
SECESNÍ RADNICE 
DOMINUJE NÁMĚSTÍ 
JIŽ 110 LET

Nádražní budova 
se zpřístupní 
vozíčkářům     

Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  15.  ř í j na
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V Bílině se konal 
historicky první turnaj 
v discgolfustr. 3 str. 7



Secesní radnice dominuje 
náměstí již 110 let
V srpnu uplynulo 110 let od 
otevření bílinské radnice. Stavbu 
i historii této dominantní stavby 
v centru města připomíná nově 
vydaná publikace.

Mladí umělci se představí 
veřejnosti při ZUŠ OPEN
Celorepublikového projektu ZUŠ 
OPEN se bílinská umělecká škola 
účastní již od jeho
vzniku v roce 2017. 

V informačním centru Elektrárny 
Ledvice uvidíte vody celého 
světa
Do pomyslného vodního 
labyrintu se nyní mohou ponořit 
návštěvníci Informačního centra
klasické energetiky Skupiny ČEZ 
v Elektrárně Ledvice.

Dárci plazmy pomáhají těžce 
nemocným, odběr nebolí
Příležitost pomoci těžce 
nemocným je motivací pro 
naprostou většinu dárců krevní 
plazmy.

Utkání s Rumburkem Bílina 
zvládla, s Liběšicemi se nedařilo
Po nekonečné koronapauze 
se opět hrálo mistrovské utkání 
v Bílině.
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Milí čtenáři,

zajisté vás upoutala 
historická fotografie  
na titulní straně.  
V srpnu oslavila naše 
radnice 110 let od  
svého otevření. Nejen  
že je stále dominantou 
Mírového náměstí, ale 
má i velmi zajímavý 

příběh svého vzniku. Připomíná ho jak člá-
nek na dvoustraně zářijového zpravodaje,  
tak i nově vydaná publikace a výstava. 
V tomto vydání přinášíme pouze malé ohléd-
nutí za Bílinskými slavnostmi - Dnem horní-
ků, protože se konaly krátce před uzávěrkou  
a nestihli jsme zpracovat všechny poříze-
né fotografie. Obrázkové připomenutí jedné  
z největších městských akcí vám tedy přine-
seme v říjnovém vydání.
Dále přinášíme informace o rekonstrukci ná-
dražní budovy, která se snad za několik let 
stane zcela bezbariérovou, o prvním discgol-
fovém turnaji, který se v Bílině konal nebo  
o práci strážníků, která není vždy jednodu-
chá.
Začtěte se i do článku, který vysvětluje rozdíl 
mezi minerální vodou a lázeňským prame-
nem, možná budete překvapeni, co vlastně 
v obchodech kupujete. 
O prázdninách se v několika případech stalo, 
že Bílinský zpravodaj lidé nedostali do svých 
schránek. Kdyby se tato situace někdy opa-
kovala i u vás nebo u vašich známých, dejte 
nám prosím vědět na telefonní číslo 774 564 
894, stačí jen do SMS zprávy uvést, že zpra-
vodaj nepřišel, ulici a číslo domu. Případně 
pište na e-mail bilinsky-zpravodaj@seznam.
cz. Předem vám moc děkuji a přeji příjemné 
čtení, 

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Nádražní budova se zpřístupní 
vozíčkářům
Koncem letošního roku začne 
Správa železnic rekonstruovat 
nádražní budovu v Bílině, největší 
změnou pro cestující bude 
instalace výtahu.

Lázeňský pramen není minerální 
voda
Společnost BOHEMIA HEALING 
MARIENBAD WATERS a.s. před 
několika lety dokončila rekonstrukci 
zřídelního závodu v Bílině.

V Bílině se konal historicky první 
turnaj v discgolfu
Zkusit si zahrát discgolf mohli 
obyvatelé Bíliny v druhé polovině 
srpna. Ústecká discgolfová
liga uspořádala seznamovací turnaj 
v okolí zahrádek v Sídlišti 
Za Chlumem.

Partnerská města Bíliny
Jaraczewo je město v Polsku ve 
Velkopolském vojvodství v okrese 
Jarocin.

Agresivní pachatelé vyhrožují 
strážníkům smrtí
Strážníci Městské policie Bílina si 
při zásazích ze strany pachatelů 
mnohdy vyslechnou nejrůznější 
výhrůžky.

Psychoterapii po telefonu nabízí 
Sluchátko
Terapeutická linka Sluchátko je 
organizace nabízející profesionální 
psychoterapii po telefonu zdarma.

Virtuální univerzita třetího věku 
začíná přednáškou
První společné setkání členů 
Virtuální univerzity třetího věku v 
Bílině se uskuteční ve středu
29. září od 9 hodin v klubovně 
městské knihovny na Mírovém 
náměstí.

Řezbářský plenér se konal přímo 
v Pohádkovém lese
Čtvrtý ročník řezbářského plenéru 
v Bílině byl letos přesunut přímo 
do centra Pohádkového lesa. Od 
pořadatelů to byla jednoznačně 
dobrá volba.

Cestu životem seniorů ukazují 
stromy v galerii
Unikátní projekt Stromy života je 
sedmým společným projektem 
partnerských zařízení sociálních 
služeb pro seniory.
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PEjSEk k aDOPci

Sanny
Sanny je přijata od majitele. Prožila život na 
řetězu a začala si hlídat misku s jídlem. Těž-
ko se divit, když to byla jediná věc, kterou 
měla v dosahu. Při správném přístupu je z ní 
hodná mazlivá slečna, nechá se krmit z ruky, 
jen ve stresu vrčí a je potřeba mít na pamě-
ti, že to je 41 kilová kavkazačka a raději se 
konfliktu s ní vyhnout. Pro znalce tohoto ple-
mene by měla být úplně krásně zvladatelná. 
Když je v klidu, je mazlivá, tulivá a válí se na 
zádech. Vítá známé tváře. Hledáme pro ni 
domov u baráčku se zahradou, s kontaktem 
se svými majiteli, samoty u boudy si užila už 
dost.            www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Z raDNicE

ZDraVOTNicTVÍ
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NÁDražÍ V bÍLiNĚ

LÁZEňSký Park kySELka

bÍLiNSké SLaVNOSTi - DEN hOrNÍků

V parku na Kyselce, u vstupu 
do letního amfiteátru, je nově 
nainstalovaná informační ta-
bule k broukovišti. To má velmi 
významnou ekologickou funkci  
a z tohoto důvodu byly v parku 
rozřezány a do země zakopány 
kmeny z pokácených lip a jírov-
ců tak, aby bylo zajištěno do-

Obrovskou návštěvností se 
mohly pyšnit letošní Bílinské 
slavnosti - Den horníků. Za vel-
kým zájmem veřejnosti stála 
zřejmě dlouhá pauza v konání 
společenských akcích, ale také 
nádherné počasí, které prová-
zelo kyselský park celým slav-
nostním dnem. 
Slavnosti začaly již tradičním 
průvodem, ve kterém z Mírové-

Koncem letošního roku začne 
Správa železnic rekonstruovat 
nádražní budovu v Bílině, nej-
větší změnou pro cestující bude 
instalace výtahu. Budova se tak 
konečně stane bezbariérovou. 
Celé nádraží, tedy i s nástupiš-
těm, však bezbariérové stále 
nebude. S rekonstrukcí venkov-
ních prostor se počítá až v roce 
2024. 
V současné době není cesto-
vání vlakem do Bíliny nebo z ní 
jednoduché pro vozíčkáře, ob-
tížně se pohybující obyvatele, 
ani pro rodiče či prarodiče s ko-
čárky. “Chtěla jsem kamarádce s 
vnoučkem v kočárku ukázat náš 
Pohádkový les. Přijela s ním na 
vlakové nádraží, a co teď? Jako 
dvě starší ženy jsme neměly 
sílu kočárek snést po schodech. 
Našly jsme muže, který nám po-
mohl. Ale pokaždé tam nemu-
sí být. Na co jsou na nástupišti 

s podchodem a vyššími pod-
lažími. Dále dojde mimo jiné  
k modernizaci veřejných toalet 
včetně bezbariérově přístupné-
ho WC, zřídí se také úschovna 
kol,” popsala mluvčí společnosti 
Nela Friebová. 
Rekonstrukce stanice, tedy ná-
stupišť a kolejiště, má být zahá-
jena v roce 2024. “Stavba bude 
součástí modernizace traťového 
úseku mezi Bílinou a Mostem. 
V Bílině proběhne celková re-
konstrukce kolejiště a nástupišť. 
Ta budou dlouhá 200 metrů  
s mimoúrovňovým přístupem 
z podchodu. Schodiště doplní 
dva samoobslužné výtahy pro 
cestující. Stanice se vybaví no-
vým osvětlením a moderním 
sdělovacím a zabezpečovacím 
zařízením,” dodala mluvčí.
Aktuálně se začíná pracovat na 
dokumentaci pro územní roz-
hodnutí.                                       (pn)

končení vývoje vyskytujících se 
druhů hmyzu vázaných na život 
v mrtvém dřevě.
Broukoviště, i přes svůj název, 
neposkytuje úkryt pouze hmy-
zu, ale zabydlet se v něm mo-
hou také ještěrky, slepýši nebo 
drobní pěvci. Osídlit je mohou  
i včelky samotářky.                  (red)

ho náměstí vyšli na Kyselku zá-
stupci horníků, města a různých 
zájmových nebo sportovních 
klubů a spolků. Při zahájení v 
letním amfiteátru popřála sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová dobrou zábavu a 
poděkovala hlavnímu partne-
rovi akce Severočeským dolům 
za spolupráci při přípravě. “Po-
koušeli jsme se spočítat, jaký 

ročník slavností se letos koná, 
ale nepodařilo se nám to. Je to 
tím, že hornictví a s ním spojené 
slavnosti tu mají opravdu dlou-
hou historii,” uvedla.
Letošní slavnosti ovládla také 
skvělá atmosféra plná smíchu, 
ale i lidské pospolitosti. Stovky 
návštěvníků svorně a v tichosti 
postály jak při státní hymně, tak i 
při té hornické, bohatým potles-

kem oceňovaly vystupující ak-
téry v doprovodném programu, 
se zájmem se zapojovaly do her 
a soutěží pro děti a opravdu si 
užívaly koncerty na všech třech 
hudebních scénách.
Vzhledem k uzávěrce zářijového 
vydání jsme nestihli zpracovat 
bohatou fotogalerii, obrázkové 
ohlédnutí za slavnostmi tedy 
přineseme v dalším čísle.       (pn)

výtahy, kterými nikdo nejezdí?  
Nemohou se dát k dispozici ob-
čanům?” popsala svou zkuše-
nost Eliška Růžičková z Bíliny. 
Výtahy, které se nyní nachá-
zí na nástupištích, jsou pouze 
nákladní. Protože vedou do 
interních prostor výpravní bu-
dovy, které nejsou cestujícím 
přístupné, není možné je vyu-
žít. “V plánu Správy železnic je 
ale jak rekonstrukce stanice,  

tak i samotné nádražní budovy. 
Díky těmto přestavbám bude 
nádraží v Bílině plně bezbari-
érové. Rekonstrukci nádražní 
budovy předpokládáme zahájit 
ještě na konci letošního roku. 
Celá budova se zateplí, ovšem 
se zachováním původního ar-
chitektonického stylu 60. let. 
Nejvýznamnější změnou v in-
teriéru bude instalace proskle-
ného výtahu, který propojí halu 

Broukoviště dá domov mnoha živočichům

Slavnosti byly letos skvělé díky lidem i počasí 

Nádražní budova se zpřístupní vozíčkářům, na zcela 
bezbariérové nádraží si však ještě počkáme
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KRIMI

MĚSTSkÁ POLiciE bÍLiNa

SVODky MĚSTSké POLiciE bÍLiNa

POLiciE Čr

MĚSTSkÁ POLiciE bÍLiNa

Prohřešek zkoušel vyřešit lhaním

Prověřování úhynu ryb bylo ukončeno

Agresivní pachatelé vyhrožují strážníkům smrtí

Herecký výstup předvedl nedávno mladík, 
kterého strážníci zastavili pro podezření z pře-
stupku v dopravě. Vozidlo, které řídil, bylo zcela 
zřejmě nezpůsobilé k provozu. Auto bez před-
ní části a čelní okno prakticky neprůhledné.  
Tohle skutečně na silnici nepatří a do městské 
zástavby, kde se pohybuje množství chodců  
a vozidel už vůbec ne. 
V okamžiku, kdy si řidič patrně uvědomil, že si 
zadělal na problém, začal si stěžovat na nevol-
nost, kterou doplňoval zmateným chováním. 
Hlídce například tvrdil, že s vozidlem nejel, pro-
tože nemá kola. Strážníkům do kamery uvedl, 
že užívá drogy, že asi brzy zkolabuje, ale test 

na alkohol a návykové látky odmítl. Vzhledem 
k jeho údajné nevolnosti, hlídka na místo pro 
jistotu přivolala záchrannou službu. Zdravotníci 
po vyšetření konstatovali, že jeho stav nevyža-
duje hospitalizaci. Mladíkovi finta se zdravotním 
stavem nevyšla a tak se začal chovat opět dů-
stojně vůči sobě i okolí. Přivolaná hlídka Policie 
ČR mu zakázala další jízdu. Případ bude řešit 
správní orgán, který mladíkovi může kromě po-
kuty od dvaceti pěti do padesáti tisíc korun, vy-
měřit zákaz řízení od jednoho roku do dvou let 
a jako bonus nadílku sedmi bodů do evidenční 
karty řidiče.                                                            

(mp)

Hlídky pomohly od vos
Bílinští strážníci pomáhají obyvatelům mimo 
jiné i s takovými věcmi, jako jsou vosy, které 
obtěžují kolemjdoucí a mohou být i nebez-
pečné. 
V jednom případě na vosí hnízdo v pat-
ce lampy veřejného osvětlení stačili sami.  
Nedávno však kvůli vosímu a sršnímu hnízdu 
ve dvou zábradlí lávky u vlakového nádraží 
museli na pomoc přivolat hasiče.

Kolem škol opatrně
Strážníci apelují na řidiče, kteří projíždě-
jí zejména v ranních hodinách okolím škol,  
aby dbali zvýšené opatrnosti. Děti se několik 
dní po začátku školní docházky mohou cho-
vat poněkud nevyzpytatelně. Pokud školáci 
na druhé straně silnice spatří někoho, s kým 
se dlouho neviděli, mohou náhle vběhnout 
do vozovky přímo před vozidlo. Městská 
policie se dohledu na ranní docházku dětí  
do škol bude věnovat v maximální míře.  

Dohled na přechodech budou kromě stráž-
níků vykonávat stejně jako v minulosti i asis-
tenti prevence kriminality, terénní pracovní-
ci prevence kriminality a spolupracovníci z 
projektu Senioři u přechodů.

Bez řidičáku ani za vlečené auto
Zákony platí nejen za bílého dne, ale rovněž 
tak i v noci. Zda si řidič, kterého strážníci kon-
trolovali v nočních hodinách, myslel něco 
jiného, sice nevíme, každopádně zákon po-
rušil právě v nočních hodinách. Bohužel pro 
něho to může mít za následek soudem vy-
slovený zákaz činnosti až na deset let a trest 
odnětí svobody až na dva roky. 
Pozornost hlídky MP v tomto případě vzbu-
dily dvě věci. Tou první bylo, že někdo v noč-
ních hodinách odtahuje na laně jiné vozidlo. 
To není zcela obvyklý úkaz a navíc vlečené 
vozidlo mělo rozbité a tedy nefunkční zadní 
světlo. Podezření na krádež vozidla se sice 
ukázalo jako liché, nicméně kontrolou vyšlo 

najevo, že řidič vlečeného vozidla má vyslo-
ven zákaz řízení. 
Pro podezření ze spáchání přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání byla 
na místo přivolána Policie ČR, která si případ 
na místě převzala k dalšímu opatření.

Odstraňování uhynulých zvířat je na stráž-
nících
Hlídky MP Bílina provádějí v ulicích města 
množství drobných činností, o kterých veřej-
nost téměř nic netuší. Ne proto, že by nebyly 
důležité, ale zejména z toho důvodu, že se 
prostě veřejně neprezentují. Jednou z těchto 
činností je i odstraňování kadáverů, tedy pře-
loženo do češtiny – uhynulých zvířat. 
Mnohdy, zejména v letních měsících nebo  
v případě autem sražených zvířat, se ne-
jedná právě o nejvyhledávanější kratochvíli.  
Od začátku roku jich strážníci odstranili již 
osmnáct.

Kriminalisté ukončili prošetřování úhynu ryb, 
ke kterému došlo 2. května 2021 v řece Bíli-
ně. Oznámení o úhynu ryb přijali 3. května a v 
rámci šetření požádali o součinnost veškeré 
instituce, které byly ve věci zainteresovány. 
V místě hlášení havárie bylo nalezeno pou-

ze několik kusů uhynulých ryb, asi osm kusů. 
Jako příčina úhynu byla stanovena smíšená 
bakteriální a parazitární infekce ryb. Ta byla 
způsobena pravděpodobně v důsledku jed-
norázového úniku kontaminace z nezjiště-
ného místa a zakalením vody v toku vlivem 

intenzivních dešťů, konkrétní místo možné 
kontaminace nebylo lokalizováno. 
Provedeným šetřením nebylo zjištěno žádné 
protiprávní jednání, proto byla věc založena.                                                                

(red)

Strážníci Městské policie Bílina si při zásazích 
ze strany pachatelů mnohdy vyslechnou nej-
různější výhrůžky. Na silácké výlevy typu „víš, 
kdo já jsem“ nebo „já mám strejdu soudce, 
ten tě dostane do tepláků“ či „od zítřka jsi na 
pracáku“, si strážníci už dávno zvykli a nik-
terak je nemohou rozhodit.
Bohužel, stále častěji se hlídky při provádění 
zákroků setkávají se stále vyšší mírou agre-
sivity pachatelů, podpořenou zcela vážně 
míněnými výhrůžkami smrtí. Pachatelé vy-
hrožují smrtí nejen strážníkům, ale nezřídka 
také jejich rodinným příslušníkům. Zde již 
však končí veškerá legrace. Na takové přípa-

dy pamatuje trestní zákoník, který výhrůžky 
usmrcením, ublížením na zdraví nebo způ-
sobením značné škody trestá až třemi lety 
odnětí svobody.
V jednom z posledních takových případů fi-
guroval mladík, který si svoji agresivitu nej-
prve hrdinsky vybil na vchodových dveřích 
panelového domu, kde vytloukl skleněnou 
výplň. Následný zásah strážníků vyvolaný 
jeho předchozím řáděním mu jaksi nebyl po 
chuti, což dal svým chováním a vyjadřová-
ním vůči hlídce jasně najevo. Nakonec skon-
čil v poutech a může očekávat dohru, která 
mu bude patrně ještě nepříjemnější.         (mp)
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bÍLiNSkÁ kySELka

PrVNÍ škOLNÍ DEN NÁVšTĚVa PrEMiéra

Společnost BOHEMIA HEALING 
MARIENBAD WATERS a.s. před 
několika lety dokončila rekon-
strukci zřídelního závodu v Bí-
lině. Jeho součástí se stal mo-
derní výrobní závod skrytý pod 
zelenou střechou v lázeňském 
parku. V současné době běží 
naplno lahvování slavné Bílin-
ské kyselky a Zaječické hořké. 
To nejsou podle současné plat-
né legislativy minerální vody, ale 
výtěžky z přírodního léčivého 
zdroje.
Většina lidí používá pro Bílin-
skou i Zaječickou dnes již ne-
platný název „minerální voda“. 
Minerální vody dnes sice dále 
existují, ale jejich název zname-
ná pro mnohé zákazníky pravý 
opak toho, co by chtěli koupit.
Od roku 2001 je v evropském 
maloobchodu platná změ-
na názvosloví balených vod.  
Tato změna způsobuje, že staletí 

Do školních lavic letos opět 
usedli noví žáci. Přivítaly je jak 
jejich třídní učitelky, tak i vede-
ní škol a města. Kvůli zdravotní 
indispozici se zahájení školní-
ho roku nezúčastnila starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová, mnoho školních úspěchů 
tak dětem v základní škole Li-
dická popřál tajemník městské-

V polovině srpna navštívil Bíli-
nu premiér Andrej Babiš. Mimo 
jiné se zajímal o plánovaný tunel 
pod městem, který by měl po-
moci průjezdnosti aut městem.  
Premiér uznal, že doprava  
v centru města je opravdu velmi 
hustá. Finální verzi technicko-
-ekonomické studie, jejíž sou-
částí byla tahová studie Most - 
Teplice, prokázala ekonomickou 
efektivitu stavby. Centrální komi-
se ministerstva dopravy rozhod-
ne o realizaci na svém zasedání 
14. září. Podrobnosti přineseme  
v dalším vydání. 

ských lázních trojici doplnil Ru-
dolfův pramen. Rudolfka je také 
„kyselka“, obsahuje tedy kyslič-
ník uhličitý stejně jako Bílinská. 
Celkový chemismus Rudolfky  
ale obsahuje přesně to, co nemá 
Bílinská a naopak. Je totiž zdro-
jem vápníku a železa, což mu 
propůjčuje charakteristický ok-
rový sediment. Vlastnosti se 
tedy dokonale doplňují a ucelují 
tak řadu balených pitných lá-
zeňských pramenů.
Až si příště budete chtít užít pra-
vý lázeňský pramen, nekupujte 
tedy láhev označenou na etiketě 
jako „minerální voda“, ale hledej-
te název „výtěžek z přírodního 
léčivého zdroje“. Například ten 
náš, Bílinskou kyselku. K zakou-
pení je například v Informačním 
centru Bílina pod radnicí i v lá-
zeňském parku. Ochutnat ji je 
možné v Inhalatoriu.

(red)

zažitý název lázeňských prame-
nů „minerální voda“ nyní přísluší 
prakticky každé vodě z podze-
mí. Stalo se tak z toho důvodu, 
že z označení obsahu se nově 
stalo označení původu vody. 
Zajímavé je, že to, co se dnes 
jmenuje minerální voda, se dří-
ve jmenovalo „stolní voda – pit-
ná voda“, a takový název sku-
tečně z kapsy zákazníka mnoho 
peněz nevytáhne.
Dnešní minerální voda ale ne-
smí obsahovat minerálů více 
než pitná voda z kohoutku. 
Jak je to možné? Vždyť větši-
na zákazníků kupuje minerální 
vodu proto, že chce pít zdraví 
prospěšné minerály! Za tuto 
komplikaci může další nařízení  
o harmonizaci názvosloví.  
Vše co má v názvu slovo „voda“, 
musí dnes splňovat technic-
ké parametry pitné vody. Proto 
minerální voda v obchodě dnes 

ho úřadu Ladislav Kvěch, v zá-
kladních školách Za Chlumem 
a Aléská popřála místostarost- 
ka Marcela Dvořáková.
Fotogalerie z prvního školního 
dne je k dispozici na faceboo-
ku města www.facebook.com/
mestobilina.                            

 (pn)

Se starostkou města Zuzanou 
Schwarz Bařtipánovou dále 
probíral problematiku obchodu 
s chudobou, zneužívání soci-
álních dávek, stěhování sociál-
ně nepřizpůsobivých do Bíliny.  
Z rukou starostky premiér pře-
vzal zpracované podklady, jak 
legislativně těmto jevům zame-
zit, co je třeba udělat, aby slušní 
lidé nebyli obětí nezodpověd-
ného chování sociálně nepři-
způsobivých. 

(red)

nesmí obsahovat vyšší množství 
minerálů. To ale naštěstí neplatí 
pro Bílinskou a Zaječickou – ty 
jsou totiž prodávány v kategorii 
„výtěžek z přírodního léčivého 
zdroje“. Jak vidíte, název neob-
sahuje slovo „voda“.
U nás máme ale raději ozna-
čení „lázeňský pramen“. Ten 
název každému prameni sluší  
a je důstojný. Společnost BHMW 
a.s. stáčí ty nejlepší lázeňské 
prameny našeho kraje. Ty celá 
staletí reprezentují naše lázeň-
ství i daleko za hranicemi naší 
vlasti. Vlajkovou lodí je Bílinská 
kyselka, ryzí alkalický uhličitý 
lázeňský pramen. Dalším po-
kladem je jediný pravý hořko-
solný pramen Zaječická hořká.  
Nejsilnější zdroj přírodního hořčí-
ku. Ta je stovky let užívána i v Ma-
riánských Lázních při očistných 
kúrách a redukčních dietách. 
Zakoupením stáčírny v Marián-

Lázeňský pramen není minerální voda, dejte pozor 
na zavádějící reklamní triky některých prodejců

Školy přivítaly 
nové prvňáčky

Andrej Babiš se zajímal  
o tunel i obchod s chudobou
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PSychOTEraPiE

HNsP

HNsP

Psychoterapii po telefonu nabízí Sluchátko

Pobyt v nemocnici zpříjemnila dobrovolnice s flétnou

Posezení s hrou na kytaru nechtěli pacienti ukončit

Terapeutická linka Sluchátko je 
organizace nabízející profesio-
nální psychoterapii po telefonu
zdarma. Poskytuje zcela unikát-
ní službu založenou na dostup-
nosti, nízkoprahovosti a přístup-
nosti všem napříč republikou.
Po vytočení čísla 212 812 540 
v provozní době linky je kli-
ent automaticky spojen s jed-
ním z psychoterapeutů. Ten se 
mu bude až 50 minut věnovat. 

Hornická nemocnice s polikli-
nikou v Bílině pro klienty soci-
álních lůžek a pacienty léčebny 
dlouhodobě nemocných připra-
vila koncert Flétna s Aničkou. 
Hudební akce se uskutečnila 
během srpna hned dvakrát. 
Dobrovolnice Anička s velkým 
nadšením zahrála na všech 
odděleních na příčnou flétnu 
vybrané skladby tak, aby zpří-
jemnila dvě úterní odpoledne. 
Pacienti byli moc nadšení, tóny 

Hornická nemocnice s poliklini-
kou na přelomu léta uspořádala 
akci Zpíváš rád/a, tak se přidej 
k nám, pro pacienty LDN a kli-
enty sociálních lůžek a samo-
zřejmě i rodinné příslušníky ve 
venkovních prostorách nemoc-
nice. Proběhlo krásné posezení 
s občerstvením za doprovodu 
kytary.
Na kytaru zahrál a zazpíval dob-
rovolník Jiří a jeho pomocnice 
studentka. Hrály se i písničky na 
přání a všichni si mohli vybrat 
písničku, kterou mají rádi a pan 

možné nabízet kvalitní službu 
i bez osobního kontaktu v pra-
covně terapeuta, že terapie po 
telefonu je funkčním způsobem 
terapeutické práce. Výhodami 
setkávání po telefonu je mož-
nost zůstat v anonymitě, v bez-
pečí a v prostoru, který klient 
zná a který si sám vybere. Po-
kud klient i tak nemůže zavolat 
na linku v provozních hodinách, 
je mu k dispozici jednoduchý 

formulář na webu linkasluchat-
ko.cz. Po jeho vyplnění se mu je-
den z terapeutů linky ozve zpět.

Klient zůstane v anonymitě.  
Terapeut se přizpůsobí situaci  
a tomu, co potřebuje řešit. Mo-
mentálně na lince pracuje přes 
30 psychoterapeutů, kteří prošli 
akreditovaným psychoterapeu-
tickým výcvikem a splňují kva-
lifikační kritéria členství v ČAP a 
dalších profesních organizacích. 
Pandemie ukázala, jak moc je 
potřeba mít k dispozici dostup-
nou terapii. Prokázala také, že je 

ČLOVĚk V TÍSNi bÍLiNa

Osoby v krizi nemusí být na řešení potíží samy
Organizace Člověk v tísni po-
skytuje individuální poradenství 
v Bílině a Hostomicích. Posláním 
je vyhledávání, motivace a pod-
pora jednotlivců dlouhodobě 
žijícím v obtížné sociální situaci, 
která je vylučuje z běžné spo-
lečnosti. Jeho základem jsou te-
rénní sociální práce. Tato služba 
je poskytována osobám, které 
nemají dovednosti a prostřed-

ba je bezplatná, spolupráce 
probíhá nejčastěji v přímo v do-
mácnosti klienta.
Cílem služby je návrat ohrože-
ného jedince do běžného života. 
Naši pracovníci nejčastěji řeší 
problémy související s bydlením, 
zaměstnáním, pomáhají při ko-
munikaci s úřady, soukromými 
firmami, školami, zaměstnava-
teli apod.

Kromě toho nabízí pracovníci 
profesní poradenství pro mladé 
lidi, kteří jsou hlášeni na úřadu 
práce. Pomáhají jim k prohlubo-
vání kompetencí, které jsou při 
hledání práce potřebné.

Kontakt: 
Telefon: 777 367 764
alexander.olah@clovekvtisni.cz

ky pomoci si samy. Směřují se 
k tomu, aby dokázaly problémy 
samy identifikovat, zvládly je 
řešit vlastními silami a lépe se 
orientovaly v oblasti svých práv 
a povinností.
Klient se vždy v maximální mož-
né míře podílí na řešení své si-
tuace. Součástí služby není po-
skytování finančních prostředků 
nebo materiální podpory. Služ-

se linuly po odděleních a paci-
enti u hraní odpočívali na lůžku 
a broukali si melodie. Někteří 

se přišli podívat, kdo jim na od-
dělení tak krásně hraje. Všichni 
s nadšením tleskali a několika 

pacientkám dokonce dojetím  
i slza ukápla. Nádherný zvuk 
flétny se linul celou nemocni-
cí. Když Anička hrála na oddě-
lení LDN – C, které se nachází  
v nejvyšším patře hlavní budovy, 
tleskali i lékaři, zdravotní sestřič-
ky a návštěvníci nemocnice  
v nižších patrech.

P. Jurašíková
Koordinátorka dobrvolnické 

činnosti 

Jiří ji s láskou zahrál. Děvčata v 
nemocniční kuchyni přichystaly 
na odpolední posezení malé ob-

čerstvení a jako vždy se myslelo 
i na pitný režim všech.
Počasí nám přálo, sluníčko svíti-

lo a vítr si pohrával s listím v ko-
runách stromů. Někteří pacienti 
přišli nebo přijeli na vozíčku i za 
doprovodu svých rodinný pří-
slušníku. Všichni se moc bavili, 
byla moc dobrá nálada. Je krás-
né pozorovat, jak se pacienti za-
pojují a zpívají a tleskají a užívají 
si krásného odpoledne. Někteří 
pacienti ani nechtěli, aby se 
akce ukončila a stále si objedná-
vali písničky na přání a tleskalo 
se a zpívalo.

P. Jurašíková
Koordinátor dobrovolnické činnosti 

Provozní doba linky:

Pondělí 10 - 12 a 16 - 19 hodin
Úterý     10 - 12 a 14 - 18 hodin
Středa   10 - 12 a 14 - 19 hodin
Čtvrtek  10 - 12 a 14 - 20 hodin
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ÚSTEckÁ DiScgOLfOVÁ Liga

SEVErOČESké DOLy

SPOrTOVNÍ ZařÍZENÍ 

V Bílině se konal historicky první turnaj v discgolfu

Chcete vyměnit kotel? Žádejte o dotaci

Plavecká hala i zimní stadion vítají veřejnost

Zkusit si zahrát discgolf mohli 
obyvatelé Bíliny v druhé polo-
vině srpna. Ústecká discgolfová 
liga uspořádala seznamovací 
turnaj v okolí zahrádek v Síd-
lišti Za Chlumem. Sešlo se tam 
téměř padesát hráčů v deseti 
týmech, zapojit se však mohla 
i veřejnost, a to jak ve hře, tak 
třeba jen pozorováním. Tento 
turnaj se odehrál na provizor-
ně nainstalovaném hřišti, ještě 
letos by tam však mělo vyrůst 
pevné hřiště.
Pravidla discgolfu vycháze-
jí z golfových, ale místo hole a 
míčku se používá létající disk, 
který se hází. Začíná se vždy 
na určeném výhozišti, od kte-
rého je koš umístěn v různých 
vzdálenostech v řádech desí-
tek metrů. Cílem je trefit disk 
do koše na co nejméně hodů. 
Po prvním hodu se pokračuje 
vždy z místa, kam disk dopadl. 

Obyvatelé obcí v okolí Dolu Bí-
lina již mohou podávat žádosti 
o takzvanou kotlíkovou dota-
ci. Žadatelem může být osoba, 
která je vlastníkem či spolu-
vlastníkem nemovitosti určené 
k bydlení. 
Dotaci je možné poskytnout na 
výměnu kotle na hnědé uhlí za 
kombi kotel umožňující spalovat 

Dotaci získají žadatelé, kteří spl-
ní stanovené podmínky a jejich 
žádost bude registrována před 
naplněním celkového alokova-
ného finančního objemu, který 
na realizaci poskytly Severo-
české doly.
Žádost o dotaci včetně příloh je 
možné stáhnout na webových 
stránkách města www.bilina.cz 

Začátkem září se pro veřejnost 
opět otevřela sportovní zaříze-
ní. Plavecká hala i zimní stadion 
fungují podle aktuálního naří-
zení vlády, informace k provozu 
jsou pravidelně aktualizované 
na stránkách www.sportbilina.
cz.

Plavecký bazén a parní kabiny
jsou otevřené denně od 10 do 
20 hodin, výjimkou je středa  
a čtvrtek, kdy je v době od 17 do 
19 hodin veřejnosti bazén ne-
přístupný.

Suchá sauna 
je otevřená pro muže v pondě-
lí a v pátek od 13 do 20 hodin,  
v sobotu od 17 do 20 hodin. Ženy 
ji mohou navštěvovat v úterý  
a ve čtvrtek od 13 do 20 hodin,  

Pro laickou hru stačí jeden disk 
pro jednoho hráče. Zkušenější 
mají na každou hru zásobu růz-
ných disků, které volí například 
podle vzdálenosti zamýšleného 
hodu nebo na dohoz do koše a 
podobně. Jako uznaný dohoz se 
počítá jen ten, kdy disk zůstane 
viset v koši samotném nebo v 

řetězech nad košem. Disk nesmí 
vypadnout nebo se jen odrazit. 
Po každém kole se počet hodů 
zapisuje. Po dohození disku do 
koše od všech členů týmu se 
pokračuje k dalšímu výhozišti. 
Takto se projde celá trať, zvítězí 
hráč s nejmenším počtem bodů 
na konci celého turnaje. 

Je možné získat i body trestné, 
například za přešlap na výhoziš-
ti nebo za vhození disku mimo 
určenou trať. 
Zatímco pro golf je vhodné upra-
vené prostranství jen s malým 
množstvím přírodních překážek, 
u discgolfu je to naopak. “Právě  
tady v Bílině je skvělé místo na 
discgolf. Je tu spousta stromů, 
křoví, lamp a zábradlí, také jsou 
tu kopečky, různé chodníky. To 
je pro naši hru to nejlepší. Terén 
by měl být právě takto různoro-
dý, aby byla hra zajímavá. Navíc 
se pak každá hra liší, protože je 
v různých ročních obdobích jiná,” 
uvedl organizátor akce Ladislav 
Dragoun z Ústecké discgolfo-
vé ligy. V budoucnu by mělo 
být právě zde vzniklé bílinské 
hřiště zapojeno do celoročního 
turnaje ústecké ligy, bez ome-
zení bude k dispozici veřejnosti.                                  
(pn)

tuhá paliva, na výměnu kamen 
na hnědé uhlí za kombinovaný 
kotel na tuhá paliva či na náhra-
du lokálního vytápění hnědým 
uhlím za dodávku tepla pro-
střednictvím soustavy zásobo-
vání tepelnou energií. Z dotace 
je možné získat úhradu až sta 
procent způsobilých nákladů, 
maximálně však sto tisíc korun. 

nebo ji lze vyzvednout v papíro-
vé formě v kanceláři odboru do-
tací a projektů, či na podatelně. 
Více informací podá Michaela 
Kuchynková na e-mailu kuchyn-
kova@bilina.cz nebo na telefonu 
417 810 864. 

(red)

v sobotu od 13 do 17 hodin. Spo-
lečná sauna je vždy ve středu a 
v neděli od 13 do 20 hodin. 

Permanentky zakoupené v roce 
2019 a 2020 jsou prodloužené do 
prosince letošního roku. 

Milovníci bruslení se již mohou 
scházet na zimním stadionu. Ve-
řejné bruslení se tam koná ve 
čtvrtek od 17 hodin, v sobotu 
od 16.30 a v neděli od 16 hodin. 
Bruslení pro veřejnost s hokej-
kami je naplánováno vždy na 
sobotu od 17.30 hodin. Sobot-
ní bruslení se však bude konat 
vždy jen za předpokladu, že se 
na stadionu nebude pořádat 
hokejové utkání.                      

 (pn)
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Partnerská města Bíliny

Jaraczewo 

Gmina (v překladu společenství, 
u nás obdoba obce s místními 
částmi) Jaraczewo se skládá 
z 21 obcí: Bielejewo, Brzostów, 
Cerekwica Nowa, Cerekwica 
Stara, Gola, Góra, Łobez, Łob-
zowiec, Łowącice, Łukaszewo, 
Niedźwiady, Nosków, Panien-
ka, Parzęczew, Poręba, Rusko, 
Strzyżewko, Suchorzewko, Woj-
ciechowo, Zalesie a Jaraczewo, 
kde je sídlo obecního úřadu. 
Nejdůležitější vodní tok obce 
je řeka Obra, levobřežní přítok 
Warty. Celková délka řeky Obry 
je 253 kilometrů.
Vznik Jaraczewa se datuje do 
počátku 14. století. Z této doby 
pochází kostel Máří Magdaleny, 
který je jeden z nejzajímavěj-
ších farních kostelů této oblasti. 
V blízkosti Jaraczewa se nachá-
zí turisticky vyhledávané jezero 
Dolskie a jezero Bnińskie, které 
je atraktivním lovištěm rybá-
řů. Dalším zajímavým místem 
v okolí je arboretum v Kórniku, 
což je největší a nejstarší park 
svého druhu v Evropě. Byl za-
ložen v první polovině 19. století, 
rozkládá se na ploše více než 
40 ha a najdeme zde asi 3 300 
druhů stromů a keřů. V součas-
né době v parku sídlí Dendro-
logický ústav Polské akademie 

Jaraczewo je město v Polsku ve Velkopolském vojvod-
ství v okrese Jarocin. Leží na řece Obře, 14 kilometrů 
západně od Jarocina, 52 kilometrů severovýchodně 
od Lešna a 55 kilometrů jihovýchodně od Poznaně. 
Partnerským městem Bíliny je od roku 2014.

věd a dendrologické muzeum. 
Ze sakrálních památek je vý-
znamným místem svatyně v 
Golině, tento dřevěný kostel ze 
14. století se nachází 14 km od 
Jaraczewa . Na hlavním oltáři 
je zázračný obraz Panny Marie, 
kvůli kterému sem přicházejí 
davy poutníků z celého Polska.

Iveta Richterová, 
kronikářka města Bíliny

Vzdálenost od Bíliny – 467 km
Počet obyvatel - 1 500

Přehled všech partnerských měst je k dispo-
zici na stránkách www.bilina.cz, nově také 

na cedulích při vjezdu do města a na náměstí.
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LifE iS SkiLL

MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

Galerie Pod Věží je dalším mís-
tem, kde si hráči Life is Skill mo-
hou načíst další bod do soutěže 
o zajímavé ceny. Galerie je sou-
částí informačního centra, kde 
vystavují převážně regionální 
umělci. Jsou tam k vidění foto-
grafie, obrazy, plastiky, ale také 
různé sbírky. Galerie je otevřena 
v provozních hodinách informač-
ního centra na náměstí a vstup 
je zdarma. V současné době 
vystavuje v galerii Stromy života 
Domov důchodců Bystřany ve 
spolupráci se Sozial Kulturel-
les Zentrum Dresden-Leubnitz. 

První společné setkání členů 
Virtuální univerzity třetího věku 
v Bílině se uskuteční ve středu 
29. září od 9 hodin v klubovně 
městské knihovny na Mírovém 
náměstí. Další výuka bude pro-
bíhat vždy po čtrnácti dnech a 
zimní semestr skončí 8. prosince.

cestovatel. V tomto kurzu také 
naleznete kromě odpovědí i dal-
ší zajímavé informace o historii 
cestování a lázeňství.
Potřebovat budete hlavně 
dobrou náladu a otevřenou mysl. 
Cena kurzu (6 přednášek) je 300 
korun.

Městská knihovna Bílina zve na 
slavnostní vyhlášení čtenářské 
soutěže Lovci perel. Celý rok jste 
pilně četli, pracovali s textem a 
hledali správné odpovědi. Nastal 
čas, vaše čtenářské úsilí odměnit.
Připravili jsme pro vás slavnostní 
program, na kterém vás chceme 
pobavit a odměnit. Každý z pří-
tomných Lovců perel si odnese 

zajímavé ceny, ti nejúspěšnější 
z vás budou odměněni hodnot-
nými dary. Slavnostní program 
zahájíme vyhlášením výsledků. 
Následovat bude překvapení.
Vyhlášení se koná 16. září od 16 
hodin v přízemí knihovny. 

Dana Svobodov
vedoucí knihovny

Jedná se o již sedmý společný 
projekt.
K zapojení do hry Life is Skill stačí 
mít mobilní telefon. Hráči hledají 
nejrůznější místa, kde jsou umís-
těné čipy, které se načítají. Na 
konci hry budou hráči vyhodno-
cení, a kdo nasbíral nejvíce bodů, 
obdrží hodnotnou cenu. Do hry 
se registruje na stránkách www.
lifeisskill.cz. Přes sekci Moje hra 
se vyplní přihlašovací formulář. 
Na stránkách Life is Skill je mapa, 
kde jsou vyznačená jednotlivá 
místa s čipy. 

(hub)

První cyklus šesti přednášek 
bude na téma cestování. Dozvíte 
se, jaká rizika cestování obnáší. 
Jestli působí cestovní ruch vždy 
pouze pozitivně, nebo může mít 
i negativní dopady na kulturu, 
společnost a životní prostředí.  
A jak se chovat jako správný 

Virtuální univerzita není jen o stu-
diu, je to čas pro navázání přátel-
ských kontaktů, místo pro setká-
vání a zvyšování sebedůvěry.

Dana Svobodová
vedoucí knihovny

V Informačním centru na náměstí je schovaný čip

Virtuální univerzita třetího věku začíná přednáškou

Lovci perel dostanou 
odměnu za čtení
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řEZbÁřSký PLENér 2021

Čtvrtý ročník řezbářského ple-
néru v Bílině byl letos přesunut 
přímo do centra Pohádkového 
lesa. Od pořadatelů to byla jed-
noznačně dobrá volba. Po od-
zkoušení několika lokalit v před-
chozích letech a stálého hledání 
ideálního místa pro akci tohoto 
typu se všichni pozvaní řezbáři, 
pořadatelé a v neposlední řadě 
i návštěvníci shodli, že samotný 
Pohádkový les je kouzelné místo 
pro tvorbu úžasných pohádko-
vých postav.
Asi každého napadne, proč se 
pohádkové postavy netvoří v 
této lokalitě od samotného za-
čátku. Odpověď je jednoduchá. 

V lese není přívod elektrického 
proudu a pro pořadatele to byla 
do nedávna těžko řešitelná zále-
žitost.
Návštěvníci, kteří dorazili na akci, 
měli možnost nejen shlédnout 
práci samotných řezbářských 
mistrů, ale i posedět u kvalitní 
kávy s Kavárnou na ulici, nebo si 
dát klasickou klobásu s pivkem 
či limonádou u občerstvení. Pro 
samotné děti byly připravené 
skákací hrady, soutěže, děti se 
bavily s divadlem Maxe Fische, 
jenž drezíroval své „divoké“ hady 
a svou základnu s hokejovou 
střelnicí si zde v rámci náboru 
postavili i bílinští Draci.

Počasí vybízelo jít raději k vodě, 
přesto se v Pohádkovém lese 
během celého dne vystřídalo 
dle odhadů pořadatelů na 1500 
návštěvníků.
Přidaná hodnota všeho toho ko-
lotoče byla pro návštěvníky pro-
cházka po celé lokalitě.
Pořadatelé již během plenéru 
umístili na svá místa tři nové vel-
ké postavy - vlka, Krakonoše a 
přes dva metry měřícího draka. 
Zbylé postavy po svém dokon-
čení byly odvezeny do zázemí 
spolku. Zde dostanou barevný 
kabát a snad již na podzim bu-
dou zkrášlovat Pohádkový les.
Celkem bylo vyrobeno jedna-

dvacet postav od deseti řezbářů, 
kromě již výše uvedených vznik-
ly ještě například nové sochy 
pejska a kočičky, Máši s medvě-
dem, Karkulka, zajíc, Olaf, Káťa a 
Škubánek, kocour Mikeš a další.
Velice vydařená akce s přida-
nou hodnotou pro široké okolí, 
která by se nemohla uskutečnit 
bez finanční podpory od města 
Bíliny, společnosti ČEZ a Seve-
ročeských dolů. Pořadatelé za 
významnou podporu tímto vyja-
dřují partnerům velké díky stejně 
jako patří velký dík všem dobro-
volníkům, kteří svůj volný čas vě-
novali návštěvníkům.

František Weigl 

Řezbářský plenér se konal přímo v Pohádkovém lese
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gaLEriE POD VĚžÍ

MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

Léto vrcholí a na zahrádkách 
dozrávají plody ovoce a zeleni-
ny. Radujeme se nad barevnými 
květy kytek. Nastal nejvhodnější 
čas posbírat semínka a vrátit je 
zpět do Semínkovny. My je ucho-
váme do předjarních měsíců, 
abychom je poté opět vpustili do 
koloběhu zahrádkářského života.

Unikátní projekt Stromy života je 
sedmým společným projektem 
partnerských zařízení sociálních 
služeb pro seniory – Domova 
důchodců Bystřany a Sozial Kul-
turelles Zentrum Dresden-Leub-
nitz. „Stromy života cílí na vzpo-
mínání, které bylo tématem i 
většiny předchozích společných 
projektů. S nápadem vytvořit ten 
současný přišla ředitelka Domo-
va důchodců Bystřany Miroslava 

Barešová, která se inspirovala 
v jiném zařízení v Čechách, kde 
obdobný projekt proběhl,“ uved-
la koordinátorka projektu Hana 
Daňková. „Našim cílem bylo 
především vzpomínat, komuni-
kovat s rodinami a propracovat 
výtvarnou část,“ doplnila. V rám-
ci projektu se tak vypracovalo 
21 Stromů života. Devět stromů 
bylo vytvořeno na německé 
půdě a jedenáct u nás. „Vzpo-

mínky ke zvěčnění do projektu 
v roce 2018 nám poskytli uživa-
telé sociálních služeb Domova 
důchodců Bystřany. Jedná se o 
Marii Polákovou, Ericha Kotase, 
Leu Hausnerovou, Marii Bečvá-
řovou, Soňu Čížkovou, Vladimíra 
Bažanta, Miluši Hojdovou, Vlas-
tu Jurašíkovou, Emílii Ungrovou, 
Vladimíra Marčenka a Henryho 
Weidemanna,“ sdělila jména 
tvůrců Daňková.

Projekt byl spolufinancován z 
prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřed-
nictvím Společného fondu ma-
lých projektů.
Výstava potrvá do 29. října, pří-
stupná je od pondělí do pátku od 
7.30 do 17 hodin. Vstup je zdarma. 

(red)

Vyhlašujeme sběr semínek pro 
Semínkovnu 2022. Pokud rádi 
semenaříte a chcete se podělit 
s ostatními, můžete svá semín-
ka okrasných i užitkových rostlin 
přinést do kterékoliv pobočky 
bílinské knihovny. 

(red)

Máte přebytek semínek? 
Přineste je do knihovny

Cestu životem seniorů ukazují stromy v galerii
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Secesní radnice dominuje náměstí již 110 let

Zásluhy na postavení nové rad-
niční budovy se přičítají měst-
ské spořitelně a starostovi, kte-
rým byl Josef Schmettan. Ten 
již v roce 1905 přišel s myšlen-
kou na vybudování radnice na 
rohu dnešních ulic Želivského 
a Břežánské. S požadavkem na 
vypracování plánů oslovil ví-
deňského architekta Franze von 
Neumanna, který se podílel na 
stavbě jeho vily v Bílině a byl 
stavitelem například i liberecké 
a frýdlantské radnice, kostela sv. 
Antonína ve Vídni a dalších. “Zís-
kávání informací o architektovi 
pro mě bylo velmi zajímavé. Na 
internetu i v dostupné literatu-
ře jsou uváděna dokonce čtyři 
jména, tady jsem se přesvěd-
čila, že vše je třeba několikrát 

nalezena při opravě střechy v 
roce 1992. “Právě z ní jsem čer-
pala většinu informací ohledně 
stavby radnice. Je tam uvede-
no například to, že na zamýšle-
nou stavbu nové radnice nebyl 
dostatek financí. Až v roce 1907 
přišel člen městské rady a ře-
ditel kanceláře spořitelny Med. 
Dr. Hugo Tropschuh s nápadem 
požádat státní místodržitelství 
v Praze o věnování částky 400 
000 korun s tím, že radnice 
bude postavena k uctění 60. vý-
ročí vlády císaře Františka Jose-
fa I. a ponese jeho jméno. Jak se 
ukázalo, byl to výborný nápad, 
pražské místodržitelství žádosti 
vyhovělo. Mezitím ale zemřel 
původní architekt Franz von 
Neumann a provedení plánů 
převzala firma architektů Troll & 
Stoppel ve Vídni,” popsala Iveta 
Richterová.
Tato firma předložila předběž-
nou kalkulaci nákladů, ze kte-
ré však bylo patrné, že částka 
věnovaná pražským místodr-
žitelstvím nebude na výstavbu 
radnice zdaleka stačit. V návr-
hu nákladů byly zvláště vysoké 
položky na samotné provedení 
stavby a stavební dozor. A znovu 
bylo vedení města i spořitelny 
postaveno před problém, zda 
takto nákladnou stavbu rea-
lizovat. Zastánci stavby nové 
radnice se však nechtěli vzdát a 
znovu hledali cestu k její realiza-
ci. To se podařilo, a tak na jed-
nom z dalších zasedání vedení 
spořitelny byl předložen návrh, 
aby byla stavba rozdělena na 
dvě části – na hlavní budovu s 
vchodem v Motalstraße (dnešní 
Břežánská) a na činžovní dům 
s vchodem v Elisabethgasse 
(dnešní Želivského). 
K úhradě nákladů na stavbu 
hlavní budovy by se využila pů-
vodní částka 400 000 korun a 
činžovní dům by zafinancovalo 
město. Tento návrh byl přijat a 
dále bylo rozhodnuto, že stavbu 
radnice bude řídit sama spoři-
telna, která také ukončí spolu-
práci s firmou architektů Troll & 
Stoppel ve Vídni. Plány na stav-
bu radnice byly předány k pře-
pracování architektu Friedrichu 
Kickovi profesoru na Německé 
vysoké škole technické v Pra-
ze. Ten původní plány Franze 
von Neumanna částečně zmo-
dernizoval a předložil je výboru 
spořitelny k posouzení spolu s 
odhadem celkových nákladů 
na stavbu. Plány i náklady byly 
schváleny a hned na to byl usta-
ven výbor stavebních mistrů, 
zedníků, truhlářů, malířů, zá-
mečníků a stolařů. 
Slavnostní položení základního 
kamene se konalo 2. prosince 
1908 a stavba byla dokončena v 

V srpnu uplynulo 110 let od otevření bílinské radni-
ce. Stavbu i historii této dominantní stavby v centru 
města připomíná nově vydaná publikace, do 26. září 
se ve Výstavní síni U Kostela koná výstava dobových  
i současných fotografií doplněná o zajímavé informa-
ce. Při vernisáži výstavy byla publikace slavnostně 
pokřtěna, k dostání je v informačním centru.

a z různých zdrojů ověřit. Jako 
architekta bílinské radnice jsem 
našla mimo jiné jméno Schmidt, 
ale pak také Schmied. Jedná se 
zřejmě o vídeňského architek-
ta Friedricha Schmidta, učitele 
Franze von Neumanna, který 
byl autorem původního návrhu 
radnice, ale před realizací stav-
by zemřel a práce na projektu 
byly zadány profesoru Friedri-
chu Kickovi. Takže se stavbou 
radnice mohou být spojována 
jen jména Franze von Neuman-
na a hlavně Friedricha Kicka,” 
uvedla autorka publikace Iveta 
Richterová.
Velkým zdrojem dobových in-
formací byla listina ze slavnost-
ního položení základního kame-
ne z 2. prosince 1908. Ta byla 

roce 1911, kdy se 18. srpna 1911 
konalo první zasedání městské 
rady v novém zasedacím sále.
Nejvýraznější součástí budovy 
je 63 metrů vysoká radniční věž 
s hodinami, ze které je překrás-
ný pohled na náměstí a zámek, 
Bořeň a další místa. Ke stavbě 
byl jako materiál použit čás-
tečně granit, pískovec a umělý 
kámen. Střecha věže a arkýřo-
vé střechy jsou pokryté pravou 
mědí. Radnice byla navržena 
jako polyfunkční budova. 
Hlavním vchodem, který se na-
chází v dnešní Břežánské ulici 
vede schodiště do prvního po-
schodí. Vedle tohoto schodiště 
se nacházejí ještě jedny scho-
dy, které spojují vyšší poschodí 
traktu s věží. Na vrchol vede ši-
roké a pohodlné věžní schodiš-
tě, které se obtáčí kolem obvo-
dových stěn. Na věžním plášti 
se nacházejí ciferníky hodin. 
Vyhlídkový ochoz je ve výšce 37 
metrů. Věž je zakončena cibulo-
vitou bání se špicí a její celková 
výše je 63 metrů.
První patro radnice je provede-
no jako honosné reprezentativní 
místo. Zde se nyní nachází pra-
covna starostky, místostarostky 
a tajemníka úřadu. Dále je zde 
obřadní síň a malá zasedací 
místnost. Dále je tam matrika 
a kanceláře hned několika od-
borů městského úřadu. V době 
vzniku radnice zde byla ještě 
kancelář školního rady. 
V nejvyšším patře budovy byly 
původně služební byty, dnes 
jsou tam kanceláře úřadu. V 
přízemí radnice sídlil důchodo-
vý úřad a městská spořitelna. V 
současnosti tam najdeme po-
datelnu a kanceláře několika 
odborů úřadu.
Bočním vchodem z ulice Želiv-
ského bychom se dříve dostali 
do činžovního domu, v součas-
nosti tam sídlí městská policie a 
odbor školství, kultury a sportu.
Radnice má také boční vchod  
z ulice M. Majerové, který vede  
k výtahu a do velké zasedací 
síně.
V suterénu budovy byly v době 
jejího vzniku kanceláře policie, 
vězeňské cely pro zadržené 
osoby a sídlil tam hasičský sbor.
V roce 2009 byla budova rad-
nice prohlášena kulturní pa-
mátkou s odůvodněním, že se 
jedná o autenticky zachovalé 
kvalitní secesní architektonické 
dílo, s dochovanými původní-
mi okenními výplněmi, původní 
dispozicí a výzdobou interiéru. 
Ministerstvo kultury pak rovněž 
prohlásilo za kulturní památku 
i soubor původních secesních 
svítidel s tím, že se jedná o vý-
jimečnou ukázku uměleckoře-
meslné práce                           (red)
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Náklady na stavbu:
Stavba radnice s věží - 388 794 korun
Činžovní dům - 98 173 korun
Mezisoučet - 486 967 korun
Vícepráce a nepředvídatelné náklady - 30 000 korun
Celkem - 516 967 korun
Honorář profesora Kicka činil 12 000 korun 

Kromě autorky Ivety Richterové se na tvorbě publikace podíleli 
Martina Aubrechtová Havlová, Kateřina Linhartová, Lada Hubáč-
ková, Miroslav Erben, Tomáš Matějka, Zdeněk Dvořák, Jan Mar-
šálek.
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VZDĚLÁVÁNÍ

Zš Za chLUMEM

ZÁkLaDNÍ UMĚLEckÁ škOLa bÍLiNa

DĚTSký DOMOV TUchLOV Zš LiDickÁ

Ve škole se konaly dva příměstské tábory 

Mladí umělci se představí veřejnosti při ZUŠ OPEN

Děti poznávaly Barboru 
z vodní hladiny 

Žáci z Lidické si letní 
vzdělávací kemp užili

Ještě před nástupem žáků do 
školy se v Základní škole Za 
Chlumem konaly dva příměst-
ské tábory pro děti z Bíliny a 
okolí.  
Třetí srpnový týden se jednalo 
o tábor Technických klubů, kte-
ré na škole fungují již téměř rok. 
Tábora se zúčastnily děti od 5 
do 17 let a opravdu si ho uží-
valy. Byly to dny plné vyrábění 
a her. Keramika, Lego WeDo, 
tangramy, zdobení triček a plá-
těných tašek, výrobky ze dřeva, 

Celorepublikového projektu 
ZUŠ OPEN se bílinská umě-
lecká škola účastní již od jeho 
vzniku v roce 2017. Smyslem 
projektu je prezentace základ-
ních uměleckých škol mimo 
obvyklé koncertní sály na mís-
tech přístupných široké veřej-
nosti. Proto pravidelně volíme 
bílinské Mírové náměstí. 
V minulém roce se vystoupení  
z důvodu omezení souvisejí-
cích s epidemií koronaviru ne-
podařilo uskutečnit. Tím více 

Léto příliš pobytu ve vodě ne-
fandí, a právě proto se děti 
z domova v Tuchlově rádi o 
prázdninách pohybují alespoň 
na ní. Naše plavidla jsou mobil-
ní, tak s chlapci po několikami-
nutovém pumpování můžeme 
vyrazit na hladinu. Důležitou 
součástí výbavy, kromě nezbyt-
ných pádel, jsou také záchran-
né vesty. Trochu fouká, a tak je 
cesta na druhou stranu kom-
plikovanější. To pociťuje hlavně 
Patrik, který jede na člunu sám. 

Letní vzdělávací kemp v Zá-
kladní škole Lidická probíhal 
v srpnu a zúčastnilo se jej jed-
nadvacet dětí z prvního stupně. 
Celý kemp byl pořádán pod 
patronací Asociace školních 
sportovních klubů a byl pro děti 
zcela zdarma.
V dopoledních blocích se vždy 
procvičovalo učivo českého ja-
zyka a matematiky a žáci byli 
rozděleni do menších skupinek 
podle ročníků, aby se jim učitel-
ky mohly cíleně věnovat.
Odpolední bloky byly zaměře-
né na pohybové aktivity a po-
znávání fauny a flory.

majáky z květináčů, malování 
na kameny, tisk na 3D tiskárně, 
Scottie Go!, Bee Boti, šperky 
z pryskyřice, virtuální realita. 
Vážně toho bylo hodně. 
Ve středu všichni navštívili in-
focentrum Elektrárny Ledvice 
a v Dolech Bílina, kromě jiné-
ho jsme viděli velkorypadlo 
K 10 000 - bylo opravdu ob-
rovské. Děti poznaly školu z té 
příjemnější stránky bez učení a 
odnesly si domů spoustu vlast-
ních výrobků i dárkový balíček 

doufáme, že letošní prezentace 
hudebního a tanečního oboru 
připravená na středu 22. září  
v čase 16 až 19 hodin se vyda-
ří a nebude proložena - jako 
při minulých ročnících - průtr-
ží mračen. Jste srdečně zváni  
a nezapomeňte na deštníky. 
Budeme-li je všichni mít, je 
téměř jisté, že bílinské náměs-
tí bude celé odpoledne zalito 
sluncem.

Bc. Jiří Kopa
ředitel školy

Ale po chvíli zvykání už dokáže 
s hlavní lodí naší Barborácké 
flotily držet tempo. Překonali 
jsme vodní plochu a dáváme si 
svačinu na druhé straně na bře-
hu. Po přestávce vyrážíme dál, 
odhalit zákoutí skrytá za ráko-
sím. Nakonec se vracíme podél 
břehu zpět s dobrým pocitem, 
že jsme si trochu zasportovali 
a poznali Barboru zase z jiného 
úhlu pohledu.

Michal, DD Tuchlov

V průběhu týdne si tak děti na-
příklad prošly Pohádkový les, 
navštívily Botanickou zahra-
du v Teplicích, zacvičily si na 
trampolínkách v Domě dětí a 
mládeže v Bílině nebo poznaly 
zvířátka v Bioparku v Teplicích.
Vše, co jsme si naplánovali, se 
nám podařilo zrealizovat a i po-
časí nám přálo.
Stravování pro nás po celý tý-
den formou dopoledních a od-
poledních svačinek a obědů 
zajišťovala školní jídelna ZŠ Za 
Chlumem a kuchařkám tímto 
moc děkujeme. Vše nám chut-
nalo.
Největší poděkování pak patří 
zapojeným učitelkám, vycho-
vatelkám a asistentům za zajiš-
tění realizace letního kempu.
Jsme moc rádi, že se dětem  
i rodičům náš vzdělávací kemp 
líbil.

Marie Sechovcová
ředitelka školy

kreativních potřeb. Týden utekl 
jako voda. Věříme, že by se po-
dobné aktivity mohly příští léto 
opakovat. 
Činnost Technických klubů je 
financována z projektu IKAP 2 
A2 - Podpora polytechnického 
vzdělávání a gramotností v ÚK. 
Následující týden byl ve zna-
mení angličtiny. Tento tábor se 
na škole konal již podruhé a těší 
nás, že o něj byl opět zájem. Tá-
bor pro školu organizuje anglic-
ký rodilí mluvčí Ralph Catterson 

z anglické školy First Class En-
glish, který je mezi dětmi velmi 
oblíbený. Jeho energie je neu-
věřitelná a díky němu se děti 
nenásilnou a hravou formou 
učí anglicky. Spolupráce s Ral-
phem nás velmi těší a máme ra-
dost, že i během školního roku 
povede několik hravých hodin v 
hodinách angličtiny některých 
tříd.  

Mgr. Barbora Schneiderová
ředitelka školy
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Zš LiDickÁ

DĚTSký DOMOV TUchLOV

Projektová činnost 
se ve škole opět rozjíždí

Stezka skřítka Hrobčíka 
ožila smíchem dětí

Základní škola Lidická kaž-
doročně realizuje spoustu 
projektů. Bohužel v loňském 
školním roce nepříznivá epide-
mická situace projektovou čin-
nost zkomplikovala nebo zcela 
přerušila, ale i tak se nám po-
dařilo některé projekty dokon-
čit a i nové rozeběhnout.
Z dotace programu Erasmus+ 
někteří učitelé již v srpnu vyjeli 
na jazykové kurzy angličtiny v 
Irsku a další pak pojedou v září 
na Maltu a budeme zajišťovat 
další výjezdy již z nové výzvy.
Pod patronací AŠSK jsme v 
srpnu pro děti zrealizovali letní 
vzdělávací kemp.

Prázdniny jsou v plném prou-
du. Využili jsme krásného dne 
k návštěvě Pohádkového lesa 
v Hrobčicích. Pro některé byla 
cesta za pohádkou premiérou. 
Polní cestou jsme se vydali ko-
lem kostela Sv. Havla směrem 
k lesu. Ze stromů na nás poku-
kovaly roztodivné obličeje. Pro-
cházka v přírodě mezi stromy 
mile překvapila. Určitě zajíma-
vým zpestřením jsou tabule s 
hádankami, pexeso a informač-
ní tabule. Cesta je doprovázena 
mnoha lavičkami a odpočívadly. 
Po třiceti minutách jsme dorazi-
li na mýtinku Fantazie. 
Děti měly možnost se pohy-
bově vyřádit na skluzavce, la-
novce či houpačce. Nikdo se 
nenudil. Všichni jsme obdivo-
vali postavičky z filmů a po-
hádek. Nechyběli Křemílek a 
Vochomůrka, Šmoulové, Máša 
a medvěd, nešikovní kutilové 
Pat a Mat, baba Jaga. Nejvíce 
obdivu mezi dětmi získala zlo-

V září na naši školu zavítá  
v rámci programu Ministerstva 
průmyslu a obchodu Tour for 
the future pojízdná učebna mo-
derních technologií a techniky, 
v níž si žáci 8. a 9.ročníku bu-
dou moci vyzkoušet například 
3D tiskárny a probírat možnosti 
svého profesního uplatnění.
Do druhého roku vstupuje náš 
projekt Duhová škola, který re-
alizujeme ze Šablon III. Na žáky 
tak čekají kluby zábavné mate-
matiky a logiky, čtenářské a ba-
datelské kluby , projektové dny 
ve škole a budeme pokračovat 
ve využívání ICT v rámci výuky.
Počátkem listopadu vyjede sto 
dětí do Poustek v Plzeňském 
kraji. Jedná se o ozdravný po-
byt se zaměřením na ekologii 
z dotace Ministerstva životního 
prostředí. Další výjezd pak pro-
běhne v dubnu.
Od září se i díky projektu spouš-
tí nové zájmové kroužky a dou-
čovací aktivity.
Věříme, že se nám podaří vše 
úspěšně zrealizovat a našim 
žákům tak obohatíme výuku  
a zpestříme volnočasové akti-
vity.

Marie Sechovcová
ředitelka školy

volná baba Jaga i se svou cha-
trčí na dvou kuřích nožkách. Ni-
kdo netušil, jaké překvapení na 
nás ještě čeká. Vydali jsme se 
štěrkovou cestou směrem dolů. 
Domnívali jsme se, že pohád-
ková cesta končí. Jaké překva-
pení na nás čekalo, když jsme 
spatřili čtyřmetrového Tyrano-
saura! A dobrodružná cesta do 
pravěku může začít! O kus dál 
už čeká hnízdo na přílet Ptero-
daktylů! Z informačních tabulí 
jsme se dozvěděli další zajíma-
vosti, vztahující se k této prehis-
torické době. Cestu lemoval 
potůček a několik majestátních 
vrb. Dozvídáme se také další 
informace o přírodě Hrobčicka 
i Českého Středohoří. Konec 
cesty uzavírá závora, kterou hlí-
dá skřítek Hrobčík. Nezbývá nic 
jiného, než se rozloučit s krás-
ným výletním místem a vydat 
se k autobusové zastávce.

Jana, DD uchlov

DĚTSký DOMOV TUchLOV

Výletníky přivítala vojenská 
pevnost Dobrošov

V srpnu se nám naskytla skvělá 
příležitost, vyrazit od domova 
trochu dál. Ubytování jsme měli 
domluvené u Nového Hrádku 
nedaleko Náchoda v Orlických 
horách. Po náročnější cestě 
autobusem, metrem, vlakem 
a zase autobusem nás přivítal 
nádherný kout přírody. Mimo 
našeho zázemí na nás čekala 
jen louka a les. Ubytování v pro-
storném stanu, možnost sprchy 
a stravu jsme měli zařízené  
u provozovatele. Počasí během 
výjezdu bylo chladné a někdy 
i velice mokré. Ve středu nám 
ale dovolilo vydat se na vý-
let do nedalekého Dobrošova.  
Zde jsme navštívili, alespoň z 
vnějšku, Pevnost Dobrošov. Do 
útrob jsme se bohužel nepodí-

vali kvůli probíhající rekonstruk-
ci. Děti tak mohly alespoň obdi-
vovat roboty z dílny techniků  
z ČVUT, kteří tady cvičili své ně-
kdy až šestinohé robotické mi-
láčky pro nadcházející soutěž. 
Z opevnění jsme se vydali smě-
rem do Náchodu, cestou jsme 
se seznamovali s jednotlivými 
bunkry a jejich účely. Večer 
nás pak čekala oslava Marko-
vých narozenin, který se ujal 
obracečky a po instruktáži gri-
loval jeden hambáč za druhým.  
Následující den, ve čtvrtek 
jsme si už ráno mysleli, že je 
tu listopad. Překvapila nás 
zima. My jsme se však nezalekli  
a rozjeli jsme Vikingské šachy. 
Děti soutěžily o ingredience 
k obědu, takže motivace byla 
velká. Odpoledne se dá shr-
nout třemi slovy – déšť, zima a 
déšť. Naštěstí zde byla pergola, 
a tak mohlo proběhnout ale-
spoň klání ve hře Aktivity a tan-
covačka na zahřátí. Další den 
chlapci ještě pomohli nasekat 
dřevo a čekala nás dlouhá ces-
ta domů. V Orlických horách se 
nám moc líbilo a jednou se sem 
určitě vrátíme.

Plevča a Michal
DD Tuchlov
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SPOLEčNOST

žENy NEjEN V SEDU bÍLiNa

Spolek Ženy nejen v sedu pořádá

KURZ ŠITÍ – KOSMETICKÁ TAŠTIČKA
Termín: 25. 9. 2021 od 9 do 15 hodin
Cena: 150 Kč
Místo konání: tvořírna spolku ulice Čapkova 859, Bílina
Kontakt:  Facebook Ženy nejen v sedu Bílina, tel.: 606 930 373 
E-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz

Společně šití kosmetické taštičky neobvyklého tvaru. Kurz je vhodný pro mírně pokročilé. 
Podmínkou je mít vlastní šicí stroj. Další potřebné informace vám zašleme po přihlášení.

Spolek Ženy nejen v sedu pořádá

KURZ ŠITÍ - PATCHWORKOVÁ DEČKA
Termín: 2. 10. 2021 od 9 do 15 hodin
Cena: 150 Kč
Místo konání: tvořírna spolku ulice Čapkova 859, Bílina
Kontakt: Facebook Ženy nejen v sedu Bílina, tel.: 607 586 990, 
E-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz

Společné šití patchworkové dečky. Kurz je vhodný pro mírně pokročilé. Podmín-
kou je mít vlastní šicí stroj. Další potřebné informace vám zašleme po přihlášení.

PřÍrODa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM OkOLÍ, ZNOVUOžÍVajÍcÍ i MiZEjÍcÍ

Vlaštovky, jiřičky, rorýsi

Nedávno sledovali poupátka 
sněženek a co nevidět zem po-
kryje zlaté spadané listí ze stro-
mů, rána jsou studená a dny se 
krátí. Také jste si všimli úplného 
ticha nad hlavou,když vyjdete 
ven? Možná jste si už ani neuvě-
domovali, že část jara a celé léto 
nás tu svým štěbetáním těšily 
něžné vlaštovičky, jiřičky a ob-
čas i rorýs. První vlaštovku jsme 
určitě nepřeslechli, řada z nás 
vyhlížela posla jara na obloze.  
A jak plynul čas, brali jsme je 
jako součást svého okolí a při-
znejme si, zadívali jsme se na 
modrou oblohu plnou drobných 
elegantních švitorek? Mnozí  
z nás ano,a to je dobře.
Vlaštovičky se naposledy usa-
dily na telegrafních drátech, 
zatrylkovaly svoji písničku  
a najednou odletěly. Teď je čeká 
předlouhá cesta na jih, kam již  
o pár týdnů dříve odletěli i rorýsi 
a jiřičky.
Že se na jaře hodně těch ele-
gantních užitečných ptáčků ne-

vrátí, je dopředu jisté. Musí zdo-
lat stovky kilometrů letu až do 
středozemí Afriky. Přitom v ces-
tě je čeká nejen přeletět Středo-
zemní moře, ale hlavně jih Evro-
py zasažený mohutnými požáry. 
Drobounkým ptáčkům to ubere 
hodně energie a uhynou. A když 
část vlaštoviček zdolá všechny 
překážky namáhavého letu, ješ-
tě se najdou národy, kde nastra-
ží sítě a loví vlaštovky ke konzu-
maci. Hrozné.
Ale teď už o techto užitečných 
opeřenečcích.

Rorýs obecný (Apus apus) při-
létá v květnu a většinu svého ži-
vota stráví v letu. Páření, spánek, 
lovení potravy, to vše stíhá ve 
vzduchu. Ke hnízdění svyhledá-
vá štěrbiny vysoko v budovách, 
bohužel zateplování lidských 
obydlí znemožňuje rorýsům za-
hnízdit a rychle jich u nás ubývá. 
Když už si rorýsi najdou hnízdiš-
tě, hnízdí v koloniích, samička 
snáší v květnu obvykle tři vajíč-
ka a mláďata rodiče krmí hmy-
zem lapeným ve vzduchu. Mla-
dí rorýsi vylétají z hnízda podle 
počasí po 5 až 8 týdnech. Na 
začátku srpna rorýsi odlétají do 
Afriky, u nás pobydou jen čtvrt 
roku.

Jiřička obecná (Delichon urbica) 
přilétá v druhé polovině dubna a 
dokázala se životu ve městech 
a sídlištích přizpůsobit lépe než 
rorýsové. Hnízda jiřiček ve tvaru 
polokoule s postranním vcho-

dem jsou umístěná vně budov 
pod střechou. Jiřičky je staví 
obdobně jako vlaštovky z blá-
ta a slin. Samička snáší 3 až 6 
vajíček, ze kterých se mláďata 
líhnou asi za dva týdny. V hnízdě 
zůstávají 20 až 30 dní.
Jiřičky jsou vynikající letci, živí 
se drobným hmyzem, však mají 
k lovu drobných mušek zobáčky 
přizpůsobené, dokáží je doširo-
ka roztáhnout a lovit. Denně po-
třebují tolik potravy, kolik samy 
váží. Na přelomu srpna a září 
nás opouští a následují cestu za 
rorýsi.

Vlaštovka obecná (Hirundo rus-
tica) je u nás nejdéle. Často při-
létá už na konci března a vždy 
si najde svoje původní hnízdiš-
tě. Staví si miskovité hnízdečko 
často uvnitř budov, ve chlévech, 
nebo si jej vybudují stejně jako 
jiřičky vně budov pod střechou.
Obvykle zahnízdí během své-
ho pobytu dvakrát, samička 
snáší 4 až 6 vajíček, ze kterých 
se po dvou týdnech vyklubou 
mláďata. Ta oba rodiče krmí asi 
dva týdny. Vlaštovky se nejra-
ději drží v okolí řek, kde v letu 
nad hladinou loví hmyz. V září 
se vlaštovky houfují a najednou 
zmizí, vydají se na svojí dlouhou 
cestu. Jejich odlet nezaregistru-
jeme, jak je rychlý.
Jak všechny ty hbité drobné 
ptáčky rozeznáme? Rorýs je 
hnědě zbarvený, má kratší ocas-
ní vidlice a nikdy si neusedne na 
zem, sám by ze země už nevzlé-

tl. Jiřička na rozdíl od vlaštovky 
létá třepotavým letem, usedá 
na telegrafní dráty a bříško a 
část zádíček nad ocasem je bílé. 
Často můžeme hejno jiřiček za-
hlédnout po dešti u blátivých 
louží, jak sbírají kousky bláta na 
stavbu hnízdečka. Vlaštovka je 
nejbarevnější,snadno ji pozná-
me podle modročerného zbar-
vení, dlouhých ocasních vidlic, 
bílého bříška a červenorezavé 
skvrny na krčku a nad zobáč-
kem. Její let je elegantní, hladký 
a plachtivý.
Tihle ptačí kamarádi nám teď 
zmizeli z oblohy a my jim v du-
chu přejeme, aby v pořádku do-
letěli do teplých krajin a na jaře 
se k nám zase vrátili.

Jitka Brejníková
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ELEkTrÁrNa LEDVicE

gENEraTiONS aND gENDEr PrOgraMME

Do pomyslného vodního la-
byrintu se nyní mohou ponořit 
návštěvníci Informačního cent-
ra klasické energetiky Skupiny 
ČEZ v Elektrárně Ledvice. V 
jeho suterénu je totiž nainstalo-
vaná výstava Voda a civilizace, 
přičemž proplétání se mezi jed-
notlivými panely může opravdu 
někomu připomínat putování 
bludištěm. To se líbí hlavně dě-
tem, které kromě hrátek ve zce-
la novém energetickém koutku 
s interaktivními prvky či již se 
staršími permoníky tak mají 
možnost další zajímavé zábavy 
s ponaučením. Byť jen dočasně, 
a to do 27. září, kdy výstava při-
bližující význam této životodár-
né tekutiny pro člověka a celou 
planetu Zemi končí.
Putovní výstava unikátních fo-
tografií a informací z výzkumů 
na stále aktuální téma „Voda a 
civilizace“ přibližuje na velko-
formátových panelech  klíčový 
význam této životodárné teku-
tiny od náboženských přes eko-
nomické, fyzikálně-technické 
až po krajinné, ekologické, his-
torické či politické souvislosti. 
Výstavu si již během uplynu-
lých dvou let prohlédlo v čes-
kých a moravských městech 
více než milion osob.  „Výstava 

Výzkumná agentura SC&C ve 
spolupráci s Masarykovou uni-
verzitou v Brně (MUNI) realizuje 
v těchto dnech a týdnech sběr 
dat mezinárodního výzkumu 
GGP (Generations and Gender 
Programme) s podtitulem Sou-
časná česká rodina. Výzkumu 
se mohou zúčastnit i obyvatelé 
Bíliny.
Kde v nelehkém období stojí a 
jak si ve společnosti vede rodi-
na? Jakému typu lidí a rodin se 
daří lépe a jakému hůře? Do-
kážeme se poučit ze čerstvých 
zkušeností i z dávnější minulos-
ti tak, aby se nám a našim ro-
dinám v budoucnu vedlo lépe? 
Těmto otázkám a mnohým dal-
ším se věnuje výzkum, do nějž 
bylo vybráno i několik adres v 
našem městě. Výzkum je za-
měřen na věkovou skupinu 18 

Voda a civilizace nemůže změ-
nit svět. Může ale každého z nás 
inspirovat k tomu, aby o vodě 
skutečně přemýšlel a v rám-

ci svých možností pro ni něco 
dělal. Můžeme přitom udělat 
mnohé – změnit naše chování, 
budovat, ne ničit. Je to na kaž-

dém z nás. Na základě součas-
ných trendů a dostupných vě-
deckých dat je totiž prakticky 
jisté, že v důsledku zvyšování 
hladin moří a oceánů budou 
podstatné části států a někdy i 
celé státy zanikat. A to již v reál-
ném čase do roku 2050, pokud 
zůstanou zachovány dosavadní 
trendy. Scénáře píšeme spo-
lečně,“ řekl prorektor Univerzity 
Karlovy Miroslav Bárta, kurátor 
a spoluautor výstavy. 
Velkoformátové fotografie tak 
nabízejí různé pohledy na živo-
todárnou tekutinu. Připomínají, 
jak je lidská existence závislá 
na vodě, přestože problém je-
jího nedostatku v Česku i jinde 
ve světě si většina lidí vůbec 
ani nepřipouští. Fotografie ze 
všech kontinentů pocházejí z 
mnoha institucí a od řady auto-
rů. Snímky zachycují například 
prameny Amazonky, výzkum 
chování velryb a delfínů i zábě-
ry vody v různých skupenstvích 
nebo ničivou povodeň v Praze 
v roce 2002. Začíst se lze i do 
textů řady světově uznávaných 
vědců. 

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ

až 69 let. Konkrétní respondenti 
ve vybraných domácnostech 
se určují podle předem dané-
ho klíče. Vybraná osoba pak má 
možnost dotazník vyplnit on-li-
ne, nebo s tazatelem.
Vyplněním dotazníku vzniká re-
spondentovi nárok na odměnu 
ve výši 500 korun. Tu vyplácí 
hlavní garant projektu, Masary-
kova univerzita v Brně (MUNI). 
Pro její získání je nutné pode-
psat s MUNI smlouvu a souhlas 
se zpracováním osobních úda-
jů.

Více informací je k dispozici  
na www.scac.cz/ggp. 

(red)

V informačním centru Elektrárny Ledvice uvidíte 
vody  celého světa při výstavě Voda a civilizace

Bílina bude součástí výzkumu o současné české rodině
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rEaLiTNÍ POraDENSTVÍ

ODbĚrOVÁ cENTra SaNaPLaSMa

Družstevní byty se prodávají za 
cenu nižší až o jednotky či do-
konce desítky procent oproti 
bytům v osobním vlastnictví, 
je možné získat ho tedy levně-
ji. Převod družstevního bytu je 
jednodušší než klasický převod 
bytu v osobním vlastnictví.  
Základním rozdílem mezi druž-
stevním a osobním vlastnictvím 
je, že člen družstva nenabývá 
vlastnictví bytu, ale družstev-
ního podílu, který je nájemní 

Příležitost pomoci těžce ne-
mocným je motivací pro na-
prostou většinu dárců krevní 
plazmy. Ukázal to rozsáhlý prů-
zkum společnosti sanaplasma 
mezi 3500 dárci krevní plazmy. 
Většina se také shodla, že vpich 
nebolí a odběr probíhá rychle. I 
proto 88 procent z nich daruje 
plazmu pravidelně, jednou či 
dvakrát měsíčně.
Hlavním důvodem, proč lidé z 
Ústeckého kraje darují krevní 
plazmu, je možnost pomoci li-
dem, kteří to potřebují. Shodlo 
se na tom šest z deseti dárců 
v regionu. Finanční příspěvek, 
který odběrová centra dárcům 
nabízejí jako kompenzaci za čas 
a cestovní náklady, je motivací 
pro 38 procent lidí. Vyplývá to 
z rozsáhlého průzkumu, který 
mezi českými dárci plazmy re-
alizovala společnost Sanaplas-
ma.

smlouvou na dobu neurčitou. 
V katastru nemovitostí je jako 
vlastník zapsáno bytové druž-
stvo.
Vlastníkem bytové či nebytové 
jednotky v osobním vlastnictví 
se na základě kupní smlouvy 
stává sama fyzická nebo práv-
nická osoba. Byt v osobním 
vlastnictví je zapsán v katastru 
nemovitostí.
Koupit družstevní byt je mno-
hem rychlejší, protože odpadá 
nutnost zápisu vlastnictví na 
katastru nemovitostí. 
Seriózní smlouva o převodu po-
dílu v bytovém družstvu vždy 
počítá s ochranou obou stran, 
proto je dobré kupní cenu za 
převod družstevního podílu 
vyplácet z advokátní úschovy 
stejně jako u osobního vlastnic-
tví bytu. Kupní cena by měla být 
vyplacena z úschovy až poté, 
co smlouva vejde v platnost, 
tedy má právní účinky.
To není okamžik podpisu, jak si 
lidé často mylně myslí. Účin-
nost nastává až oznámením 
družstvu. To se nejlépe proka-
zuje razítkem a podpisem od-
povědné osoby – většinou dvou 
členů představenstva družstva. 
Ideálem je, když nejen potvrdí 
doručení, ale i souhlas s pře-
chodem nájmu bytu. Všechno 
tedy může proběhnout i v jeden 
den a není nutné čekat dlouhé 

Aspektem, který responden-
ti také zmínili, je i pravidelná 
zdravotní prohlídka. Každý dár-

ce má totiž jednou za rok nárok 
na lékařskou prohlídku přímo 
v odběrovém centru. „Kontrola 

probíhá kvůli dodržení nároků 
na kvalitu odebrané plazmy. 
Ale zároveň víme, že znalost 
vlastního zdravotního stavu je 
pro každého člověka velice dů-
ležitá,“ vysvětluje Alice Drábko-
vá, hematoložka z odběrového 
centra sanaplasma s tím, že 
dárci mohou otázky týkající se 
jejich zdravotního stavu kdyko-
liv zkonzultovat, protože v od-
běrových centrech je neustále 
přítomný atestovaný lékař.
Samotný odběr probíhá podle 
dárců rychle a vpich nebolí. 
Odběrové místo, které mají 
obyvatelé Bíliny nejblíž, se na-
chází například v Mostě, v ob-
chodním domě Central. Pro-
vozní doba je v pondělí, úterý, 
středu a sobotu od 8 do 15.45 
hodin, ve čtvrtek a v pátek od 8 
do 19 hodin.

(pn)

týdny jako na změnu v katast-
ru nemovitostí, kde zápis trvá 
dle zákona minimálně 20 dní. 
Přesto se vyplatí úschovu ne-
vynechávat. V případě problé-
mu může prostředky určené na 
kupní cenu zachránit.

Družstevní podíl
Jednotlivé byty nejsou v osob-
ním vlastnictví člena družstva, 
ale v nájmu, který vzniká na 
základě vlastnictví členského 
podílu v družstvu. Podmínkou 
účasti v družstvu i vzniku ná-
jmu je složení členského vkla-
du členem družstva. Za převod 
členského podílu na nového 
člena družstvo často požaduje 
administrativní poplatek.
U družstevních bytů se můžete 
setkat i s informací o nesplace-
né anuitě. Jedná se o splátku 
dlouhodobého úvěru poskyt-
nutého družstvu. Výši anuity si 
připočítejte k pořizovací ceně. 
Dále myslete na to, že při pře-
vodu družstevního podílu pře-
cházejí na nového člena druž-
stva spolu s členským podílem i 
dluhy. Před pořízením družstev-
ního bytu je tedy dobré vyžádat 
si od družstva potvrzení o výši 
závazků, které se k bytu vážou.
Družstevní podíl přechází v 
rámci dědictví na dědice. Byl-li 
družstevní podíl ve společném 
vlastnictví manželů, přechá-

zí po smrti jednoho z nich na 
pozůstalého manžela. Avšak v 
případě, že je jeden z manže-
lů výlučným členem bytového 
družstva, jejich společný nájem 
zaniká, zanikne-li členství toho 
manžela, který je výlučným 
členem bytového družstva. 
Financovat hypotékou druž-
stevní byt je ale složitější než 
byt v osobním vlastnictví. Za-
tímco byt v osobním vlastnictví 
lze použít jako zástavu pro fi-
nancování pomocí hypotečního 
či jiného obdobného úvěru, u 
družstevního bydlení to mož-
né není. Banky sice financová-
ní družstevního bytu umožňují, 
musíte ale ručit jinou nemovi-
tostí.
Pokud kupujete družstevní byt 
s písemným příslibem převo-
du do osobního vlastnictví do 
jednoho roku, pak lze tento 
byt financovat předhypoteč-
ním úvěrem, který slouží jako 
překlenovací půjčka do doby, 
než je nemovitost přepsána v 
katastru nemovitostí. V tako-
vém případě lze touto nemo-
vitostí bance ručit. Nevýhodou 
je ovšem vyšší úroková sazba, 
kterou je úvěr úročen dokud 
není byt převeden do osobního 
vlastnictví.

Veronika Comella
RE/MAX Synergy

Rozdíl mezi bytem v družstevním a osobním vlastnictví

Dárci plazmy pomáhají těžce nemocným, odběr nebolí 
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čINNOST KOMISÍ A VýbORŮ MĚSTA

Jaká je hlavní náplň 
činnosti komise?
Podporovat sportovní čin-
nost sportovních spolků, 
ale i sportující veřejnos-
ti města Bílina. Radě města 
navrhujeme, zda a jak vel-
kou finanční pomoc žadate-
lům o podporu poskytnout.  
Dále prosazovat nefinanční 
návrhy a podněty k vylepšení 
podmínek pro sport v Bílině. 
Na základě vlastních postřehů 
přinášet náměty na zlepšení. 
Jako poradní orgán Rady měs-
ta se též vyjadřujeme k pro-
blémům, se kterými se na nás 
vedení města obrátí.

Jak často 
se komise schází?
Komise se schází podle potře-
by, nejméně jedenkrát měsíčně,  
s výjimkou prázdnin. V době 
pandemie Covid-19 se naše ko-
mise scházela formou video-
konferencí. Některé žádosti, 
zejména v období prázdnin,  
o finanční podporu jsou v pří-
padě potřeby schvalovány 
formou per rollam, tedy kore-
spondenčně nebo takzvaně na 
dálku.

Jaké jsou cíle jednání komise?
Jak jsem uvedl na začátku, na-
ším cílem je podporovat sport  
v Bílině. Proto se snažíme v rám-
ci možností v co největší možné 
míře vyjít sportovním organiza-
cím a pořadatelům sportovních 
ale i sportovně-charitativních akcí 
vstříc a podpořit jejich aktivity fi-
nančně ze strany města. Popřípa-
dě reagovat na podněty jednotli-
vých členů komise, jednotlivců či 
sportovních organizací na vylep-
šení stávajících sportovních pod-
mínek na území města.

Kterými tématy se například 
komise zabývala v minulosti?
V minulosti se naše komise zabý-
vala například otázkou vylepšení 
veřejností oblíbených „bežec-
kých tratí“ na Kyselce. V prostoru 
„osmičky“ byl upraven povrch, 
aby zejména po dešti nebylo na 
cestě příliš vody. Také by se mělo 
zlepšit osvětlení jak na osmičce, 
tak na cestě podél řeky, na což 
by měly být schválené peníze  
v rozpočtu města na tento rok.
Na popud odboru nemovitostí  
a investic se naše komise zbýva-
la též otázkou sportovního hřiště 
v ulici Čapkova.

Kterými tématy se komise za-
bývá aktuálně nyní?
Členové komise v současné 
době mají radost, že se opět 
rozbíhá sportovní činnost klubů 
a věří, že zejména mládež se 
vrátí v co největším počtu zpět 
na svá sportoviště. V této sou-
vislosti bych chtěl poděkovat 
městu, že i v této době podpo-
ruje sport ve městě ve stejné fi-
nanční výši jako tomu bylo před 
pandemií.

Co se již podařilo vyřešit, 
uzavřít, navrhnout, změnit 
a podobně?
Na počátku naší činnosti  
v lednu 2019 jsme si řekli,  
že bychom měli poznat činnost 
sportovních organizací v Bílině. 
Proto jsme postupně pozva-
li zástupce všech sportovních 
organizací, které čerpají pro-
středky z rozpočtu města na 
svou činnost, na jednání naší 
komise, abychom je vyslechli, 
seznámili se s jejich činností, 
úspěchy, ale i tím, co je trápí.  
Z jednání vyplynulo, že organi-
zace jsou víceméně s podpo-
rou ze strany města spokojeny  
i že si jí váží. My si zase odnesli 

poznání o jejich činnosti, kte-
ré se snažíme při rozhodování  
o poskytování podpory využít  
k co největší oboustranné spo-
kojenosti. Věřím, že se nám 
podařilo zástupce přesvědčit,  
že se na nás mohou se svými 
potřebami obrátit, že se bude-
me aktivně jejich potřebami za-
bývat.

Co se naopak i přes snahu 
komise nepodařilo nebo 
stále nedaří?
Myslím si, že našemu městu by 
slušela nějaká větší vrcholná 
sportovní akce typu mistrov-
ství republiky – Evropy - světa, 
která by přilákala do hlediště 
sportovního areálu větší množ-
ství lidí z Bíliny a okolí. Která by 
naše město ještě více zviditel-
nila. Na mládežnické úrovni  
se v našem městě zajímavé 
akce konají, bohužel tady se di-
vácká obec rekrutuje spíše z ro-
dičů zúčastněných sportovců.  
Pokud by nějaký klub s tako-
vouto akcí přišel, jistě bychom 
ho jako poradní orgán Rady 
města v této aktivitě podpořili.

Martin Zechovský, 
předseda komise

SPOrTOVNÍ kOMiSE
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Rada města schválila dohodu 
o úhradě nákladů souvisejících 
s odstraněním reklamovaných 
vad díla a odstraněním uplat-
něných vad díla „Revitalizace 
Mírového náměstí, Bílina“, vady
na podzemních rozvaděčích, 
mezi městem Bílina a společ-
ností Metrostav. 

Rada města schválila Doda-
tek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
městem Bílina jako objednate-
lem a společností Buggalo, s. r. o., 
jako zhotovitelem, na prove-
dení stavebních prací na akci 

„ZŠ Aléská – Odborná učebna 
a bezbariérové řešení školy“, 
jehož předmětem jsou méně-
práce v hodnotě 16.875,04 Kč 
bez DPH (20.418,80 Kč včetně 
DPH), kdy konečná cena díla 
dle rozpočtu a změnového listu 
k dodatku č. 1 bude 714.474,96 
Kč bez DPH (864.514,70 Kč 
včetně DPH), a dále prodlouže-
ní termínu dokončení staveb-
ních prací do 31.08.2021. 

Rada města schválila Doda-
tek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
INV/2021/12 mezi městem Bí-

Rada města souhlasila s vyu-
žitím zimního stadionu k ve-
řejnému bruslení v sezóně 
2021/2022 v těchto dnech: 
čtvrtek 17:00–18:00, sobota 
16:30–17:30 a 17:30–18:30 s ho-
kejkami a neděle 16:00–18:00 
hodin. Sobotní veřejné bruslení 
je podmíněno odehráním mis-
trovských hokejových utkání 
mimo město Bílinu.

Rada města schválila smlouvu 
o poskytnutí dotace, na základě 
které obdrží město od Ústecké-
ho kraje částku 100.000 Kč na 
vybavení strážníků a služebny 
Městské policie Bílina. Z těchto 
prostředků budou pro měst-
skou policii zakoupeny osobní 
minikamery a multifunkční tis-
kárna.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
na akce:
- dodávka a implementace 
dvou elektronických úředních 
desek;
- stavební úpravy operačního 
střediska nové budovy Městské 
policie Bílina;
- rozšíření parkoviště v místě 
křížení ulic Jiráskova a Jižní;
- oprava chodníku před ZŠ 
Praktická.

Rada města rozhodla, že nejvý-
hodnější nabídkou:
- nadlimitní veřejné zakázky na 
vybudování podzemních kon-
tejnerů pro zlepšení systému 
třídění komunálních odpadů ve 
městě Bílina je nabídka společ-
nosti COMPAG MLADÁ BOLE-
SLAV, s. r. o.;
- veřejné zakázky malého roz-
sahu na vybudování povrchu 
sportovního hřiště Čapkova je 
nabídka společnosti 4soft, s. r. 
o., Tanvald;
- veřejné zakázky malého roz-
sahu na vybudování propust-

ného parkoviště v areálu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou 
je nabídka společnosti Stavební 
a obchodní společnost Most, s. 
r. o., Obrnice.

Rada města schválila poskyt-
nutí neinvestiční dotace ve výši 
30.000 Kč spolku Draci Bílina 
na zajištění projektu Bruslení 
pro školy a školky, jejichž zřizo-
vatelem je město Bílina. Cílem 
projektu je seznámit děti s tou-
to sportovní aktivitou a naučit je 
základům bruslení pod vede-
ním školených trenérů a dozoru 
učitelů.

Rada města schválila nový kni-
hovní řád Městské knihovny Bí-
lina, který byl zejména doplněn 
o ceník za poskytování nových 
služeb (např. zapůjčení elek-
tronické tužky, nebo účast na 
přednáškách Virtuální univerzi-
ty třetího věku).

Rada města schválila provoz-
ní řád radniční věže. Ochoz 
radniční věže bude veřejnosti 
zpřístupněn po vydání souhlas-
ného stanoviska památkovým 
ústavem. Více informací bude 
zveřejněno v Bílinském zpra-
vodaji a na webových strán-
kách Informačního centra Bílina 
(www.icbilina.cz).

Rada města schválila prodejní 
cenu nových reklamních před-
mětů – plyšového maskota 
Pohádkového lesa a stolního 
kalendáře města Bílina pro rok 
2022 s názvem Příroda Bíliny. 
Plyšový žalud, který je mimo 
jiné ve znaku spolku Pohádko-
vý les a na všech propagačních 
materiálech k Pohádkovému 
lesu, bude možné zakoupit  
v Infocentru Bílina za 220 Kč  
a kalendář za 55 Kč.

Rada města pověřila odbor ne-
movitostí a investic přípravou 

lina jako objednatelem a spo-
lečností FLAME System, s. r. o.,  
jako zhotovitelem, na prove-
dení stavebních prací na akci 
„Vybavení odborné učebny  
a modernizace datové sítě ZŠ 
Aléská – část VZ č. 4 – Moder-
nizace datové sítě“. Předmě-
tem dodatku jsou vícepráce 
v hodnotě 28.160 Kč bez DPH 
(34.073,60 Kč včetně DPH),  
kdy konečná cena díla dle roz-
počtu a změnového listu k do-
datku č. 1 bude 1.670.934 Kč bez 
DPH (2.021.830,60 Kč včetně 
DPH). 

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce s názvem 
„Rozšíření parkoviště v místě 
křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bí-
lina“.

zadání veřejné zakázky formou 
architektonické soutěže na za-
kázku „Architektonická studie 
– plavecká hala objekt A a bý-
valého termálního koupaliště, 
Bílina“, v rozsahu – demolice 
stávajícího objektu plavecké 
haly, výstavba nové plavecké 
haly a úprava prostoru bývalé-
ho termálního koupaliště a jeho 
zázemí.

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se uskutečnilo 29. července 2021

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se uskutečnilo 31. srpna 2021 Podrobnosti 
jsou k dispozici 

na www.bilina.cz.
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PODĚkOVÁNÍ

 Nabízíme prac. místo 
          kuchaře/ku

ELEKRÁRNA LEDVICE
pracovní doba  ranní směny

bližší info 737 500 000Menuexpress s.r.o.

teplá a studená kuchyně

Střelci si upravili
své zázemí

Dne 11. září uplynulo 6 let, co odešla maminka, 
babička, prababička a sestra

Anna Brdková
Stále vzpomíná rodina.

Dne 22. září uplyne již 6 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a bratr 

Jaroslav Hruška
S láskou tiše vzpomínají manželka, dcery s rodinami, vnuci, sestra s rodinou, 
kamarádi Anička s Járou, ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 22. září uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička

Eva Malá
S láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

V pondělí 20. září 2021 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila naše drahá  
a milovaná maminka, babička a prababička

Anita Petrlíková
S láskou vzpomínají dcery Yvona a syn Petr s rodinami.

Dne 2. září uplynuly dva roky, co mě náhle a navždy opustil můj manžel

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

Dne 2. září uplynulo již 20 let, co mezi námi není

Hana Špuláková
S úctou a láskou vzpomíná manžel.

V srpnu oslavila 95. narozeniny paní

Olga Svobodová 
Mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších let jí popřály starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová a místostarostka Marcela Dvořáková. 

iNZErcE

Děkuji touto cestou státní policii v Bílině za dopadení pachatelů ve 
věci trestního stíhání. 

Marie Seifertová

Mnohokrát děkujeme městům Bílina a Teplice za poskytnutí každo-
ročního sponzorského daru, díky němuž se mohly uskutečnit prázd-
ninové tábory dětí z Dětského domova Tuchlov. Velice si vážíme vaší 
podpory. Děti se díky prázdninovým pobytům vypraví do maleb-
ných koutů naší země, kde na ně čekají nejen jedinečné výhledy do 
krajiny, ale i mnoho dalších zajímavostí, vykouzlených přírodou. Na 
táborech získávají důležité zkušenosti v rámci spolupráce s ostat-
ními, navazují nová přátelství, v obtížných situacích se učí spoléhat 
jeden na druhého, spolupracovat v týmu na dosažení společného 
cíle, navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními a vyslechnout si 
názor druhého. Zajímavá místa děti nejen překvapí, ale i poučí, a za-
žijí zde úžasné okamžiky, na které se jen tak nezapomíná. Děkujeme!

Jana Stuchlá
vychovatelka DDT

V srpnu uspořádal Sportovně 
střelecký klub Bílina brigádu na 
zvelebení střelnice. Za finanč-
ní podpory města Bíliny byla 
provedena výměna staré, pro-
šlapané podlahy v klubovně za 
novou a pokryta novým, zátěžo-
vým kobercem. 

Petr Maurer

Sportovní střelecký 
klub 0715 Bílina

Zve všechny zájemce 
o sportovní střelbu na

Den 
otevřených 

dveří
který se koná 
18. Září 2021 
od 9:00 hod.

na střelnici v Nemocniční ulici v Bílině.

Pro všechny bude připraveno:
Povídání o zbraních

Prohlídka zbraní a střelnice
Pro rozhodnuté bude možnost 

si i zastřílet.

Výbor Sportovního střeleckého klubu
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Sk kraSO bÍLiNa

Po nekonečné koronapauze se 
opět hrálo mistrovské utkání  
v Bílině. A byl to zápas plný chyb 
a zvratů, ve kterém góly do do-
mácí sítě byly téměř vlastní a na-
dějný vstup do druhého poloča-
su se nakonec proměnil ve velké 
zklamání po marné dřině v úmor-
ném vedru. K bláznivému průbě-
hu přispěli spoustou nepřesností 
i rozhodčí, kterým zápas nevyšel.
Bílina začala proti Liběšicím opa-
trně zezadu se spoustou přihrá-
vek do šířky. Liběšice poctivě 
běhaly a čekaly na chybu sou-
peře. Té se však dopustily samy 
v 27. minutě, kdy střelec Tůma 
zachytil chybnou malou domů, 
dlouhou kličkou obešel branká-
ře a z úhlu trefil přesně. Bohužel 
hned o minutu později hosté ve 

Minulá sezona byla hodně pro-
blematická, bruslilo se minimál-
ně, ale cvičilo se aspoň online. 
V květnu a červnu už zase byla 
děvčata zpět na ledě, tentokrát 
na zimním stadionu v Mostě, 
kde se znovu rozjížděla po dlou-
hé pauze. V červenci byla pauza 
na odpočinek a v srpnu už zase 
krasobruslařky kroužily na ledě 
- od 2. srpna v Teplicích a pak 
hned od 9. srpna doma v Bílině 
proběhla 2 týdenní soustředění. 
Začínalo se ráno v 7.30 hodin  
a končilo v 15 hodin. Mimo 
dvoufázového tréninku na ledě 
byly ještě dvě hodiny suché pří-
pravy - gymnastika a klasický 
tanec v malém sále Jóga centra  

na náměstí. Obědy byly zajištěny  
v hotelu U Lva, který nám vyšel 
vstříc jako každý rok.
V současné době je již sezóna 
v plném proudu, během kovi-
du skončila tři děvčata, ale zase 
mezi nás přišly dvě nové díven-
ky a od srpna se po 2 letech vrá-
til, resp. přestoupil krasobruslař 
– chlapec, a tak už zase nejsme 
jen dívčí klub.
Náš týden se skládá ze čtyř tré-
ninků na ledě, hodiny gymnasti-
ky a moderního tance a hodiny 
klasického tance, které vždy 
navazují na trénink na ledě. Tré-
nujeme pouze v pracovní dny, 
protože když covidová situa-
ce dovolí, o víkendech se snad 
zase začnou pořádat závody  
v různých městech republiky.
Uvítáme mezi sebou nové zá-
jemce o tento krásný všestran-
ný sport ve věku 4 až 8 let, infor-
mace získáte během tréninků 
krasobruslení.           M. Koberová

vápně nastřelili ruku (u těla) do-
mácího obránce a k údivu všech 
rozhodčí ukázal na penaltu 1:1. 
Domácí ve snaze dát další góly 
zapomínali na obranu a přesta-
li se vracet. Dostali další gól po 
hrubé chybě na levé straně. Pak 
potrestal hostující střelec tří gólů 
Mikina školáckou chybu domá-
cího brankáře Kovačky - 1:3 a v 
prodloužení první půle přišel ješ-
tě centr k domácí brance a obra-
na spáchala další chybu – 1:4.
Druhý poločas trenér Kovačka 
vystřídal tři hráče a domácí za-
žehli jiskru naděje. Během prv-
ních deseti minut nejprve střída-
jící Kozler našel na dálku přesně 
Schüssmanna a ten dobře trefil 
– 2:4. Když lehká teč Iliaziho rohu 
Katreničem zapadla do levého 
rohu branky hostů a stav byl rá-
zem 3:4, skoro nikdo na stadionu 
nepochyboval, že domácí stav 
otočí . Naděje se však nevyplnily. 
Hosté polehávali, rozhodčí pře-
hlédl, že hostující brankář vyrazil 
míč za brankovou čárou, emoce 
nezkrotil Tůma a byl vyloučen. 
V závěru hosté překonali ještě 

jednou opuštěnou obranu Bíliny 
– 3:5.

Bílina – Liběšice 3:5 (1:4)
Branky: Tůma, Schüssmann, 
Katrenič – Mikina 3, Vlasák, 
Janda

Před utkáním s Liběšicemi se 
konal zápas s Rumburkem. Pra-
covní povinnosti zabránily účas-
ti Kovačky a Zavadila. V brance 
nastoupil zkušený Vondráček 
a ve stoperské dvojici Bruna 
se Šoufkem. Naši hráči byli od 
počátku aktivnější a vytvořili si 
několik slibných střeleckých pří-
ležitostí. Po průniku z pravé stra-
ny jednu z nich proměnil Tůma, 
když prostřelil brankáře domá-
cích. Několik výborných mož-
ností měl Katrenič, kterému však 
štěstí v zakončení nepřálo. Skó-
rovat mohli i domácí. Po chybách 
našich obránců v rozehrávce se 
útočníci dostávali do zakončení. 
Vondráček však několika výbor-
nými zákroky udržel čisté kon-
to. S chutí hrál i nadále Tůma. 
Druhou branku do šatny vstřelil 

po výborném pasu Bečvaříka  
z levé strany. Po změně stran do-
mácím došly síly a Bílina domi-
novala. Další branky padly poté, 
co trenér Kovačka prostřídal 
sestavu. Hra se zrychlila, kombi-
nace zlepšila a z toho pramenily 
další dvě branky. Tu třetí branku 
vstřelil po přihrávce Tůmy Junek 
a sám přihrávající hráč posled-
ním zásahem zkompletoval svůj 
hattrick, když zužitkoval skvělou 
přihrávku Iljaziho. „Dnes jsme 
předvedli velice slušný výkon 
v útočné fázi, v obraně nám ale 
souhra dost skřípala. Díky vý-
konu Vondráčka v brance jsme 
první poločas přečkali a ve dru-
hém jsme si už vedení pohlídali,“ 
okomentoval utkání trenér Bíliny 
Jaroslav Kovačka.

Rumburk - Bílina 0:4 (0:2)
Sestava Bíliny: Vondráček – 
Tirb, Šoufek, Brůna, Bečvařík – 
Podaný, Pavlíček, Schüssmann, 
Iljazi – Katrenič, Tůma
Střídali: Koubek, Kozler, Junek
Branky: 12. 45. 83. Tůma, 81. Ju-
nek                            Petr Procházka

Utkání s Rumburkem Bílina zvládla, s Liběšicemi se nedařilo

Krasobruslení v Bílině 
odstartovalo další sezónu
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ROZPIS HOKEJOVÝCH UTKÁNÍ SK HC DRACI BÍLINA, 2. HOKEJOVÁ LIGA ČR:

SK HC Draci Bílina - HC Jablonec:   18. září, 17.30 hodin
SK HC Draci Bílina - HC Wikov Hronov:  25. září, 17.30 hodin
SK HC Draci Bílina - HC Most:   29. září, 18 hodin

SK HC Draci Bílina - HC Nová Paka:  9. října, 17.30 hodin
SK HC Draci Bílina - HC Děčín:   20. října, 18 hodin
SK HC Draci Bílina - Dvůr Králové:   30. října, 17.30 hodin



VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 26. září
110 LET BÍLINSKÉ RADNICE 
Výstava starých i novodobých fotografií bílinské radnice, doplněné 
pracemi dětí z místních základních škol.

čtvrtek 23. září, 19 hodin
LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU – MUSICA DOLCE VITA 
Také máte doma svůj nebo babiččin památníček plný vzpomínek? 
Musica dolce vita vám přináší program plný krásné hudby od našich 
klasiků až k významným skladatelům 20. století, zpestřený citacemi 
z knih známé herečky, spisovatelky a malířky Ivy Hüttnerové.

MĚSTSKÉ DIVADLO

středa 29. září, 19 hodin
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem ani dva jako 
by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, on – 
manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho 
druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod každodenními slovními 
přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu odmítají 
přiznat.. Nikdo z nás přeci nechce zůstat sám a jak známo, protiklady 
se přitahují!

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

úterý 21. září, 9 hodin
DEN S ENERGIÍ 
2. Ročník akce. Můžete se těšit na dílničky s pokusy, soutěže, zábavu 
a trochu ponaučení nejen pro děti. Dopolední program, od 9:00 do 
13:00 hod, určen především pro MŠ a ZŠ, odpoledne od 14:00 do 
17:00 pro veřejnost. V 15:00 vystoupí kapela The TAP TAP.

LETNÍ KINO BÍLINA

čtvrtek 16. září, 21 hodin
CESTA DOMŮ
Ve filmu nechybí humor, tvůrci ale chtějí vzdát hold životu na vsi, ves-
nickým tradicím a rodinnému sedlačení, soužití s přírodou a krajinou.

pátek 17. září, 21 hodin
ZÁTOPEK
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovní-
mu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů 
všech dob.

sobota 18. září, 21 hodin
ZHOUBNÉ ZLO
James Wan se vrací ke svým žánrovým kořenům příběhem o dívce 
Madison, kterou paralyzují neustávající vize strašlivých vražd, které 
bohužel mají daleko k obyčejným snům.

čtvrtek 23. září, 21 hodin
ZBOŽŇOVANÝ
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do dů-
chodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem a nyní se těší na zaslou-
žený odpočinek. 

pátek 24. září, 21 hodin
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL
Film natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. 

sobota 25. září, 21 hodin
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než 
najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. 

GALERIE POD VĚŽÍ

do 29. října
STROMY ŽIVOTA
výstava uživatelů sociálních služeb

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

čtvrtek 16. září, 16 hodin
LOVCI PEREL - VYHODNOCENÍ
slavnostní vyhlášení čtenářské soutěže

středa 29. září, 9 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
zahájení semestru přednáškou o cestování

od 4. do 9. října
TÝDEN KNIHOVEN
nabídka přednášek, výhody pro nové čtenáře

ŽENY NEJEN V SEDU, ČAPKOVA 859

sobota 25. září, 9 hodin 
KURZ ŠITÍ - KOSMETICKÁ TAŠTIČKA
sobota 2. října, 9 hodin
KURZ ŠITÍ - PATCHWORKOVÁ DEČKA

kULTUrNÍ SErViS


