírali 
zkušenosti při soutěži

Ačkoli je v Bílině podomní a pochůzkový 
prodej nařízením č. 2 z roku 2018 - Tržním 
řádem zakázán, stále se najdou tací, kteří se 
v zájmu vlastního obohacení neštítí téměř 
ničeho. V drtivé většině jsou cílem jejich ne-
kalých praktik senioři. V převážné většině se 
jedná o nabídku rádoby levnější elektrické 
energie či plynu. Nezřídka nabízejí takzva-
nou energetickou aukci a lživě slibují zaru-
čené úspory v řádech tisíců korun. Jedná 
se o vyškolené osoby, které velmi dobře 
zvládají přesvědčovací triky. Pokud neuspějí 
přesvědčováním, klidně se uchylují i nátla-
kovým a agresivním metodám.
Tito lidé velmi dobře vědí, že v Bílině je po-
domní a pochůzkový prodej zakázán, přesto 
však kvůli vlastní vysoké provizi za uzavření 
smlouvy riskují vysoké pokuty. Strážníci mo-
hou za tento přestupek uložit na místě po-
kutu ve výši až deset tisíc korun. Ve správ-
ním řízení se výše pokuty může vyšplhat až 
na sto tisíc korun. Riskovali by tak vysokou 
pokutu, kdyby se jim to nevyplatilo? Zcela 
jistě ne.
Nejlepší ochranou před podomními prodej-
ci je vůbec jim neotevírat dveře a nenavazo-
vat s nimi žádný kontakt. Pokud Vás někdo 
takový kontaktuje, ihned volejte městskou 

policii na čísle 417 810 999 nebo na lince 156. 
Prodejci se mnohdy vydávají za zaměstnan-
ce stávajícího dodavatele či distributora 
nebo dokonce za zástupce Energetického 
regulačního úřadu. Jejich oblíbeným tri-
kem je tvrzení, že jdou zkontrolovat stávající 
smlouvy.
Dovolujeme si v této souvislosti přinést ně-
kolik rad. Nikdy nikomu takovému neoteví-
rejte, a už vůbec ho nepouštějte do bytu! Ni-
kdy nepodepisujte žádnou smlouvu, plnou 
moc ani jiný dokument! Pokud i přesto sli-
bům či nátlaku prodejce podlehnete, může-
te od smlouvy odstoupit. Musíte však jednat 
rychle, většinou nejpozději do čtrnácti dnů 
od podpisu. Dále je také důležité neprodle-
ně odvolat případnou plnou moc, aby ne-
mohlo dojít k jejímu zneužití energetickou 
aukční společností.
V těchto případech platí, že „vždy je lépe vo-
lat zdarma strážníky, než později draze platit 
právníky“. Na Městskou policii Bílina se mů-
žete obrátit v kterékoli denní či noční době, 
na telefonu: 417 810 999, nebo tísňové lince 
156.

František Krejčí,
manažer prevence kriminality

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů Bílina se zúčastnili soutěže Hazmburský 
hasič, tedy simulace zásahové činnosti 
kompletně v zásahovém oděvu za použití 
dýchacího přístroje jako zátěže. Soutěžící 
zdolávali trať nahoru na hrad se silovými 
disciplínami na jeden zátah – asi 1,7 km s 
výškovým převýšením 130 metrů. 
Závodu se zúčastnilo 45 hasičů a 6 hasiček z 
celé republiky. “Byl to nesmírně těžký závod, 
kde se jednotka z Bíliny zapsala dobrým 
jménem. Soutěž nás posunula dál a už teď 

Ukradli elektroniku pod kamerami

Okrást někoho v době nouzového stavu 
a navíc ještě přímo pod kamerami MKDS, 
na to musí být pachatel vybaven skutečně 
zvláštním talentem. Strážníci byli Policií ČR 
požádáni o součinnost při pátrání po pacha-
telích krádeže elektroniky. Hlídka MP přijala 
popis pachatelů a vydala se je hledat. Bo-
hužel oba výtečníci zmizeli někde ve tmě. 
Strážníci však pátrání nevzdávali. Na služeb-
ně shlédli záznam MKDS aby zjistili konkrét-
ní detaily o pachatelích. 
Po dvou hodinách je hlídka spatřila v centru 
města. Strážníci se rozdělili, aby pachatelům 
znemožnili případný útěk. Zadržení obou 
mladíků pak již bylo téměř rutinní záležitostí. 
Pachatelé měli odcizenou věc stále u sebe, 
takže žádné výmluvy by stejně nedopadly 
na úrodnou půdu. 
Jeden z pachatelů byl navíc v posledních 
třech letech za obdobnou činnost již odsou-
zen. Vzhledem k momentálním okolnostem, 
zákon na tyto případy pamatuje trestní saz-
bou až osmi let. Případ je v dalším řešení 
Policie ČR.

V nepořádku nechal i svou značku

Hlídka MP Bílina zjistila na parkovišti jedno-
ho z bílinských sídlišť rozebrané části vozi-
dla. Ke smůle původce nepořádku strážníci 
na místě nalezli i registrační značku. V re-
gistru zjistili majitele vozidla, kterému byla 
značka přidělena. Hlídkou byla původci od-
padu poskytnuta dostatečné časové lhůta 
na odstranění nepořádku.
Při následné kontrole místa bylo zjištěno, že 
si majitel úklid věcí vyložil tak nějak po svém. 
Nepořádek pouze přemístil o kus dál a od-
ložil jej ke kontejnerům na komunální odpad. 
Věcí se proto bude dále zabývat příslušný 
správní orgán pro podezření z přestupku dle 
zákona o odpadech. Muži hrozí pokuta až do 
výše padesáti tisíc korun.                                 (mp)

je jasné, že se s námi může počítat do dal-
ších závodů,” uvedl velitel jednotky Miroslav 
Doležal.                                                          (red)

Umístění členů JSDH Bílina:
Muži:
Drábek Ondřej - 7. místo
Konvičný Luděk - 9. misto
Doležal Miroslav - 22. místo
Hristov Nikolas - 32. místo
Ženy:
Doležalová Šárka - 4. místo
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oDDĚLeNÍ žiVoTNÍHo prosTřeDÍ

Okrasné květináče 
zdobí náměstí

Sběrna v Hostomicích nově zajišťuje výkup autovraků

V Bílině se poprvé 
uskutečnily Africké trhy

mÍroVé NÁmĚsTÍžižkoVo NÁmĚsTÍ

Čtyři nové okrasné květináče byly v říjnu umístěné na Mírové ná-
městí poblíž kašny. Nyní jsou osázené okrasnými travinami, v zimě 
přibude vánoční výzdoba, na léto pak traviny doplní kvetoucí let-
ničky.                                                                                                          (red)

Na Žižkově náměstí se vůbec poprvé konaly Africké trhy. Nabídka exo-
tického ovoce byla velmi pestrá, lidé si mohli koupit například čerstvé 
mango, kakaový bob, papáju, hadí ovoce, avokádo, ananas, dračí ovo-
ce, nejrůznější koření a mnoho dalšího. “Ovoce dovážíme například  
z Kolumbie, Ugandy, Indonésie nebo Asie. Lidé většinu ovoce neznají, 
vyškolení prodejci jim ale chuť popíší a podají i další informace,” uved-
la organizátorka Pavla Hrušková.
Zájem o exotické ovoce byl v Bílině poměrně velký, podle slov organi-
zátorů by se trhy mohly opět opakovat v polovině ledna. Přesný termín 
však ještě není daný.                                                                                    (pn)

Pokud váš plechový miláček již dosloužil a vy se ho potřebujete zbavit, 
musíte zajistit jeho tzv. ekologickou likvidaci, tedy technologicky a admi-
nistrativně vyřadit vozidlo z evidence.

Právě pro tyto účely rozšířila sběrna v Hos-
tomicích, v ulici Mlýnská, své služby a nově 
od zajišťuje výkupu a zpracování odpadů – 
autovraků. V tomto zařízení je mimo jiné pro-
váděn sběr elektroodpadu, výkup a úpra-
va (demontáž) autovraků na jednotlivé díly 
před jejich předáním k využití či odstranění 
oprávněným osobám.
Pokud se rozhodnete předat automobil k 
likvidaci, je nutné předložit potřebné do-
klady. Zejména doklad totožnosti, a pokud 
auto nepředává majitel vozidla, tak je třeba 
předložit ověřenou plnou moc (v případě 
např. úmrtí vlastníka či provozovatele roz-
hodnutí v dědickém řízení) a dále originál 
velkého technického průkazu. Potvrzení o 
ekologické likvidaci vám bude vystaven ih-
ned po převzetí autovraku a základě tohoto 
je pak možné vyřadit automobil z evidence 
vozidel.
V současné chvíli je v ČR provozováno 508 
aktivních zařízení – to je v porovnání se stá-
ty EU vysoký počet autovrakovišť. Od roku 
2009 až po současnost počet převzatých 
autovraků osciluje okolo množství 135 000 
kusů ročně.

Bližší informace na telefonním čísle 732 658 
442 a 774 201 058 nebo na e-mailu auto-
likvidacehostomice@seznam.cz.

Ing. Helena Volfová
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ÚřaD ÚZemNÍHo pLÁNoVÁNÍ

Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Bílina se bude konat v listopadu
Územní plán je závazným doku-
mentem pro rozhodování sta-
vebního úřadu. Platnou územně 
plánovací dokumentací města 
Bílina je Územní plán Bílina vy-
daný Zastupitelstvem města Bí-
lina 25. června 2012.
Zastupitelstvo města Bílina roz-
hodlo usnesením č. 21/2018 
ze dne 15. února 2018 o poříze-
ní Změny č. 1 Územního plánu 
Bílina zkráceným postupem 
podle zákona o územním plá-
nování a stavebním řádu. Návrh 
změny územního plánu zpraco-
vaný společností HaskonigDHV 
Czech Republic byl veřejně pro-
jednán 21. srpna 2019 na měst-
ském úřadě v Bílině. 
Na základě vyhodnocení výsled-
ků veřejného projednání došlo k 
podstatným úpravám návrhu 
změny územního plánu, které 
vyžadují opakované veřejné pro-
jednání v rozsahu těchto úprav. 
Rozsah změn je zobrazen ve vý-
krese. Ostatní koncepce již pro-
jednaných částí návrhu změny 
ÚP zůstává beze změn.

Termín, místo a způsob 
projednání

Veřejné projednání návrhu změ-
ny Územního plánu Bílina, na kte-
rém bude zajištěn odborný vý-
klad projektantem, se uskuteční 
v pondělí 23. listopadu 2020 
od 15 hodin v budově Městské-
ho úřadu Bílina, Břežánská 50/4,  
v jednacím sále zastupitelstva 
(přízemí – vchod z parkoviště ul. 
M. Majerové).
Zároveň bude pro veřejnost 
zajištěn on-line přenos, který 
bude možné sledovat na odka-
zu http://live.publicstream.cz/
bilina.
Při veřejném projednání budou 
dodržena veškerá hygienická 
opatření stanovená v souvislosti 
s vyhlášeným nouzovým stavem.
Upravený návrh Z1 ÚP Bílina je v 
listinné podobě vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí od 23. října 
do 30. listopadu 2020 u pořizo-
vatele na Městském úřadě Bílina, 
3. patro - odbor stavební úřad 
a životní prostředí, úřad územ-
ního plánování, kancelář č. 304 
v úřední dny, mimo úřední dny 
dle domluvy na telefonu 417 810 
879 nebo 417 810 884. Zároveň je 
zajištěn dálkový přístup v elek-
tronické podobě na webových 
stránkách města Bílina na www.

Informace k uplatnění 
připomínek, námitek 
a stanovisek

Nejpozději do 7 dnů ode dne 
konání veřejného projednání, tj. 
do 30. listopadu 2020:
●• může každý dle ust. § 53 odst. 
2 a § 52 odst. 3 stavebního záko-
na uplatnit k upraveným částem  
návrhu změny územního plánu 
své PŘIPOMÍNKY.

• v souladu s ust. § 172 odst. 5 
správního řádu a dle ust. § 53 
odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního 
zákona mohou proti upraveným 
částem návrhu změny územ-
ního plánu vlastníci pozemků  
a staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor  
a zástupci veřejnosti (dle § 
23 stavebního zákona) podat 
NÁMITKY, ve kterých uve-
dou jejich odůvodnění a vy-
mezí území dotčené námit-
kou na samostatné grafické 
příloze. Vlastníci pozemků  
a staveb a oprávněný investor  
k námitce doloží údaje podle 
katastru nemovitostí dokladují-
cí dotčená vlastnická práva.

•dotčené orgány a krajský úřad 
jako nadřízený orgán uplatní  
k částem řešení, které byly  
od veřejného jednání změněny 
STANOVISKA.

bilina.cz pod odkazem – Měst-
ský úřad/ Územní plánování/ 
Aktuální informace.

Informace k veřejnému 
projednání

Veřejným projednáním se rozu-
mí veřejná prezentace návrhu 
územně plánovací dokumenta-
ce veřejnosti se zajištěním od-
borného výkladu, který prove-
de pořizovatel ve spolupráci se 
zpracovatelem.
Obsah veřejného projednání je 
rozdělen do dvou fází. První fázi 
představuje odborné seznámení 
veřejnosti s upraveným návrhem 
Změny č. 1 Územního plánu Bí-
lina, druhou fázi představuje 
veřejná diskuze založená na vy-
stoupeních občanů a jejich dota-
zech zodpovídaných pořizovate-
lem a zpracovatelem.
Aktivní účast veřejnosti na disku-
zi je zajištěna možností občanů 
vystoupit přímo na místě za do-
držení v dané době aktuálních 
hygienických a epidemiologic-
kých opatření vyhlášených pří-
slušným orgánem státní správy, 
nebo také nadstandardně pro-
střednictvím telefonního hovoru, 
který je možno učinit ve druhé 
fází veřejného projednání na te-
lefonním čísle 607 004 961.

Ke stanoviskům, námitkám a při-
pomínkám ve věcech, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje nebo regulač-
ního plánu vydaného krajem, se 
nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připo-
mínky musí být v souladu s § 22 
stavebního zákona uplatněny 
písemně, opatřeny identifikační-
mi údaji, podpisem osoby, která 
je uplatňuje a zaslány na adresu 
Městského úřadu Bílina, OSÚŽP 

– úřad územního plánování, Bře-
žanská 50/4, 418 31 Bílina.
Formuláře pro uplatnění připo-
mínek a námitek jsou v elek-
tronické podobě zveřejněny na 
webových stránkách Městské-
ho úřadu Bílina na www.bilina.
cz pod odkazem Městský úřad/
Územní plánování/ Aktuální in-
formace.
K později uplatněným stanovis-
kům, připomínkám a námitkám 
se nepřihlíží.
V případě dotazů či nejasností se 
obracejte na Městský úřad Bíli-
na, odbor stavební úřad a životní 
prostředí, úřad územní plánování, 
tel: 417 810 879 nebo 417 810 884.

Ing. Alice Pevná
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VÍTÁNÍ oBčÁNků

pamÁTka miLosLaVa sTiNgLa žeLeZNičNÍ ZasTÁVka BÍLiNa

Město letos podruhé přivítalo občánky

V Bílině stojí dřevěná 
socha slavného cestovatele

Velkoformátové fotografie 
města vítají turisty 
na vlakovém nádraží

V září se uskutečnilo druhé vítá-
ní občánků v tomto roce. Těšili 
jsme se velkou účastí příbuzných 
a známých našich občánků, kteří 
zcela zaplnili obřadní síň. Naše 
nejmenší spoluobčánky přivítala 
Marcela Dvořáková, místosta-
rostka města Bíliny a popřála jim 
do života pevné zdraví a šťastný 
život v této neklidné době.
I přes nutná opatření z hlediska 
veřejného zdraví v podobě noše-
ní roušek v průběhu obřadu, pro-
běhlo vítání občánků ve velmi 
příjemné atmosféře. Všem zú-
častněným velice děkujeme, za 
to, že přišli a sdíleli radost z na-
rození našich nejmenších. Ráda 
bych poděkovala dětem i paní 
učitelce z Mateřské školy Čap-
kova ulice v Bílině. Ty si pro nás 
připravily krátké pásmo básniček 

Na rohu Břežánské a Důlní uli-
ce byla začátkem října slav-
nostně odhalena socha bí-
linského rodáka, cestovatele  
a spisovatele Miloslava Stin-
gla. „Nachází se v místech, kde 
stával Stinglův rodný dům.  
V Bílině vyrůstal asi do sedmi let  
a na své rodné město vždy velmi 
rád vzpomínal,“ uvedla starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová.
Socha je z jednoho kusu dubo-
vého dřeva, řezbáři trvaly práce 
na ní zhruba tři týdny. „Nabídku 
výroby sochy jsem rád přijal, od 
pana Stingla jsem četl něko-
lik knih, nebyl mi tedy nezná-
mý. Socha je výtvarně zajímavá 
kontrastem indiánské čelenky 
a obleku. Doufám, že se bude 
obyvatelům města líbit,“ řekl 
autor sochy František Bednář  
z Pardubic.
Slavnostního odhalení sochy byl 
přítomem i Stinglův syn a syno-
vec, dále jeho přátelé Štěpán 
Rusňák a Adam Chroust a další 
jeho příznivci.
Miloslav Stingl se narodil 19. pro-
since 1930 do rodiny důlního 
technika v Bílině. Během svého 
života navštívil 151 zemí všech 
kontinentů, hlavním předmě-
tem jeho zájmu byly domorodé 
kultury amerických Indiánů a 
Eskymáků, australských Abori-
ginců a také původní obyvatelé  

V podchodu Železniční zastávky 
Bílina jsou nově nainstalované 
velkoformátové fotografie, kte-
ré zachycují dominanty města i 
jeho okolí. Cílem této výstavy na 
neobvyklém místě je propagace 
města pro turisty a zpříjemnění 
prostorů pro cestující vlakem. 

“Fotografie zachycují různá místa 
a budovy ve městě z nezvyklých 
pohledů, jsou to tradiční i neotře-
lé snímky, které lidé ještě nikde 
jinde nemohli vidět,” popsala au-

Myslíkové, které tímto moc dě-
kuji, si rodiče převzali dárek od 
města a podepsali se do měst-
ské pamětní knihy.

a maminkám předaly květiny.  
Za asistence budoucí paní uči-
telky, studentky Střední peda-
gogické školy v Mostě, Adély 

Tichomořských ostrovů. U příle-
žitosti jeho 80. narozenin mu bylo  
v roce 2011 uděleno čestné ob-
čanství města Bíliny. V pondělí 
11. května letošního roku zemřel  
v Praze po dlouhé nemoci  
ve věku 89 let.

(pn)

torka snímků Martina Janochová.
Na fotografiích jsou zachyce-
né například radnice, historické 
centrum, lesní kavárna, koupa-
liště, ale i výsypka nebo elektrár-
na.
Výstava velkoformátových fo-
tografií vytvoří v podchodu 
dlouhodobou expozici. Na bez-
pečnost obrazů ve vestibul ná-
draží dohlížejí jak dvě kamery, 
tak i noční hlídač.

(pn)

Do života byly přivítány tyto děti:

Jakub Hrneček, Eliška Votavová, 
Miroslav Brejník, Jan Václav Paul, 
Jiří Častoral, Kateřina Kaštánko-
vá, Alfréd Otto Bouz, Teodor Líš-
ka, Štěpán Aschenbrenner.
Další vítání občánků je naplá-
nováno na úterý 15. prosince od 
14.30 hodin v obřadní síni Měst-
ského úřadu Bílina. Aktuálnost 
konání vzhledem k vládním na-
řízením je však nutné předem 
ověřit. 
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku, č. dve-
ří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz - nejpozději 9. prosince.

Bc. Martina Tučková
matrikářka
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Dům dětí a mládeže v Bílině funguje již šedesát let

Dům dětí a mládeže letos v říjnu 
oslavil své šedesátiny. Několik 
let jsem s ním prožila jako dítě, 
jeden rok jako dobrovolná ve-
doucí kroužku, posledních čtyři-
cet let jako zaměstnanec a proto 
si dovolím psát o jeho minulosti 
mýma očima.
Historie domu dětí v Bílině se 
začala psát 1. října 1960 ve 
Schmettanově vile ve Sklenič-
kově ulici. Ten den byl založen 
Dům pionýrů a mládeže. Jeho 
prvním ředitelem byl pan Potů-
ček, vystřídala jej paní Hermína 
Jeriová a po ní do této funkce 
nastoupila paní Jaroslava Ma-
rišlerová.
Bývalá starostenská vila byla 
pro všechny kroužky s přibýva-
jícími lety poměrně malá. Hned 
pod střechou se scházel krou-
žek lodních modelářů. V prvním 

patře a v přízemí se v klubov-
nách střídaly výtvarné kroužky, 
dívčí klub, paličkování, fotogra-
fové, divadelníci, ochránci pří-
rody, kuchaři, rybáři, šachisté, 
později i počítačové kroužky.  
V přízemí byla cvičná kuchyně, 
kde se scházely kroužky vaření 
a dívčí klub, byla zde keramická 
dílna a dílna leteckých modelá-
řů. Mimo vilu byly naše kroužky 
ještě na všech základních ško-
lách, kroužky plavání v plavecké 
hale, odbíjená v Zelené hale, na 
zámku archeologové a něko-
lik kroužků hokejistů na ledo-
vé ploše - tehdy ještě nekryté. 
V největší místnosti v přízemí 
probíhaly karnevaly, soutěže  
a tradiční promítání pohádek 
pro mateřské školy z okolí.
Šikovných vedoucích a dětí bylo 
hodně, prostoru málo. Naopak 

ZŠ Za Chlumem přestávala po-
třebovat kapacitu bývalé školy  
v Havířské ulici. Ještě dlouho 
se jí říkalo “U Anděla” - po jejím 
dlouholetém řediteli, panu Jiří-
mu Andělovi. Naopak, bílinské 
státní statky hledaly prostory 
pro plánovanou zušlechťovnu 
skla a prostory vily byly pro ně 
ideální. V roce 1989 začala ge-
nerální oprava budovy v Havíř-
ské ulici a o rok později - 1. 10. 
1990 jsme začínali školní rok 
v novém a s novým názvem - 
Dům dětí a mládeže Bílina. Další 
školní rok jsem si poprvé vy-
zkoušela práci ředitelky.
Měli jsme krásné nové prosto-
ry, spoustu kroužků a jako blesk  
z čistého nebe přišel záměr 
Školského úřadu v Teplicích, 
pod který DDM tehdy patřil - 
zrušení některých DDM v okre-
se a Bílina byla mezi nimi. Naše 
město zařízení uhájilo a zřizova-
telskou funkci převedlo na sebe.

K domečku patří lidé

Ten náš má ohromné štěstí,  
že naši vedoucí mají svou práci 
jako koníčka a s láskou všechny 
své dovednosti a znalosti předá-
vají nejen dětem, ale i dospělým.  
K vedoucím patří i celý ekono-
micko - správní úsek. Ekonomka, 
hospodářka, recepční, uklízečky 
i kuchařky a řidiči na táborech. 
Bez nich by to nešlo - jsou naší 
nedílnou součástí.
Každý nový školní rok připravu-
jeme nabídku zájmových krouž-
ků, jejichž počet se postupně 
vyšplhal až ke stovce. Nabídka 
je obměňována podle aktuální-
ho zájmu a trendů. Naše kroužky 
se zúčastňují celostátních i me-
zinárodních soutěží a dosahují 
významných výsledků - zmíním 
alespoň všechny kroužky ae-
robiku, Baltíky, automodeláře. 
Svého času patřily k republikové 
špičce i kroužky rybářů, lodních 
a leteckých modelářů, kteří byli 
společně s raketovými modeláři 
mistry republiky.
Výlety, soutěže, dílny, přehlídky 
místního a krajského významu 
patří k dalším nabízeným ak-
tivitám. Roky jsme pořadateli 
krajského kola Mistrovství ČR  
v deskových hrách i krajských 
kol v oblasti programování.
V čase vedlejších prázdnin při-
pravujeme jednotlivé prázd-
ninové dny, v období hlavních 
prázdnin příměstské a pobyto-
vé tábory. Počet příměstských 
táborů se letos poprvé vyšpl-
hal na devět turnusů, pobytové 

jsme pořádali dva. Roky jsme 
trávili léto na naší základně  
v Horní Cerekvi u rybníka Sam-
son. V roce 1980 tam trávilo léto 
320 dětí ve čtyřech turnusech.  
Ve stanech na zavěšených po-
stelích, s báječnými kuchařkami 
a vedoucími děti získávaly tá-
bornické a sportovní dovednos-
ti. Uměly přežít noc pod širákem, 
rozdělat oheň v přírodě, pod lá-
zeňským kotlem - aby byla teplá 
voda na koupání i pod brutarem 
- to aby byla teplá voda na ná-
dobí. Zvládly oškrábat brambo-
ry, uklidit si svůj stan i tábořiště, 
naučily se jezdit na kánoích, na 
kolech, střílet ze vzduchovky, 
luku. Odvezly si spoustu zážitků, 
na které vzpomínají ještě dnes, 
když o nich vypráví svým dětem 
a vnoučatům. Od roku 1990 zá-
jem postupně opadal a tak byla 
základna roku 2012, kdy zde 
proběhl poslední tábor, uzavře-
na.
Budova DDM postupně měnila 
svůj vzhled nejen uvnitř, ale také 
zvenku. Uhelná kotelna byla 
zrušena a místo ní bylo zavede-
no dálkové vytápění. Rozpada-
jící se komíny byly odstraněny  
a starou střešní krytinu nahra-
dila nová. Budova se roky vy-
pořádávala s vlhkostí v prosto-
rách pod úrovní terénu. I když 
byla před dvaceti lety řešena jak 
mechanickou, tak chemickou 
cestou, tak postupně znovu pro-
stupovala zdmi. K radikálnímu 
řešení došlo v závěru roku 2019, 
kdy bylo provedeno odvlhčení 
budovy po celém jejím obvo-
du. Současně s těmito pracemi 
proběhla již zmíněná výměna 
střešní krytiny, zateplení a nová 
fasáda na budově.
Na velké zahradě máme již 
téměř deset let ovál pro in-line 
bruslení, jízdu na koloběžkách. 
Postupně zde přibylo malé lano-
vé centrum, lanová věž a zemní 
trampolína. Všechny prvky jsou 
nejvíce využívány v jarních mě-
sících kroužky a o letních tábo-
rech. Pohodu zde dotvořila nová 
výsadba květin, keřů a stromů. 
Prostory malé zahrady byly  
v minulosti vybaveny herními 
prvky pro menší děti. Letos při-
byl nový zahradní domek a do 
konce roku instalujeme ještě 
novou garáž.
I uvnitř budovy se snažíme 
všechny prostory modernizo-
vat a vybavovat tak, aby vyho-
vovaly jak všem předpisům, 
tak potřebám a zájmům všech  

DDm BÍLiNa

Pokračování na straně 9
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Kultura on-line: tančete, procházejte se, vydejte 
se na výstavu nebo si povídejte o knihách

Kultura v Bílině se z reálného 
světa kvůli vládním opatře-
ním musela přesunout do toho 
virtuálního, to však nezname-
ná, že není zajímavá. Kulturní 
a informační centrum baví lidi 
především na facebookových 
profilech, knihovna vsadila na 
možnost povídání si o knihách 
po telefonu.
Na facebooku Kulturní centrum 
Bílina jsou k dispozici například 
taneční videolekce s Nikol Du-
fkovou. Dále kulturní centrum 
uvádí videa z výstavy o Daně 

Medřické, přináší tipy na filmová i 
divadelní představení, která jsou 
k dispozici on-line, a také vidoe-
ohlédnutí za koncerty i jinými 
akcemi, které se v Bílině konaly. 
“Jedním z našich tipů je napří-
klad nový projekt Dramox, který 
přináší lidem domů různá před-
stavení českých divadel. Mohou 
je tak zhlédnout kdykoli a vybrat 
si z nepřeberného množství ti-
tulů. Navíc tím podpoří umělce 
v této nelehké době,” vysvětlila 
vedoucí Kulturního centra Bílina 
Martina Tuháčková. Videa, tipy 

i další příspěvky na facebooku 
neustále přibývají.
Informační centrum Bílina chce 
obyvatele nejen bavit přes face-
bookový profil, ale také přinášet 
tipy na výlety do přírody. “Chys-
táme takovou videoprocházku, 
která představí novou modrou 
trasu z centra města na Rado-
vesickou výsypku a přineseme 
v ní i pohled na různé zajíma-
vosti, které lidé mohou po cestě 
spatřit. Budeme rádi, pokud se 
po shlédnutí videa lidé i trasou 
vydají sami,” pozvala vedoucí 
Informačního centra Bílina Lada 
Hubáčková. 
Dále budou na facebooku přibý-
vat podzimní fotogalerie nebo 
představení zajímavých míst ve 
městě. “Také připravíme zajíma-
vé soutěže,” dodala vedoucí.
Městská knihovna Bílina i v době 
nouzového stavu zajišťuje půj-
čování knih, i když pouze těch 
elektronických. Návod, jak si 
elektronickou knihu půjčit, při-
nášíme na straně 11. 
Kdo si rád o knihách povídá, 
a hlavně s knihovnicemi, kte-
ré mají snad největší přehled, 
může do knihovny zavolat. “Při-
pravili jsme pro naše čtenáře 

akci s názvem Volání všechny 
smutky zahání!, při které si mo-
hou telefonicky jak dopředu 
zarezervovat knihu, kterou jim 
připravíme k odběru ihned po 
otevření knihovny, ale také si  
s námi mohou o knihách poví-
dat. Třeba o těch, které přečetli, 
o autorech nebo o připravova-
ných novinkách. Jsme k dispozi-
ci vždy v úterý a ve čtvrtek od 
10 do 11 hodin,” sdělila vedoucí 
knihovny Dana Svobodová.   

(pn)  

našich účastníků. Do všech na-
šich kluboven svítí celé dopo-
ledne i skoro celé odpoledne 
sluníčko a tak byla většina z 
nich postupně vybavena kli-

je zde kostymérna, která nabízí 
své služby i veřejnosti.
Máme kolektiv stálých za-
městnanců, ti však nemohou 
zvládnout vedení všech akti-
vit. Externí vedoucí, kteří jsou 
odborníci ve svém oboru, jsou 
nepostradatelnou součástí na-
šeho týmu. Věnují dětem svůj 
volný čas nejen při samotném 
kroužku, ale i řadu hodin při jeho 
přípravách. Úmyslně neuvádím 
žádné jméno - za tu řadu let 
domečkem prošla dlouhá řada 
lidí a určitě bych na někoho za-
pomněla. Za některými zůstala 
větší, za některými menší sto-
pa, ale všichni dali dětem kou-
sek ze sebe. Moc si vážím těch, 
kteří s námi šli, nebo jdou řadu 
let - ať jsou v jedné, nebo druhé 
části týmu. Někteří plynule pře-
chází - z externích vedoucích 
se stávají interní vedoucí, nebo 
naopak. Důležité je, že mají chuť 
zůstat. Velkou posilou jsou naši 
odchovanci - ti, kteří v domečku 
doslova vyrostli a teď sami ve-
dou ostatní. V našem týmu na-
jdete čerstvě osmnáctileté i ty, 
kteří jsou v důchodovém věku.  
U těch druhých však platí, že 
věk je jen číslo. Jejich elán 

matizací. V roce 2019 získala 
novou vzduchotechniku i tě-
locvična, kde byla provedena 
i výměna podlahy. Vybavení a 
uspořádání místností postupně 

měníme tak, jak se 
mění i zájem účast-
níků. V letošním roce 
prošla proměnou  
i jedna z učeben 
výpočetní techniky. 
Stal se z ní druhý ba-
letní sál, který nám 
moc chyběl. Mnozí 
ještě pamatují po-
silovnu a kulečník, 
které bývaly v su-
terénu. Se vznikem 
dalších podobných 
prostor v našem 
městě zájem po-
stupně opadal a tak 
zde vzniklo Rodinné 
centrum Klokánek. 
Podobné místo, kde 
by se mohly scházet 
maminky s nejmen-
šími dětmi chybělo. 
Tento prostor je hoj-
ně vytížen i pro na-
rozeninové oslavy, 
které pro děti po-
řádáme. Současně 

by jim mohl leckdo závidět.  
Za úspěšnou činností DDM sto-
jí spolupráce všech jejích za-
městnanců, dětí, rodičů a také 
zřizovatele - našeho města.  
V posledním období domeček 
výrazně prokoukl nejen novou 
fasádou, střechou a zahradou, 
ale velká část prostředků byla 
věnována i vnitřním úpravám 
i opravám. V zajišťování všech 
činností nám pomáhá i naše 
nové auto.
Poděkování patří i městské po-
licii - roky s námi spolupracuje 
na preventivních programech. 
Ať již to v minulosti byly tema-
tické programy s přespáváním, 
nebo dlouholetá spolupráce na 
příměstských táborech. K našim 
partnerům patří i základní a ma-
teřské školy z Bíliny i okolí. Pro 
jejich žáky společně připravu-
jeme výukové programy. Další 
jsou realizovány ve spolupráci 
s Kulturním centrem, základní 
uměleckou školou, hasičským 
záchranným sborem, Hornickou 
nemocnicí, státní policií, Seve-
ročeskými doly a řadou dalších 
institucí.

Krista Sýkorová, ředitelka

poZVÁNky
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Školáci se mohou zapojit 
do soutěže z domova

Výtvarná díla nabídne výstava Bastafidli

V knihovně mohou lidé 
poznat Třeboňsko

Kulturní centrum Bílina připravilo pro děti soutěž 
na téma Miloslav Stingl, která trvá do konce listopadu. 

Městská knihovna zve na přednášku s názvem  
Třeboňsko, po stopách rybníkářů. 

Všechny práce posílejte na 
email: divadlo@kcbilina.cz.  
Z obrázků a textů bude vytvo-
řena výstava. Z každé kategorie 
odborná porota vybere tři nej-
lepší, které ocení knihou Milosla-
va Stigla.                                           (red)

1. stupeň ZŠ
Výtvarná – Nakreslete nebo 
namalujte, co vás na výstavě o 
Miloslavu Stinglovi nejvíce zau-
jalo. Formát A4, uzávěrka do 30. 
listopadu.
Literární – Po vzoru Miloslava 

Městská knihovna připravila  
výstavu obrazů i obrázků  
od malých i velkých umělců na-
vštěvující výtvarný obor Základ-
ní umělecké školy Gustava Wal-
tera v Bílině. Výstava prezentuje 
průřez tvorby studentů různého 
věku. Paleta barev a tematic-
ký rozptyl výstavy Bastafidly je  
rozmanitý, právě jako věk vysta-
vujících. Nejmladšímu umělci 
jsou čtyři roky, nejstaršímu je let 
šedesát.  Umělecká díla vznikla 
pod vedením učitele Mirosla-
va Mužíka. Výstava je nainsta-
lována v 1. patře knihovny. Je 
přístupná do 31. prosince 2020 
s ohledem na vládní opatření 
související s prevencí šíření no-
vého typu koronaviru.

Alena Hubáčková DiS.

Prohlédneme si rozmanitou 
soustavu rybníků v okolí Tře-
boně. Průvodcem nám bude 
etnolog a cestovatel Libor Dra-
hoňovský.
Dozvíme se více o jednotlivých 
stavitelích, nejen o slavném Ja-
kubovi Krčínovi, ale i o poněkud 
opomíjených Štěpánku Neto-
lickém a Mikulášovi Ruthardovi 
z Malešova. Během poutavé-
ho vyprávění se zastavíme jak 
u velkolepých rybníků Svět, 
Rožmberk, Horusický a Káňov, 
tak u těch méně známých, avšak 
neméně krásných.
Projdeme se po březích Zlaté 
Stoky či Nové řeky, umělých 
kanálů, bez kterých by mnohé 

Stingla napište dopis Ježíškovi. 
Uzávěrka do 30. listopadu.

2. stupeň ZŠ
Výtvarná – Nakreslete nebo na-
malujte dojem z výstavy o Milo-
slavu Stinglovi. Formát A3, uzá-
věrka do 30. listopadu.
Literární – Napište krátký sloho-
vý útvar (volný slohový styl) na 
téma Miloslav Stingl. Maximální 
rozsah 1 A4, písmo Time New 
Roman 12, uzávěrka do 30. lis-
topadu.                                          

(red)

rybníky na Třeboňsku nemohly 
vůbec vzniknout. Vychutnáme 
si také atmosféru podzimních 
výlovů rybníků a pokocháme se 
obrazy malíře Jana Kojana z ma-
lebné vesničky Kojákovic, který 
během 1. poloviny 20. století na 
svých obrazech mistrně zachytil 
nejen malebnost třeboňských 
rybníků, ale také práci a život 
místních rybářů.
V úterý 24. listopadu se na Vás 
těší přednášející Libor Draho-
ňovský a tým knihovny.
Přednáška se uskuteční dle 
aktuální situace ohledně vlád-
ních opatření.

Alena Hubáčková DiS.

kuLTurNÍ ceNTrum BÍLiNa mĚsTskÁ kNiHoVNa BÍLiNa

mĚsTskÁ kNiHoVNa BÍLiNa
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Nepřestávejte si číst, 
půjčte si elektronickou
knihu

E-knihy lze vypůjčit výhradně 
přes on-line katalog městské 
knihovny. Služba je poskytována 
zdarma registrovaným čtená-
řům Městské knihovny v Bílině. 
E-knihy lze číst pouze na zaříze-
ních s operačním systémem An-
droid nebo iOS pomocí aplikace 
eReading.cz.
Délka zrealizované e-výpůjčky 
je 31 dní, po uplynutí této doby 
se e-kniha automaticky zne-
přístupní. Nevztahuje se na ni 
proto pokuta z prodlení. 
Výpůjční lhůtu e-knihy není 
možné zkrátit. Tutéž e-knihu si 
můžete vypůjčovat opakovaně.
V jedné e-výpůjčce může být 
půjčeno maximálně 5 titulů 
e-knih. 
Stejnou e-knihu si může vypůjčit 
více čtenářů současně. Rezer-
vace není nutná.
Zrealizovaná e-výpůjčka se vám 
obratem zobrazí v knihovničce 
aplikace eReading s viditelně 
označeným termínem vypršení 
platnosti výpůjčky.

Co je třeba učinit před prvním 
vypůjčením e-knihy?

Musíte být registrovaným čte-
nářem knihovny. Registrovaný 
čtenář nemusí tedy dělat nic, 
neregistrovaný čtenář se musí 
registrovat.
Musíte mít ve svém čtenářském, 
resp. uživatelském kontě, zada-
ný váš platný e-mail. To je důle-
žité! Tímto e-mailem se budete 
registrovat na stránkách posky-
tovatele e-knih. Nyní jsou dvě 
možnosti: e-mail sdělte knihov-

nici, která jej doplní do vašeho 
konta, e-mail si do vašeho čte-
nářského konta doplňte sami 
přes web knihovny: po přihlá-
šení do svého účtu v on-line ka-
talogu. Sekce pro přihlášení je 
vpravo nahoře.
Musíte se zaregistrovat na strán-
kách www.palmknihy.cz (se stej-
ným e-mailem, který je uveden 
ve vašem kontě v knihovně).

Jak zrealizovat e-výpůjčku?

Přihlaste se do svého čtenář-
ského konta v on-line katalogu 
knihovny. 
Vybírejte tituly s označením 
e-kniha | PŘEHLED E-KNIH.
U vybraného titulu zvolte tlačít-
ko „Půjčit e-knihu“. Po stisknu-
tí tlačítka se zobrazí oznámení 
o úspěšném provedení e-vý-
půjčky, oznámení obdržíte také 
na e-mail.

Jak otevřít e-knihu?

Otevřete aplikaci eReading. 
Sekce s „Místními“ (stáhnutý-
mi) e-knihami bude zpočátku 
prázdná.
V horním menu zvolte sekci 
“ONLINE” a vyplňte vaše přihla-
šovací údaje, které jste uvedli 
při registraci do portálu www.
palmknihy.cz.
Kliknutím na obálku stáhnete 
e-knihu ze sekce „Online“ do 
„Místní“. Pouze při tomto kroku 
musíte být připojeni k internetu. 

(red)

mĚsTskÁ kNiHoVNa BÍLiNa
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kroNika mĚsTa

sTřÍpky Z kroNiky mĚsTa

Poznáváte události na fotografiích? 
Pomozte s identifikací

V archivu města Bíliny jsou 
stovky starých fotografií pořizo-
vaných ke kronikám z let 1945

1988 až 1989

V roce 1988 bylo ve městě 29 
prodejen potravin, 4 prodejny 
oděvů a rovněž tolik drogerií, 
dvě prodejny obuvi a 8 prode-
jen zeleniny, 15 restaurací.
Z nádraží bylo vypraveno 4 191 
osobních vlaků, vydáno bylo 
341 159 kartonových a 14 224 
psaných jízdenek (do stanic, do 
nichž nebyly vytištěny kartono-
vé jízdenky).
Knihovna měla 86 143 svazků 
(knihy, časopisy, hudebniny),  
v tomto roce doplnila do fondu 
5 301 nových knih.

losti nebo období jsou na foto-
grafiích zachycené. Rozhodli 
jsme se proto požádat čtenáře 
Bílinského zpravodaje a pa-
mětníky o pomoc s identifikací 
těchto snímků a získání dalších 
informací. Pokud uveřejněné 
snímky poznáváte a případně  

proběhly tři zlaté a jedna dia-
mantová svatba.  
Ve městě fungovala stále jen 
jedna banka - Státní spořitelna.
Se železnicí vycestovalo 786 
593 cestujících, měsíční průměr 
je tedy 65 549 lidí.
Uskutečnilo se 114 zájezdů za 
zdravým ovzduším, zúčastnilo 
se 4 231 občanů města. Mezi 
oblíbené cíle patřila Jeseni-
ce, Máchovo jezero, Klínovec, 
Maxov, Harrachov, Hřensko či 
Sloup.
Ve městě bylo pět základních 
škol, jedenáct mateřských škol 
a šest jeslí.

– 1986. Tyto snímky byly v roce 
2018 utříděny, u některých se 
však nepodařilo určit, jaké udá-

Kulturní a společenské středis-
ko uvedlo během roku tři hry 
amatérského divadelního sou-
boru. Tento soubor v činnosti 
ustupoval, ale vznikaly další. 
Objevilo se několik hudebních 
skupin, výtvarný a recitační 
soubor.
V poliklinice pracovalo 10 zub-
ních lékařů.
Narodilo se 221 dětí, uzavřeno 
bylo 171 manželství, proběh-
lo šest zlatých svateb a jeden 
sňatek diamantový.
V roce 1989 byly na radnici evi-
dovány poplatky ze 698 psů.
Uzvařelo se 168 manželství, 

o nich víte něco bližšího, ozvěte 
se kronikářce města Ivetě Rich-
terové na odbor školství, kultu-
ry a sportu - e-mail: richterova@
bilina.cz, telefon 417 810 934. 

(red)

Kulturní a společenské tředisko 
uvedlo řadu umělců a skupin. 
Vystupoval zde Olympic, Pet-
ra Černocká, skupina Javory, 
Dagmar Veškrnová, 11 soubo-
rů folkové, country a trampské 
hudby, v mramorovém sále 
zámku se konal koncert Pocta 
Mozartovi.
Vlivem televize a sníženou kva-
litou filmů se snížil i počet divá-
ků v kinech.
V listopadu došlo ke změně po-
litického režimu - ze socialistic-
kého státu se stala demokratic-
ká společnost.    

Mgr. Pavel Pátek

Tyto fotografie byly do archivu zařazeny zcela bez po-
pisu, jsou to zřejmě padesátá léta. Snímky jsou poříze-
ny v obřadní síni, neví se kdy a při jaké příležitosti.
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mš LeDVice

mš aLéskÁ mš sÍBoVa

mš čapkoVa

Děti v barvě duhy ochutnávaly podzimní plody

Děti poznaly práci babky 
kořenářky a sbíraly bylinky

Sovičky z mateřinky
pekly štrúdl

Předškoláci již vědí, 
co k jídlu je zdravé

V pohádkovém lese 
bylo spoustu legrace

Během celého září jsme spo-
lečně na loukách po Bořní hle-
dali, sbírali a sušili různé druhy 
léčivých a okrasných bylinek. 
Učili jsme se jejich názvy, vy-
užití a jak správně je vylisovat. 
Založili jsme si i vlastní herbář 
do kterého mohou děti samy 
přispívat. K čemu jsme nako-
nec došli? Že když je z nás 

„bolavý člověk“, stačí si zajít na 
louku a tam najdeme medika-
menty skoro na vše.  
                                                                                                                                                     

Radana Šebková

Předškoláci si podzimní dny 
užili zdoláváním přírodní pře-
kážkové dráhy v Pohádkovém 

lese, kde si procvičili hru-
bou motoriku. Opekli si buřty  
u nového ohniště, projeli  
se v autech, prozkoumali le-
zením velkého hrocha, orien-
tovali se v labyrintu a nakonec 
se vyfotili u seriálových posta-
viček. Pěkné počasí nám přá-
lo, sluníčko se na nás smálo,  
a tak jsme všichni spokojeně 
odcházeli do naší školky.

Učitelky MŠ

Šikovné Sovičky měly v říjnu 
plné ruce práce. Z jablíček si 
udělaly nejen křížaly, ale pus-
tily se i do pečení. Oloupaly 

jablíčka, nastrouhaly je na těs-
to, ochutily rozinkami, ořechy  
a cukrem a daly péct.

Učitelky ze Soviček

Děti ze třídy Soviček si nejdří-
ve pořídily nákupní seznam.  
Přečíst jej a spočítat nebyla 
těžká práce. Všechny Sovičky 
nákup splnily. A když nakoupily, 
pustily se do práce. A tak Sovič-
ky myly, loupaly, krájely, strou-
haly, až byla mísa plná zeleni-
ny. Zbývalo jen saláty ochutit 
a pustit se do jídla. Všem moc 
chutnalo.

Učitelky ze třídy Soviček

Prvním projektem v novém 
školním roce byl Barevný tý-
den. V Mateřské škole Ledvice 
se v září děti oblékly do barev 
duhy. Každý den v týdnu měl 
přiřazenou svou barvu a dle té 
probíhaly různé aktivity a čin-
nosti pro děti. Do projektu jsme 
zapojili i ochutnávku podzim-
ních plodů, které byly laděny 
do stejných barev daného dne. 
Pondělí bylo v modré barvě  
a ochutnávali jsme švestky, děti 
tvořily kompoty. Úterý neslo 
zelenou barvu a ochutnávali 
jsme jablka. Uprostřed týdne 
si děti s malou pomocí paní ku-
chařky upekly muffiny z červe-
ných jablek, které byly báječné. 
Čtvrtek se proměnil v žlutý den 
a poslední den nesl barvu fialo-
vou, kde proběhla ochutnávka 
hroznového vína. Celý barev-
ný projekt jsme si všichni užili  

a naučili jsme se spoustu no-
vých věcí. Už se těšíme na další 
zajímavé činnosti, které nás če-
kají.
Krásné podzimní období, které 
je plné barev, deště a větru jsme 
v mateřské škole přivítali také 
výrobou skřítků Podzimníčků. 
Již od rána měly děti nachys-
tané podzimní činnosti. Hleda-
ly správné stíny hub, skládaly 
hříbky a muchomůrky, počíta-
ly veverkám kaštánky a oříšky, 
zametaly listí ve třídě. V herně 
dovážely zvířátkům potravu ve 
formě nasbíraných plodů, kte-
ré si přinesly. Před svačinou si 
děti vytvořily vlastního malého 
skřítka, kterého pojmenovaly 
podle sebe. Vrcholem dne byla 
společná práce, při které vznikl 
skřítek Podzimníček. Stojí nám 
u školky a vítá podzim.

Bc. Michala Martinová
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žÁkoVskÁ aTLeTika

eLekTrÁrNa LeDVice

mš sÍBoVa

Bílinská žákovská atletika kráčí správným směrem

Natočit fyzikální pokus na mobil a vyhrát peníze  
pro školu, to je úkol pro žáky při distanční výuce

Halloween ve školce byl kouzelný
Bezva den plný strašidelného 
řádění si děti z Mateřské školy 
Síbova užívaly plnými doušky. 
Přehlídka strašidel a dlabání 
dýně navodila dětem tu správ-
nou atmosféru. Při soutěžích se 
strašidelně podporovaly a fan-
dily si a užily spoustu zábavy  
a legrace. Po hrách děti skota-

čily v rytmu disca a mlsáním 
dobrot, které donesly.
Halloween byl ukončen uděle-
ním diplomů a dýňovou polév-
kou od paní kuchařky.

učitelky Lenka, 
Jiřina a Kristýna

Letošní atletický rok byl dost 
netypický. Měl sice kvůli pan-
demii opožděný začátek,  
ale nakonec se podařilo zvlád-
nout všechny soutěže, včet-
ně soutěží mládeže. Stalo se 
tak díky změnám v termínové 
listině, kdy se některé závody 
konaly až v samotném závěru 
léta. A právě tento závěr zastihl 
nejmladší atlety AK Bílina vzor-
ně připravené.
Důkazem budiž finále krajské-
ho přeboru družstev mladší-
ho žactva, které se v polovině 
září konalo na našem stadionu.  
V něm se podařilo mladším ho-
chům získat titul krajských pře-

borníků, děvčata skončila na  
6. místě.Podobný výsledek při-
nesl krajský pohár přípravek, 

kdy ze semifinálového kola po-
stoupilo do finále jak družstvo 
chlapců, tak i dívek. Chlapci 

z prvního, děvčata z druhého 
místa. Samotné finále se konalo 
opět v Bílině a opět s podob-
ným výsledkem. Hoši zved-
li nad hlavu pohár pro vítěze  
a stali se nejlepším týmem ús-
teckého kraje, děvčatům utekl 
bronz jen velmi těsně.
Tyto úspěchy jsou důkazem 
všestranné a poctivé práce tre-
nérů klubu pod vedením šéftre-
néra mládeže Zdeňka Bažanta 
a nezbývá než doufat, že se po 
několika letech bude klub moci 
pyšnit i podobnými úspěchy ve 
starších kategoriích. 

(ms)

Soutěž s názvem Vím proč 
láká již pošesté žáky základ-
ních a středních škol k obje-
vování krásy a tajemství fyziky 
zábavnou interaktivní formou. 
Na tři minuty se tak může stát 
Newtonem, Einsteinem nebo 
Curie-Sklodowskou každý, kdo 
natočí zajímavý fyzikální pokus. 
Kromě osobního ocenění může 
přitom vyhrát 200 tisíc korun 
pro svou školu. Krátká videa 
s natočenými pokusy mohou 
jednotlivci či týmy vkládat na 
webový portál www.vimproc.cz 
až do 15. prosince.
Někdo vidí za fyzikou jen hrů-
zostrašné vzorečky. A jiní bá-
ječnou vědu, díky níž létáme 
na dovolenou i do vesmíru, 
programujeme roboty na práci 
u pásu i operačního stolu, vyrá-
bíme elektřinu ze slunce nebo 
si voláme přes oceán: zkrátka, 
zpříjemňujeme a ulehčujeme 
si život. Soutěž Vím proč proto 
láká žáky základních a střed-

ních škol z celé České repub-
liky, aby se na fyziku podívali 
tím druhým pohledem. „Známé 
rčení říká, že jednou vidět je víc 
než stokrát slyšet. A my věříme, 
že jednou si vyzkoušet, je víc 
než tisíckrát vidět,“ uvedl Mar-
tin Máca, vedoucí strategické-
ho náboru Skupiny ČEZ, která 
soutěž Vím proč organizuje. 

„Chceme, aby fyzika děti bavila, 
aby měly chuť experimento-
vat a hledat souvislosti. Když 
budou rozumět fyzice, mohou 
změnit svět tak, aby byl mno-

hem šetrnější k naší planetě,  
a přitom dokázal uspokojit po-
třeby všech lidí.“  
Stejně jako v minulých letech 
čeká autory dvou nejpovede-
nějších videí šek od Nadace 
ČEZ na 200 tisíc korun pro je-
jich školu. První tři týmy z každé 
kategorie navíc získají poukáz-
ky na on-line nákupy v hodnotě 
deseti, pěti a tří tisíc korun pro 
každého člena natáčecího štá-
bu.
Letošní ročník Vím proč pod 
svůj patronát vzaly jaderné 

elektrárny Temelín a Duko-
vany. Ti, kdo se rozhodnou  
pro pokus z oblasti jaderné fy-
ziky, tak automaticky soutěží 
také o zájezd pro celou svou 
třídu do infocentra jedné z nich. 

„Jaderná fyzika má punc něče-
ho strašně těžkého a nepocho-
pitelného. Její základní principy 
lze přitom vysvětlit prostřed-
nictvím jednoduchých pokusů 
s pomůckami, které najdete  
v každé domácnosti. Těšíme 
se na nové fyziky,“ poznamenal 
vedoucí jaderné komunikace 
ČEZ Petr Šuleř.
Všechna videa z minulých roč-
níků jsou k dispozici na webu 
soutěže. Mohou sloužit jako in-
spirace pro nové soutěžící, ale 
také pro učitele coby materiál 
pro zpestření výuky.

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ pro seve-

rozápadní a střední Čechy
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Odborníci radí, jak ušetřit na chodu domácnosti

Nabídka služeb Člověka v tísni v době krize

Měsíční výdaje za domácnost pa-
tří mezi největší, ať už platíte ná-
jem nebo hypotéku, musíte také 
pokrýt výdaje za energie, potra-
viny, pohonné hmoty, hygienu a 
oblečení. Toto všechno zahrnuje 
přibližně 80 % z průměrné hrubé 
mzdy v České republice. Musíte 
také myslet na finanční rezervu, 
kterou by měla mít každá do-
mácnost, pokud dojde k výpadku 
příjmu nebo nastanou vedlejší 
výdaje, které je nutné okamžitě 
pokrýt, obzvláště v případě, že 
máte děti. Ušetřit se dá nejvíce na 
všem, co denně používáte.

Správně topte

Opravdu potřebujete doma cho-
dit jen ve spodním prádle, aby 
vám bylo příjemně? Doma byste 
se sice měli cítit příjemně, nikoli 
však na úkor vašim financím, ob-
zvláště pokud žijete od výplaty 
k výplatě. Termostat se v domě 
umisťuje pouze na jediné místo, 
což je prostor, kde se zdržujete 

Sídlo Centra integrované pre-
vence: Teplická 918, Bílina

Individuální poradenství pro 
dospělé:
- terénní programy, sociálně akti-
vizační služba pro rodiny s dětmi, 
dluhové poradenství
- konzultační hodiny v pracovní 

nejvíce, většinou tedy obývací 
pokoj. Každá místnost se vyzna-
čuje jinou pokojovou teplotou, 
zatímco v ložnici je přibližná tep-
lota 18 - 20 °C, v ostatních míst-
nostech je vhodná teplota při-
bližně 20 - 21 °C, v chodbě stačí 
pouze 18 °C. Tyto teploty se dají 
snadno regulovat pomocí koleč-
ka na radiátoru. Všechny radiáto-
ry v místnosti by měly být volně 
dostupné, aby teplo mohlo salát 
do prostoru, nikoli aby ho zastavil 
gauč nebo mokré prádlo. V zimě 
musíte také větrat, tak u toho 
netopte, jinak je to zcela zbyteč-
né. Před každou topnou sezónou 
je důležité všechny radiátory od-
vzdušnit a otřít.

Šetřete na potravinách

I jídlo můžete nakupovat v akcích, 
do obchodu choďte jen se sezna-
mem potravin, které opravdu po-
třebujete. Nemusíte kupovat dra-
hé džusy, když si můžete vybrat 
ty, které jsou zrovna v akci, však 
na výběr je přece mnoho druhů. 
Při nakupování si však dejte po-
zor, protože někteří když jdou na-
kupovat podle akcí kolikrát koupí 
mnohem více potravin, které ani 
nepotřebují. Stejně tak můžete 
ušetřit za pití, protože každému 
teče doma voda přímo z kohout-
ku, který je na dosah a v porov-
nání se šťávou nebo limonádou 
mnohem levnější. Na zahradě 
nebo balkóně si můžete vypěs-
tovat i vlastní rajčata a papriky, 
můžete také vyrazit na samosběr 
jahod, které jsou levnější než v 
obchodech.

dny od 8 do 16 hodin
Kontakt: Alexander Olah - 777 367 
764, alexander.olah@clovekvtisni.
cz

NZDM Otevřený klub pro mlá-
dež 14 – 26 let: 
- doučování, možnost připojení 
na online výuku, poradenství
- individuální konzultace na pra-
covišti v době otevírací doby klu-
bu, mimo otevírací dobu po před-
chozí domluvě.
- pondělí 14 až 19 hodin, úterý 12 
až 17 hodin, středa 10 až 12 hodin, 
čtvrtek 12 až 17 hodin, pátek 10 až 
12  a 13 až 16 hodin

Šetřete při vaření

Opravdu jste si mysleli, že při va-
ření se nedá ušetřit, tak to jste na 
omylu, je jen potřeba myslet na 
základní zásady. Než půjdete va-
řit, připravte si velikostně odpo-
vídající hrnec, nikdy úmyslně ne-
sahejte po největším, kde se vše 
bude dlouho vařit. Poté si vyberte 
velikostně stejnou plotýnku, kde 
nebude po stranách utíkat teplo, 
nepoužívejte ani tu nejmenší plo-
týnku. Na všechny hrnce dávejte 
pokličky, pokud budete péct, tak 
zbytečně často neotvírejte trou-
bu. Ušetřit také můžete z pohledu 
krabičkování - nemusíte chodit 
denně do restaurace, když si mů-
žete uvařit doma a druhý den si 
vzít stravu do zaměstnání nebo 
školy.

Domácí spotřebiče

Prohlédněte si spotřebiče, které 
máte doma - lednička, pračky, 
myčka, sušička, rychlovarná kon-
vice, mikrovlnná trouba apod., 
všechny tyto výrobky jsou na 
elektřinu a musíte za ně tedy 
platit. Pokud máte doma třeba 
pračku, která slouží již 10 let, je 
to chvályhodné, ale vůbec ne 
úsporné. Investujte raději pení-
ze do nové, která bude úsporná, 
což dokládá označení na spotře-
biči A+++. S ledničkou neodmys-
litelně souvisí i „prázdné zírání“, 
které mají všichni z nás, mrazák 
je zase nutné pravidelně rozmra-
zovat. Před odchodem z domova 
všechno vypněte.

Kontakt: Anna Škřípalová - 778 
435 968, anna.skripalova@clove-
kvtisni.cz

 NZDM eNCéčko pro děti 6 – 13 
let:
- doučování, možnost připojení 
na online výuku, poradenství
- individuální konzultace na pra-
covišti v době otevírací doby klu-
bu, mimo otevírací dobu po před-
chozí domluvě
- od pondělí do pátku od 13 do 17 
hodin
Kontakt: Anna Škřípalová - 778 
435 968, anna.skripalova@clove-
kvtisni.cz

Voda

Další důležitý faktor úspory je 
voda. Jistě vám nikdo nevyčítá, že 
se chcete osprchovat 2x za den, 
ale jistě si nedopřávejte každý 
večer plnou vanu, relaxovat mů-
žete i při sprše nebo si vanu na-
pustit jen párkrát do týdne. Ušetřit 
můžete také při mytí nádobí, po-
kud budete vše oplachovat pod 
tekoucí vodou, spotřeba půjde 
rychle nahoru, napusťte si tedy 
dřez a začněte od toho méně 
špinavého. Hlídejte si doma také 
kapající kohoutky nebo protéka-
jící záchod, kterým může ročně 
protéct několik desítek litrů vody. 
Vypínejte také vodu ve chvíli, kdy 
jdete čistit zuby.

Světla

Když se podíváte v místnosti na-
horu, uvidíte lustr, který se nachá-
zí v každé místnosti, v nich jsou 
různé žárovky, které mají velkou 
spotřebu. Vyvarovat se tomu mů-
žete užíváním úsporných zářivek, 
které neberou tolik energie, když 
mají svítit celý večer.

Elektronika

Pokud používáte notebook, 
tablet, telefon nebo jiné zařízení, 
nemusíte je mít stále napájené. 
Všechno má velkou výdrž bate-
rie, která stačí dobít až ve chvíli, 
kdy jsou vybité. Nedělá to dobře 
ani výrobkům, neboť se začnou 
přehřívat.

Ludvík Langer RE/MAX Synergy 

Podpora vzdělávání – doučo-
vání:
- online konzultace a online dou-
čování, individuální konzultace na 
pracovišti po předchozí domluvě
Kontakt: Andrea Tannertová - 734 
428 386, andrea.tannertova@clo-
vekvtisni.cz

Kariérní poradenství:
- online konzultace, individuální 
konzultace na pracovišti po před-
chozí domluvě
Kontakt: Petra Pochobradská - 
778 470 831, petra.pochobrad-
ska@clovekvtisni.cz

reaLiTNÍ poraDeNsTVÍ

čLoVĚk V TÍsNi
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dopRava ÚstecKého KRaje

rockoVý sBor meLoDica

Mobilní aplikace DÚKapka umožní koupit jízdenku 
a přinese informace o konkrétních spojích i dopravě

Lucie Vondráčková a David Gránský si zahráli v klipu 
s názvem Válka bílinské rockové kapely Melodica

Doprava Ústeckého kraje nabízí aplikaci DÚKapka – 
mobilní aplikaci pro veřejnost, cestující integrovanou 
dopravou Ústeckého kraje.

Kapela Melodica natáčela nový videoklip nazvaný 
Válka a jako herce si pozvala hvězdy Lucii Vondráčko-
vou, Davida Gránského a svého managera Miroslava 
Šimůnka.

Mezi její hlavní funkce patří ná-
kup jízdních dokladů, vyhledá-
vání spojení, zobrazení aktuální 
dopravní situace, jako jsou mi-
mořádnosti na trati, výluky či 
zpoždění, nebo také zobrazení 
polohy spoje. „Je pozitivní, že 
se již tento podzim podaří náš 
přínos hygienicky bezpečnější-
mu cestování veřejnou dopra-
vou, kdy se ještě zmenší a zkrátí 
kontakt mezi cestujícími a řidiči 

V klipu hrála též skupina nad-
šenců vojenské historie kolem 
Tomáše Zaťka. Natáčelo se na 

či průvodčími. Jízdenku v mo-
bilu zaplatí cestující jednoduše 
platební kartou,“ popsal DÚKap-
ku náměstek hejtmana Jaro-
slav Komínek. DÚKapku budou 
uznávat všichni dopravci v DÚK.
Aplikace je co nejvíce uživa-
telsky příjemná. Cestující si na 
svém účtu mohou v rámci svých 
personálních jízdních řádů 
označit zastávky jako „domov“ či 
„oblíbené“. Dále aplikace umož-

hradě v Kostomlatech a oko-
lí a děj klipu je situovaný do  
2. světové války. Křest proběhl  

ňuje zobrazení aktuální situace 
na zastávkovém informačním 
systému včetně aktuálního času 
příjezdu i případného zpoždě-
ní nebo zobrazení aktuální do-
pravní situace na mapě včetně 
polohy dopravních prostředků a 
informace o zpoždění. V DÚKap-
ce cestující nalezne i dopravní 
mapy se zobrazením zastávek 
a navigace k nejbližší zastávce, 
zobrazení provozních mimo-
řádností a informací o plánova-
ných výlukách v dopravě nebo 
informace o předprodejních a 
informačních kancelářích inte-
grovaných dopravců a základní 

v Praze v Kavárně Moving World 
a kmotrem byla Míša Dolinová. 
Melodica tímto děkuje sponzo-
rům AGC Chudeřice, Elektro-
servis - Stanislav Tejček, České 
vinařství Chrámce, s.r.o. a  Spolku 
pro záchranu hradu Kostomlaty. 
Celé natáčení probíhalo pod tak-
tovkou Ježek production, kame-

informace o tarifu a smluvních 
přepravních podmínkách DÚK. 
Aplikace DÚKapka je alterna-
tivou klasického prodeje jízde-
nek, umožňuje samoobslužný 
nákup jízdenky bez součinnosti 
řidiče, průvodčího nebo poklad-
ní.
Aplikaci je možné stáhnout z 
Google Play či App Store. Uži-
vatel má dvě možnost, buď se 
zaregistrovat a vytvořit si vlastní 
účet, nebo používat aplikaci bez 
přihlášení anonymně.

Mgr. Markéta Voleníková

ramana Tomáše Galle a Marka 
Gaiera. 
Videoklip naleznete na YouTu-
be nebo webových stránkách 
www.melodicamusic.cz a www.
jezekproduction.cz. 

Hana Ježková
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pÁNskÁ mÓDa

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Nový obchod MaxNell na náměstí nabízí módní 
kousky všech velikostí pro pány i teenagery
V podloubí na Mírovém náměstí začal fungovat nový 
obchod pánské módy MaxNell fashion. 

Podle majitelky obchodu právě 
takový sortiment v Bílině chyběl. 
“Vše pro manžela jsem musela 
kupovat v jiných městech nebo 
objednávat přes internet, což 
není vždy zcela ideální. A přišlo 
mi to líto. Proto jsem se rozhod-
la otevřít obchod pro pány a pro 
teenagery zhruba od 12 let,” 
uvedla Dita Červenková.
Nabízený sortiment oblečení je 

Obrázky podzimu
Protože máme velice náročnou 
dobu kvůli koronaviru, místo 
dlouhého psaní přikládám nyní 

velmi různorodý a liší se od na-
bídky běžných komerčních ob-
chodů. “Od každého druhu na-
bízím vždy jen jeden kus, pouze 
u některých je více kusů, ale v 
jiných velikostech. Chtěla bych, 
aby si lidé odnášeli originální 
kousky oblečení, které by v oko-
lí nesehnali,” popsala majitelka. 
Pánové v obchodě seženou trič-
ka, mikiny, bundy, kalhoty, boty, 

čtenářům podzimní fotografie 
z Bíliny i okolí, aby tu hru barev 
měli alespoň na obrázku.

Jitka Brejníková

košile i saka, chlapci i děvčata v 
teenagerském věku pak hlavně 
originální moderní kousky znač-
kové i neznačkové, dále obchod 
nabízí opasky, sluneční brýle, 
čepice a podobné doplňky.
Do obchodu mohou zamířit  
i pánové, kteří shánějí nadměrné 
velikosti oblečení, a to až do ve-
likosti 6XL. 
Obchod pánské módy MaxNell 

fashion je otevřený od pondělí 
do pátku mezi 9. a 17. hodinou 
a také při víkendových spole-
čenských akcích na náměstí.  
V současné době vždy s ohle-
dem na vládní opatření v souvis-
losti s prevencí šíření koronaviru. 
Zákazníci mohou platit i platební 
kartou. 

(pn)
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čLoVĚk V TÍsNi

Ptáci zůstávající u nás přes zimu 
rádi přijmou, především za tu-
hých zim se silnými mrazy a vy-
sokou sněhovou pokrývkou, po-
moc ze strany člověka ve formě 
přikrmování.
Nejčastější dobou, kdy je dobré 
začít s přikrmováním, je podzim, 
ideálně začátek listopadu. Tep-
loty klesají a nabídka potravy 
se snižuje. Kvalitně naplněné 
krmítko přinese pomoc ptákům 
a radost nám, lidem, když mů-
žeme čiperné opeřence pozo-
rovat.

Jak správně přikrmovat

• Krmíme od listopadu do břez-
na.
• Množství potravy přizpůsobu-
jeme aktuálnímu počasí. Více 

mu. Výjimkou je cukr obsažený 
přímo v ovoci – nakrájené jablko 
ano, doslazované rozinky či do-
konce sušenky v žádném přípa-
dě. 
• Vhodné potraviny z naší ku-
chyně jsou např. neslaná vařená 
rýže a brambory, strouhaná mr-
kev, vločky, syrové maso nebo 
lůj. 
• Čím rozmanitější potravu v kr-
mítku nabídneme, tím více dru-
hů pozorujeme. 
• Nezapomínejme na pítko.  
I v zimě ptáci potřebují vodu. 

Krmení nemusíme jen sypat do 
krmítka – můžeme jej přímo za-
věsit na stromy či keře. Zábavné, 
hlavně pro děti, je zhotovení zá-
věsného tukového krmítka své-
pomocí. 

Kupovaná krmiva 

Můžeme zakoupit jen slunečnici 
nebo nejrůznější směsky. Zají-

Jmenuje se Miroslav Kouška 
a je mu 29 let. Pochází z Bíliny, 
posledních 11 let svého života 
strávil v Brně. Vystudoval Mezi-
národní rozvojová studia. 

Co vás vedlo k tomu začít pra-
covat v organizaci Člověk v tís-
ni?

Chtěl jsem práci, která bude 
poblíž mým rodičům a babič-
ce, kteří bydlí blízko Bíliny. Také 
jsem si přál pracovat s lidmi, ne-
sedět pořád jen v kanceláři. A 
přiznám se, že v Člověku v tísni 
jsem chtěl pracovat, dá se říci, 
odjakživa.

Jste tu druhý měsíc, jak se cítí-
te?

Cítím se tu příjemně. Je tu skvě-
lé zázemí, dobrý tým i atmosféra 
na pracovišti. Jsem tu s vámi rád.

Co od své práce očekáváte?

Očekávám větší pohyb v terénu, 
kde se budu setkávat s klienty v 

krmiva podáváme za mrazů a 
vysoké sněhové pokrývky.
• Krmítko umístíme alespoň 1,5 
m nad zemí, ideálně na závětrné 
a nerušené místo.
• Potrava musí být vždy chráně-
na před sněhem a deštěm.
• Krmení pravidelně doplňuje-
me a krmítko čistíme od trusu a 
slupek.
• Do krmítka sypeme slunečnici, 
oves, proso, pšenici a další obi-
loviny či luštěniny. Kosy
a drozdy potěší pár jablek či je-
řabin, strakapoudy, brhlíky a sý-
kory tuková směs. 
• Nikdy nekrmíme plesnivým či 
jinak zkaženým krmivem. 
• Nikdy nedáváme kořeněné, 
solené, uzené či přepálené ku-
chyňské zbytky. 
• Vyhýbáme se i všemu sladké-

mavé kvalitní směsi s přídavkem 
bobulí či sušeného hmyzu na-
bízí Zelená domácnost. Krmení 
v biokvalitě, vzešlé z ekologic-
kého zemědělství, zase nabízí 
firma PROBIO. Koupit můžeme i 
populární lojové koule, které ale 
vybalme ze sítěk. Ptáci se v nich 
totiž mohou zachytit drápky; po-
padané síťky navíc přitahují svou 
vůní psy, ježky a další zvířata, 
která je mohou pozřít a způso-
bit si tak vážné zdravotní potíže 
nebo přímo uhynout. Koule pro-
to raději vložme do vhodných 
držáků. Vyhněme se levným 
koulím z palmového tuku, jehož 
produkce má katastrofální do-
pad na biodiverzitu, a navíc ptá-
kům často ani nechutná. Kvalitní 
tukové krmení, opět s přídav-
kem bobulí či hmyzu seženeme 
např. na Zelenadomacnost.com, 
kde nabízejí i držáky na tukové 
koule a koláče. 

Zdroj: Ekozpravodaj

jejich přirozeném prostředí. Na 
to se moc těším. Dnes už mám 
větší představu o své náplni 
práce, o oblastech, kterými se 
budu zabývat, i o nutné admi-
nistrativní činnosti. V podstatě 
se na svou práci s klienty nesku-
tečně těším.

Existuje něco, čeho se obáváte?

Co se týče mé práce tak žád-
né obavy nemám. Jediné, čeho 
se obávám, je aklimatizace ve 
městě, odkud pocházím. Dlouho 
jsem tu nežil a tak budu muset 
navázat nové vztahy, kontakty a 
znovu si zde najít své místo.

Co byste vzkázal svým potenci-
álním klientům?

Asi bych jim vzkázal, že každý 
problém se dá vyřešit a budu 
rád, když budu moci pomáhat 
jim tuto cestu řešení hledat.

Petr Mati,
Člověk v tísni Bílina

V listopadu mohou lidé začít přikrmovat ptáčky

Miroslav Kouška: každý problém se dá vyřešit a budu
rád, když budu moci v Bílině pomáhat

Mnoho ptačích druhů, které se u nás vyskytují, odlétá 
během podzimu do oblastí s příznivějším podnebím  
a s dostatkem potravy. 

Začátkem září do bílinské pobočky organizace Člo-
věk v tísni nastoupil na pozici terénního sociálního  
pracovníka nový kolega. 
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Rada města schválila uzavře-
ní smlouvy s panem Milanem 
Rejhonem na zajištění provozu 
odtahové služby pro realizaci nu-
cených odtahů vozidel na území 
města.

Rada města schválila uzavření 
smlouvy se společností HYSPE-
RIA GROUP, s. r. o., na dodávku a 
instalaci kamerového bodu v uli-
ci Pražská.

Rada města souhlasila s navr-
hovaným postupem odboru ne-
movitostí a investic nechat zpra-
covat aktualizaci položkového 
rozpočtu na akci „Oprava přístu-
pových cest ke garážím hromad-
ného stání – garáže Pasovka“ a 
zařadit ji do plánu investic pro 

roky 2021-2023.

Rada města souhlasila s rea-
lizací projektu „Rozvíjení poly-
technických dovedností a zájmu 
o přírodu u dětí v MŠ“, který bude 
realizován na MŠ M. Švabinské-
ho v období od 01.10.2020 do 
30.09.2022.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvy k podání nabídek: 
- na veřejnou zakázku na sta-
vební práce ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Re-
konstrukce splaškové kanalizace 
v areálu HNsP Bílina“,
- na veřejnou zakázku na staveb-
ní práce s názvem „Novostav-
ba správního objektu s bytovou 
jednotkou pro areál koupaliště 

Rada města doporučila zastu-
pitelstvu města schválit rozpo-
čet města Bíliny na rok 2021 ve 
výši: celkové příjmy 365.123.000 
Kč, celkové výdaje 414.891.000 
Kč. Zároveň doporučila zastupi-
telstvu města schválit středně-
dobý výhled rozpočtu v období 
let 2022–2023; na rok 2022 ve 
výši: celkové příjmy 351.023.000 
Kč, celkové výdaje 507.383.000 
Kč; na rok 2023 ve výši: celkové 
příjmy 353.698.000 Kč, celkové 
výdaje 441.714.000 Kč.

Rada města schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce se spol-
kem Pohádkový les Bílina, jejímž 
předmětem parcela p. č. 883/1 v 
k. ú. Bílina, za účelem využití pro 
činnosti spojené s provozováním 
Pohádkového lesa.

Rada města vydala nařízení 
města, kterým se pro účely or-
ganizování dopravy vymezují 
na území města oblasti s place-

ným stáním. Nařízení podrobně 
upravuje podmínky parkování na 
území města, včetně způsobu 
placení parkovného. 

Rada města schválila pravidla 
ankety „Nejlepší provozovna 
v Bílině 2021”, která proběh-
ne v období od 01.01.2021 do 
31.10.2021. Cílem ankety je pou-
kázat na oblíbené provozovny v 
našem městě a zároveň ocenit 
práci bílinských podnikatelů. 

Rada města schválila podání 
žádosti o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Ústec-
kého kraje na zajištění lékařské 
pohotovostní služby v roce 2021.

Rada města zřídila od 01.01.2021 
oddělení správy majetku města 
zařazené do městského úřadu, 
odboru nemovitostí a investic a 
zároveň zřídila pracovní pozici 
vedoucí oddělení správy majet-
ku. 

Kyselka“,
- na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Doplnění oplo-
cení na dětském hřišti v ulici 
Fügnerova“,
- na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Oprava ochozu 
radniční věže MěÚ Bílina“.

Rada města vzala na vědomí a 
předložila zastupitelstvu města k 
projednání žádost obyvatel ulice 
Litoměřická 863-866 o zrušení 
sportovní arény v Čapkově ulici.

Rada města uložila odboru do-
pravy prověřit možnost podélné-
ho nebo šikmého parkování na 
chodníku v ulici Kyselská podél 
areálu koupaliště Kyselka.

Rada města vzala na vědomí 
žádost nového majitele objektu 
tzv. Centra zábavy“ na rekon-
strukci chodníku v průchodu 
mezi u. Komenského a parkem u 
Husitské bašty a pověřila vedou-
cí odboru nemovitostí a investic 
dalším jednáním s majitelem.

Rada města vzala na vědomí 
informaci o zpracovaném zna-
leckém posudku na bytový dům 
včetně nebytových prostor v ul. 
M. Švabinského. Na dalším jed-
naní rady města a zastupitelstva 
města dojde k projednání další-
ho postupu odkupu dané nemo-
vitosti.

Rada města vzala na vědo-
mí návrh postupu při uzavření 
kupní smlouvy na výkup byto-
vého domu č. p. 655, 656 a 657 
v ulici M. Švabinského, Teplické 
Předměstí, Bílina, s tím, že návrh 
bude dopracován a předložen  
ke schválení radě a následně za-
stupitelstvu města.  

Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou veřej-
né zakázky malého rozsahu  
pro výkon stálého technické-
ho dozoru stavebníka nad pro-
váděním dopravních staveb 
je nabídka společnosti PK do-
pravní, s. r. o., Žatec, a pro výkon  
stálého technického dozoru 
stavebníka nad prováděním po-
zemních staveb je nabídka IMP 
engineering, s. r. o., Praha.

Rada města souhlasila s podá-
ním žádosti Fotbalového klubu 
Bílina o dotaci na projekt re-
konstrukce hřiště s umělým po-
vrchem.

Rada města schválila žádost 
společnosti Plynomont Teplice, 
s. r. o., Teplice, o udělení výjimky 
z pravidel pro povolování výko-
pů na pozemcích ve vlastnic-
tví města na celé zimní období,  
z důvodu rekonstrukce plyno-
vodů a přípojek v lokalitě ulic 
Antonína Sovy a Maxe Švabin-
ského, a žádost společnosti SBM 
Holding Group, s. r. o., Kladno,  
z důvodu uložení optické sítě 
společnosti T-Mobile v ulicích 
Teplická, Havířská, Vítězná, Ja-
koubkova, Prokopa Holého a 
Husova, s termínem dokončení 
prací do 15.11.2020.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  které se konalo 29. září 2020

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 20. října 2020

Více na www.bilina.cz.

právech, povinnostech a mož-
nostech dalšího postupu. Bez-
platné právní poradny nemohou 
v žádném případě nahradit po-
skytnutí právních služeb jednot-
livými advokáty v plné šíři, ne-
boť jejich účelem není vyřešení 
konkrétního právního případu, 
ale seznámení žadatele s jeho 
situací a případnými možnostmi, 
které mu právo nabízí k řešení 
jeho postavení.

(red)

Bezplatná právní poradna se 
kvůli nouzovému stavu v lis-
topadu konat nebude, v plánu 
je nyní 16. prosince 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 

Termíny právní poradny 
do konce roku 2020:

středa 16. prosince

vždy od 15 do 16 hodin

Konání poradny je nutné  
předem ověřit na www.bilina.
cz nebo na telefonním čísle  
417 810 801.

poraďTe se s aDVokÁTem

Městský úřad Bílina
Úřední hodiny jsou pouze v pondělí a ve středu, vždy od 7.30 do 10 hodin a od 15.30 
do 18 hodin pouze pro objednané klienty. 

Objednat se lidé mohou přes Portál občana, telefonicky na 417 810 811 nebo 
e-mailem ePodatelna@bilina.cz.
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V září a říjnu byla provedena v 
Bílině plošná deratizace zele-
ných ploch na hubení hlodavců, 
především potkanů obecných. 
Tito hlodavci v našich klimatic-
kých podmínkách mohou být 
pro člověka zdrojem některých 
infekcí např. leptospirózy, sal-
monelózy případně tularémie
Deratizaci byla prováděna me-
chanickým a chemickým způ-
sobem. Mechanický způsob 
spočívá v realizaci různých pre-
ventivních opatření s cílem ztí-
žit hlodavcům možnost obživy, 
hnízdění a rozmnožování. V pra-

xi to znamená zejména pečlivé 
odstraňování odpadků, udržo-
vání pořádku a čistoty ale i např. 
stavební úpravy (zabudování 
kovových sítí, mříží, oplecho-
vání dveří apod.) Represivními 
prostředky jsou různé pasti s 
návnadami. Chemický způsob 
spočívá v kladení nástrah po-
žerových jedů. K omezenému 
výskytu hlodavců je možné tím, 
že nebudeme vylévat zbytky jí-
del a tuků do kanalizace, vyha-
zovat zbytky jídel do kontejnerů  
a z oken domů na veřejná pro-
stranství.             Ing. Helena Volfová

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
severní Čechy 88.8 FM | 103.1 FM | R-SEVER

Humoriáda – zasmějte se s námi

iNZerce

DeraTiZace ZeLeNýcH pLocH

Dne 6. listopadu oslavila 90. narozeniny paní 

Emílie Čiháková
Mnoho štěstí a zdraví do dalších let jí přejí děti s rodinami a ostatní pří-
buzní.

BLaHopřÁNÍ

Nově otevřená prodejna 
      Levné potraviny v ulici Seifertova 18/4

 Každý týden nové zboží.  Dovoz z Německa.
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Bohužel s koncem minulého 
století zůstávalo házenkářské 
hřiště na Tyršáku v Bílině opuš-

Jenže zjara 2015 napadlo Ma-
rušku Kovačkovou, že házenou 
do Bíliny vrátí. Marie je bílinskou 
házenkářskou odchovankyní, 
nějaký čas hrála v Litvínově a ke 
konci aktivní kariéry podporova-
la družstvo Mostu - Černé andě-
ly do nejvyšší soutěže.
A jak to před pěti lety dopadlo? 
Maruška si šla si za svým cílem, 
i když začátky nebyly jedno-
duché.  S kamarádkou Janou 
Libovickou (bývalou hráčkou 
Litvínova a německého Marien-
bergu) vytěžily z prvního náboru 
deset dětí, kterým věnovaly svůj 
čas a začalo se dařit. Oběma 
kamarádkám prošly rukama de-
sítky dětí, které se naučily nejen 
základy házené, ale skutečné 
životní hodnoty jako vnímání 
toho, co je to team a přátelství 
či respekt. V Bílině se hraje há-
zená srdcem, bez ohledu na vý-
kon a důležité je, aby si všichni 
společné chvíle užili. Oddíl há-

Před nucenou přestávkou se 
Bílina střetla v derby zápase s 
Proboštovem. Domácí fotbalisté 
nasadili dobré tempo a poma-
lejší proboštovská obrana jen s 
vypětím sil stíhala rychlé brejky 
Tůmy, Bánoma i nabíhajících zá-
ložníků. Už v 11. minutě si posta-
vil míč na značku pokutového 
kopu po faulu Tůma a s přehle-
dem zajistil vedení 1:0. O sedm 
minut později unikl Tůma po 
pravém křídle a jeho přízemní 
centr si do vlastní branky srazil 
Váňa – 2:0. Bílina trochu povo-
lila a po zmatku v obraně snížil 
Bokser na 2:1. Otěže utkání však 

Utkání Bíliny na hřišti vedoucí-
ho celku v Dobroměřicích mělo 
takový průběh, že muselo uspo-
kojit fanoušky nejen zápletkami, 
ale i dramatickým závěrem, kte-
rý přinesl Bílině zaslouženě plný 
počet bodů. Vyrovnaný první 
poločas prohrála Bílina 2:0, když 
si brankář Kovačka dvakrát vy-
bral slabší chvilku. Poprvé mu v 
13. minutě proklouzla pod tělem 
do sítě slabá střela z 20 metrů, 
o 15 minut později mu vypadl 
z rukou centr a soupeř trestal 
zblízka. Jinak však dobrá obrana 
Bíliny nedovolila soupeři další 

blémů dvoubrankové vedení 
a měli i více vyložených šancí, 
které však nedotáhli do gólo-
vého vyjádření. Hosté v deseti 
ohrozili domácí branku jen spo-
radicky. Přesto padly ještě dva 
góly v závěru zápasu. Nejprve 
si hostující brankář zahrál na zá-
ložníka a kličkoval v poli daleko 
od brány. Míč se dostal k domá-
címu Kozlerovi a ten dal gól do 
opuštěné branky téměř z půlky. 
V prodloužení Bílina v obraně 
ztratila v čekání na závěrečný 
hvizd koncentraci a inkasovala  
z kopačky Váni. Další osud sezó-
ny je nejistý.               Bohumír Mráz

soupeře k chybám. V 79.minu-
tě pronikl odvážně středem 
do pokutového území Kozler a 
přesnou střelou vyrovnal. Bílině, 
která byla v průběhu 1.poločasu 
na ručník, narostla křídla a sen-
zační obrat dovršil v 87. minutě 
znovu Matěj Kozler, který šikov-
ně „lízl“ hlavou další z krásných 
centrů Iljaziho. Jára Kovačka v 
brance několika zákroky odčinil 
aspoň zčásti své chyby. Myslím, 
že ho bude vítězství Bíliny něco 
v kabině a na oslavě stát. I dvou-
gólový Matěj Kozler jistě něčím 
přispěje.                   Bohumír Mráz

těné čím dál častěji, až osiřelo 
úplně. Možná by zelo prázdno-
tou a bylo neudržované dodnes. 

zené trénuje prakticky každý 
všední den pro holky i kluky. Po-
kud Vaše dítě chce zkusit tento 
sport, neváhejte!
Bílinská šídla, jak si házenkářský 
oddíl SK Bílina říká, se již účast-
ní turnajů v miniházené, v létě si 
užívají házenkářské soustředění 
a společně chodí do průvodu 
na Den horníků. Prostě parta, jak 
má být!
Bílinská šídla fungují už 5 let. 
Díky dotacím bylo dokonce hřiš-
tě pro házenou v Tyršově zahra-
dě rekonstruováno a děti mají 
skutečně krásné zázemí.  Nou-
zový stav sice přerušil tréninky, 
ale nic netrvá věčně.
Veškeré informace jsou dostup-
né na novém webu hazenabili-
na.webnode.cz.

Jana Libovická

nadále ovládala Bílina a nutila 
hosty k dalším faulům. Jeden z 
nich vyrobili hosté v šestnáctce 
na Pavlíčka a Tůma si znovu řekl 
o exekuci. Tentokrát však jeho 
bombu do středu brány vykopl 
hostující Račuk nohama. Ještě 
jednou se ocitl bílinský kanonýr 
v hlavní roli. Těsně před koncem 
poločasu byl po druhé žluté 
vyloučen hostující Hromádko a 
následný trestný kop posunul 
Šoufek na Tůmu a ten po krátké 
kličce prostřelil Račuka – 3:1.
Druhý poločas přinesl méně 
zábavy a více soubojů ve stře-
du pole. Bílinští drželi bez pro-

šance a zápas zůstával otevře-
nou záležitostí. Kontaktní gól 
měl na kopačce v závěru polo-
času Tirb, ale přestřelil prázd-
nou branku.
Do druhého poločasu nastoupili 
hosté s odhodláním a příklad-
nou bojovností a chutí poprat se 
i za svého gólmana. Pomohl jim 
soupeř, když v 63. minutě ne-
zkrotil nervy Mistoler a za druhý 
faul byl vyloučen. O dvě minuty 
později si pěkně naběhl Bánom 
na ideální centr Iljaziho a hlavou 
snížil. Od té chvíle Bílina stupňo-
vala tlak a trpělivou hrou nutila 

Házená v Bílině slaví pětileté výročí

Tři body v dobrém tempu s Proboštovem

Zasloužené body fotbalisté dovezli z Dobroměřic

BÍLiNskÁ šÍDLa

FoTBaL

Dobroměřice – Bílina 2:3 (2:0)

Branky: Mistoler, Pergl – Koz-
ler 2, Bánom

Sestava Bíliny: Kovačka – 
Bečvařík, Šoufek, Zavadil, 
Baran –Tirb, Iljazi, Pavlíček, 
Schüssmann, Koubek – Bá-
nom

Střídali: Bureš, Kozler, Paller, 
Tůma

Bílina – Proboštov 4:2 (3:1)

Branky: Tůma 2, Kozler, vlast-
ní Váňa – Váňa, Bokser

Sestava Bíliny: Kovačka – 
Bečvařík, Šoufek, Zavadil, 
Baran – Tirb, Pavlíček, Schüs-
smann, Iljazi – Bánom, Tůma

Střídali: Kozler, Bureš, Brůna, 
Koubek, Paller

Házená rozhodně není masovým sportem jako fotbal 
nebo hokej, ale v minulosti k Bílině patřila podobně 
jako volejbal nebo atletika.
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1 - HRY NA CHODNÍK 

Předkladatel: Ing. Lucie Ječmenová
Charakteristika: Oživení trasy okolo řeky Bíliny u vystavěného dět-
ského a workoutového hřiště originálními hrami na chodník, kte-
ré si kladou za cíl přilákat děti k pohybu a rozvíjet jejich kreativitu  
a logické myšlení.
Předpokládané náklady: 245 540 korun

2 - VEŘEJNÉ GRILOVACÍ MÍSTO 

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: Umožnit obyvatelům panelových domů sídliště Za 
Chlumem bezpečně a v souladu s obecně závaznou vyhláškou gri-
lovat na veřejném prostranství. Vytvoření příležitostí pro setkávání 
občanů.
Předpokládané náklady: 65 000 korun

3 - CVIČEBNÍ PRVKY 

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

4 - VÝSADBA OKRASNÝCH DŘEVIN 

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

5 - NOVÉ VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ NA NÁMĚSTÍ 

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

6 - DISCGOLFOVÉ U SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM 

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

7 - DĚTSKÉ KRYTÉ PÍSKOVIŠTĚ 

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

8 - INFORMAČNÍ TABULE K VYUŽITÍ VENKOVNÍCH 

AKTIVIT V AREÁLU HORNICKÉ NEMOCNICE 

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

9 - PETANQUOVÉ HŘIŠTĚ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 

Předkladatel: Bc. Andrea Černá
Charakteristika: Zvýšení společenských aktivit občanů v areálu 
Hornické 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

10 - INSTALACE LAVIČEK V PARČÍKU U LIDLU 

Předkladatel: Naděžda Weiglová
Charakteristika: Využití prostředí parčíku v zeleni k posezení a od-
počinku.
Předpokládané náklady: 11 872 korun

Hlasujte prostřednictvím www.mobilnirozhlas.cz. 

Pravidla hlasování jsou dostupné na www.bilina.cz 
v záložce Rozpočet - Participativní rozpočet. 


