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Na Radovesické výsypce je nová 
učebna
V prostorách oplocenky 
na Radovesické výsypce 
byla slavnostně otevřena 
environmentální učebna.

V Bílině se konala první 
mezinárodní výstava psů
Historicky první Mezinárodní 
výstava psů Bílina 2021 proběhla 
4. - 5. září v prostoru bývalého 
termálního koupaliště v Žižkově 
údolí.

Prvenství ve volejbalové lize 
obhájil loňský vítěz
V sobotu 11. září 2021 byl 
Tyršák odemčen volejbalovým 
příznivcům už časného 
rána. Konala se zde Bílinská 
volejbalová liga pod záštitou 
starostky města Bílina.

Střelci mají za sebou letošní 
pohár
Koncem srpna se konal 23. 
ročník závodů O pohár ředitele 
Severočeských dolů ve střelbě 
velkorážních krátkých zbraní, 
kterého se zúčastnilo dvacet 
soutěžících.

Hokejisté zvou fanoušky 
do hlediště
SK HC Draci Bílina zahájili 
v sobotu 18. září na domácím ledě 
utkáním s týmem TJ HC Jablonec 
n/N již jedenáctou druholigovou 
sezónu v našem městě.
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Vážení čtenáři,

toto vydání Bílinského 
zpravodaje je historic-
ky významné v tom, 
že přináší informace 
o schválení vybudo-
vání tunelu pod měs-
tem, který má ulehčit 

velmi frekventované dopravě. Ve zpravodaji 
jsme již o obchvatu, průtahu, přemostění  
i tunelu psali mnohokrát, většinou šlo o texty 
ve smyslu “připravuje se, prověřuje se, zamí-
tá se”. Vůbec poprvé se nyní Bílina přiblížila 
k řešení dopravní situace, alespoň takzvaně 
na papíře. Jsme realisté, víme, že nás neče-
ká cesta pokrytá růžovými lístky, přesto je to 
zpráva dobrá. Spíše skvělá. 
Ono totiž nejde pouze o ten průjezd samot-
ný, ale o velmi významnou změnu v životě 
Bíliňanů. Pokud totiž z města doslova zmizí 
všechna auta, která jen projíždí, atmosfé-
ra bude zcela jiná. Město výrazně ztichne,  
ale také se opravdu významně zvýší bezpeč-
nost chodců, cyklistů i řidičů samotných.
Těch deset let, než se tunelem projedeme, 
bude náročných. Stavba bude znamenat dal-
ší dopravní omezení, další kolony a kompli-
kace v dopravě. Možná to bude i doba delší. 
Přesto se těšíme na to vydání zpravodaje, 
kde na titulní straně nebude kruhový objezd 
plný aut s kolonou čekající za ním, ale roz-
kvetlá upravená kolonáda vedoucí městem  
s dopravou, která netrhá uši.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Pracovníkům Pečovatelské služby 
slouží nové zázemí
V Bílině byla v pondělí 13. září 
slavnostně otevřena nová přístavba 
pro Pečovatelskou službu.

Bílina má nejlepší webové stránky 
v kraji
Město Bílina získalo 1. místo 
za nejlepší webové stránky v 
Ústeckém kraji v rámci 23. ročníku 
krajského kola soutěže Zlatý erb.

Partnerská města Bíliny
Město Dippoldiswalde se nachází 
v německé spolkové zemi Sasko 
přibližně 20 kilometrů od Drážďan 
a 25 kilometrů od hraničního 
přechodu Cínovec.

Internet je rájem podvodníků, 
nenaleťte jim
Vzhledem k narůstajícím počtům 
podvodů přes internet opět 
policisté varují, aby lidé byli při 
různých nákupech, objednávkách, 
ale i při dalších činnostech přes sítě 
velmi obezřetní.

Klienti sociálních lůžek se vydali 
do přírody
Hornická nemocnice s poliklinikou 
v Bílině pro své klienty sociálních 
lůžek zorganizovala v rámci 
aktivizační činnosti výlet do přírody.

Nejúspěšnější lovci perel dostali 
odměnu
Jeden zářijový čtvrtek byl v 
městské knihovně věnován dětské 
čtenářské soutěži Lovci perel.

Bílinské slavnosti - Den horníků 
ve fotografii
Ohlédnutí za letošním ročníkem 
městských slavností.

Odsouhlaseno! Dopravě v Bílině 
pomůže tunel 
Centrální komise Ministerstva 
dopravy odsouhlasila navrhovaný 
tunel ve čtyřpruhovém uspořádání, 
který vyřeší kritickou dopravní 
situaci na silnici I/13 v Bílině.

V kamionu s učebnou poznávali 
žáci 3D tisk a technologie
Žákům devátých tříd ze Základní 
školy Lidická byl umožněn 
nevšední zážitek. Zúčastnili se 
projektového dne na téma 3D tisk 
a 3D technologie.
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Common

Kříženec teriéra, v útulku je od poloviny září 
letošního roku. Je to aktivní a veselý pes. 
Váží 28,5 kilogramu, je hnědočerný, naroze-
ný v roce 2019, není kastrovaný.

www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Z raDNicE

ZDraVOTNicTVÍ
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PEČOVaTELSkÁ SLUžba

ČLOVĚk V TÍSNi

Příprava rekonstrukce domu U Černého koně na Mírovém náměstí se posouvá do další fáze. Na jaře tohoto roku pro-
běhla v Bílinském zpravodaji a přes Mobilní rozhlas anketa postojů veřejnosti, které se zúčastnilo 166 občanů. Vyjádři-

li v ní svůj postoj k budoucímu využití domu U Černého koně a zároveň poskytli cenné informace o jeho historii.
Anketa posloužila jako jeden z podkladů pro architektonickou studii, která ukazuje jeho možné budoucí funkční využití a podobu.
 Město Bílina zve na veřejnou prezentaci architektonické studie. Přijďte se podívat a zúčastnit následné diskuse s autory studie a 
městskou architektkou, která se uskuteční v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu 10. listopadu 2021 od 16:30 hodin.

Návrh na takzvané milostivé léto 
byl schválen. Tato jedinečná pří-
ležitost, která umožní desítkám 
tisíc lidí vymanit se z dluhové 
pasti, bude probíhat po dobu tří 
měsíců, a to od 28. října do 28. 
ledna příštího roku. 
Díky schválení takzvaného mi-
lostivého léta budou lidem, kteří 
spadli kvůli dluhům u státních 
institucí do exekuce, odpuštěny 
veškeré úroky, poplatky advo-
kátům či penále. Na dlužníkovi 
tak bude pouze zaplatit jistinu  
a 900 korun exekutorovi za uza-
vření exekuce. Milostivé léto tak 
představuje šanci pro lidi vy-

V Bílině byla v pondělí 13. září 
slavnostně otevřena nová pří-
stavba pro Pečovatelskou služ-
bu. V budově, která zároveň 
slouží i jako propojka dvou domů 
se soustředěnou pečovatelskou 
službou, budou mít terénní pra-
covníci své zázemí a bude v ní 
od příštího roku sídlit i nová po-
radna pro pečující osoby. 
Stavební práce na přístavbě za-
čaly v loňském roce. “O vybudo-
vání lepšího zázemí pro terénní 
pracovníky Pečovatelské služby 
jsme začali uvažovat již v roce 
2015, celý proces byl však vel-
mi náročný a vyskytlo se několik 
problémů, které dokončení pra-
cí oddálily. Nyní je však již vše  
v provozu a přístavba může začít 
sloužit svému účelu. Pečovatel-
ská služba se během uplynu-
lých deseti let rozrostla co do 
počtu pracovníků dvojnásobně, 
rozšířila se provozní doba a na-
bídka služeb. Zároveň již nepů-
sobí jen na území města Bíliny,  
ale i v dalších obcích, které o 
tuto službu pro své obyvatele 

celý život starali o nás,” uvedl 
Jan Schiller. 
Moderní prostory bude nyní vyu-
žívat patnáct terénních zaměst-
nanců Pečovatelské služby.  
Od ledna příštího roku by tam 
měla začít fungovat i poradna 
pro pečující osoby, o kterou je 
v Bílině velký zájem. “Pečující 
osoby se na nás stále obracejí 
s mnoha otázkami, dlouhodobě 
mají problém vyznat se v nejrůz-
nější legislativě, ale i v dalších 
věcech. Proto jsme se rozhod-
li otevřít poradnu, kde bude-
me poskytovat poradenství jak  
v oblasti péče samotné, tak  
i v legislativě a navazujících so-
ciálních službách,” nastínila další 
účel nové přístavby vedoucí Pe-
čovatelské služby Markéta Kali-
vodová.
Přístavbu vybudovalo město Bí-
lina celkem za více než třináct 
milionů korun, přes čtyři miliony 
činila dotace získaná z Integro-
vaného regionálního operační-
ho programu díky Místní akční 
skupině Serviso.                       (pn)

manit se ze svých dluhů a začít 
znovu normální život. „Milos-
tivé léto je unikátní příležitost.  
Za poslední roky si nepamatu-
ji podobnou příležitost pro lidi, 
kteří se rozhodnou a chtějí vy-
řešit svůj dluh,“ uvedl dluhový 
expert organizace Člověk v tísni 
Daniel Hůle.
V mnoha případech dochází  
k tomu, že původní pohledáv-
ka se během několika let zcela 
neúměrně zvýší. Z 1 500 korun 
za neuhrazenou pokutu u do-
pravního podniku se tak poku-
ta může snadno vyšplhat až na 
60 tisíc korun, tedy čtyřicetkrát 

tolik. „V řadě případů je příslu-
šenství nemravně vysoké díky 
špatným zákonům, které zde 
byly. Například mnoho let byl 
úrok z prodlení za dlužné ná-
jemné 90 procent ročně. Když si 
představíme, že by si někdo bral 
úvěr v bance, a banka by chtěla 
navýšení 90 procent ročně, tak 
by měl pocit, že se úplně zbláz-
nila,“ uvedl Hůle a dodal. „Exe-
kutoři dostanou 900 korun, re-
spektive 750 korun plus DPH na 
náklady spojené s ukončením  
a dosavadním řízením. Musíme 
si uvědomit, že v řadě případů 
ty exekuce stály, tam se nic moc 

nedělo. V některých případech 
se nevymáhaly třeba roky. A tam 
reálné náklady zas tak velké ne-
byly. Ale exekutoři to nenesou 
s chutí, nesouhlasí se změnou, 
ale tak rozhodli politici,“ vy-
světlil dluhový expert. Milostivé 
léto tak představuje šanci pro 
desítky tisíc lidí a odhaduje se,  
že díky ní budou škrtnuty až mi-
liardy korun. 
S dluhy i využití možností  
v rámci milostivého léta poradí 
odborníci z organizace Člověk 
v tísni, která v Bílině sídlí v ulici 
Teplická 918. 

(red)

měly zájem. Kvalitní a moder-
ní zázemí si tedy jistě zaslouží,” 
sdělila starostka města Bílina 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
Přínos terénní pečovatelské 
služby a její podporu ocenil  
i hetman Ústeckého kraje, kte-
rý se slavnostního otevření také 

zúčastnil. “Zařízení mobilního 
typu nebo poskytující terénní 
sociální služby jsou velmi po-
třebná a v budoucnu budou ješ-
tě žádanější. Kraj tedy podobné 
projekty velmi podporuje a vítá. 
Musíme se umět kvalitně posta-
rat o naše seniory, vždyť oni se 

Dlužníci mohou využít možnosti odpuštění úroků  
a poplatků při vyhlášeném milostivém létě

Pracovníkům Pečovatelské služby v Bílině slouží  
nové zázemí, přibude tam i poradna

Pozvánka k veřejnému jednání o rekonstrukci domu u Černého koně 
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KRIMI

SDh bÍLiNa

POLiciE Čr

Internet je rájem podvodníků, nenaleťte jim

Mladí hasiči SDH Bílina poprvé v novodobé 
historii soutěžili. Zúčastnili se 11. ročníku sou-
těže pořádané SDH Duchcov s názvem Hasi-
čata v akci, kde startovalo osmnáct družstev 
mladých hasičů ze širokého okolí. 
V kategorii přípravka se Bílinští umístili na 3. 
místě a získali historicky první pohár. V kate-
gorii mladších žáků byli na krásném 7. místě.

(red)

Rádi byste v případě kri-
zových událostí jako jsou 
dopravní nehody, výpadky 
energií nebo znečištěné 
ovzduší dostávali upozor-
nění přímo do vašeho tele-
fonu?
V krizových situacích ob-
čanům zaregistrovaným do 
platformy Mobilní Rozhlas 
posílá město Bílina důležité 
informace a instrukce, jak se 
zachovat. Zaregistrujte se 
také na: bilina.mobilniroz-
hlas.cz/registrace. Služba je 
zdarma. 

(red)

Vzhledem k narůstajícím počtům podvodů 
přes internet opět policisté varují, aby lidé 
byli při různých nákupech, objednávkách, ale 
i při dalších činnostech přes webové sítě vel-
mi obezřetní a neposílali peníze neznámým 
osobám nebo neprověřeným obchodníkům.
Počet takzvaných phishingových a vishingo-
vých útoků podle policejních statistik rapid-
ně narůstá. Jak ukazují data České bankovní 
asociace, dorovnal již v prvním pololetí po-
čet phishingových útoků loňský rok. Počet 
vishingových útoků, kdy se útočníci během 
telefonického hovoru například vydávají za 
bankéře či policisty, se dokonce šestinásob-
ně zvýšil. 
Nekalé postupy v online prostředí přibližuje 
mimo jiné ředitel úřadu služby kriminální po-
licie a vyšetřování Policejního prezidia České 
republiky Luděk Fiala:  „Vishing je technika 
založená na vyvolání strachu a zpanikaření 
oběti. Klientovi útočník často volá v neob-
vyklý čas a vydává se za bankéře, případně 
policistu. S pomocí osobních údajů o kliento-
vi, které získal například v internetovém pro-
středí, mnohdy ze sociálních sítí, si získá jeho 
důvěru. Ten pak snadno uvěří, že jeho účet 
byl napaden a jediné, co jeho prostředky „za-
chrání“, je jejich odeslání na účet, který mu fa-
lešný bankéř sdělí. Útočník klienta následně 
instruuje, jak transakci autorizovat.“ Zároveň 
dodává, že praktiky útočníků se mohou lišit: 

„Útočníci někdy cílí na údaje k platební kartě, 
jindy na přihlašovací údaje do internetového 
bankovnictví. Objevují se i případy, kdy útoč-
ník svou oběť přesvědčí, aby ze svého účtu 
vybrala hotovost a vložila ji vkladomatem na 
bitcoiny.“
Pachatelé majetkových deliktů přicházejí s 
propracovanými metodami, které není snad-
né prokouknout, a jejich oběti tak přicházejí o 
nemalé finanční prostředky nebo zneužitel-
né osobní údaje. Proto je důležité neukvapo-

vat se, nedělat rychlá rozhodnutí po telefonu, 
vše si promyslet a ověřit.
Někdy však nemusejí být podvodníci ani pří-
liš aktivní, stačí když někde uveřejní svou re-
klamu, lidé si ji neprověří a nechají se povést. 
Jednou z těchto obětí se stal pětašedesátile-
tý muž. Ten se na základě klamavé reklamy o 
snadném výdělku při obchodování na burze 
registroval na webových stránkách podvod-
níků. Uhradil vstupní poplatek ve výši 250 
amerických dolarů. Následně byl telefonicky 
kontaktován údajným zaměstnancem spo-
lečnosti, podle jeho pokynů poskytl vzdá-
lený přístup do počítače a do internetového 
bankovnictví. Dále zaslal kopie svých osob-
ních dokladů.
Poté byl oznamovatel kontaktován stejným 
mužem, který po přihlášení do internetové-
ho bankovnictví k účtu poškozeného z tohoto 
účtu, bez vědomí či souhlasu oznamovatele, 
odeslal finanční hotovost ve výši 180 tisíc ko-
run na účet podvodníků. Dále zadal další dva 
platební příkazy na částku 9 418 a 157 423 
korun, které měly být přeposlány na dosud 
nezjištěný účet, platby však neproběhly, pla-
tební příkazy byly bankou na žádost ozna-
movatele stornovány. Poškozenému i přesto, 
že některé platby stihl stornovat, byla způso-
bena škoda ve výši 185 942 korun.

O peníze však mohou lidé přijít i při běžných 
nákupech přes internet. Důležité je prověřo-
vat si obchodníka, u kterého nakupují, a po-
kud jej neznají a přesto chtějí objednat, neza-
sílat peníze předem.
Také případem nevydařeného nákupu přes 
internet se v těchto dnech zabývají policis-
té. Terčem podvodníka se tentokrát stala te-
prve devatenáctiletá žena. Ta si chtěla pořídit 
francouzského buldočka, avšak nemá ani 
jeho ani peníze.
Na internetovém inzertním portále mladou 
ženu zaujal inzerát prodejce s nabídkou psa 
výše uvedeného psa. Ta prodávajícího kon-
taktovala, načež po zájemkyni požadoval zá-
lohu ve výši 6 tisíc korun. Po zaplacení této 
částky byla vyzvána k úhradě dalších šesti 
tisíc, což tak učinila. Posléze ji kontaktovala 
rádoby agentura přepravující psa s tím, že je 
potřeba zakoupit speciální klec pro přepravu 
lodí. Poškozená neváhala a přes požadova-
nou aplikaci zaslala 9 tisíc korun. Od té doby 
je prodejce i přepravní společnost nekon-
taktní.
Policie ČR apeluje na občany, aby nereago-
vali na podobné inzeráty s nabídkou rádoby 
výhodné koupě za zvíře či jakéhokoliv zboží 
a rozhodně neposílali předem finanční pro-
středky neznámým lidem.                             (red)

Mladí hasiči poprvé 
závodili

Několik rad při nákupu přes internet:

• Zadejte údaje o společnosti nebo jméno prodávajícího do internetového vyhledávače. 
Díky tomu můžete zjistit, jaké zkušenosti s nimi mají jiní lidé.
• Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. 
•Mezi obvyklé znaky podvodu patří špatná jazyková úprava, požadavek platby předem  
v hotovosti či převodem, další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou (clo, pojištění, 
přibalení většího počtu kusů výrobku) a tak podobně. 
•Čtěte obchodní a smluvní podmínky, mnohdy se ve smlouvách zavazujete k věcem, které 
vás pak mohou nemile překvapit. 
•Pokud se však stanete obětí podvodu, obraťte se na policii.

V kriZOVých SiTUacÍch POMůžE MObiLNÍ rOZhLaS
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ZLaTý Erb

ZajÍMaVOST

MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

rEPOrTÁž Z OSLaVy VýrOČÍ DDM a DaLšÍ jSOU Na yOUTUbE POrTÁLE MĚSTa

Město Bílina získalo 1. místo za 
nejlepší webové stránky v Ús-
teckém kraji v rámci 23. roční-
ku krajského kola soutěže Zlatý 
erb. Webové stránky města Bí-
lina tak postupují do celostátní-
ho kola. V loňském roce získalo 
město Bílina 2. místo v celostát-
ním kole soutěže v kategorii 
„Nejlepší elektronická služba a 
projekt Smart city“ za Portál ob-
čana.
V roce 2021 se do soutěže při-
hlásil velký počet měst a obcí, 
soutěžilo 12 obcí a 12 měst. V 
kategorii elektronická služba 
porota posuzovala 7 projektů.

Obyvatelé města v roce 2021 za 
tisíc litrů vody platí 104,76 korun. 
Z toho vodné činí 53,77 korun a 
stočné 51 korun. Všechny ceny 
jsou uvedeny včetně desetipro-
centní DPH. “Při srovnání s prů-
měrem celé ČR 92,33 korun za 
kubík vody si město Bílina vede 
spíše podprůměrně, voda je zde 
mírně dražší,” uvedl Petr Novák 
z webu Skrblík.cz. Dodavatelem 
vody ve městě je Severočeská 
vodárenská společnost, provoz 
zajišťuje společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace.
V loňském roce se v Bílině za 
vodu platilo 98,90 korun, mezi-

ději činí 92,33 korun. Zatímco dří-
ve byl provoz čistíren odpadních 
vod, budování a udržování sítě 
kanalizací dotováno, dnes se ná-
klady přenáší na zákazníka. Spo-
třeba vody byla v roce 1989 také 
výrazně vyšší než dnes. Na jednu 
osobu v domácnosti a kalendář-
ní den dříve připadalo 170,9 litrů 
vody, nyní je to pouze 89,2 litru. 
Vyšší náklady je tak nutné rozpo-
čítat mezi nižší spotřebu. Promě-
na v účtování skutečných nákla-
dů zapříčinila nárůst cen, který 
byl nejcitelnější zejména v první 
polovině devadesátých let.
Potenciál ke zlevnění vody mělo 

Na konci září se konalo první se-
tkání zájemců o studium Virtuální 
univerzity třetího věku v Městské 
knihovně Bílina. Tímto zápisem 
ke studiu byl zahájen semestrální 
kurz na téma Cestování – Co jste 
možná nevěděli.
Lidé cestují z řady různých dů-
vodů a na různá místa na celém 
světě. Můžeme cestovat individu-
álně nebo organizovaně, autem, 
vlakem, letadlem nebo lodí. Lidé 
cestují za kulturou, poznáním, 
rekreací, za obchodem, vzdělá-
ním nebo i ze zdravotních důvo-

na otázky získají studenti VU3V. 
Virtuální Univerzita třetího věku 
(VU3V) je jedna z forem Celoži-
votního vzdělávání organizovaná 
Provozně ekonomickou fakultou 
České zemědělské univerzity 
v Praze. Cílem Virtuální U3V je 

Do soutěže se v tomto roce 
opět přihlásilo všech 14 krajů, 
soutěžící tak mohou načerpat 
zkušenosti a podněty z velké-
ho počtu přihlášených webo-
vých stránek. Účast v soutěži je 
pro města a obce zdarma, díky 
hodnocení porotců pracovníci, 
kteří mají na starosti webové 
stránky, mohou získat informaci, 
zda jejich web splňuje legisla-
tivní požadavky a je uživatelsky 
vstřícný pro občany. 
Do celostátního kola postoupily 
město Bílina, obec Tisá a Ve-
lemín v kategorii Elektronická 
služba.                                       (red)

ročně tak zdražila o 5,86 korun. 
Podrobný vývoj ceny vody a po-
platků za odpad od roku 2016 
najdete na webu Skrblik.cz.
V roce 2021 činí průměrná cena 
vody v České republice 92,33 ko-
run. Nejlevnější voda je v Krnově, 
kde se za 1 000 litrů platí 56,10 
korun. Nejdražší je v severočes-
kém Frýdlantu, kde kubík vodné-
ho a stočného dohromady vyjde 
na 126,45 korun.
Cena vody mezi lety 1989 a 2021 
vzrostla téměř padesátinásob-
ně. Zatímco v roce 1989 stál ku-
bík stěží uvěřitelných 1,90 korun, 
průměr celé země o 32 let poz-

snížení DPH z 15 procent na 10 
procent, ke kterému došlo 1. 
května 2020. Z dat analýzy spo-
lečnosti Kodino se na koncových 
cenách projevila poklesem v ce-
lostátním průměru 3,62 korun. 
Loňská změna DPH se v Bílině 
projevila pozitivně, voda zlevnila 
o 4,5 korun.
Vývoj cen vody a poplatků za 
odpad v obci občané najdou na 
www.skrblik.cz/radce/mesto/
bilina.

Petr Novák

dů třeba do lázní. Jaká rizika ale 
cestování obnáší? Působí ces-
tovní ruch vždy pozitivně, nebo 
může mít i negativní dopady 
na kulturu, společnost a životní 
prostředí? A jak se chovat jako 
správný cestovatel? Odpovědi 

umožnit všem posluchačům v 
rámci České republiky zájmové 
vysokoškolské studium U3V bez 
ohledu na vzdálenost od sídel 
vysokých škol a univerzit, ve kte-
rých probíhá prezenční seniorské 
vzdělávání, jehož se z různých 
důvodů (vzdálenost, zdravotní a 
časové důvody, finanční nároč-
nost na dopravu apod.) nemohou 
zúčastňovat. V souladu se vzdě-
láváním též vytvořit prostředí pro 
sociální kontakt posluchačů v 
daných lokalitách.

Alena Hubáčková

Bílina má nejlepší webové stránky v kraji

Cena vody je ve srovnání mírně dražší

Virtuální univerzita třetího věku byla zahájena

Významné akce města a městských organizací si můžete připomenout díky reportážím, které jsou pravidelně zveřejňová-
ny na YouTube kanálu města. K zhlédnutí je tam například videoreportáž z oslav jednašedesátiletého výročí založení Domu 
dětí a mládeže Bílina, z otevření nové učebny na Radovesické výsypce, z příměstských táborů, z Revival festu, Dne horníků, 
nebo koncertu pro kamerunské kozy. 

(red)



6 10 /  XXXI /  15 .  ř í j na 2021BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

ZDRAVOTNICTVÍ

HNsP

HNsP

Konference se zabývala i rouškovým syndromem

Klienti sociálních lůžek 
se vydali do přírody

V září se konala již dvanáctá vý-
roční odborná konference Spo-
jené akreditační komise ve spo-
lupráci s Českou asociací sester 
a Českou společností biomedi-
cínského inženýrství a lékařské 
informatiky v Praze. Tématem 
letošní konference byla kvalita a 

Hornická nemocnice s poliklini-
kou v Bílině pro své klienty so-
ciálních lůžek zorganizovala v 
rámci aktivizační činnosti výlet 
do přírody. Jedno krásné záři-
jové dopoledne jsme se vydali 
s klienty objevovat areál naší 
skvostné bílinské Kyselky, kde 
právě v tento čas probíhalo pří-
jemné babí léto. 
Klienti, kteří byli na invalidních 
vozících, měli s sebou každý 
doprovod, který zajišťoval per-
sonál stanice SL-D. Prošli jsme 

REGISTRACE DO STOMATOLOGICKÉHO KOMPLEXU
Hornická nemocnice s poliklinikou spustila registraci do nového stomatologického komplexu. Registrace je postupná a dochá-

zí k pravidelnému navyšování kapacity. Nejprve bude zaregistrováno dvě stě klientů, celková kapacita je 2 500 klientů.

Registrovat se lze každou středu a čtvrtek od 8 do 11.30 a od 12.30 do 13.30 hodin na telefonním čísle 702 089 314.

Při registraci budete uvádět jméno, příjmení a rok narození.

PEČOVaTELSkÁ SLUžba bÍLiNa 

Bílinští senioři se bavili
Oba bílinské kluby důchodců 
jsou opět v plném provozu. O 
prázdninách senioři absolvo-
vali výlety na Komáří Vížku, do 
královského města Rakovník a 
turistický pochod Opárenským 
údolím. V září se v Klubu dů-

chodců I Aleská dočkali hudeb-
ního odpoledne s Tomášem a 
Mirkou, kde zároveň proběhlo 
vyhlášení jubilantů klubu, kteří 
přijali gratulace od vedení orga-
nizace i ostatních členů. 

Eva Drégrová 

bezpečí zdravotní péče, týmová 
práce - prevence rizik ve zdra-
votnictví.
Hornická nemocnice s polikli-
nikou měla na této konferenci 
aktivní zastoupení – Andreu 
Pinc, a zástupkyně rehabilitace, 
fyzioterapeutky Radku Pobo-

s klienty skoro celou Kyselku  
a poté na břehu řeky Bíliny nakr-
mili kachny a kačery. Také jsme 
viděli nutrie, které jsme obdi-
vovali z bezpečné vzdálenosti. 
Výletem nás provázelo hezké 
počasí, takže jsme se zastavili 
v přilehlém občerstvení, kde se 
klienti posilnili zmrzlinou. 
Klienti byli z výletu moc nadšení, 
během celého výletu se usmí-
vali a také nám vyprávěli své 
vzpomínky z tohoto místa.

K. Burešová, sociální pracovnice

číkovou a Angeliku Křivanovou.  
Angelika Křivanová vystupovala 
s přednáškou na téma Ochra-
na dýchacích cest - rouško-
vý syndrom zdravotníků. Tato 
přednáška se setkala s velkým 
zájmem zúčastněných zdravot-
níků a nejen jich. Svědčila o tom 

závěrečná diskuze přítomných, 
neboť většina z nich se s tímto 
problémem osobně potýká. 
Konference se zúčastnilo téměř 
250 návštěvníků, z toho bylo 45 
přednášejících. 

(red)
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Partnerská města Bíliny

Dle legendy město založil pous-
tevník jménem Dippold, který 
údajně žil na Dippoldiswald-
ském vřesovišti. Dippoldiswalde 
bylo založeno jako vesnice pod 
vedením hradního pána z Doní-
na ve druhé polovině 12. století. 
První písemná zmínka pochází 
z června roku 1218. K roku 1266 
je doloženo, že bylo majetkem 
wettinského markraběte Jindři-
cha III. Míšeňského. V roce 1266 
bylo dnešní Dippoldiswalde po-
prvé označeno za město, a sice 
hornické – Bergstadt, a jeho 
obyvatelé za měšťany. Ve měs-
tě se těžilo stříbro již okolo roku 
1185, což dokazují středověké 
důlní jámy objevené při sanač-
ních a zabezpečovacích pracích 
na starých těžebních zařízeních.
Dominantou Dippoldiswalde je 
zámek, postavený okolo roku 
1200 jako sídlo markraběte, 
jeho dnešní podoba pochází 
z přelomu 16. a 17. století. Na 
zámku sídlí Galerie východního 
Krušnohoří, která prezentuje 
v šesti nejstarších prostorách 
zhruba 300 uměleckých děl k 
tématu „Lidé a krajina východ-
ního Krušnohoří.“ Historické já-
dro města tvoří Trhové náměstí 
a renesanční radnice, dále jsou 
ve městě dva reprezentativ-
ní kamenné kostely - gotický 
kostel Panny Marie a románská 

Město Dippoldiswalde se nachází v německé spolkové 
zemi Sasko přibližně 20 kilometrů od Drážďan a 25 ki-
lometrů od hraničního přechodu Cínovec. Je nejbliž-
ším partnerským městem Bíliny, smlouva o partner-
ství byla uzavřena v roce 2005.

bazilika Sv. Mikuláše. Dalším 
vyhledávaným cílem je muze-
um umístěné v historické budo-
vě koželužny, postavené okolo 
roku 1750. Okolí Dippoldiswal-
de, především údolí krušnohor-
ské říčky Rote Weiβeritz, může-
te projet vláčkem na nejstarší 
úzkorozchodné trati Německu, 
která je považována za jednu  
z nejkrásnějších v Evropě.

Iveta Richterová, kronikářka města

Vzdálenost od Bíliny – 51 km
Počet obyvatel - 14 000

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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KULTURA
MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

Jeden zářijový čtvrtek byl  
v městské knihovně věnován 
dětské čtenářské soutěži Lov-
ci perel. Nešlo jen o přípravy, 
úpravu zázemí pro vystupující, 
šlo především o to vnitřní pnutí 
knihovnic, které budou po dlou-
hé době moci realizovat akci pro 
děti. Ba co víc, slavnostní vyhlá-
šení výsledků čtenářské soutěže 
určené dětem prvního i druhého 
stupně základních škol.
Soutěž je postavena na jednodu-
chých pravidlech - vyhrává ten, 
kdo přečte nejvíce soutěžních 
knih, tedy ten, kdo uloví nejvíce 
perel. A vítěz, jak se zpívá v jedné 
písni, bere vše. V našem knihov-
nickém světě to znamená, že vý-
herce je odměněn tabletem.

Věřte, nevěřte, ale nejlepší čas 
na strachy je úterý 26. října, pro-
tože všichni strašidláci budou  
v knihovně. Opravdu, strašidla 
budou řádit všude - v knihách, na 
chodbách, v půjčovně. Přijďte se 
přesvědčit a tak trochu zachránit 

Celý rok čtenáři lovili knihy  
a v tento den nastal čas na od-
měnu a samozřejmě na zábavu. 
A tak se odměňovalo a radost-
ně slavilo. Zábavu na jedničku  
s hvězdičkou zajistilo Divadlo 
Krabice Teplice pohádkou Vác-
lav a slimák.
Máme za sebou neobvyklý kni-
hovnický rok a činí nás šťastný-
mi, vidět nás pohromadě. Každý 
čtenář odvedl kus dobré práce, 
protože také on - malý školák - 
neměl zcela ideální čtenářské 
podmínky. Při uzavírce knihovny 
jsme knihy pro děti půjčovali do-
slova z ulice. A přece se povedlo! 
Patří vám velký dík, naši milí mla-
dí čtenáři.

Alena Hubáčková

knihovnice. Tolik strašidel by ne-
musely zvládnout. Kromě straši-
delného programu je připravená 
také výtvarná dílna. 
Akce začíná v 16 hodin, vstup je 
zdarma. 

(MěK)

Městská knihovna Bílina vyhla-
šuje na celý měsíc říjen čtenář-
skou amnestii. Ta je věnována 
všem zapomnětlivým čtenářům. 
Vznikla-li na vašem čtenářském 
kontě finanční sankce za pozdní 
vrácení jakéhokoliv vypůjčeného 
dokumentu, nejen knihy či časo-
pisu, ale také CD či deskové hry, 
neváhejte a využijte čtenářské 
amnestie. 
Finanční sankce za pozdní vráce-
ní dokumentů bude prominuta — 
za podmínky vrácení všech vy-
půjčených dokumentů. Knihovna 
si od této akce slibuje vrácení 
dlouho postrádaných dokumen-
tů, které se tak znovu dostanou 
do oběhu a budou si je moci vy-
půjčit další čtenáři. 

Alena Hubáčková

Nejúspěšnější lovci perel dostali odměnu

Přijďte se bát do knihovny Knihovna vyhlásila amnestii
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Ocenění města v rámci 
slavností získali:

JUDr. Jaromír Říha, prezident at-
letického klubu - za dlouholetý 
přínos pro město v oblasti sportu

Jindřich Luňák, pořadatel akce 
Babí léto na Kyselce - za dlou-
holetý přínos pro město v oblasti 
kultury

Mgr. Milena Maryšková, zástup-
kyně ředitelky ZŠ Za Chlumem - 
za dlouholetý přínos pro město v 
oblasti školství

Věra Pufflerová, zdravotní sestra 
- za dlouholetý přínos pro město 
v oblasti zdravotnictví

Jiří Kalous, bývalý tajemník 
městského úřadu - za dlouhole-
tý přínos pro město – in memo-
riam.
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Odsouhlaseno! Dopravě v Bílině pomůže tunel

Město Bílina je úzkým hrdlem 
jinak kapacitně vyhovující silni-
ce I/13, která je mezi Teplicemi 
a Chomutovem realizovaná ve 
čtyřpruhovém uspořádání. Do-
pravní bodová závada u Tře-
bušic totiž byla odstraněna na 
konci roku 2020 a i tam je nyní 
silnice I/13 čtyřpruhová. V Bíli-
ně se však silnice I/13 mění na 
průtah městem, který je dvou 
až třípruhový se semaforem a 
několika kruhovými objezdy. Ve 
špičce trvá projet přes kilometr 
dlouhý průtah Bílinou klidně 30 

lové stavby. Vlastně to už byla 
poslední možnost, kterou jsme 
mohli v rámci Bíliny prověřit,“ 
řekl k rozhodnutí Centrální ko-
mise ředitel chomutovské Sprá-
vy ŘSD Martin Vidimský. Podle 
něj ale k samotné stavbě po-
vede ještě dlouhá cesta. „Nyní 
musíme připravit záměr projek-
tu, následně dokumentaci EIA 
pro posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí a zejména pak 
stavební povolení, které bude 
znamenat už skutečnou zele-
nou pro tuto stavbu,“ dodal Mar-
tin Vidimský.

Propojení důležitých tahů

Hlavní důvod, proč byla nako-
nec tunelová varianta schvále-
na, nebyl jen v samotné Bílině, 
ale v širším pohledu na celou 
silnici I/13. Ředitelství silnic a 
dálnic stavbu tunelu v Bílině 
zahrnulo do tahové ekonomic-
ké studie, která zohlednila ze-
jména plánované úpravy, které 
by mohly vést ke zrychlení na 
silnici I/13 ze současných 90 na 
110 kilometrů za hodinu. Studie 
dále poukázala na chystanou 
novostavbu čtyřpruhové silni-
ce I/13 mezi Nechvalicemi a 
Kladruby, takzvanou Kladrub-
skou spojku, která spojí silnici 
I/13 se silnicí I/63 a dálnicí D8. 
Vznikne tak ucelený čtyřpruho-
vý tah z dálnice D8 až do Cho-
mutova s napojením na dálnici 
D7. Informace o schválení tune-
lové varianty potěšila i radnici 
v Bílině, která se aktivně podílí 
na přípravě projektu. „Konečně 
vidíme to pomyslné světlo na 
konci tunelu a věříme, že všech-
ny práce půjdou, jak nejrych-
leji mohou, abychom se v roce 
2032 mohli tunelem skutečně 
projet,“ pevně věří starostka 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Centrální komise Ministerstva dopravy odsouhlasi-
la navrhovaný tunel ve čtyřpruhovém uspořádání,  
který vyřeší kritickou dopravní situaci na silnici I/13 
v Bílině.

minut. V rámci řešení dopravy v 
Bílině bylo v minulosti prověřo-
váno mnoho možných variant. 
Nejschůdnější se nakonec uká-
zal být tunel, který od vlakového 
nádraží až ke koupališti Kyselka 
prakticky kopíruje řeku Bílinu. 
Na začátku i na konci se napojí 
na stávající silnici I/13 ve čtyř-
pruhovém uspořádání. „Jsem 
nesmírně rád, že se nám poda-
řilo získat souhlas Ministerstva 
dopravy s řešením ve variantě 
Z, která počítá se čtyřpruhovým 
uspořádáním, a to včetně tune-

S tunelem se dříve nepočítalo

V minulosti se jako nejschůdněj-
ší zdál východní obchvat Bíliny, 
který by vedl kolem Bořně a 
zahrádek a napojoval se u sta-
vebnin na konci města. Varianta 
však nevycházela ekonomicky 
příznivě a navíc panovaly obavy, 
že kvůli délce tohoto obchvatu 
by si stejně hlavně řidiči osob-
ních aut zkracovali cestu přes 
město a dopravě by se tak pří-
liš neulehčilo. Jednání o této 
variantě bylo tedy v roce 2017 
pozastavené a Ředitelství sil-
nic a dálnic se začalo zabývat 
takzvanou variantou X. Ta měla 
hned tři podvarianty, které se 
lišily ve výškovém uspořádání a 
napojení sjezdů a nájezdů. Tato 
varianta počítala s nájezdem 
na obchvat těsně před Bílinou 
ve směru od Teplic u stavebnin. 
Tam by řidiči vyjeli na přemostě-
ní, které by překlenovalo řeku a 
železnici směrem k Důlní ulici. 
Na tu by se napojilo a zhruba v 
polovině ulice by obchvat vedl 
do krátkého tunelu. Ten by se 
stáčel zase zpět pod řeku a že-
leznici. U koupaliště by vyústil na 
povrch a napojil se zase na silnici 
1/13. Negativem této možnosti 
bylo špatné napojení Pražského 
Předměstí a Sídliště Za Chlu-
mem na obchvat a opět také 
finanční stránka. Zatímco nákla-
dy na východní obchvat se od-
hadovaly na 3,5 miliardy korun, 
varianta X by vyšla na 7 miliard, 
navýšení však trochu kompen-
zovala asi o čtyři kilometry menší 
délka celé trati oproti východní-
mu obchvatu a tedy předpoklad, 
že by byla více využívaná a splnil 
by se cíl projektu, tedy radikální 
snížení počtu aut projíždějících 
městem. Nakonec však byla i 
tato varianta zamítnuta.



BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 1310 /  XXXI /  15 .  ř í j na 2021

Jednalo se také o přemostě-
ní celého města, tato možnost 
však nikdy nebyla z hlediska 
proveditelnosti ani ekonomiky 
oficiálně prověřovaná.
Tunel pod městem nejprve také 
ekonomicky nevycházel přízni-
vě. Do karet mu ale nahrály sou-
časné stavby v okolí, díky kte-
rým se plynulý průjezd Bílinou 
stal potřebnější, než tomu bylo 
před lety. Neřešil se již pouze 
zájem města, ale zájem hlavních 

velkých tahů v celé severozá-
padní části republiky. Takže jej 
Centrální komise Ministerstva 
dopravy odsouhlasila i za cenu 
atakující sedm miliard korun bez 
DPH.

 (red, pn)

Zdroj grafických materiálů: ŘSD ČR

Pohled na část plánovaného tunelu v jižní části města, příjezd od Mostu

Pohled na mimoúrovňovou křižovatku a část tunelu v severní části města, směr do Teplic 

Tunel v číslech:

Celková délka nové trasy je 3 350 metrů
Mostní objekty - 4
Celková délka mostů - 225 metrů
Mimoúrovňové křižovatky - 2 (Bílina - sever, Kyselka)
Délka tunelu 1 380 metrů
Tubusy v tunelu - 2
Předpokládaná cena stavby: 6 830 499 707 Kč bez DPH
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Zš LiDickÁ

DĚTSký DOMOV TUchLOV DůM DĚTÍ a MLÁDEžE bÍLiNa

Mš a. SOVy

V kamionu s učebnou poznávali žáci 3D tisk a technologie

Náročnou trasu zvládli 
cyklisté skvěle

Domeček se otevřel veřejnosti  
a ukázal své kroužky

Děti se rozloučily se školkou

Žákům devátých tříd ze Základ-
ní školy Lidická byl umožněn 
nevšední zážitek. Zúčastnili se 
projektového dne na téma 3D 
tisk a 3D technologie, jež po-
řádá společnost VISC, která 
pomáhá mladým lidem nejen 
s volbou povolání. Projekt se 
koná pod záštitou Ministerstva 
obchodu a průmyslu ČR. Díky 
velké iniciativě ředitelky školy, 
která kontaktovala tuto jiho-
moravskou společnost, se žáci 
stali součástí uvedeného pro-
jektového dne.
Rozděleni do skupin se zúčast-
nili dvou částí programu. V jed-
né, jež se konala v prostorách 
mobilní učebny – v kamionu 
vybaveného 3D technologiemi, 

Letošní cyklovýjezd dětí z Dět-
ského domova Tuchlov byl plný 
dobrodružných zážitků. I přes 
větší věkový rozdíl se děti se-
hrály do jednoho týmu, který 
dokázal zdolat i horu Říp. Výlet 
byl fyzicky i psychicky náročný, 
neboť pouhá cesta k hoře byla 
dlouhá více než 30 kilomet-
rů. Samotné zdolání hory byl 
náročný úkol pěšky, natož na 
kole. Proto se nemusíme stydět,  
že většina z nás do cíle dorazila 
po svých. 
Cesta zpět byla náročnější, ne-
boť kopec sváděl k jízdě dolů, 
ale terén nebyl přizpůsoben 
pro cyklojízdu. Tento náročný, 

Křížem krážem Domečkem byl 
název zářijového dne otevře-
ných dveří v Domě dětí a mlá-
deže v Bílině a přesně tak si ho 
mohly děti prohlédnout. Hleda-
ly totiž obrázky, sbíraly razítka 
a když našly všechny, dostaly 
pořádnou porci cukrové vaty a 
barevný balónek. Při hledání ty 
nejmenší doprovázeli rodiče a v 

Slibujeme na psí uši na kočičí svėdomi, že budeme pilní žáci. Roz-
loučení s předškoláky a rodiči proběhlo na zahradě mateřinky.

Kolektiv učitelek

který byl z kapacitních důvodů 
zaparkován na náměstí, byli se-
známeni s technologií 3D tisku, 
používanými materiály, využití 
v praktickém životě a zároveň 
měli možnost si sami praktic-

ky vyzkoušet naprogramování 
3D tiskárny. Nakonec si všich-
ni odnesli klíčenky vytištěné 
podle vlastních návrhů. V dru-
hé části věnované kariérovému 
poradenství nazvané „Hledám 

povolání, které se ke mně hodí“ 
se zábavnou formou zúčastnili 
programu jak nejlépe a zodpo-
vědně zvolit budoucí cestu.
Žáci byli z obou částí programu 
nadšení a obzvláště dívky vy-
padaly překvapeně, že i tech-
nologické záležitosti mohou 
být zábavné a pro všechny bylo 
jistě milým zjištěním, že volba 
povolání je sice důležitým kro-
kem v jejich životech, ale mají 
otevřenou možnost výběru z 
několika cest.
Odpolední část pak byla urče-
na formou workshopu peda-
gogům bílinských škol, aby se 
seznámili s 3D technologiemi.

Mgr. Petra Vránová, 
Ing. Eva Maierová

ale krásný výlet jsme zakon-
čili letním kinem. Vstupem do 
kina byla samozřejmě vstu-
penka, kterou si děti musely 
vyrobit samy. Improvizovaly dle 
svých možností a nápadů. Toto 
byla jen malá ukázka z mnoha 
výletů, které jsme zažili. Děti 
během výjezdu zlepšily svou 
fyzickou, ale i psychickou zdat-
nosti a schopnost fungovat při 
zátěžových situacích. Všechny 
děti velmi chválíme za pozitiv-
ní přístup ke všem činnostem,  
ale také za spolupráci a chování 
v kolektivu, i na veřejnosti.

Lada a děti

jednotlivých klubovnách se se-
znamovali s pestrou nabídkou 
kroužků. Získali tak přehledné 
informace o tom, co kroužek 
obnáší, zda je v něm ještě mís-
to i jak často se při něm děti 
scházejí. Mnoho aktivit si děti 
vyzkoušely. 

(pn)
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DEN S ENErgiÍ 2021

raDOVESickÁ VýSyPka

LifE iS SkiLL DĚTSký DOMOV TUchLOV

Energie sršela jak z pokusů, tak od hudebníků

Na Radovesické výsypce je nová učebna

Procházka k vyhlídce 
na Bořeň se vyplatí

Příroda nabídla mnoho
zážitků

Nejrůznější fyzikální i chemic-
ké pokusy byly připravené pro 
návštěvníky Dne s energií, kte-
rý se konal na Mírovém náměs-
tí. Zábavnou formou se děti z 
mateřinek i základních škol se-
znamovaly se základy vědy a 
mnoho věcí si mohly vyzkoušet, 
třeba vyrobit letadélko, které 
bude létat nebo loďku, která se 
nikdy nepotopí. 
Zatímco dopoledne se přišli 
energií nabít žáci a předškolá-
ci, odpoledne patřilo veřejnos-

V prostorách oplocenky na 
Radovesické výsypce byla 
slavnostně otevřena environ-
mentální učebna. Ta má sloužit 
všem bílinským školským za-
řízením a spolkům. V oplocen-
ce kromě učebny najdeme i 
mnoho environmentálních prv-
ků. Část prostoru je věnována 
fauně a flóře, se kterou se mů-
žeme setkat při procházkách 
tímto krásným rekultivovaným 
prostorem, druhá část je pak 
věnována hravým interaktivním 

nali na původní podobu Rado-
vesické výsypky, podpořili roz-
voj environmentální výchovy a 
poděkovali všem přítomným 
hostům. Následovalo vystou-
pení dětí chlumské základní 
školy a poté si všichni společně 
zazpívali o tom, jak je krásně na 
světě.
Starostka města a generální ře-
ditel Severočeských dolů poté 
přestřihli pásku a pokřtili nové 
logo Radovesické výsypky. 
Logo pro výsypku na základě 
podkladů dětí a veřejnosti vy-
tvořil Tomáš Skalka z reklamní 
agentury Rockdesign. Všichni 
přítomní se shodli na tom, že 
logo přesně vystihuje myšlen-
ku a vizi rekultivované Radove-
sické výsypky. Poté již mode-
rátoři z chlumské školy pozvali 
veřejnost dovnitř, kde byl při-
pravený krásný a chutný raut, 

Místo, ze kterého se tají dech, 
odkud máme ten nejhezčí po-
hled na znělcovou horu v plné 
kráse. Vyhlídka Bořeň se jí zača-
lo říkat vlastně nedávno a byla 
vyhledávána většinou lovci zají-
mavých fotografií. Přesto zača-
la pomalu zarůstat a lidé na ni 
pozapomněli. V poslední době 
ji město začalo obnovovat. Pro-
řezali se náletové dřeviny, aby 
se obnovil krásný výhled, při-
byl stůl s lavicemi a odpadkový 
koš. Vyhlídku najdeme na lesní 
cestě mezi lázeňským areálem 

Děti z Dětského domova Tuch-
lov si vyrazili vlakem z Dubí na 
Moldavu. V plánu měli lehčí tu-
ristiku z Moldavy před Jedlov-
ku zpět do Dubí. Hory máme 
rádi, tak jsme si vyrazili také 
pro dobrou náladu a za sluníč-
kem, které k nám bylo tentokrát 
štědré. 

ti. Kdo už zjistil, jaká hybná síla 
roztočí větrník nebo jak moc 
odstředivě působí kolotoč, use-
dl před pódium a očekával za-
čátek koncertu kapely studen-
tů a absolventů škol Jedličkova 
ústavu s názvem The Tap Tap. 
Handicapovaní muzikanti pře-
dali svou nezkrotnou energii 
všem přítomným a dokázali, že 
rozhýbat tělo nedokáže pouze 
fyzická síla, ale i ty správné hu-
dební rytmy.                             (pn)

prvkům a část třetí slouží k pre-
zentaci jednotlivých školských 
zařízení.
Toto místo vzniklo za spoluprá-
ce mnoha institucí a organizací. 
Každý přiložil pomyslnou ruku 
k dílu a nyní se společně mů-
žeme radovat, že se povedlo a 
máme v Bílině takové krásné 
místo.
Otevření zahájil generální ře-
ditel Severočeských dolů Ivo 
Pěgřímek, za Ústecký kraj pro-
mluvili radní Michal Kučera a 
předseda výboru pro životní 
prostředí Tomáš Kirbs, dále 
bývalý hejtman a bílinský za-
stupitel Oldřich Bubeníček, za 
město Bílina pronesla několik 
slov starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.
Všichni přítomní hovořili o nut-
nosti vzájemné spolupráce, 
významu rekultivací, zavzpomí-

který pro tuto příležitost připra-
vily Lahůdky FAJN a cukrárna 
Adamant Krupka.
Zástupci Severočeských dolů, 
města Bíliny, školských zařízení 
a spolků společně podepsa-
li Memorandum o spolupráci, 
kde se zavázali ke vzájemné 
spolupráci mimo jiné v oblasti 
rozvoje a podpory environmen-
tální výchovy a ochrany život-
ního prostředí. Poté si všichni 
mohli prohlédnout jednotlivé 
prvky, které ve spolupráci s od-
borníky z bílinských spolků a 
Severočeských dolů vyrobila 
firma Lesní svět. Hosté si v zá-
věru této akce odnesli drobné 
dárky, které vytvořili pracovníci 
Technických klubů při základní 
škole Za Chlumem.

Mgr. Barbora Schneiderová

Kyselka a obcí Železnice. Hráči, 
kteří jsou zapojeni ve hře Life is 
skill zde najdou další ukrytý čip.
K zapojení do hry Life is Skill 
stačí mít mobilní telefon. Hráči 
hledají nejrůznější místa, kde 
jsou umístěné čipy, které se 
načítají. Do hry se registruje 
na stránkách www.lifeisskill.cz. 
Přes sekci Moje hra se vyplní 
přihlašovací formulář. Na strán-
kách Life is Skill je mapa, kde 
jsou vyznačená jednotlivá mís-
ta s čipy. 

(hub)

Cestou jsme si povídali, sbíra-
li plody, které nám les nabízí. 
Nejvíce nám chutnaly maliny, 
kterých bylo cestou dostatek, 
abychom si tuto pochutinu užili 
dost a dost. Tu a tam vykuko-
valy z trávy hlavičky hub. Posil-
něni limonádou jsme došli až k 
autu, a tak akorát unavení jsme 
si cestou zpět zajeli na pizzu, 
kterou máme všichni moc rádi. 
Celý den jsme si náramně užili, 
bylo to moc fajn.

Děti a teta Kamča
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INZERCE

PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ

ŠTĚRKY, PÍSKY, KAČÍRKY,

MULČ. KŮRA A DALŠÍ.. 

PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ

ŠTĚRKY 

PÍSKY 

KAČÍRKY

MULČ. KŮRA

200 m

Tel.: 775 376 170, 776 164 216 - DEPO Hostomice u Bíliny

NOVÉ PRODEJNÍ DEPO SYPKÝCH

MATERIÁLŮ V HOSTOMICÍCH U BÍLINY

ŠTĚRKY, PÍSKY, KAČÍRKY

MULČ. KŮRA A DALŠÍ.. 

Tel.: 775 376 170, 776 164 216 

PRODEJ ZA VELKOOBCHODNÍ CENY

Provozní doba:

email: 

Po - Pá   7:00  - 16:00 h.

So   7:00  -  13:00 h.

Patera@seznam.cz
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PSišTĚ bÍLiNa

bÍLiNSký břEZňÁk cUP

Historicky první Mezinárodní vý-
stava psů Bílina 2021 proběhla  
v září v prostoru bývalého ter-
málního koupaliště v Žižkově 
údolí. Tuto výstavu pořádal Mo-
ravia dog Club,  World Kennel 
Union ve spolupráci s Psí školou 
Bílina s podporou města Bílina.
Areál bývalého koupaliště se za 
rok působení členů spolku Psí 
školy proměnil na oázu, kterou 
uvítá každý pejskař.
První zářijový víkend byla pre-
miéra, celý areál se proměnil na 

V září se konal již třetí ročník Bí-
linského Březňák cupu. Hned 
v úvodu je potřeba zmínit výši 
daru pro malého Matyáška To-
mana. Vybraných osmdesát ti-
síc korun pomůže zaplatit velice 
unikátní metodu léčby jenž ne-
hradí naše zdravotnictví.
Od ranních hodin sváděli na 
ledě tvrdé bitvy hokejisté osmi 
družstev z širokého okolí. Vše 
v duchu fair play, nikdo nikomu 
nic nedaroval. Bohužel dobrý 
dojem z turnaje kazila neskuteč-
ná mlha nad ledovou plochou. 
Ta byla zapříčiněna teplým po-
časím a deštěm v kombinaci s 
konstrukcí zimního stadionu a 
absencí větráků napomáhající 
rozehnání této „deky“. Chvílemi 
musely být zápasy přerušovány 
a hráči kroužili okolo ledové plo-
chy nahrazujíc absenci větráků. 
Z hlediště muselo spoustu zá-
pasů působit úsměvně, protože 
z tribuny byl docela dobrý roz-
hled po celé ploše. Nicméně na 
samotném ledě to již tak veselé 
nebylo. Mlha byla tak hustá, že 
se hráči museli vysloveně na 
ledě hledat. Neztratit z dohledu 
touš byl chvílemi nadlidský úkol.
Jsme za organizátory rádi, že se 
nakonec nikomu nic nestalo.
Hokejové zápolení ovládli hráči 
ŽST Louny, kteří porazili ve finá-
le tým Lovosic 3:2 na samostat-

plochu s třemi výstavními kruhy, 
kde se předvedlo 210 psů sedmi 
mezinárodním posuzovatelům 
převážně z Polska. Obdivovat 
krásu psů přišlo na 120 návštěv-
níků, kteří na výstavu dorazili 
nejen pro rady zkušených cho-
vatelů, ale i pro načerpání pří-
jemné atmosféry, která prová-
zela oba dny výstavy. Zahraniční 
vystavovatelé měli možnost vy-
užít ubytování v Autokempu Bí-
lina, ten ze tří čtvrtin obsadili a 
obdivovali majestátnost Bořně.
Ve výstavních kruzích mohli ná-
vštěvníci vidět i plemena, která 
běžně na výstavách nepotkají. 
Výstava byla jiná a výjimečná 
díky zastoupení asociace WKU, 
jejímž členem pro Česko je prá-
vě Moravia dog club. Ta právě 
povoluje těmto psům účastnit 
se výstav. Bylo možné potkat 
například plemena American 
Bully, Pitbull Pocket, American 
Hairlessn Terrier a v neposled-

né nájezdy. Třetí místo obsadili 
hokejisté HC Krokodýl z Mostu.
Zázemí pro hokejisty bylo při-
praveno po celý den v areálu 
bývalého bílinského pivovaru. 
Toto celodenní útočiště pro ho-
kejové borce se večer proměni-
lo v open air koncert na nádvoří 
pivovaru.
Tento prostor nabídl neokou-
kané kulisy a kupodivu dobrou 
akustiku. Výběr místa pro kon-
cert nabídl divákům prostředí 
dýchající silně historií Bíliny.
Za organizátory a dle reakcí di-
váku to byla dobrá volba.
A kdo že nám to na benefič-
ním večeru vlastně hrál? Volba 
padla na bílinskou kapelu Exit a 
spolupořádající Wanastovi vjecy 
revival. Celým večerem prová-

ní řadě vícebarevný pudl, který 
získal titul Best of Champion 1 
prvního výstavního dne.
Důkazem, že kynologie je koníč-
kem celé rodiny, bylo soutěžní 
vystavení svého psa s názvem 
Dítě a pes. Děti měly nejen své-
ho domácího mazlíčka vystavit, 
ale posuzovateli
představit plemeno a jeho vyu-
žití. Srdce poroty si získala pě-
tiletá slečna s králičím jezevčí-
kem, odnesla si obří kokardu a 
titul Best of junior hendling 1.
Nedělní výstavní den Meziná-
rodní výstavy psů Bílina 2021 
zahájila starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová se svým 
mopsem Mannym, který se vý-
stavy zúčastnil. Předvedl se v 
celé své kráse. Získal si srdce 
polské posuzovatelky, nakonec 
bojoval o titul Best of Champion 
a získal třetí místo.
Velkou radost z nedělní výsta-
vy zajistil spolku Psí škola Bílina 

zel Aleš Lehký, moderátor Sní-
daně s Novou a bývalý člen sku-
piny Lunetic. Své role se zhostil 
na jedničku.
Během večera před předáním 
finančního daru proběhla auk-
ce podepsané hokejky Viktora 
Hübla – hrající legendy Litvínov-
ského hokeje. Viktorovo „klacek“ 
se v dražbě vyšplhal na krásnou 
částku 5 500 korun. Osobně 
se akce nemohl zúčastnit, ale i 
podpory na dálku si velice ce-
níme.
Na místo dorazila jiná legenda 
českého sportu. Osobně akci 
podpořil Robert Reichel, olym-
pijský vítěz z Nagana a trojná-
sobný mistr světa. Robert po 
turnaji přišel osobně pozdravit 
děti do hokejových kabin na 

pes Reno, který je se svým pá-
níčkem členem spolku. Oba si 
získali podporu všech vystavo-
vatelů, ale především jednoho 
z hlavních posuzovatelů. Získali 
nedělní titul Best of Champion 1, 
tedy ta největší kokarda zůstala 
doma.
Po oba dny slunečného vysta-
vování psů bylo majitelům a 
chovatelům k dispozici velmi 
chutné občerstvení a možnost 
doplnění tekutin. Celkový cate-
ring zaštítilo Divadlo v pytli.
Velké díky patří všem dobrovol-
níkům, kteří si našli ve volném 
čase chvilku na veškeré úpravy 
na Psišti, aby bylo vše tak, jak má 
být, aby bylo pro oko návštěvní-
ka vše dokonalé a krásné, což 
se opravdu povedlo - již nyní 
jsme vystavovateli oslovováni s 
prosbou o další ročník. Tak snad 
se všichni uvidíme příští rok na 
Mezinárodní výstavě psů Bílina 
2022.                          Renata Vítová

zimním stadionu, kteří se chys-
taly na přípravné zápasy mezi 
HC Draci Bílina a Chomutovský-
mi Piráty po skončení B.B. cupu. 
Děti byly z přítomnosti takové 
osobnosti velice nadšené a mile 
překvapené. Sám Robert byl 
během své přítomnosti v neu-
stálém obležení fanoušků.
Do aukce přispěl velice raritním 
kouskem, podepsanou hokej-
kou s kterou hrával během an-
gažmá v Torontu Maple Leafs 
v NHL a čepicí s autogramem 
včetně podpisů Jirky Šlégra, 
Martina Ručinského. Hokej-
ka přispěla do celkového daru 
částkou 7 500 korun a čepice 
5 000 korun. Velké poděkování 
patří tenisovému oddílu vede-
ném Lucií Lugasovou a ve stejný 
den probíhajícímu tenisovému 
turnaji organizovaném Jindrou 
Divíškem. Jejich příspěvek činil 
11 000 respektive 3 000 korun 
na podporu Matyáše.
Celková částka byla podpořena 
jak ze strany partnerů projektu, 
diváků jenž mohli vkládat do 
kasičky dobrovolné příspěvky, 
samotnou aukcí, vstupným na 
večerní koncert, tak i vystoupe-
ním bez nároku na honorář spo-
lupořádajících Wanastovek. Vel-
ké poděkování také patří městu 
Bílina.

František Weigl

V Bílině se konala první mezinárodní výstava psů

Bílinský Březňák cup podpořil Matyáše 
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INZERCE

rEaLiTNÍ POraDENSTVÍ

Byty v osobním vlastnictví se 
prodávají za cenu vyšší až o jed-
notky či dokonce desítky pro-
cent oproti družstevním bytům. 
Vždy využijte úschovu. Kupní 
cena by měla být vyplacena z 
úschovy až poté, co smlouva 
vejde v platnost, tedy má právní 
účinky. To není okamžik podpi-
su, jak si lidé často mylně myslí. 
Je to den, kdy se změní údaje v 
katastru nemovitostí, kde zápis 

trvá dle zákona minimálně 20 
dní (zákonná lhůta je 30 dní). 
Přesto se vyplatí úschovu ne-
vynechávat. V případě problé-
mu může prostředky určené na 
kupní cenu zachránit.
Byt v osobním vlastnictví mů-
žete financovat jak hypotečním 
úvěrem, tak úvěrem ze staveb-
ního spoření. Výhodou je mož-
nost zastavit byt bance a díky 
tomu získat více peněz.

Bytem můžete ručit i pro pří-
pad, že si chcete půjčit pení-
ze např. na podnikání nebo na 
koupi jiné nemovitosti.
Pokud chcete koupit byt na in-
vestici, abyste ho pronajímali, 
můžete ho odepisovat a sni-
žovat si tak daňový základ pro 
daň z příjmu, což u družstevní-
ho bytu nelze. 

Pavel Šmíd
RE/MAX Synergy

Rozdíl mezi bytem v družstevním a osobním vlastnictví II

OSOBNÍ VLASTNICTVÍ
• koupit bytovou jednotku může fyzická i právnická osoba, cizinec
• byt můžete dále pronajímat bez souhlasu ostatních vlastníků
• byt můžete zastavit bance pro případ hypotéky nebo jiného úvěru
• převod vlastnictví bytové jednotky trvá minimálně 20 dní (zákonná lhůta 30 dní)
β• bytová jednotka dohledatelná v katastru nemovitostí a evidována na listu vlastnictví
• daňové záležitosti řeší každý vlastník bytu samostatně

DRUŽSTEVNÍ  VLASTNICTVÍ
β• koupit bytovou jednotku může pouze fyzická osoba 
β• byt můžete dále podnajímat pouze se souhlasem družstva
• byt nemůžete zastavit bance, hypotékou nelze financovat
β• převod družstevního podílu je v podstatě okamžitý
β• vlastnictví bytové jednotky není veřejně dohledatelné
β• daňové záležitosti řeší za člena družstvo
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NÁZOry raDNÍch

Zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí informaci o hospo-
daření města Bíliny za I. polo-
letí roku 2021, kdy město mělo 
příjmy 198,7 milionů Kč (51,7 % 
rozpočtu na rok 2021) a výdaje 
163,9 milionů Kč (37,18 % roz-
počtu na rok 2021).

Zastupitelstvo města schvá-
lilo kupní smlouvu na výkup 
pozemků z majetku rodiny 
Lobkowiczů. Jedná se zejména 
o pozemky v Bezovce, na Ky-
selce, v Pohádkovém lese a za 
autokempem.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo darovací smlouvu se Se-
veročeskými doly, a. s., na 
poskytnutí finančního daru ve 
výši 1.750.000 Kč na zlepše-
ní technické infrastruktury a 
revitalizaci majetku ve správě 
města.

Zastupitelstvo města schváli-
lo Memorandum o spolupráci v 
oblasti centra environmentální 
výchovy v areálu Radovesic-
ké výsypky mezi městem Bíli-
na, Severočeskými doly, a. s., 
Chomutov, Základní školou Za 
Chlumem, Českým rybářským 
svazem, z. s., Bílina, Bílinskou 
přírodovědnou společností, z. 
s., Domem dětí a mládeže Bíli-
na, MS Bořeň Bílina, z. s., a Klu-
bem rybolovné techniky Bílina, 
z. s., kdy účelem memoranda 
je zejména osvěta v oblasti 
environmentální výchovy dětí 
a mládeže, spolupráce při vy-
tváření jednotlivých segmentů 
Radovesické výsypky, ochra-
na přírody a krajiny a realizace 
projektů v dalších oblastech.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí informaci o pověření 
odboru nemovitostí a investic 

Vzhledem k nepravdivým in-
formacím, které byly zveřej-
něny na sociálních sítích a byly 
některými aktivisty z nezisko-
vých organizací prezentovány 
na Teplickém Předměstí, dovo-
luji si podat informaci k požáru 
v chodbě domu M. Švabinské-
ho 665.   
Ve středu 15. září zachvátil 
v brzkých ranních hodinách 
chodbu domu v ulici M. Šva-
binského 665 požár. Na místo 
se, kromě záchranných složek, 
dostavili také členové krizové-
ho štábu města, aby okamžitě 

řešily pomoc postiženým ro-
dinám. Ačkoli je dům v sou-
kromém vlastnictví, poskytlo 
město Bílina okamžitou pomoc 
ve formě náhradního ubytová-
ní, toho využily dvě osoby. 
Vzhledem k tomu, že požár 
nezasáhl žádnou z bytových 
jednotek, mohli se ostatní ná-
jemníci vrátit zpět do svých 
bytů. Jednotlivým osobám a 
rodinám byla nabídnuta po-
moc odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví, bylo jim poskyt-
nuto ošacení a potravinová po-
moc či podpora s žádostmi na 

úřad práce. Na místo pravidel-
ně dochází terénní pracovník, 
který nabízí výpomoc obyvate-
lům celého domu. Jeho služeb 
však doposud nikdo nevyužil. 
V případě zájmu mohou oby-
vatelé domu, kteří aktuálně 
řeší svou bytovou situaci, požá-
dat o přidělení bytu v majetku 
města. Při splnění všech pod-
mínek, zejména bezdlužnosti 
vůči městu, budou zařazeni do 
bytového pořadníku. Přidělení 
bytu je pak závislé na uvolně-
ní bytové jednotky předchozím 
nájemníkem, neboť v současné 

době jsou všechny byty města 
plně obsazené.
Město Bílina poskytlo všem 
obyvatelům, kterých se požár 
chodby v domě v ulici M. Šva-
binského 665 přímo dotýkal, 
maximální součinnost a po-
moc, a to i nad rámec svých 
zákonných povinností. Město 
Bílina tímto děkuje všem, kteří 
se na poskytování této pomoci 
podílejí.

Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Rada města rozhodla vypsat 
veřejnou zakázku na služby s 
názvem „Revitalizace lázeň-
ského parku Kyselka“ jako 
nadlimitní veřejnou zakázku 
zadávanou v otevřeném říze-
ní. Projekt je spolufinancován 
z Operačního programu Ži-
votního prostředí. Předmětem 
zakázky bude revitalizace ze-
leně v lázeňském parku, úpra-
va cest, osazení laviček a od-
padkových košů, vybudování 
broukovišť a budek pro drobné 
ptactvo.

Rada města souhlasila s podá-
ním žádosti o dotaci prostřed-
nictvím výzvy č. 82 Operační-

ho programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání na projekt zaměře-
ný na tvorbu Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání ORP 
Bílina III s tím, že žádost o dota-
ci podá a realizátorem projektu 
bude společnost SERVISO, o. 
p. s. Projektu se zúčastní ma-
teřské školy, základní školy a 
základní umělecká škola, které 
zřizuje město Bílina. Cílem je 
podporovat společné pláno-
vání a sdílení aktivit vedoucí ke 
zlepšení kvality vzdělávání.

Rada města schválila smlou-
vu o využití obecného systé-
mu odpadového hospodářství 
a zajištění zpětného odběru 

přípravou zadání veřejné za-
kázky formou architektonické 
soutěže na akci „Architekto-
nická studie – plavecká hala 
objekt A a termální koupaliště, 
Bílina“, v rozsahu – demolice 
stávajícího objektu plavecké 
haly, výstavba nové plavecké 
haly a úprava prostoru termál-
ního koupaliště a zajištění ce-
lého procesu soutěže o návrh 
organizátorem architektonic-
kých soutěží.

Zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí plnění usnesení 
zastupitelstva města č. 117 z 
05.05.2021, kterým bylo radě 
města uloženo zajistit realiza-
ci opatření k eliminaci hluku 
ze sportovního hřiště v ulici 
Čapkova a zprávu o jejich rea-
lizaci předkládat pravidelně do 
zastupitelstva města. Během 
letních měsíců došlo k umístě-

ní provozních řádů na hřiště a 
veřejné prostranství. Městská 
policie a asistenti prevence 
kriminality provádějí v této lo-
kalitě pravidelné kontroly. Do 
31.10. by mělo být realizováno 
odhlučnění povrchu sportovní 
arény, montáž vstupní uzamy-
katelné branky a pilotně ově-
řena možnost vysypání dutých 
částí trubek. Odborem nemo-
vitostí a investic bude do kon-
ce října připraveno zadávací 
řízení na vybudování sítě nad 
okrajovými částmi hřiště v blíz-
kosti bytového domu.

elektrozařízení se společnos-
tí Elektrowin, s. r. o., s tím, že 
povinnost zpětného odběru 
elektrozařízení na území měs-
ta budou zajišťovat Městské 
technické služby Bílina.

Rada města rozhodla zveřej-
nit výzvu k podání nabídek na 
veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce na akci 
„Oprava ploché střechy objek-
tu Žižkovo údolí 276/6, Bílina“.

Rada města schválila odstra-
nění lavičky mezi domy č. p. 
838 a č. p. 839 v ul. Čapkova, 
na základě požadavků občanů.

Rada města schválila přijetí 
daru od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s., pro Zá-
kladní školu Bílina Za Chlu-
mem, na projekt „Obědy pro 
děti” pro 5 žáků na školní rok 
2021/2022 v celkové výši 
23.100 Kč.

Rada města schválila podání 
žádosti o dar od společnos-
ti ČEZ, a. s., na nové vybavení 
pro Pečovatelskou službu Bí-
lina pro potřeby zkvalitnění a 
rozšíření služeb pečovatelské 
služby Bílina.

Tisková zpráva po zasedání zastupitelstva města, které se konalo 15. září 2021

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se konalo 29. září 2021

Podrobnosti 
jsou k dispozici 

na www.bilina.cz.

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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RŮZNÉ

VZPOMÍNka

bLahOPřÁNÍ

PODĚkOVÁNÍ

PřÍrODa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM OkOLÍ, ZNOVUOžÍVajÍcÍ i MiZEjÍcÍ

VYKLÍZENÍ 
DOMŮ, BYTŮ, CHAT 

TELEFON:
601 521 459

Dne 5. října 2021 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná ka-
marádka

Vlastička Edelmannová 
S velkou láskou vzpomínají Jaruš a její manžel. Haasovi z Bíliny

Stále vzpomínáme na naši milovanou manželku, maminku a babičku

Věru Kadlecovou
Manžel Jiří, děti a příbuzní.

Dne 1. října uplynuly 2 roky, kdy mne opustil můj druh

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

Dne 5. října tomu bude 20 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr 
a strýc

Karel Růžička
Vzpomeňte, prosím, na něj s námi.
Rodiče Lenka a Karel, sestra Lenka a neteř Barbora s rodinou.

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

Dne 28. října uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, 
tatínek a děda

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

Vzpomínka

Dne 16. řijna uplynulo již 7 let, co mezi námi není pan

Jan Vrška
S láskou vzpomínají manželka Jana, dcera Michaela, syn Jan, vnoučata Mar-
kéta a Jaroslav.

Významné životní jubileum 85 let oslavila v září paní 

Anna Švejnohová
Popřát jí mnoho štěstí a zdraví do dalších let byla i starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Dne 27. října oslaví 80. narozeniny pan

František Vlasák
Mnoho štěstí a zdraví do dalších let přejí syn Venda s rodinou, dcera Marta s rodinou, vnoučata  
a pravnoučata. 
Děkuji ti za vše, co jsi pro mě v životě udělal. Stáňa.

iNZErcE

Mateřská škola Aléská děkuje firmě EKODENDRA, s.r.o. Chotějovice  
za ochotu a spolupráci při sběru levandule.

Radana Šebková

Dny se výrazně krátí a říjnové počasí k dlouhým vycházkám moc 
neláká. Po opadaném  krásně zbarveném listí stromů nemilosrdně 
šlapeme na cestách a zima se ohlašuje jinovatkou a ledovou krajkou 
na holých větvích a keřích. Na Kyselku ale zavítáme, vezměte s se-
bou trošku semínek slunečnic pro sýkorky a hlavně se rozhlédněte 
kolem sebe, co se děje kolem nás v přírodě.
Ještě na jaře se u Inhalatoria hrdě vypínaly krásné jehličnany s roz-
košnými maličkými šištičkami, skupinka vzrostlých stromů patřila 
dlouhá léta neodmyslitelně do lázeňského parku.
Je možné, že mnoho z vás si pod elegantními stromy sebralo na 
zemi pár šištiček do kapsy s myšlenkou, že až bude předvánoční 
čas, dozdobí si s nimi adventní věnec nebo jen tak mini šišky položí 
na misku a potěší se jejich krásou.
Jedná se o jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), dlouhověkou 
dřevinu, dožívající se až 600 let. Patří do čeledi borovicovitých. Pů-
vodem je tento okrasný strom ze Severní Ameriky, v Evropě se vy-
sazuje již někdy od roku 1750. Takže kus historie zmiňované stromy 
pamatovaly.
Už nepamatují. 
Prapodivné počasí posledních let nám jedlovce zlikvidovalo.Celá 
skupinka asi šesti stromů nevydržela rozmary počasí a během let-
ních deštivých dnů jsme hrdé stromy mohli vidět popadané na zemi. 
Poslední dva jedlovce v Bílině najdete v zatáčce u stáčírny pod Rů-
žovým paloučkem.
Kdysi před mnoha lety skupinka těchto jehličnanů rostla i v zámec-
kém parku.Hlavně  pamětníci si vybaví doby, kdy byl pro veřejnost 
přístupný zámek i celý zámecký park a k sadům na Rádiši vedla 
upravená cesta. Přímo u cesty na kraji louky skupina jedlovců kdysi 
rostla také.

Jitka Brejníková

Děkuji všem sestřičkám z LDN, oddělení C, Hornické nemocnice s 
poliklinikou v Bílině za jejich obětavou a mnohdy nelehkou práci. 
Jsou velmi hodné a milé jak na pacienty, tak i na jejich rodiny. 

Alena Luňáková
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bÍLiNSkÁ VOLEjbaLOVÁ Liga SPOrTOVNĚ STřELEcký kLUb 0715 bÍLiNa

SOkOL bÍLiNa

bMX bÍLiNa

V sobotu 11. září 2021 byl Tyršák 
odemčen volejbalovým přízniv-
cům už časného rána. Konala se 
zde Bílinská volejbalová liga pod 
záštitou starostky města Bílina. 
Bylo třeba nachystat pípu pro 
pivo i švestkovou limonádu, vy-
věsit bannery, napnout sítě, vy-
věsit rozpis zápasů, ohřát gulášo-
vou polévku, připravit párky, a 
nakrájet slaný štrůdl, který peče 
Pája Aubrechtová dlouho do noci  
a je to pochoutka, na kterou se 
všichni těší.
Úsměvy příchozích začaly po 
osmé hodině střídat obavy o po-
časí, radary na serverech s před-
pověďmi se tentokrát nespletly. 
Kolem půl deváté se spustil vy-
trvalý intenzivní déšť, díky které-
mu se staly oba kurty prakticky 
nehratelné. Hlavní organizátor-
ky to však nevzdaly a po krátké 
úvodní řeči byla BVL rozehrána 
premiérově v hale, jiná možnost 
nebyla. Když déšť kolem desáté 
ustal. Hráči, především ti domácí, 
se ujali veškerého volného náčiní 
a započali se vysušovací práce. 
Rozcvička to byla kvalitní, pře-
devším návoz antuky nebo vy-
metání vody z umělého povrchu. 
Společnými silami se zadařilo a 
tak mohly začít zápasy i venku. 
A boj o putovní pohár v podobě 
velké píšťalky z 3D tiskárny zuřil 
na všech frontách. A to doslova, 
protože manšafty (kromě domá-
cího WC SRPŠ) se sjely z Teplic, 
Mostu, Ústí nad Labem, ale i Pra-
hy a Karlových Varů. Ačkoli si dle 
propozic měli hráči pískat sami, 
tak prázdnému empajru neodo-
lal Petr Stolař ani Bohumír Mráz.
Hrálo se podle rozlosování ve 
dvou skupinách. Z každé skupiny 
postoupily první dva týmy do se-
mifinále, kde se střetly křížem. Ve 
skupinách se hrálo na dva sety 
do 25 bodů s tím, že dvoubodový 

Po dlouhé koronavirové pauze 
se opět rozjíždějí střelecké sou-
těže a bílinští střelci SSK 0715 
v královské disciplíně Lp60 (li-

V Jihlavě se konalo 17. Otevřené 
mistrovství ČR dorostenců, ju-
niorů a Masters v benchpresu. 
Zdeněk Ponocný ze Sokola Bí-
lina obsadil 1. místo v kategorii 
M1 do 105 kg a výkonem 205 kg.
Ve Staňkově se dále konalo 5. 
Mistrovství Čech dorostenců a 
juniorů v klasickém silovém troj-
boji (RAW). TanNam Majerský ze 
Sokola Bílina obsadil 1. místo v 
juniorech ve váhové kategorii 
do 59 kg. Děkuji za reprezentaci 
oddílu. 

Zdeněk Ponocný

V Pardubicích se uskutečnilo 
mistrovství ČR v bikrosu. V ka-
tegorii dvanáctiletých chlapců 
potvrdil svou dominanci bílin-
ský Vojtěch Bečka, který jako 
vedoucí jezdec Českého poháru 
nastupoval do závodu v pozici 

bovolná pistole 60 ran na 50 
metrů) jsou připraveni. V nedě-
li 8. srpna vystřílel 3. misto Jiří 
Filipovský na Memoriálu Kpt. 
Jaroše v Lenešicích nástřelem 
506 bodů. V neděli 22. srpna 
zase Pavel Hubáček výborným 
nástřel 520 bodů získal 2. místo 
v Krajském přeboru Ústeckého 
kraje v Boleticích. 
Nejčerstvější úspěch zazname-
nal 12. září třetí libovolkář Milan 
Zábranský, který na Pražském 
střeleckém festivalu na střelnici 
v Sedleci vystřílel druhé místo 
nadějným výsledkem 512 bodů. 
Bodoval rovněž i Filipovský na 
třetím místě. 
Krátká sezóna venkovních sou-
těží se sice blíží ke konci, ale na 
obzoru je sezóna vzduchovko-
vých závodů na vnitřních střel-
nicích. I tam by rádi tito střelci, 
jak se říká “urvali nějaké podi-
um“. Držme jim palce.

Milan Zábranský

největšího favorita. Z rozřazova-
cích jízd s přehledem postoupil 
do semifinále, které vyhrál a fi-
nálovou jízdu ovládl stylem start 
– cíl.
Bílina si ze závodu přivezla ještě 
krásné čtvrté místo v kategorii 
B9, a to zásluhou Tomáše Loh-
se, který o bronzovou příčku 
přišel v samém závěru závodu, 
a páté místo v kategorii B7 díky 
Michaelu Feistnerovi.
Během října čekají bikrosaře 
dva závěrečné závody Českého 
poháru v Praze – Bohnicích a 
Velká cena města Bíliny.

Kolektiv BMX Bílina

rozdíl nebyl třeba. Za vítězství 2:0 
byly 3 body, za remízu 1:1 bodík 
a kdo prohrál zápas 0:2 nemohl 
si bodový zisk zapsat žádný. V 
případě shody bodů rozhodo-
val poměr míčů v zápasech. Do 
dalších bojů nepostoupily tea-
my: AUT!, Opeřenci, Kaliči a přes 
nejpočetnější fanouškovskou 
základnu ani domácí WC SRPŠ.
Nepřízeň počasí způsobila opě-
tovné částečné hraní v kryté 
hale. Na finálové zápasy pořa-
datelé na přání hráčů uvedly do 
provozu už jen centrální antu-
kový kurt. A teď už se hrálo na 
dva vítězné sety o 25 bodech s 
nutným alespoň dvoubodovým 
rozdílem. O třetí místo hráli -Áci 
proti Pamětníkům a pískal Petr 
Aubrecht. Áci nakonec nemuse-
li být ze čtvrtého místa smutní, 
protože za bramborovou příčku 
dostali pytel brambor od Bedyn-
kov.cz. Pamětníci se mohli rado-
vat z bronzových medailí.
Závěrečný finálový zápas byl 
stejně jako loni mezi týmy Kozel 
a Kachní vemena z ryby. Diváci 
mohli vidět nespočet krásných 
akcí na síti i v poli. Útok se střídal 
s obranou. Zatímco team KOZEL 
chtěl zvrátit loňskou porážku, tak 
hráči z teamu Kachních vemen z 
ryby dělali vše možné, aby loň-
ské vítězství obhájili. Na empajr 
usedla Evča Juščáková, jedna 
z hlavních pořadatelek, která je 
čerstvou rozhodčí III. třídy.  A jak 
to dopadlo? Píšťalka zůstává do 
roku 2022 u týmu Kachní veme-
na z ryby.           Pavla Aubrechtová

Konečné pořadí:
1. Kachní vemena z ryby
2. Kozel
3. Pamětníci
4. Áci
5. - 6. WC SRPŠ a Kaliči
7. - 8. AUT! a Opeřenci

Prvenství ve volejbalové 
lize obhájil loňský vítěz

Bílinští střelci opět bodovali

Zlaté medaile mířily do Bíliny

BMX Bílina má mistra republiky

sPORT 
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O POhÁr řEDiTELE SEVErOČESkých DOLů

ak bÍLiNa

Děti od čtyř do osmi let, kteří mají 
zájem hrát hokej, se mohou při-
hlásit do klubu HC Draci Bílina 
děti a mládež. Nábor se týká jak 
chlapců, tak děvčat v uvedeném 
věku, pokud by měl zájem starší 
sportovec, musí se domluvit indi-
viduálně.
Tréninky těch nejmenších dětí 
jsou vedené formou hry. “Děti 
bruslí s hrazdičkami a hrají si u 
toho. Například sbírají balónky a 
házejí je do koše, hrají na babu 
a podobně. Vše je hlavně musí 
bavit, a to náš trenér Miroslav Si-
chrovský umí velice dobře. Děti 
tréninky s ním milují,” uvedl člen 
výboru klubu Draci Bílina Anto-
nín Majer. 
Děti se postupně učí bruslit, když 
získají základy, probíhají tréninky 
s hokejkou a učí se ovládat puk. 
“Každý má v tomto ohledu vlast-
ní tempo, nikoho do ničeho ne-
nutíme, netlačíme, vždy respek-
tujeme schopnosti jednotlivce,” 

Koncem srpna se konal 23. ročník 
závodů O pohár ředitele Severo-
českých dolů ve střelbě velko-
rážních krátkých zbraní, kterého 
se zúčastnilo dvacet soutěžících.
V jednotlivcích na prvních třech 
místech střelci nastříleli shodně 
195 bodů, proto hlavní rozhodčí 
nařídil rozstřel 5 ran. Po rozstře-
lu se na 1. místě umístil Václav 
Šimek - 49 bodů, na 2. místě Pa-
vel Šimek - 49 bodů, ale s větším 

V srpnu se na bílinském stadi-
onu konala Bílinská půlka, ten-
tokrát její 49. ročník. Nechyběla 
velká jména, hezké a napínavé 
souboje a stejně jako každý rok, 
nechyběla paní starostka Zuzana 
Schwarz Bařtipánová, která opět 
ocenila ty nejlepší.
Těmi byli bezesporu čeští repre-
zentanti Lukáš Hodboď a Jan 
Friš. Oba jsou tréninkoví partneři 
odchovance bílinské atletiky Ha-
kima Saleha, který dnes obléká 
dres pražské Dukly. Hlavní závod, 
běh na 800m, ovládl Friš před 
Hodboděm, který závod rozbíhal. 
Třetí skončil Saleh před dalším 
kvalitním závodníkem Lukášem 
Symerským (SSK Vítkovice).
Závod žen na 800 m ovládla 
čtyřnásobná medailistka z MČR 
Lenka Čechová (Atletika Stará 
Boleslav) před Ivetou Raškovou 
(USK Praha) a Petrou Helebran-
tovou (ASK ELNA Počerady). 
Domácí běžkyně věkem teprve 

upozornil člen výboru František 
Weigl.
Noví členové nemusejí splňovat 
žádné předpoklady, důležitý je 
pouze zájem o sport. Více po-
vinností však čeká rodiče a je za-
potřebí, aby si předem důkladně 
rozmysleli, zda budou mít dosta-
tek času pravidelně přivádět své 
děti na trénink a vyzvedávat je. 
“Hokej u malých dětí není o pe-
nězích, ale právě o ochotě a času 
rodičů. Zápisné se hradí až po 

rozptylem, na 3. místě Jiří Šretr 
- 44 bodů. Nejlepším střelcem 
Severočeských dolů se stal Vít 
Sládek s nástřelem 185 bodů.
Nejlepší žena byla Stanislava 
Marešová s nástřelem 191 bodů.
Nejmladší účastník byl Pavel 
Šimek.
Cenu útěchy si vybojoval Jaro-
slav Zdvořák.

Petr Maurer

dorostenka Linh Thao Dang 
skončila ve velmi kvalitně obsa-
zeném závodě na sedmém mís-
tě, když suverénně vyhrála svůj 
druhý běh.
Žákovský závod na 800 m vy-
hrál David Pavlas (USK PROVOD 
Ústí n/L.), před Martinem Baxou 
(TJ VTŽ Chomutov). Na třetím 
místě skončil domácí závodník 
Adam Bažant v novém osobním 
rekordu.

Třetí skončila také domácí žáky-
ně Klára Červenková za Natálií 
Mikulkovou z Mostu a vítězkou 
Veronikou Karfíkovou z Počerad.
Nedílnou součástí Bílinské půl-
ky je sprinterský souboj, tedy 
kombinace běhu na 60 m, 100 
m a 200m. U domácích atletů 
byla znát únava z proběhlého 
soustředění. Kamila Frontzová a 
Antonín Janetka skončili shod-
ně na čtvrtém místě, když závod 

žen ovládla Marie Nováková z 
Počerad a závod mužů účastník 
ME do 20 let Armin Ntemo (USK 
PROVOD Ústí n/L.).
V žákovském trojboji skončil na 
druhém místě domácí sprinter 
David Bárdoš, když překonal klu-
bový rekord z roku 1998.
Význam důležitého závodu byl 
podtržen klubovou mládeží, kte-
rá si v předprogramu otestova-
la připravenost a výkonnost na 
druhou část sezóny, kde ji čekají 
důležité závody.
Děkujeme městu Bílina za pod-
poru, díky které jsme mohli 
uspořádat kvalitní závody a oce-
nit ty nejlepší, včetně bílinské 
mládeže, a všichni se těšíme na 
příští jubilejní padesátý ročník, 
kde opět nebudou chybět vel-
ká jména, která nám již přislíbila 
účast.

Jiří Nechvátal

třech měsících, veškerou výstroj 
dětem půjčíme. Chceme ale, aby 
děti chodily na tréninky pravi-
delně. Rodičům ale chceme vyjít 
vstříc zprovozněním nové klu-
bovny, ve které bude dítě moci 
trávit čas před nebo po tréninku, 
když rodiče nebudou stíhat na 
čas,” doplnil Antonín Majer.
Nové vedení mládežnického 
hokejového klubu, které bylo 
zvoleno v červnu letošního roku, 
chce klub malých bílinských 

Draků opět pozvednout a zmo-
dernizovat. Kromě úpravy na 
stadionu samotném se rozvíjí  
i spolupráce s SK Draci Bílina - 
dospělým A týmem, jehož tré-
ninků se mohou nadějní junioři 
příležitostně zúčastnit. Klub nyní 
také rozvíjí spolupráci s klubem 
Piráti Chomutov, který se již stal 
partnerským klubem bílinských 
malých Draků, a bude pomáhat 
s marketingem, spolupracovat 
na individuálních kempech pro 
jednotlivce, na soustředění a v 
dalších oblastech. Vedení klu-
bu HC Draci Bílina děti a mládež 
také postavilo od letošní sezóny 
B tým na podporu rozvoje junior-
ských hráčů, kteří mají možnost 
osahat si dospělý hokej v nere-
gistrované hokejové lize s účastí 
bývalých bílinských odchovan-
ců, kteří doplňují mužstvo. 

Více informací je k dispozici na 
www.hokejbilina.cz.

Draci Bílina nabírají nové děti do hokejového klubu

Střelci mají za sebou letošní pohár

Elitní běžci byli opět ozdobou Bílinské půlky
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Sk hc Draci bÍLiNa

fk bÍLiNa

SK HC Draci Bílina zahájili v so-
botu 18. září na domácím ledě 
utkáním s týmem TJ HC Jablo-
nec n/N již jedenáctou druho-
ligovou sezónu v našem městě. 
Poprvé jste mohli přijít fandit na-
šim borcům 10. září 2011, shodou 
okolností taktéž proti hráčům  
z Jablonce. Utkání jsme tenkrát 
prohráli 3:4. 
Věříme, že letos bude vstup do 
soutěže o poznání úspěšnější. 
Postupně budeme mít možnost 
v Bílině, mimo již zmiňovaného 
Jablonce, přivítat hráče Děčí-
na, Mostu, Nové Paky, Hronova, 
Dvora Králové a Letňan. A že to 
nebudou lehká utkání, jsme měli 
možnost poznat již během srpna 
a září, kdy jsme sehráli přípravná 
utkání. Letošní sezóna je opět 
sestupová a tak nás nečeká nic 
lehkého. Věříme, že stejně jako 
v minulosti, kdy na rozdíl od Bí-
liny sestupovaly takové hokejové 
bašty jako třeba Letňany, Kláš-
terec n.O., Milevsko, či dokonce 
Sokolov, se nám podaří i letos 
druholigovou příslušnost uhájit  
a naopak postoupit do bojů play-
-off.
Tým se na novou sezónu po-
ctivě připravoval pod vedením 
hlavního trenéra Tomáše Ma-
reše, bývalého hráče Litvíno-

Fotbalová Bílina prožívá těžký 
start do podzimní části 1.A třídy. 
Koncem srpna sehrála vyrov-
naný duel v Černovicích a přes 
oslabený kádr sahala nejméně 
po bodu. Vedla od 37. minuty, 
kdy hrubou chybu domácího 
brankáře snadno potrestal Ilia-
zi. Bohužel o pár minut později 
naše obrana zaváhala po stan-
dardce na zadní tyči a domácí 
vyrovnali. Po zbytek zápasu se 
hrál v poli vyrovnaný duel. Naši 
hráči si vytvořili i vyložené šan-
ce, ale proměňování se vůbec 
nedaří. Největší šanci měl Ondo, 
ale z malého vápna trefil pouze 
brankáře. Zákonitě přišel trest v 
závěru zápasu. Bílinská obrana 
přestala hrát pro domnělý ofsajd 
domácích, rozhodčí však nepře-
rušili hru a v 87. minutě Biely zpe-
četil osud hostů 1:2. Škoda, remí-
za by utkání slušela.
Očekávané derby na Kyselce 
s Ledvicemi mělo i očekávaný 
průběh. Oba soupeři byli v prv-
ním poločase vyrovnaní a šance 
se rodily na obou stranách. Hos-
té dvakrát neproměnili vyložené 
příležitosti, v obou případech je 
vychytal vynikajícími zákroky 
brankář Kovačka. Domácím se 
dařilo více a díky pohotovému 

va, kde hrával v jednom útoku  
i s legendárním Ivanem Hlin-
kou. Jako trenér k nám přišel 
před loňskou neúplnou sezónou  
z prvoligového Ústí nad Labem.  
V hráčském kádru se letos mů-
žete těšit, mimo stálic jako je 
kapitán Tomáš Urban, Jakub 

zakončení dvakrát překonali M. 
Kuklu v brance hostů. Dvougó-
lové vedení v první půli bylo na-
dějné, ale diváci se shodovali, že 
rozhodnuto zdaleka není. Hosté 
v druhém poločase doufali ve 
zvrat, který však pokazilo vylou-
čení jejich střelce Koudelky už v 
50. minutě po druhé žluté kartě. 
Jiskřičku naděje vzkřísil gólem 
hlavou po rohu v 60. minutě 
výborný Mergl. To však bylo ze 
strany hostů všechno. V osla-
bení těžkly nohy a Bílina ovládla 
hru. Velmi dobrý výkon podali 
Tirb, neúnavný Bečvařík, bojoval 
Pavlíček, Katrenič i další.
Jak padaly góly? V 19. minutě za-
hrál roh na vápno Bečvařík, vol-
ný Iliasi tvrdě vystřelil a vyražený 
míč snadno vrátil do sítě Zavadil 
– 1:0. Ve 33. minutě rychlý proti-
útok skončil u Tirba, který levou 
nohou z 20 metrů trefil přesně 
– 2:0. 63. minuta po faulu na Ti-
rba Katrenič bezpečně z penal-
ty – 3:1. 75. minuta – do otevřené 
obrany dostal pas Iliazi a bom-
bou o břevno - 4:1. Třešničkou na 
dortu byla poslední branka Bíliny, 
když si pohrál s obranou Junek a 
po dvou kličkách nádherně ob-
střelil brankáře. Po gólu se pak 
běžel podělit o radost s jásající-

Zdeněk, Petr Mašek, či odcho-
vanec bílinského hokeje Martin 
Kučera na zajímavé posily. Asi 
nejzářivější posilou bezespo-
ru je Vojtěch Kubinčák, bývalý 
extraligový hráč Litvínova, ale i 
Liberce, Sparty či Chomutova, 
který má na svém kontě více než 

mi žáčky, které v Bílině trénuje - 
krásný moment na konci zápasu. 
Na Lounsku sehrála Bílina další 
zápas 1.A třídy s Dobroměřice-
mi a smolně prohrála gólem po 
rohu v 79. minutě. Domácí měli 
převahu prvních 20 minut, jejich 
šance však obrana hostů s pře-
hledem odvracela. Potom se hra 
vyrovnala a Bílina si také vytvo-
řila šance, začala získávat střed 
pole, snažila se o rychlý přechod 
dopředu, ale držení míče v úto-
ku bylo slabinou. Až do konce 
zápasu se hrál vyrovnaný duel 
s minimem šancí. Výjimkou byla 
situace, kdy se k míči dostal de-
set metrů od branky volný Tůma, 
ale netrefil. Na hřišti chyběli na 
obou stranách bojovníci, kteří by 
neplodný fotbal rozhýbali, a tak 
se pomalu oba týmy smiřova-
ly s plichtou. Deset minut před 
koncem se nedohodli hostující 
obránci na odkopu, přišel roh a 
nechytatelná střela hlavou Jana 
Myšáka. Opět se vracíme bohu-
žel s prázdnou.
Tři čtvrtiny dalšího zápasu, ve 
kterém domácí přivítali tým Spo-
řic, probíhal v podobném scéná-
ři, jako několik předchozích duelů 
Bíliny. Po nervózním začátku se 
Bílina dostala do zápasu a postu-

800 extraligových utkání a 13 re-
prezentačních startů. Dále k nám 
přestoupil Dan Bartoš, bývalý ka-
pitán litvínovské juniorky, který 
také má i extraligové zkušenosti 
a navíc se v Bílině učinil první ho-
kejové krůčky. Z hráčů, kteří jsou 
s Bílinou či bílinským mládežnic-
kým hokejem nějak spjati jsou 
v kádru ještě Stanislav Kuchař, 
Kateřina Zechovská nebo Tomáš 
Druxa. A samozřejmě věříme, že 
se podaří v průběhu sezóny za-
pojit i nadějné Juniory.
V průběhu sezóny se budeme 
snažit průběžně vás informovat  
o termínech domácích utkání, 
která se uskuteční na Zimním 
stadionu a věříme, že si najdete 
cestu do hlediště na druholigový 
hokej. Svou návštěvou a fandě-
ním klukům pomůžete získávat 
tolik potřebné mistrovské body.
Sledovat nás v průběhu sezóny 
můžete na internetových strán-
kách www.dracibilina.cz či FB 
profilu www.facebook.com/
HCDRACI.                 Miroslav Kanis

Nejbližší domácí mistrovská
utkání:

20. října, 18 hodin - Bílina - Děčín
30. října, 17.30 hodin - Bílina - 
Dvůr Králové

pem času si vytvářela velké šan-
ce, ale vinou nepřesnosti v jejich 
řešení se stav neměnil a mnozí 
diváci a asi i lavička domácích 
se strachovali o dobrý výsledek, 
Naštěstí však několik faktorů roz-
hodlo o jasném vítězství Bíliny. 
Tůma měl snad šest šancí ze hry 
a dal všechny góly Bíliny. Dále 
pomohla rozhodnout i bojovnost 
Podaného, který odvážnými prů-
niky pro Tůmu vytvořil penaltu, 
z které Bílina vyrovnala v 17. mi-
nutě. Prohrávala totiž od 4. minu-
ty, kdy po zmatku v obraně daly 
Spořice laciný gól. Druhou šanci 
dal Podaný Ferymu v 75. minu-
tě. Tůma si postavil míč na váp-
no proti brance a neskutečnou 
bombou o břevno vymetl šibeni-
ci. K výhře pomohla i lehkomysl-
ná hra hostů v obraně, která pří-
mo vybízela k rychlým brejkům. 
Ty se dlouho nedařilo proměnit 
ani Tirbovi, Schüssmannovi, Jun-
kovi nebo Iljazimu. Až v úplném 
závěru, kdy se hostující obrana 
úplně rozpadla, přišly dva úniky 
Tůmy a bezpečné zakončení. Bí-
linská obrana působila kompakt-
ně, dobře zachytal i Chiriac. 

Bohumír Mráz

Hokejisté zvou fanoušky do hlediště

Podzim nebyl pro fotbalisty lehký



VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 13. října
VÁCLAV HAVEL
Výstava o životě prezidenta 
a ikony 20. století. Výstava se koná 
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.
Vernisáž výstavy ve středu 13. října 2021 
od 17 hodin.

MĚSTSKÉ DIVADLO
neděle 17. října, 15 hodin
ZLATOVLÁSKA
Klasická pohádka v nastudování 
mosteckého Divadla Rozmanitos-
tí. Těšit se můžete na Zlatovlásku, 
Jiříka a další postavy z pohádky.

pondělí 18. října, 10 hodin
LUCERNA S LÁSKOU, 
ALE BEZ SLITOVÁNÍ
Školní představení. Jedno z nejklasič-
tějších Jiráskových děl v nastudování 
Docela velkého divadlo v Litvínově.

sobota 23. října, 19 hodin
ZÁSKOK
Hra o nešťastné premiéře hry Vlas-
ta Divadla Járy Cimrmana.

POHÁDKOVÝ LES
středa 27. října, 15.30 hodin
HALLOWEENSKÁ CESTA 
POHÁDKOVÝM LESEM 
Strašidelná cesta plná soutěží a strašidel, 
zakončená sladkou odměnou pro statečné.

DIGITÁLNÍ KINO
čtvrtek 14. října, 18 hod., pátek 22. října, 
17 hod., sobota 16. října, 20 hod.
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ

pátek 15. října, 17 hodin
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

pátek 15. října, 20 hodin
KAREL

sobota 16. října, 17 hodin
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

21. října, 18 hodin, 22. října, 20 hodin, 
29. října, 17 hodin
DUNA

čtvrtek 28. října, 18 hodin
pátek 29. října, 20 hodin
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

sobota 30. října, 17 hodin
ZHOUBNÉ ZLO

sobota 30. října, 19.30 hodin
HALLOWEEN ZABÍJÍ

sobota 30. října, 22 hodin
PAROŽÍ

neděle 31. října, 15 hodin
ADDAMSOVA RODINA 2

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

do 31. října
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Vrácení zapůjčených knih 
a dokumentů po výpůjční lhůtě zdarma.

úterý 26. října, 16 hodin
STRAŠIDLA V KNIHOVNĚ
Zábavný strašidelný program pro děti.

GALERIE POD VĚŽÍ
do 29. října
STROMY ŽIVOTA
Výstava uživatelů sociálních služeb.

od 3. listopadu
TEPLICKO OČIMA STUDENTŮ
výstava fotografií

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
středa 10. listopadu, 16.30 hodin
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ K REKONSTRUK-
CI DOMU U ČERNÉHO KONĚ
Diskuse s autory studie na rekonstruk-
ci domu a s městskou architektkou 

ŽENY NEJEN V SEDU
sobota 23. října, 9 hodin
VÁNOČNÍ HVĚZDA NA STŮL
Šicí dílna v ulici Čapkova 859

sobota 6. listopadu, 9 hodin
MIKULÁŠSKÁ PUNČOCHA
Šicí dílna v ulici Čapkova 859

kULTUrNÍ SErViS


