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Poliklinika zajišťuje očkování
posilující dávkou
Přeočkování 3. dávkou je možné
pro osoby, které mají nejméně
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Knihovna půjčuje interaktivní
knihy pro nejmenší
Pro nejmenší čtenáře pořídila
knihovna nové interaktivní knihy
od společnosti Albi z edice
Kouzelné čtení.

Nový Pure Music Fest naváže na
letní bluesový festival
Vzhledem k situaci ohledně
pandemie, která neumožňuje
pořádat větší kulturní akce a
festivaly, se spolek Pure Music
rozhodl uspořádat menší klubový
festival.
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zahleděli jste se do
dálky díky fotografii na
titulní straně? Vězte,
že ještě lepší pohled
je naživo, z výšky radniční věže. Ta byla koncem října otevřena po
opravě ochozů, zhruba
po šesti letech ji tedy
znovu můžete navštívit a rozhlédnout se. Přes
zimu je k návštěvě zapotřebí domluvit se na
termínu v informačním centru, během sezóny budou prohlídky v pravidelných intervalech každý den kromě neděle.
Výstup na bílinskou věž je moc příjemný,
protože vás nečekají stovky schodů, ale jen
několik málo desítek ještě v samotné radnici, pak už je stoupání pozvolné po lávce
ve vnitřním obvodu věže. Cestou se můžete kochat fotografiemi i obrázky radnice
a dozvědět se něco o její historii. Nahoře jsou
moc pěkně vyrobené fotografie znázorňující
výhled z věže s cílovými body, které vidíte.
Pohled při otevření věže za slunného podzimního dne byl krásný, až ale trochu nasněží
a město zbělá, bude ještě lepší.
Kromě výletu do výšky vás také ráda pozvu
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na Mírovém náměstí, které se bude konat
27. listopadu.
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
pejsek k adopci

SPORT
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Draci jsou zaslouženě týmem
kola
V úvodním utkání nového ročníku
jsme přivítali Vlky z Jablonce. Do
utkání jsme vstoupili výborně, po
první třetině jsme vedli 4:1.
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Kendo soustředění se konalo
v Měděnci
Bílinský kendo oddíl SanDoMon
pořádal v říjnu oddílové
soustředění v Měděnci
v Krušných horách.

redakce bílinského zpravodaje
Šéfredaktorka:
Pavlína Nevrlá, tel.: 774 564 894

Milí čtenáři,

Zhotovitel:
Aa Group s. r. o. Most,
Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ 00 266 230
Sídlo:
Břežánská 50/4, Bílina 418 31
Příspěvky a náměty:
přijímáme vždy do 20. dne v měsíci
a vyhrazujeme si právo editora

Flek
Zřejmě kříženec českého strakatého psa.
Má příjemný temperament, umí hezky chodit na vodítku a je čistotný. Vhodný do rodiny, která uvítá kontaktního chytrého psa na
dlouhé výlety i válení na gauči. Flek není
úplně nadšený z cvičení, raději bude běhat po lese, má rád pochoutky a pozornost
člověka. Je psychicky vyrovnaný, sebevědomý, dobře se orientuje v terénu, údajně
měl občas tendence utíkat, když se nudil,
ale z útulku se zatím utéct nesnažil. Hledáme pro něj rodinu, kde mu nebude chybět
kontakt s lidmi.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Bílinský zpravodaj je do
schránek distribuován
zdarma
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ZPRAVODAJSTVÍ
Informační centrum Bílina

Rozhlédněte se po Bílině do dálky, radniční věž
je po rekonstrukci znovu přístupná veřejnosti
Radniční věž je po rekonstrukci
opět přístupná veřejnosti, v zimním období je však zapotřebí se
na prohlídku objednat. Návštěva
je možná od října do dubna od
pondělí do pátku po rezervaci
na telefonním čísle 775 601 264,

dále se budou prohlídky konat
od května do září od pondělí
do pátku vždy v 11 a 15 hodin,
v sobotu ve 13 hodin. Vstupné
je 20 korun na osobu a hradí se
v Informačním centru Bílina.
Na věž je možné vystoupat

v jedné výpravě v maximálním
počtu deseti osob, děti do 15
let mají návštěvu povolenou
pouze v přítomnosti dospělého.
Průměrná doba prohlídky je 30
minut. V případě nepříznivého
počasí, jako je silný vítr nebo

bouře, není návštěva možná.
Trasa na věž je vyzdobena výstavou o historii radnice, nahoře
jsou umístěné cedule s orientačními body vyhlídky.
(pn)

Tenisové kurty Kyselka

Na kurtech byla otevřena nafukovací hala
V říjnu byla zprovozněna přetlaková nafukovací hala na tenisových dvorcích. K dispozici
jsou tam dva tenisové kurty
s otevírací dobou od 9 do 21
hodin. Zájemci si mohou zajistit
rezervaci on-line na stránkách
www.mtsbilina.cz. Kurt je mož-

né také rezervovat telefonicky,
na číslech 417 820 577, 775 547
956, e-mailem na adrese tenis@mtsbilina.cz, nebo osobně
u správce tenisových dvorců.
(red)
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KRIMI
MP Bílina

Muž nechal auto uprostřed silnice a odešel
Do půlnoci chyběla slabá hodinka, když se
hlídka bílinských strážníků rozhodla udělat
před pauzou ještě jedno kontrolní kolečko v
rajonu.
Těžko můžeme analyzovat myšlenkové pochody řidiče, který klidně ponechal stát nezajištěné vozidlo uprostřed silnice, nicméně
tímto svým počinem přílišnou bystrost jaksi
neprokázal. Prostě nechat auto v noci uprostřed silnice, je přinejmenším nezodpovědné
a nic na tom nezmění ani zapnutá varovná
světla.
Strážníci se pro jistotu po řidiči poohlédli i v
širším okolí. Mohlo se mu například udělat

nevolno. Na záznamu kamer ale bylo zjištěno,
že vozidlo zastavilo uprostřed silnice a řidič z
místa odešel. Proč nezajel ke kraji vozovky,
kde by auto nepřekáželo, je zatím záhadou.
Pokud však hodlal tímto způsobem zaparkovat, tak se mu to ne zcela povedlo.
Vozidlo mělo propadlou technickou kontrolu,
bylo registrováno mimo Ústecký kraj, a řidič
nikde. Hlídce tedy nezbylo nic jiného, než
přivolat odtahovou službu, která tohoto „plechového sirotka“ přeparkovala sice způsobnějším, avšak pro řidiče poněkud finančně
nákladnějším způsobem.
(red)

MP Bílina

Odpad na ulici někdo uklidí, mysleli si nájemníci
Snad není člověka v Bílině, který by nevěděl o existenci sběrného dvoru. A přesto,
že strážníci opakovaně upozorňují na zákaz
odkládání objemného odpadu mimo vyhrazená místa, stále se najdou tací, kteří si vůbec nelámou hlavu s tím, kam odpad uloží a
prostě jej odnesou na ulici.
Jeden z posledních případů, který strážníci objasnili, se udál v prostoru panelového
sídliště. Hlídka zjistila množství odpadu u
kontejnerového stání. Při prvotním šetření
strážníci zjistili, že v přilehlém domě někdo
provádí rekonstrukci bytu, kde však v tom
čase nebyl nikdo přítomen. Bohužel nikdo z

oslovených osob v sousedství údajně nic neviděl, ani neslyšel.
Při opakovaném šetření v domě se nakonec
podařilo ustanovit původce odpadu. Své počínání vysvětlil tak, že v bytě, který si nově
pronajal, zůstaly věci, které prostě vynosil
ven na ulici v domnění, že je to tak v pořádku.
On to přeci někdo uklidí. Strážníci však byli
jiného názoru a tak po nezbytných úkonech
předali případ k řešení správnímu orgánu.
Za porušení obecně závazné vyhlášky může
pachatel očekávat pokutu, jejíž horní hranici
zákon stanoví na sto tisíc korun.
(red)

MP Bílina

Jel rychle, přes zákaz a ještě zfetovaný
Tří protiprávních činností najednou, se dopustil řidič, kterému hlídka městské policie
nejdříve naměřila překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o téměř dvacet kilometrů v hodině. Při řešení přestupku poté strážníci zjistili, že muž má vysloven zákaz řízení
motorových vozidel. Do třetice všeho, měl

provedený drogový test pozitivní na metamfetamin. Podtrženo a sečteno, řidič si zadělal
na docela slušný problém. Celá věc byla na
místě předána Policii ČR k provedení dalších
opatření. Za přečin maření výkonu úředního
rozhodnutí hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.
(red)

MP Bílina

Energošmejdi opět řádí v Bílině
Městští strážníci varují před takzvanými energošmejdy, kteří se za použití nejrůznějších
nekalých praktik snaží ulovit klienty nedávno zkrachovalých dodavatelů energií.
Možná i díky dřívějším upozornění byly na základě oznámení občanů zjištěny s odstupem jen několika desítek minut hned dvě takové dvojice podomních prodejců. Strážníci na místě provedli nezbytné úkony a ve vší slušnosti je rázně vypoklonkovali pryč z
města.
Oběma případy se bude nyní zabývat správní orgán, který jistě vezme v potaz i okolnosti, za kterých prodejci porušili nařízení města Bíliny. Pokusy úmyslného zneužívání
tísně potenciálních zákazníků se jim tak mohou nemile prodražit. Horní hranice pokuty
je v tomto případě zákonem stanovena až na sto tisíc korun. (red)
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Odbor nemovitostí a investic

Dvě dětská hřiště jsou vylepšena

Dětské hřiště ve Fügnerově ulici
dostalo nové oplocení. Stavební práce provedla společnost

HAGS Praha. V říjnu pak byly
zahájeny práce na položení nového povrchu sportovní arény

v ulici Čapkova. Díky novému
povrchu, který zvýší bezpečnost při hře, by mělo zejména

dojít i eliminaci hluku z tohoto
hřiště.
(red)

Nová místa k stání

Probíhá výstavba dvou nových parkovišť
V areálu Hornické nemocnice
s poliklinikou finišují stavební
práce na výstavbě nového parkoviště. Vznikne tam sedmatřicet nových propustných parkovacích míst z ECORASTERu,
což je vysoce zatížitelný a trvale
udržitelný systém zatravňovací
dlažby s funkcí přirozeně zadržovat dešťovou vodu. Stavba,
kterou pro město zajišťuje Stavební a obchodní společnost

Most, by měla být dokončena
do konce listopadu.
Nové parkoviště vzniká také
v areálu zimního stadionu. Tam
přibude čtyřiadvacet nových
parkovacích míst pro osobní automobily. Investiční akci za bezmála čtyři miliony korun realizují
pro město Vodohospodářské
stavby. Parkoviště by mělo být
také dokončeno nejpozději do
konce listopadu.
(red)

ZUŠ Bílina

Umělecká škola a knihovna dostaly nový výtah

V Základní umělecké škole Gustava Waltera na Mírovém náměstí
se dokončují práce výstavby vý-

tahu, který bude sloužit zejména pro bezbariérový přístup do
všech pater školy a knihovny.

Po kolaudaci, tedy zhruba od poloviny měsíce listopadu, začne
sloužit veřejnosti. Vestavbu vý-

tahu zajišťuje společnost Výtahy
Vaněrka za bezmála 1,7 milionu
korun z rozpočtu města.
(red)
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ZDRAVOTNICTVÍ
HNsP

Oddělení sociálních lůžek se otevřelo veřejnosti
V rámci akce Týden sociálních
služeb, kterou pravidelně vyhlašuje Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR, se i oddělení sociálních lůžek v HNsP Bílina zapojilo a uskutečnilo Den
otevřených dveří.
Naši klienti společně s ošetřujícím personálem připravili malé
pohoštění a drobnou sladkost
pro děti z MŠ Žižkovo údolí, které k nám zavítaly přednést pár
básniček a zazpívat několik písniček a také předaly našim klientům vyrobená přáníčka, což
vykouzlilo nejeden úsměv na
tváři. Odpoledne se na oddělení

rozezněly struny kytar díky kolegyním z LDN.
Během odpoledne klienti spolu s personálem a dobrovolnou
pracovnicí pokračovali v tvořivých aktivitách.
Mezi návštěvníky byly například
i studentky s učitelkou ze střední školy z Krupky, která vyučuje
obor zaměřený na pečovatelství.
Celý den byl příjemným zpestřením jak pro klienty, tak pro personál sociálních lůžek. Všichni si
den velice užili a strávili ho v příjemné atmosféře.
Lenka Špadrnová,
zástup. stan. sestra soc. lůžek

HNsP

Poliklinika zajišťuje očkování posilující dávkou
Přeočkování 3. dávkou je možné
pro osoby, které mají nejméně
6 měsíců po aplikaci 1. dávky u
jednodávkové vakcíny (Janssen),
nebo 2. dávky u ostatních vakcín. Informaci o možné registraci k očkování posilující dávkou je
zasíláno formou SMS.
Posilovací dávka se primárně

doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším
60 let. Dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální
péče. Dostupné budou posilovací dávky i pro všechny ostatní,
kteří chtějí zvýšit svou ochranu
proti covidu-19.

Pečovatelská služba Bílina

Registrovat se lze na https://
registrace.mzcr.cz/. Registrace
probíhá stejně, jako u předchozích dávek. V případě potřeby
pomoci s registrací kontaktujte
sekretariát městského úřadu na
telefonu 417 810 801/2.
Očkování posilující dávkou zajišťuje Hornická nemocnice

s poliklinikou v Bílině, kde probíhá očkování každou středu od 16
do 18 hodin, a to i bez nutnosti
registrace. Kapacitu je možné
ověřit telefonicky na čísle 722
950 711.
(red)

Nová meteostanice

Senioři v říjnu nezaháleli Měřící stanice kontroluje
kvalitu ovzduší
Na budovu centrální školní jídelny byla umístěna meteostanice,
která pravidelně, v hodinových
intervalech, vyhodnocuje teplotu vzduchu, vlhkost, nebo rychlost větru. Kromě meteostanice
se zde nachází i měřící stanice,

která monitoruje kvalitu ovzduší a prachové částice. Tato stanice se nachází i na budově MŠ
Čapkova. Výsledky monitoringu
jsou k dispozici na webových
stránkách města.
(red)

Usnadnění pro hendikepované

Bílinští senioři se pobavili se
spřátelenými kluby na oslavách
jejich svátku v Litvínově, v Bílině a na Kloboukové zábavě v
Louce. Dále v říjnu absolvovali
tradiční dvoudenní zájezd do
Sloupu v Čechách, kde po cestě
navštívili Muzeum skla v Kamenickém Šenově a město Děčín.
V druhé polovině října čekal seniory sedmidenní pobyt ve Spáleném Poříčí, který byl doslova

nabitý výlety a krásnými zážitky.
Navštívili například Svatou Horu
u Příbrami, Mariánské Lázně,
Klášter Kladruby, Písek a mnoho
dalších míst. Někteří naši senioři se zúčastnili soutěže tamního
infocentra, kde dostali mapku
městyse a procházkou pak poznávali památky a odpovídali na
otázky, což bylo velice zábavné.
Eva Drégrová

Radnice zjednodušila
přístup hůře pohyblivým
Městský úřad Bílina nově disponuje možností zapůjčení invalidního vozíku. K dispozici je v
recepci pro návštěvníky úřadu
se sníženou pohyblivostí. Zaměstnanci recepce mohou vozík přistavit i k zadnímu vchodu
radnice. Stačí o tuto službu požádat prostřednictvím videote-

lefonu, který je umístěn u zadního vchodu v ul. M. Majerové.
Díky výtahu jsou tak přístupná
všechna patra hlavní budovy
radnice i osobám se sníženou
pohyblivostí.
(red)
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ZPRAVODAJSTVÍ
Odbor správní a vnitřních věcí – matrika

Město přivítalo nejmenší občánky
Na podzim se konalo další vítání
nejmenších občánků. Za účasti
nejbližší rodiny byly do života
přivítány tyto děti: Max Mlej, Žaneta Šemberová, Max Schuran,
Lukáš Ondruš, Anna Tvrdíková,
Ondřej Kočička, Vojtěch Šerák.
Nejmenší přivítala starostka
Zuzana Schwarz Bařtipánová,
která jim do života popřála hodně zdraví a štěstí.
Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří se na této
slavnostní akci podílely. Jsou to
děti z mateřské školky za přednes básniček a předání květin
našim maminkám, paní učitel-

ce, která děti z mateřské školky
připravila a studentce pedagogické školy v Mostě Adéle

Myslíkové, která pomáhala při
slavnostním aktu. Na památku tohoto významného dne si

rodiče převzali pamětní listinu,
dárky a podepsali se do naší pamětní knihy.
Další vítání občáků se uskuteční
v úterý 14. prosince od 14.30 hodin, popřípadě i od 15.30 hodin
v obřadní síni Městského úřadu
Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem,
mohou přijít přihlásit své dětičky na matriku, č. dveří 214, I. poschodí, kde předloží rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz nejpozději týden před konáním
slavnostní akce.
Bc. Martina Tučková

Dlouhodobá a dočasná pěstounská péče

Hledají se stovky nových pěstounů
V České republice stále vyrůstá
mnoho dětí, které nemohou žít
ve své biologické rodině, a které se i díky malému množství
aktivních pěstounů v tom nejzranitelnějším věku, ve kterém
potřebují individuální láskyplnou péči blízké osoby, ocitají
v zařízeních ústavní péče. Cílem
Ústeckého kraje je počet takto
umístěných dětí co nejvíce snižovat. Tomu by měla pomoci
i chystaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
díky které by od 1. 1. 2022 měla
být značně omezena možnost
umisťování dětí do 3 let věku do
ústavních zařízení. Potřeba pěstounské péče tak výrazně získá
na významu.
Počet
podaných
žádostí
o dlouhodobou, ale i o přechodnou pěstounskou péči je

však každoročně velmi nízký.
V Ústeckém kraji se v roce 2020
u dlouhodobé pěstounské péče
jednalo pouze o 12 žádostí,
v tomto roce bylo v našem kraji dosud podáno 10 žádostí.
V případě přechodné pěstounské péče je situace ještě svízelnější. V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji podáno pouhých
7 žádostí, v letošním roce teprve 5. Počet dětí nahlášených
do evidence náhradní rodinné
péče se přitom v našem kraji každoročně pohybuje okolo
200 dětí.
Pěstounská péče je jednou
z forem náhradní rodinné péče.
Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které nemohou
z různých důvodů vyrůstat ve
své biologické rodině. Děti týrané, zneužívané, děti, které rodi-

če zanedbávali, děti rodičů, kteří
nemají dostatečné rodičovské
kompetence z důvodů zhoršeného zdravotního stavu nebo
užívání návykových látek, děti
rodičů, kteří páchají trestnou
činnost a jsou opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody.
Do pěstounské péče jsou děti
svěřovány soudem. Pěstoun je
oprávněn a povinen o dítě osobně a řádně pečovat, vychovává
ho a stará se o něj stejně, jako
v běžných rodinách. Pěstoun
však není zákonným zástupcem
dítěte, nemá rodičovskou odpovědnost, práva a povinnosti rodičů vykonává pouze přiměřeně
a nemá ani vyživovací povinnost
vůči svěřenému dítěti.
V České republice je pěstounská péče realizována dvěma
formami - jako dlouhodobá

pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu,
tzv. profesionální pěstounská
péče.
Pěstounem se může stát každý,
kdo má dost sil a chce pomoci
potřebnému dítěti a je ochoten
projít odborným posouzením
krajského úřadu, který rozhoduje o zařazení do evidence.
V případě, že vás téma pěstounské péče oslovilo a přemýšlíte
o tom, že byste se chtěli stát
pěstouny, neváhejte a zeptejte
se na vše, co vás v souvislosti
s tímto typem náhradní rodinné péče zajímá. Obraťte se na
Krajský úřad Ústeckého kraje
na telefon 475 657 474, 475 657
976, 475 657 376 nebo na e-mail
vejdelkova.m@kr-ustecky.cz.
(red)

Javor 50

U Bíliny vznikne nová vesnice pro seniory
Zcela nový resort až pro pět set
v nich bude 150 malometrážlidí seniorského věku vznikne
ních apartmánů pro jednu až
v areálu bývalého vojenského
dvě osoby. Dále bude v první
tábora Červený Újezd v kata- etapě prací v areálu vystavěstrálním území obce Měrunice. no dvacet seniorských domků.
Investorem projektu je společ- “To budou malé, přízemní, beznost Javor 50. Název Javor zřej- bariérové budovy s vlastní mamě ponese i samotný resort. lou zahrádkou. Vše však bude
Dá se říci, že vyroste vlastně
velmi komfortní,” uvedl investor
nová vesnice.
Petr Tunka.
Bydlení bude určené pro oby- V komplexu se počítá také s obvatele ve věku 55 let a starší. chodem, jídelnou, knihovnou,
Budou moci bydlet buď v apart- lékařskou ambulancí, bazénem
mánovém domě, nebo v samo- nebo vířivkou, kaplí a různými
statném domku.
službami. “Rozhodně se však
Apartmánový komplex se bude
nejedná o zdravotnícké zařízeskládat z několika menších ob- ní či pečovatelský dům. Jde o
jektů železobetonové konstruk- atraktivní a aktivní bydlení senice s dřevěnou fasádou. Celkem
orů v klidném resortu se svými

vrstevníky,” upřesnil Petr Tunka.
Druhá etapa projektu plánuje
vybudování dalších čtyřiceti rodinných domků, to je však podmíněno změnou územního plánu obce Měrunice.
Zájemci o bydlení v resortu
si odkoupí družstevní podíl,
v místě budou mít trvalé bydliště.
Vznikne tak nové družstvo, které
bude spravovat celý areál.
Pokud se podaří realizovat obě
etapy projektu, bude v resortu
bydlet zhruba pět set lidí. Areál
bude oplocený a hlídaný strážní
službou, veřejnosti však bude
přístupný. Služeb bude moci
využívat kdokoli. Uvnitř resortu
mezi jednotlivými domky ploty

nebudou, areál bude prostorově
otevřený, počítá se se zachováním stávajících vzrostlých stromů. Demoliční práce stávajících
objektů a čištění areálu začne
letos v zimě. Suť ze zbouraných
budov se bude na místě recyklovat na drť a následně opět využívat při stavbě. Budování nových
objektů začne podle současného plánu v polovině příštího roku.
První obyvatelé nového resortu
by se do svých bytů či domů
mohli začít stěhovat za čtyři roky.
Celý resort vyjde investora zhruba na jednu miliardu korun. Po
zprovoznění vznikne v areálu asi
dvacet nových pracovních míst.
(pn)
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PARTNERSKÁ MĚSTA

Partnerská města Bíliny
Město Stropkov se nachází na severovýchodním Slovensku, v Prešovském kraji, v historické oblasti Zemplín, asi 13 kilometrů od Svidníku. Partnerským městem Bíliny je od roku 2008.

První písemná zpráva o Stropkově pochází z roku 1404. Ve
městě stával hrad, jehož počátky sahají do první poloviny
15. století, z větší části zanikl v
18. století, ale částečně je zachován ve zdivu kaštiela (tvrze), v jehož přízemí a podkroví
je muzejní expozice a dále v
budově kostela Nejsvětějšího
Těla a Krve Kristovy. Dalšími
významnými církevními památkami je františkánský kostel a
klášter postavený v letech 1673
- 75, chrám sv. Cyrila a Metoděje,
který byl vybudován redemptoristy a vysvěcen v roce 1949 a
také pravoslavný chrám Uložení
úctyhodného roucha přesvaté
Bohorodičky. Město provozuje
přímo v centru Park zvířat, který
je domovem více než šedesáti
živočišných druhů.
Ráz krajiny okolí Stropkova dotváří lidová architektura se svým
svérázným stylem - převládá v
ní modrá barva stěn a podezdívek. U silnic a cest je nespočetné množství božích muk, křížů
a kapliček. V blízkém okolí je
také řada židovských hřbitovů s
uchvacující atmosférou, kterou
dotváří prastaré náhrobní kameny. Pečlivě udržované jsou
také vojenské hřbitovy z období
první i druhé světové války.
V blízkosti Stropkova se nachází

vodní nádrž Domaša, která patří
mezi oblíbená rekreační střediska na Slovensku. Toto vodní
dílo bylo vybudováno v letech
1962 až 1966, rozprostírá se na
ploše dvou okresů – Stropkov
a Vranov nad Topľou na ploše
1 510 hektarů, jeho délka je 15
kilometrů, šířka 4 kilometry a
hloubka u přehradní zdi 25 metrů.
V nedaleké obci Miková se narodili rodiče Andyho Warhola – amerického malíře, grafika,
filmového tvůrce a vůdčí osobnosti amerického hnutí pop-artu. Rodiče této světově známé
osobnosti emigrovali do USA,
kde se v Pittsburghu 6. srpna
1928 narodil Andrew Warhola (později Andy Warhol). Svou
kariéru zahájil jako ilustrátor reklamních předmětů. Později se
stal známý po celém světě jako
malíř, režisér avantgardních filmů a manažer rockové skupiny
The Velvet Underground. Byl
ztvárněn v několika životopisných filmech a byly o něm natočeny dokumentární filmy. V roce
1991 bylo poblíž rodné vesnice
jeho rodičů, ve městě Medzilaborce, otevřeno muzeum věnované jeho tvorbě. Další muzeum
bylo otevřeno o tři roky později
v rodném Pittsburghu.

A na závěr malá zajímavost
- Bílina a Stropkov mají hodně společného, například to,
že v jejich blízkém okolí se
nachází obec jménem Bžany.
Slovenské Bžany leží na břehu
vodní nádrže Domaša a jsou od
Stropkova vzdálené 14 kilometrů. České Bžany leží na přítoku řeky Bíliny - Lučním potoku
a od Bíliny jsou vzdálené asi 11,5
kilometru.
Iveta Richterová,
kronikářka města

Vzdálenost od Bíliny 818 km
Počet obyvatel 11 000

Přehled všech partnerských měst je k dispozici na stránkách www.bilina.cz, nově také
na cedulích při vjezdu do města a na náměstí.
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KULTURA
Městská knihovna Bílina

Knihovna půjčuje interaktivní knihy pro nejmenší
Pro nejmenší čtenáře pořídila
knihovna nové interaktivní knihy od společnosti Albi z edice
Kouzelné čtení. Tyto knihy se
vyznačují tím, že obsahují unikátní výukový systém, který
přináší dětem spoustu nových
informací a propojují zábavu a
vzdělávání.
Jak kouzelné čtení funguje? Je
to velmi jednoduché. Ke čtení
je potřeba použít elektronickou
tužku, která slouží jako čtečka
speciálního kódu, který je ukryt
přímo na stránkách knih. Díky
této technologii tužka dokáže

předčítat text, který je v knize
vytištěn i ten, který je skryt pod
ikonami či obrázky. Stačí, když
se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná
informace, zvuk nebo hudba. V
knihách naleznete nepřeberné
množství doplňujících informací,
ale také vědomostní či postřehové hry. Velkou výhodou je, že
elektronická tužka funguje se
všemi knihami z edice Kouzelné čtení a nepotřebujete tedy
pro každou knihu novou elektronickou tužku. Pokud již máte
elektronickou Albi tužku doma,

můžete přijít do knihovny a vypůjčit si další knihy z této edice.
Ti, kteří tužku nemají, si ji mohou
v knihovně vyzkoušet nebo si
ji za poplatek půjčit domů. Poplatek za půjčení je 30 Kč a výpůjční doba je jeden měsíc bez
možnosti prodloužení.
Věříme, že tyto knihy potěší
nejen děti, ale i rodiče, kteří se
snaží rozvíjet znalosti a dovednosti svých dětí.
Dana Svobodová

Knižní tipy

Něžný měsíc nad Usambarou
Anne Jacobsová
Povstání změnilo Německou východní Afriku. Charlotta a George, jejichž životní cesty se
konečně sešly, už nepoznávají zemi, ve které
chtěli vychovávat svou malou dcerku. Táhne je
to zpátky do vlasti. Tam ale na ně nečekají s
otevřenou náručí. Přes jejich snahu vybudovat
si v severním Německu nový život, si oba brzy
přiznávají, že stále touží po Africe. George nečekaně dostane lákavou nabídku, která je zavede nazpět na černý
kontinent. Netuší, jakým nebezpečím budou muset čelit a že jejich
hluboká láska bude vystavena těžké zkoušce...
Pokračování románu Nebe nad Kilimandžárem.

Deník farářky
Martina Viktorie Kopecká
Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví
své. Valnou většinu jejího života se nezdálo,
že bude aspirovat na službu v církvi – a přesto
je dnes výraznou postavou Církve československé husitské. Jak vypadá život moderní
farářky? To se dozvíte v jejích zápiscích, které
se odvíjejí v rytmu církevního roku a nabízejí
neopakovatelný vhled do zážitků ženy-kněze: od bohoslužeb až
po setkání s papežem Františkem.

Anthropoid, aneb, zabili jsme
Heydricha
Zdeněk Ležák, Michal Kocián
Komiksová kniha sleduje příběh parašutistů
ze všech dotčených výsadků, od jejich seskoku až po hrdinskou smrt. Nejvýznamnější
částí komiksového příběhu je vlastní atentát
a poté bitva v prostorách chrámu.

Žárlivost a jiné povídky
Jo Nesbø
Sbírka dramatických, napínavých povídek od proslulého autora severské krimi.Nevěra se nevyplácí
a nakonec vždycky vyjde najevo. A když se vášeň
proplete se žárlivostí, k pomstě zbývá už jen krůček. Dva úplně stejní horolezci bojují o krásnou
řeckou servírku. Taxikář nachází v šéfově autě náušnici své manželky. Žena letící z New Yorku do Londýna se kvůli
manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu a bez okolků své
plány svěřuje podivnému spolucestujícímu. Nebezpečný kolotoč
silných emocí se dává do pohybu a už nepůjde zastavit.

Novinářem v Číně:
co jsem to proboha udělal?
Tomáš Etzler
Když Tomáš Etzler přistál v říjnu 2006 v Pekingu, Čínu téměř neznal. V následujících letech
zde však připravil stovky reportáží a zažil řadu
silných příběhů. Jak v nejlidnatější zemi světa
žijí běžní lidé? Čemu v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží skrýt? Pronikavý vhled do
čínské reality ji ukazuje v syrových barvách osobních zážitků jako
ambiciózní mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů.

Tajemství pokladu
svatého Václava: gamebook
Renata Šindelářová
Kniha kombinuje čtení s luštěním. Každá kapitola je ukončena logickým, matematickým, jazykovým, postřehovým či jiným úkolem, který
děti odkáže na pokračování v příběhu. Na některých místech se čtenáři mohou i samostatně rozhodnout, jak by podle
nich měl příběh pokračovat. Jde tedy o knihu v pravém slova
smyslu interaktivní. Děti si tak bystří hlavu i vlastní úsudek a navíc
se nenásilnou formou dozvídají informace ze života našich předků.
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Informační centrum ČEZ Ledvice

Výstava v elektrárně ukázala Jizerskou 50 šestkrát jinak
Nejen vyznavači bílé stopy a
zimních sportů vůbec, ale i
všichni návštěvníci Informačního centra klasické energetiky
Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice si mohli prohlédnout impozantní fotovýstavu věnovanou
nejpopulárnějšímu běhu na lyžích v České republice. Jizerská
50 - Viděna šesti, jak se výstava správně jmenuje, jej přiblížila
právě pohledem šesti různých
fotografů. „Jizerská 50 je fenomén. Unikátní fotografie šestice
autorů jsou přitom důkazem,
že pohled na padesátku může

být opravdu různý. Každá fotografie má vlastní dynamiku,
napětí a krásu. Je v nich zakódována nadčasová informace o
tom, jak vypadá život v pohybu,
ovšem i v klidu,“ uvedl Miroslav
Svoboda, ředitel Elektrárny
Ledvice. Poukazoval tím hlavně
na to, že každý z fotografů pochopitelně vnímá dobré světlo
jinak. Jimi nasnímaný ikonický
závod proto představil i šest
svébytných vizuálních pojetí
jedné věci.
Ota Schnepp

Spolek Pure Music

Nový Pure Music Fest naváže na letní bluesový festival
Vzhledem k situaci ohledně
pandemie, která neumožňuje
pořádat větší kulturní akce a
festivaly, se spolek Pure Music
rozhodl uspořádat menší klubový festival. Pure Music Fest
volně navazuje na letní Roots
& Blues festival, který spolek
Pure Music pořádá již od roku
2010.
Cílem festivalu je dát prostor
nejen tradičním bluesovým
kapelám a umělcům, ale také
příbuzným žánrům jako je jazz,
folk a soul. Pure Music Fest

také podpoří regionální hudební skupiny a umělce.
Pořadatelé Pure Music Fest se
snaží založit tradici pravidelných multižánrových hudebních večerů, které by se konaly
jednou měsíčně během celého
roku.
První ročník Pure Music Festu
se uskuteční ve dvou termínech. Každý festivalový večer
vystoupí dvě seskupení.
Jednou z hlavních hvězd 1.
ročníku bude britský pianista
a zpěvák Steve Big Man Clay-

ton. Dalšími účinkujícími prvního ročníku budou například
uznávaný kytarista a skladatel Norbi Kovács, člen skupiny
Ivan Hlas trio, slovinský zpěvák
a kytarista Paul Batto jr. a severočeská folk-bluegrassová formace Šestý Nesmysl.
Předprodej vstupenek v IC Bílina. Online vstupenky na www.
kcbilina.cz a www.ticketportal.
cz.
Tomáš Bobrovniczký

Kulturním dům Fontána,
20. listopadu, 19 hodin:
Paul Batto jr. (SL)
Soul - Folk - Blues
Steve Big Man Clayton (UK)
BoogieWoogie - Jazz - Blues
Kulturním dům Fontána,
3. prosince, 19 hodin:
Norbi Kovács (SK) Acoustic
Music
Šestý Nesmysl (CZ)
Folk – Bluegrass

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

12

BÍL IN SKÝ ZP R AVO DA J

1 1 / XXXI / 1 2. l i s t op a d u 20 21

Přehled důležitých kontaktů na bílinské řemeslníky
i městské instituce
STAVEBNÍ PRÁCE

KOMINICKÉ PRÁCE

INVEST-STAR s.r.o.
Sadová 41/6, 418 01 Bílina
417 532 644		
info@invest-star.cz

Kominictví Bílina
Mostecká 392/1, 418 01 Bílina
jirka.ara@seznam.cz
776 349 249

PETR ARPÁŠ s.r.o.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

604 877 953

ProCes alfa s.r.o.
Seifertova 5/9, 418 01 Bílina
417 823 046, 606 957 344
jindrich.brunclik@seznam.cz

Sadová 40, 418 01 Bílina - Chudeřice

ABS - stav.spol. s.r.o.
Náměstí č.4/2, Chudeřice, 418 01 Bílina
417 821 242, 602 287 063
absbilina@absbilina.cz
PETR BEZOLD
Zahradní 347, 418 01 Bílina
777 330 778
bezold.petr@seznam.cz
ARKÝŘ spol. s.r.o.
Sídliště SHD 574/19, 418 01 Bílina		
777 290 364
arkyr@seznam.cz
MILAN ŠRAGA
Za Chlumem 756, 418 01 Bílina		
777 300 797
mil.srag@seznam.cz

INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ
A PLYNOINSTALAČNÍ PRÁCE
ESOX ETC s.r.o.
Komenského 38/12, 418 01 Bílina
417 820 246, 777 307 111
esox.etc@email.cz

Josef Lágner
Fügnerova 258, 418 01 Bílina		
732 726 727
lagnerjosef@seznam.cz

KOVOVÝROBA
FASTON s.r.o.
Litoměřická 226/36
41801 Bílina
kovovýroba
777 235 626 - Jirásko Zdeněk
obchod
732 661 - Tarantová Michaela
administrativa 777 175 017 - Bennová Petra
obchod
720 732 661 - Tarantová Michaela
faston@seznam.cz

KLEMPÍŘSKÉ
A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
ARKÝŘ spol. s.r.o.
Sídliště SHD 574/19, 418 01 Bílina		
777 290 364
arkyr@seznam.cz

ŽALUZIE, ROLETY,
SÍTĚ PROTI HMYZU

MILAN ŠRAGA
Za Chlumem 750, 418 01 Bílina		
777 300 797
mil.srag@seznam.cz

Radek Šloser
Fűgnerova 258, 418 01 Bílina		
603 701 781
sloser.radek@seznam.cz

STŘECHY ŠANDA s.r.o.
Žižkovo údolí 88/22, 418 01 Bílina
417 578 692, 602 464 233, 602 621 474
dusan.sanda@volny.cz, info@strechysanda.cz

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE

MONTÁŽ A SERVIS
ANTÉNNÍ A SAT TECHNIKY

Löv Pavel
Za Chlumem 731/18, 418 01 Bílina		
606 306 401
pavel.lov@seznam.cz

Luděk Svoboda
Litoměřická 863, 418 01 Bílina		
603 470 161
svobodaludek@seznam.cz
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ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA:

Jiří Konárek
Antonína Sovy 630, 418 01 Bílina		
728 563 565
konarekst@seznam.cz

Vedoucí Dana Svobodová: 417 535 623
vedouci@knihovnabilina.cz
Výpůjční doba:
po, pá:
9 až 16 hodin
út, čt:		
9 až 17.30 hodin
st:		
13 až 16 hodin
so:		
9 až 11 hodin
(polední pauza vždy od 12 do 13 hodin)

Kontakty jsou uveřejněné se souhlasem živnostníků
a majitelů firem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
pondělí a středa 7.00 - 18.00
úterý a čtvrtek 7.00 - 14.00
pátek
7.00 - 13.00 (pouze pro objednané)
tel. spojovatelka: 417 810 811
sekretariát : 417 810 801, 417 810 802

VEDOUCÍ ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU:
Finanční odbor
Michaela Vršková: 417 810 820
Odbor dopravy
Oldřich Jedlička: 417 810 890
Odbor dotací a projektů
Renata Straková: 417 810 959
Odbor nemovitostí a investic
Kateřina Adamenko: 417 810 860
Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví
Eva Böhmová: 607 097 714
Odbor správní a vnitřních věcí
Petra Krejčová: 417 810 840
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
územní plánování
417 810 879
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
vedoucí oddělení životního prostředí
Helena Volfová: 417 810 875
Obecní živnostenský úřad
Eva Brodská: 417 810 940

INFORMAČNÍ CENTRUM BÍLINA:
Vedoucí Lada Hubáčková: 606 733 917
info@icbilina.cz
Provozní doba:
po - pá: 7.30 až 17 hodin,
od dubna do září i v sobotu od 9 do 14 hodin

KULTURNÍ CENTRUM BÍLINA:
Vedoucí Martina Geletka Tuháčková: 725 513 552
vedouci@kcbilina.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:
Vedoucí Markéta Kalivodová: 417 821 009
pecovatelky.bilina@seznam.cz

HORNICKÁ NEMOCNICE
S POLIKLINIKOU BÍLINA:
Recepce: 417 777 111, 724 863 579
Provozní doba: denně od 6 do 18 hodin
hnsp@hnsp.cz

MATEŘSKÉ ŠKOLY A JESLE:
MŠ Čapkova, MŠ Za Chlumem
ředitelka Lenka Zlatohlávková: 417 823 580,
736 613 226
MŠ M. Švabinského, MŠ A. Sovy
ředitelka Ladislava Pěchová: 417 821 067
MŠ Síbova, MŠ Aléská, MŠ a jesle Žižkovo údolí
ředitelka Jana Žáčková: 417 829 128

ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
ZŠ Aléská
ředitelka Dagmar Axamitová: 606 644 387
ZŠ Lidická
ředitelka Marie Sechovcová: 417 823 170
ZŠ Za Chlumem
ředitelka Barbora Schneiderová: 417 820 643
Základní umělecká škola
ředitel Jiří Kopa: 417 820 165, 417 823 095

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE:
Recepce: 417 821 577, 774 821 111
Provozní doba:
po - čt:
9 - 18.00 hodin,
pá od
9 - 16.30 hodin

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY:
Ředitelka Olga Roučková: 602 168 332
Odpadový hospodář Monika Türbachová:
417 820 275
Vedoucí střediska svozu a čištění města Jiří Šašek:
728 742 450
Pokladna, Ilona Šmídová: 417 822 910
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VZDĚLÁVÁNÍ
ZŠ Aléská

Gymnázium Bílina

Se psy se ve škole učily i děti Gymnazisté si užili týden
V říjnu se děti z několika od- rovněž pejsky záchranáře, kteří
na vodě
dělení družiny Základní školy
musí umět mnoho věcí, aby byli
Aléská vydaly na projektový
den v rámci projektu Šablony
II. Ve spolupráci se Psí školou
Bílina děti viděly, jak se pejsek
cvičí pro myslivce – jak loví ve
vodě, jaký je to pomocník v lese
a jak hezky poslouchá svého
páníčka.
Dále se naučily nové názvy, jako
například co je to morda a také
se dozvěděly, co vše potřebují,
pokud by si chtěly pejska pořídit domů. Děti shlédly výcvik
štěňat i ukázky výcviku poslušnosti dospělých psů. Viděly

schopni zachránit lidské životy.
Na závěr čekal děti kvíz, kde si
ověřily své znalosti získané během projektového dne, pomazlily se s pejsky, rozdaly jim pamlsky a dostaly medaile, coby
úspěšní psovodi.
Všichni už mohou mít pejska
doma, protože díky Psí škole ví,
co vše pejsek potřebuje i jak se
o něj starat. Děti si odpoledne
s pejsky moc užily.
Bc. Kristýna Hauptvogelová, Dis.

MS Ledvice

Předškoláci se zajímali o stromy
V říjnu děti z Mateřské školy
v Ledvicích oslavily tradiční
Den stromu. Tentokrát jsme
pracovali na interaktivní tabuli
s prezentací o lese. Následovalo vyrábění stromů, nejprve prostorové modely a poté
jsme nalepovali barevné listy
na připravené šablony stromů.
Projekt jsme zakončili návštěvou Botanické zahrady v Teplicích, kde se předškoláci dozvěděli další informace o stromech
a rostlinách.
Markéta Pikalová
MŠ Žižkovo údolí

Odpoledne mezi myslivci
bylo velmi příjemné

Děti ze třídy Berušek a Koťat
z Mateřské školy Žižkovo
údolí strávily velmi příjemné

a poučné dopoledne při návštěvě spolku myslivců v Bílině.
Poslechly si zajímavé povídání
o lesní zvěři, dozvěděly se jak
žijí, čím se živí a jaké laskominy
jim mohou dát do krmelce na
přilepšenou.
Děti si s nadšením prohlédly
a osahaly kůže, paroží, poslechly si zvuky různých vábniček
a také si zatroubily na myslivecký roh. Na závěr děti naplnily krmelec dobrotami pro zvěř
a vydaly se na příjemnou procházkou kolem lesa do Žižkova
údolí zpět do školky.
Děkujeme moc panu Edlmanovi za poutavé vyprávění.
J. Pravečková

Hned první zářijový týden se
vydala naše bílinská oktáva na
vodácký kurz na Vltavu. Mnozí
byli na vodě poprvé, ale i přesto
se všichni těšili. Nadšení z výletu nepřekazila ani lehká porucha na dodávce se zavazadly,
kvůli které se musel odložit
první trénink na lodích, plánovaný hned po příjezdu.
Někteří byli při pohledu na jezy
vystrašeni, ale nakonec vzdalo
pár posádek jen jeden z deseti. Dvěma lodím se dokonce
podařilo projet všechny jezy
bez jediného cvaknutí. Výhodou termínu výletu byla také
skutečnost, že jsme na jezech

nemuseli čekat a mohli jsme
projet hned.
Úseky byly náročné a dlouhé,
ale vždy jsme stihli dojet přesně, jak bylo naplánováno. Skvělou atmosféru na vodě vytvářeli
hlavně chlapci, kteří celou jízdu
zpívali a tím dodávali ostatním
energii. Chatky v kempech byly
nové, a tak se v nich daly přečkat i chladnější zářijové noci.
Kurz se tedy velmi podařil, se
třídou jsme si vytvořili spoustu
krásných nových vzpomínek
a rozhodně se na vodě plánujeme ještě někdy v budoucnu
sejít.
M. Sýkora

DD Tuchlov

Okolí dětského domova
je uklizené
Děti z tuchlovského domova
se opět zapojily do akce s názvem Ukliďme svět. Ráno jsme
se vydali sbírat vyhozené věci a
odpadky kolem našeho Tuchlova, protože to u nás chceme
mít čisté a krásné. Děti si velmi
pěkně vypomáhaly a sbíraly
opravdu pečlivě. Je neskutečné, co se najde například u lesní cesty. S výslednou prací jsme
byli všichni spokojení a pyšní,
že jsme udělali něco pro naše
životní prostředí a přírodu.
Teta Denisa
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VZDĚLÁVÁNÍ
DD Tuchlov

Základní umělecká škola Bílina

ZUŠ připravila hudební V pyžamech a na jedné
setkání pro žáky, rodiče lodi zvládnou děti každou
i veřejnost
další vlnu

Slovo externího odborníka, hudební ukázky a beseda - to bylo
schéma každého ze tří říjnových
komunitních osvětových setkání
uskutečněných v rámci projektu
Šablony II. Nejednalo se tedy o
koncerty, ale o spíše neformální
setkání na určité téma.
Hostem prvního setkání nazvaného „Výlet do úžasného světa bicích nástrojů“ byl hráč na
bicí nástroje, člen Severočeské
filharmonie pan Jiří Cikryt. Přítomným představil a také zvukově předvedl řadu nástrojů
rytmických i melodických. Při
všech hudebních ukázkách spoluúčinkovala učitelka naší ZUŠ
paní Libuše Šperková a příležitost k aktivnímu zapojení dostali
také její žáci.
Druhé setkání s názvem „Žesťové nástroje průřezem dějin“ připravil a moderoval trombonista
člen Severočeské filharmonie
Teplice a pedagog teplické
konzervatoře pan Michal Černý. Svou přednášku proloženou
hudebními vstupy Mc Kvinteta,
což je žesťový soubor studentů
Konzervatoře v Teplicích, zaměřil především na tzv. hluboké

žestě (pozouny, tuby, eufonia).
Samozřejmě zbyl čas i na otázky z publika včetně možnosti
zkusit z vystavených nástrojů
vyloudit nějaký tón. Škoda, že v
Bílině chybí zájemci, kteří by se
na žesťové nástroje chtěli naučit
hrát. Bez trubek a pozounů totiž
nelze vytvořit big band ani dechovku.
Naopak hráči na saxofon se
stále hlásí. Pro ně, jejich rodiče
a každého, kdo má tento nástroj rád, jsme připravili setkání nazvané „Saxofon od vzniku
po současnost“, jehož hlavním
protagonistou byl klarinetista a
saxofonista pan Lukáš Čajka, zástupce ředitele ZUŠ v Teplicích,
pedagog teplické konzervatoře
a člen mnoha profesionálních
hudebních souborů.

Zatímco se loučíme s časy, kdy
jsme venku létali s kraťasy, v rukou drželi ledové tříště a hledali
nejbližší koupaliště, nový školní rok začal a s ním přišly celkem příjemné změny. Už jen to,
že se děti znovu posadily do
školních lavic, hleděly na svou
třídní učitelku v úžasné kvalitě
bez jakéhokoliv výpadku zvuku
či obrazu, bylo něco fascinujícího a zároveň podivuhodného.
Před pár měsíci by to byl určitě
koncept z jiného vesmíru. Totiž,
učit se ve škole se vším všudy.
Znamenalo to také ale i konec
dnům, kdy jsme mohli vstávat pět minut před hodinou
a v pyžamu si sednout za počítač. Stačilo pozdravit na začátku
hodiny a po vypnutí mikrofonu
hledat v kuchyni něco k snědku.
To vše bez povšimnutí a pokárání. Ostatně, kamery se stejně
moc nepoužívaly, protože by se
kvalita přenosu snížila.
Když se nad tím zamyslím, během distanční výuky vzniklo
mnoho vtipných situací, o kterých bychom si ve třídách mohli
nechat jen zdát. A není tomu ani
tak dlouho, co se z toho stala
pravda. Nyní nasedáme s rouškou do přecpaného autobusu
a připomínáme si, co to vlast-

ně znamená studentský život.
Vstáváme mnohem dřív, zdravíme spolužáky při cestě do školy
a kontrolujeme, jestli jsme náhodou nevyběhli ven s pyžamem, již ze zvyku.
V lavici máme parťáka, který
se za ten rok skoro vůbec nezměnil, jen možná o trochu povyrostl. Je to jako kdybychom
zapomněli, jak dříve považovaná obyčejnost chodit do školy
je celkem přívětivá zkušenost.
Alespoň co se týče lidí. Asi by
většina dětí souhlasila, že bez
toho učení by to byla zkušenost
o něco lákavější. Učení, neučení,
je dobré, že se to začíná vše vracet do normálního stavu. I když,
já už ani nevím, co to normální
vlastně je. Přesto všechno mě
stále fascinuje paradox, že covidová doba nás jakýmsi způsobem všechny sblížila. Tím, že se
pandemie nikdy neptala na to,
odkud jsme a kým jsme, vznikla
možnost být na jedné společné
lodi. A ať už přijde jakákoliv vlna,
vždy se s ní poradíme. Roztáhneme plachty a v pyžamech
budeme mířit směrem k lepším
zítřkům.
Tomáš Dandáš,
cvičný byt DD Tuchlov

MŠ Žižkovo údolí

Předškoláci poznávali
život ježka
Každé komunitní setkání je příležitostí pro rozšíření vědomostí, poučení i pro pobavení. Na
listopad plánujeme setkání s
názvem „Příběh jazzu aneb od
New Orleansu po New York“ a
„Začalo to rokenrolem aneb zlatá 60. léta“. Naším hostem bude
klarinetista pan Petr Kašpar,
člen Severočeské filharmonie
Teplice a odborník na vývoj taneční hudby minulého století.
Bc. Jiří Kopa

Děti ze tříd Berušek a Koťat
z Mateřské školy v Žižkově údolí opět navštívily areál Hornické
nemocnice v Bílině, kde strávily velmi příjemné dopoledne
u Kamerunských oveček. Tentokrát se dovídaly o tom, jak žije
ježek, čím se živí a jak přežívá
zimu. Prohlédly si domeček jež-

ka, poslechly si jak takový pelíšek vyrobit a co vše je možné do
něj dát, aby ježečkovi pomohly
přečkat zimu. Na závěr si děti
procvičily postřeh i hrubou motoriku při hře na přehazovanou
a protažením tělíček na prolézačkách.
J. Pravečková
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SPOLEČNOST
Realitní poradenství

Ceny bytů nadále porostou, investujte

Vlastní bydlení se mnoha lidem
vzdaluje. Ceny rezidenčních nemovitostí totiž dále trhají rekordy
napříč regiony. Poslední dva roky
přímo raketově. Nejpomaleji rostoucím regionem je Praha.

Ceny nemovitostí jsou hnané
výš stále vysokou poptávkou.
V loňském roce se uvádělo, že
na standardní dvoupokojový byt
se u nás vydělává 11 let, letos to
je skoro 12,5 roku průměrného
příjmu.
Ceny rostou hlavně v regionech.
Průměrná realizovaná cena bytů
bude ve třetím čtvrtletí letošního roku v ČR (bez Prahy) překračovat 50 000 korun za čtvereční
metr bytové plochy. To je nárůst
skoro o 40 % v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2020, tzn.
z doby před začátkem omezení způsobeného pandemií, kdy
byla průměrná realizovaná cena
necelých 36 000 korun za metr
čtvereční.
Všechny regiony i města se chovají velmi podobně a prakticky ve všech pokračuje růstový
trend. V Brně se průměrná cena
bytu dostává aktuálně nad 85 ti-

síc korun za metr čtvereční.
V Kladně, Kolíně a Plzni poprvé v historii překročila hranici
60 tisíc korun za metr čtvereční. K výraznému růstu dochází
také například v Ústeckém kraji.
Zde stoupla meziročně cena za
metr čtvereční o 10 tisíc korun
na částku cca 34 tisíc za metr
čtvereční.
Ceny bytů v Bílině rostou oproti
větším městům pomaleji. Zde
cena meziročně vzrostla z 15 tisíc za metr čtvereční na 20 tisíc
za metr čtvereční.
Bílina je aktivní hezké město
a spousta lidi by zde ráda bydlela. Kvalitních bytů je ale nedostatek. Bohužel, tam kde jsou
k dispozici byty, jsou vyloučené lokality a ty jsou v oku zájmu
z řad investorů. To někdy nese
nešvar v podobě obydlení sociálně slabých obyvatel města.
Poptávka ve městě po bytech

okolo 65 do 80 metrů čtverečních v lokalitách Pražského
Předměstí, ale také v SUNNu
a v Sídlišti Za Chlumem je
enormní.
Domy k prodej v Bílině v podstatě nejsou. Dle evidované poptávky předpokládáme, že nemovitosti v Bílině ještě v příštím
roce porostou. Vše je v závislosti
podmínek bankovního sektoru. Dalším faktorem je možnost
pracovních pozic.
Ceny bytů rostou, a tak kdo by
rád do konce roku ještě investoval, tak je to nejlepší čas.
Hypotéky jsou nadále poměrně
dostupné, a zájemci o bydlení
tak mají stále řadu možností.
Milan Vršecký
RE/MAX Synergy

Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející

Předposlední měsíc v roce,
uplakaný listopad je tady. Nízké
slunce, pokud občas vyjukne
z mraků, osvítí holé stromy
a keře, obalené zbytky pavučinek babího léta a kapek deště
nebo už krystalky jinovatky. Suchá tráva chrastí a šustí ve větru
a my si říkáme, kde jsou všechny
ty barvy, které ještě nedávno těšily naše oči?
Přesto se vám, kdo nevynecháte
brouzdání přírodou, může najednou objevit keř či malý stromek
zářící do dálky jako oheň. Větve
dřeviny obalené růžovo oranžo-

vými plody musíme prozkoumat
zblízka a zjistit, cože to vlastně
konkuruje barvou plamenům.
Jedná se o brslen evropský (Euonymus europaeus), rostlinu
z čeledi jesencovitých. Je jedním
ze čtyř druhů brslenů vyskytujících se v Evropě. Je to opadavý
keř či stromek, mladé větvičky
jsou zelenohnědé čtyřhranné
a hladké, starší větve mají tmavou kůru. Listy jsou řapíkaté
vstřícné kopinaté, zašpičatelé. Nenápadně bělavá, drobná,
čtyřčetná kvítka vykvétají na jaře
současně s rašícími lístky.

Na jaře ani v létě vás brslen nijak nezaujme, ale na podzim
dozrávají plody ve čtyřhranných
pukajících tobolkách. V každém
pouzdře je jedno tmavé semeno obalené dužnatým červeným míškem. Celkově vidíme
okouzlující kombinaci růžovooranžových „čepiček“ a jistě si
řeknete, jaká je ta příroda čarodějka, když dokáže vytvořit takovou krásu. Je možné, že byste
měli rádi snítku brslenu doma
ve vázičce, ale hned opadá
a navíc rostlina je prudce jedovatá. Raději necháme brslen

v klidu zářit a semínka v zimě poslouží jako potrava pro ptáčky.
Těm neuškodí a mohdy je jejich
hlavní potravou. Ptáci tedy také
pomáhají, aby se brslen mohl
vysemenit a my se můžeme těšit, až hlavně poblíž cest nebo
v parcích po nějaké době objevíme nové rostlinky této dřeviny.
Užijte si klidný listopad, opatrujte
se před covidem a na shledanou
na poslední letošní procházce
v prosinci.
Jitka Brejníková
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SPOLEČNOST
Skupina ČEZ

Přišli jste o dodavatele energií? Vyřiďte si vše online
Společnost ČEZ Prodej, která
se na českém trhu s elektřinou
stala dodavatelem poslední instance pro statisíce zákazníků
končících společností, nabízí
lidem rychlý a snadný přechod
na smlouvu s garantovanou fixní cenou. Nemusí nikam chodit
ani volat, vše zvládnou on-line
z pohodlí domova během několika málo minut. Adresa je
www.cez.cz/prepisdpi.
Smlouva s ČEZ umožňuje zafixovat si ceny elektřiny na 1 až 3
roky.
ČEZ Prodej se za poslední týden stal dodavatelem poslední
instance pro zhruba 400 000
lidí, jejichž původní dodavatelé
ukončili činnost, většinou jde
o zákazníky skupiny Bohemia
Energy. Pro ty, kteří chtějí co
nejrychleji přejít na smlouvu s
fixací 1 až 3 roky, připravil ČEZ
Prodej jednoduchý online formulář. Doporučuje jej přednostně využít. Kontaktní pobočky i
call centra jsou totiž v současné situaci, kdy se na ně obracejí
desítky tisíc nových lidí, přetížená a čekací lhůty jsou velmi

dlouhé. „Pokud chtějí zákazníci
v režimu dodavatele poslední
instance přejít na jiné produkty,
nemusí chodit na naše kontaktní místa nebo volat zákaznickou
linku, všechno si teď jednoduše
vyřídí v klidu doma přes on-line
formulář,“ říká Tomáš Kadlec,
generální ředitel ČEZ Prodej.
„Výhodou oproti smlouvě v režimu dodavatele poslední instance jsou výrazně nižší zálohy, jejich stejná výše po celý rok
a možnost zafixování cen až na
dobu tří let,“ dodává Kadlec.
V režimu dodavatele poslední
instance jsou zálohy výrazně
vyšší, jelikož jde o zákazníky, se
kterými ČEZ Prodej nepočítal, a
zálohy jsou také nastaveny jen
pro omezenou dobu následujících šest měsíců. Bohužel se
zrovna jedná o topnou sezónu,
kdy je vyšší spotřeba. Standardně se zálohy rozprostírají
do celého roku, včetně léta,
kdy je naopak spotřeba nižší,
a tak se výše záloh v jednotlivých měsících vyrovnává. Přechodem z dodavatele poslední
instance bude mít zákazník na-

staveny nové zálohy s ohledem
na sjednaný produkt a ty budou
stabilní po celou dobu až do
termínu řádného vyúčtování.
ČEZ Prodej jako dodavatel poslední instance poskytne zákazníkům končících společností spolehlivé dodávky elektřiny
po dobu až 6 měsíců. Během
tohoto období si tito klienti samozřejmě mohou v klidu najít
nového dodavatele energií. Zástupci ČEZ Prodej na zákazníky
apelují, aby postupovali obezřetně. Současnou situaci se
totiž pokouší zneužít řada stávajících energošmejdů i nově
vznikající neseriózní subjekty,
které pokoutně nabízejí tajné
ceníky, přemlouvají k rychlému
přechodu k novému dodavateli
po telefonu nebo dokonce navštěvují lidi doma a tlačí je do
podpisu nevýhodných smluv.
Lidé by si proto měli pečlivě
projít smluvní i obchodní podmínky, naopak důrazně se nedoporučuje cokoliv podepisovat pod tlakem.
Roman Gazdík

Nová smlouva online:
1. otevřete si online formulář https://www.cez.cz/
prepisdpi
2. vyplníte osobní a kontaktní údaje (jméno, rodné
číslo, datum narození, telefon, email)
3. zadáte SMS kód, který
vám přišel na mobilní telefon
4. vyplníte EAN (18místné
identifikační číslo odběrného místa, které najdete ve
smlouvě nebo na faktuře
původního obchodníka, případně v dopise o zahájení
dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance)
a zvolíte způsob doručení
vyúčtování
5. zvolíte typ produktu
a nastavíte si platby
6. zkontrolujete
údaje
a smlouvu uzavřete elektronicky jedním klikem
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USNESENÍ
Tisková zpráva po zasedání rady města, které se konalo 19. října 2021
Rada města rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídek na
veřejnou zakázku zadávanou
ve
zjednodušeném
podlimitním řízení na akci „Rozvoj
městského kamerového a dohledového systému města Bílina“. V rámci této zakázky bude
pořízeno 15 nových kamer,
zvukové senzory, nebo hardware a analytický software,
pro efektivní rozvoj kamerového systému v rámci projektu
5G pro 5 měst s cílem zvýšení
bezpečnosti občanů, kontroly
rizikových míst 24 hodin denně, zajištění bezpečné zóny
pro pohyb občanů a zlepšení
a zefektivnění odhalování přestupků.

Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné
zakázky malého rozsahu
na dodávku žacího malotraktoru a samopojízdného
mulčovače pro Městské technické služby Bílina, je nabídka
společnosti Eurogreen CZ, Jiřetín pod Jedlovou,
na opravu ploché střechy
objektu Žižkovo údolí 276/6,
Bílina, je nabídka Ing. Jana Zelenky, Ústí nad Labem.

Rada města schválila pronájem dvou bytů včetně jejich základního vybavení v Zeleném
domě pro potřebu ubytování
odvelených příslušníků Policie
ČR. Od 1. listopadu tak dojde
k posílení personálního stavu
obvodního oddělení Policie ČR
o 6 příslušníků.

Rada města souhlasila s odprodejem majetku Městských
technických služeb Bílina –
osobního vozu Škoda Octavia
1.6 i z roku 2006 za navrženou startovací cenu 25.000
Kč a svozového auto MAN TGS
26.320 6x2 z roku 2009 za
vyvolávací cenu 279.000 Kč,

Rada města souhlasila s návrhem na spolupráci s Ústeckým krajem a podílením se na
umoření propadu tržeb ve veřejné dopravě v souvislosti s III.
vlnou koronavirové krize.

Euroregion Labe

Lidé z Německa i Čech
budou besedovat
o příhraničních regionech
Odbor pro Evropu ze Saského ministerstva spravedlnosti
(SMJusDEG) plánuje na 27. listopadu trinacionální občanské
fórum Styčné plochy Evropy:
příhraniční regiony v dialogu
s účastníky ze Saska, Dolního
Slezska, Karlovarského a Ústeckého kraje v online
formátu. Euroregion Labe byl
osloven, aby se zapojil do tohoto projektu jako partner.
První část třífázového přeshraničního online dialogu se koná v
rámci konference o
budoucnosti Evropy pod názvem Styčné plochy Evropy příhraniční regiony v dialogu.
Dne 27. listopadu od 11 hodin se
tak bude konat první online dialog o aktuálních výzvách a budoucích otázkách EU. Tato událost bude rovněž základem pro
následný dialog šesti regionů.
Druhá část se bude konat ve
dnech 10. až 11. prosince pod
názvem Dialog šesti regionů.
V rámci Dialogu šesti regionů
se 10. a 11. prosince sejde přibližně 100 občanů ze Saska,
Dolního Slezska, Karlovarského

kraje, Ústeckého kraje, Grand
Est (Francie) a Bádenska-Württemberska (Německo), aby diskutovali o soužití v příhraničních
regionech. Mimo jiné budou
diskutovány zkušenosti z pandemie nemoci covid-19.
Třetí část proběhne na jaře
2022 příštího roku pod názvem
Styčné plochy Evropy: Hraniční
regiony v rozhovoru.
Na jaře 2022 se v Drážďanech
uskuteční prezenční formou
dvoudenní dialog občanů Saska,
Dolního Slezska a Ústeckého
a Karlovarského kraje. Bude se
jednat se o pokračování online
dialogu z listopadu 2021. Plánuje se také představení výsledků politikům ze zúčastněných
regionů a slavnostní zakončení
procesu.
Těchto akcí se může zúčastnit
široká veřejnost.
Veškeré informace a možnosti registrace v češtině najdete
na
www.europa.sachsen.de/
Grenzregionen-im-Gespraech.
html.
(red)

prostřednictvím firmy VeaCom,
s. r. o. Nabídka bude zveřejněna na portálu www.veacom.cz.
Rada města schválila:
podání žádosti o finanční
podporu z programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém
kraji pro rok 2022“ pro Pečovatelskou službu Bílina,
podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje na
zajištění lékařské pohotovostní
služby a zubní lékařské pohotovostní služby v roce 2022.
Rada města schválila smlouvu
s Ústeckým krajem na poskytnutí dotace ve výši 310.250
Kč na opravu ochozu radniční
věže z Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje.
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet
města Bíliny na rok 2022 následovně: celkové příjmy ve
výši 403.524.000 Kč, celkové

výdaje ve výši 449.369.000 Kč.
Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s SK
Větrák, z. s., jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p. č.
2372/169 o výměře 3 274 m2
v k. ú. Bílina v lokalitě na Větráku, na dobu určitou 1 roku s
možností prodloužení, pokud
budou dodrženy podmínky výpůjčky, jako je např. povinnost
nejméně 2x ročně uskutečnit
akci pro děti z řad široké veřejnosti, zajistit pravidelný úklid
prostoru na náklady spolku
apod.
V návaznosti na odkoupení
bývalého předškolního zařízení v Sídlišti Za Chlumem 878,
vzala rada města na vědomí
opatření k zabezpečení tohoto
objektu, kdy bude objekt mimo
jiné střežen kamerami, bude
zajištěna uzamykatelná vstupní brána a doplněno oplocení.
Zároveň se prověřuje možnost
čerpání dotace na případnou
demolici tohoto objektu.

Podrobnosti jsou k dispozici
na www.bilina.cz.

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA
VÝMĚNY KOTLŮ A KAMEN NA HNĚDÉ
UHLÍ V OBCÍCH Z OKOLÍ DOLŮ BÍLINA

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Kdo může žádat

Žadatelem může být pouze osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem
nemovitosti určené k bydlení.

Dotaci je možné poskytnout
1. Na výměnu kotle na hnědé uhlí za kombi kotel umožňující spalovat tuhá
paliva (uhlí, dřevo, pelety).
2. Na výměnu kamen (v případě jejich používání pro vytápění všech
obytných prostor rodinného domu) na hnědé uhlí za kombinovaný kotel
umožňující spalovat tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety).
3. Na náhradu lokálního vytápění hnědým uhlím za dodávku tepla
prostřednictvím soustavy zásobování tepelnou energií.

Kolik bude možné poskytnout

Zahájení příjmu
žádostí: 1.9.2021
____

Výdaje na realizaci
výměny jsou
způsobilé od 1.8.2019
____

100 % způsobilých
nákladů do max. výše
100 tis. Kč
____

Žádost včetně příloh:
www.bilina.cz

100 % způsobilých nákladů do maximální výše 100 tisíc Kč.

Jak bude dotace přidělována
Dotaci získají žadatelé, kteří splní stanovené podmínky a jejich žádost
bude registrována před naplněním celkového alokovaného finančního
objemu, který na realizaci tohoto dotačního programu poskytly
Severočeské doly a.s.

Žádost o dotaci včetně příloh
• je možné stáhnout přímo na webových stránkách města Bílina nebo lze

vyzvednout papírovou formu v kanceláři Odboru dotací a projektů
(Břežánská 49/2, Bílina) nebo na podatelně
• veškeré informace budou dostupné na webových stránkách města Bílina

Dotační program financují Severočeské doly a.s.

MĚSTO BÍLINA
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
www.bilina.cz
Kontaktní osoba:
Michaela Kuchynková
odbor dotací a projektů
kuchynkova@bilina.cz
+420 417 810 864
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SPORT
Prosba k veřejnosti

Poděkování

Základní škola Za Chlumem bude v příštím roce slavit své 50. výročí.
Již nyní pilně plánuje a připravuje spoustu akcí, se kterými vás na
jaře příštího roku seznámí.
Škola prosí veřejnost, pokud máte nějaké fotografie z historie školy a její stavby nebo i další materiály – testy, staré žákovské knížky,
originální poznámky, příhody, vzpomínky, články, bude moc ráda za
jejich zapůjčení nebo možnost okopírování.
Lidé se mohou školu kontaktovat na telefonu 417 823 663 nebo na
e-mailu rouckova@zschlum.cz.

Ani spolu, ani bez sebe, zněl název představení Divadla Kalich. Opět
se povedlo vybrat ten správný kus, který stál za vidění. Po celou
dobu představení jsem se bavila, a nejen já. Jen mě mrzí, že divadlo
nebylo plné. Hlavně, že jsme byli naštvaní, že nikam nemůžeme, a
když můžeme, jsme snad líní a stávají se z nás domácí jezevci. Lidé,
využijte možností a přijďte se pobavit, stojí to za to. Každý den máte
žít naplno, nevíte, co bude zítra.
Tak snad příště se uvidíme na dalším kulturním představení.
Děkuji za krásný zážitek.
Eliška Růžičková

VZPOMÍNKA
Vzpomeňte prosím s námi na paní

Dne 9 . listopadu by oslavil 80 let náš otec, děda a praděda

Dášu Šmídovou,

Leopold Voit

rodačku z Bíliny, učitelku ZŠ Aléská, která nás po těžké nemoci předčasně
opustila 30. listopadu 2020.
Děkujeme, rodina.

S láskou stále vzpomínají
děti Petr a Radka s rodinami
a vnuk Honza s rodinou.

Grantový program společnosti Tesco
Společnost Tesco vyhlašuje
10. ročník grantového programu
Vy rozhodujete, my pomáháme, který v následujících týdnech probíhá v obchodě Tesco
v Bílině. Cílem programu je podporovat místní společenství
prostřednictvím grantů poskytovaných neziskovým a příspěvkovým organizacím, aby mohly
realizovat projekty, které přispívají ke zlepšení kvality života
v okolí obchodů Tesco.

Společnost Tesco touto formou dvakrát ročně poskytuje
granty vždy v celkové hodnotě
vyšší než 5 milionů korun, které se rozdělí mezi 270 lokálních
projektů v rámci celé České
republiky. V Bílině tak mohou
místní neziskové organizace
a spolky získat na konkrétní
prospěšnou iniciativu až 30 tisíc korun. Dosud byly touto formou zprostředkovány pomůcky
pro
dlouhodobě
nemoc-

né, financovány akce pro děti
a mládež, pomoc sociálně znevýhodněným, ale třeba i místní
sportovní a kulturní akce v celkové hodnotě téměř 39 milionů
korun. Program je největší grantovou výzvou v oblasti zapojení
zákazníků ve střední Evropě.
Projekty se mohou v rámci
této kategorie zaměřit například na podporu efektivního
a šetrného využívání přírodních
zdrojů, nápravy negativních do-

padů lidské činnosti na životní
prostředí, zmírňování dopadů
změny klimatu či prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání. Další informace
a podrobnosti o programu
a formulář k podání žádosti jsou
k dispozici na internetové stránce www.itesco.cz/pomahame/.
(red)
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SK HC Draci Bílina

Draci jsou zaslouženě týmem kola
V úvodním utkání nového ročníku
jsme přivítali Vlky z Jablonce. Do
utkání jsme vstoupili výborně, po
první třetině jsme vedli 4:1. Bylo
jasné, že o vítězství se můžeme
připravit pouze sami. Bohužel
se tak stalo. V každé ze zbývajících třetin jsme vždy během 20
sekund obdrželi dvě branky, a
tak utkání šlo do prodloužení. Po
necelé minutě bylo rozhodnuto,
když většího prostoru na hřišti
využil hostující hráč Bouřil a vystřel Jablonci druhý bod.
SK HC Draci Bílina – HC Vlci Jablonec nad Nisou 5:6pp (4:1 1:2 0:2
0:1)
Branky Bílina: Bartoš 2, Nerad,
Klisunov, Daniel
Ve druhém kole II. ligy jsme zajížděli na led tradičního rivala
Děčín. Utkání to bylo vyrovnané, i
když mírnou střeleckou převahu
přeci jen měl domácí tým. Naštěstí náš tým dirigovala v útoku
velká letní posila Vojta Kubinčák.
Jeho příspěvek dvou asistencí
a velkého přehledu při hře byl k
nezaplacení. Více než spolehlivý
výkon předvedl i strážce „svatyně“ Artem Mikhailov, a tak jsme
se nakonec mohli po srdnatém
výkonu všech hráčů radovat ze
zisku tří bodů.

TERMÍNY UTKÁNÍ SK HC DRACI BÍLINA
so 13. 11.
BÍLINA - HC Jablonec, 17.30 hodin
so 20. 11.
BÍLINA – HC Hronov, 17.30 hodin
st 24. 11.
BÍLINA – HC Most, 18.00 hodin
so 4. 12.
BÍLINA – HC Nová Paka, 17.30 hodin
st 15. 12.
BÍLINA – HC Děčín, 18.00 hodin
st 29. 12.
BÍLINA – HC Dvůr Králové, 18.00 hodin
Našeho výkonu si všimla prestižní facebooková stránka věnující
se právě speciálně druhé lize
a označila nás týmem kola, což
jsme si opravdu zasloužili.
HC Děčín – SK HC Draci Bílina 2:3
(0:1 0:1 2:1)
Branky Bílina: Daniel, Klisunov,
Urban
Stejně tak ve třetím kole, kdy
jsme na svém ledě přivítali hráče z Hronova nás čekalo nelehké utkání. Všechny třetiny byly
velice vyrovnané a bojovné. A
i když předvedená hra možná
nelahodila oku diváka, za bojov-

FK Bílina

nost a nasazení jsme si za výhru
4:3 i tentokrát tři body zasloužili.
Celkem sedm bodů za tří utkání
bylo více než povedeným vstupem do sezóny. Navíc, za neoprávněný start hráče Hronova,
bylo utkání nakonec rozhodnutím STK soutěže kontumováno
5:0 v náš prospěch, což nám vylepšilo skóre na tolik, že po třech
odehraných kolech jsme byli na
prvním místě tabulky soutěže.
První místo v tabulce nám nalilo sílu do žil i pro začátek dalšího domácího utkání, ve kterém
jsme přivítali jednoho z největ-

ších favoritů na výhru v celé II.lize
a to tým ze sousedního Mostu.
Utkání jsme začali výborně a
postupně jsme vedli 2:0 a 3:1.
Bohužel to ale bylo z naší strany
vše. Soupeř po té převzal otěže
utkání pevně do svých rukou a
nakonec zvítězil 14:5, což byla
pro naše hráče veliká rána, která bohužel měla dopad i na další
utkání, kdy jsme shodně prohráli dvakrát 1:8. Nejdříve ve Dvoře
Králové a pak následně hned v
Letňanech. Ani domácí utkání s
Bruslaři z Nové Paky p prohře 2:6
nám body nepřineslo, a tak jsme
se sedmi body po první části obsadili 6. příčku tabulky.
Nejlepšími střelci 1. kola se stali Michal Daniel a Saša Klisunov
společně se 6 brankami. Vojta
Kubinčák se ukázal jako opravdový tvůrce hry. Osm nahrávek
na branku bylo daleko nejvíce z
celého mužstva.
První kolo nám ukázalo, že soutěž bude dlouhá a náročná. Jelikož letošní sezóna je sestupová,
nezbývá než dále bojovat a získávat bodík k bodíku. Jak se nám
to daří můžete sledovat na webu
www.dracibilina.cz či facebookovém profilu www.facebook.
com/HCDRACI. Miroslav Kanis

AK Bílina

Dvě vítězství pro bílinské Mladí atleti obhájili
fotbalisty
své postavení v kraji
Kdo viděl utkání Bíliny v Mojžíři,
musel být po týdnu na Kyselce
při utkání s Roudnicí spokojen
se změnou v přístupu k utkání u
všech bílinských hráčů. Bojovali
o každý míč, dobře kombinovali vepředu a vytvářeli si spoustu
příležitostí díky rychlým náběhům za obranu. Stále však trvá
největší bolest současného týmu
– proměňování šancí. Hosté disponují rychlými křídly, tentokrát
však si na obranu domácích nepřišli.
Druhý poločas už nepřinesl takovou kvalitu, protože lavička domácích zůstala skoro prázdná a
klíčoví hráči Bíliny ztratili spoustu
sil enormní bojovností už od začátku zápasu. Bílině se podařilo
skórovat v 59. minutě, když propadlý centr doklepl na malém
vápně Tůma . V hektickém závěru Bílina vítězství udržela.
Kovačka v bráně byl stoprocentní, zkušená obrana si počínala
velmi dobře, pochvalu zaslouží
bojovníci v záloze. Nejlepšími
hráči domácích byli tentokrát
neúnavní bojovníci Baran a Katrenič.

Festival šancí a gólů
Začátek utkání se Střekovaem
byl ze strany Bíliny nervózní a
očekávané góly nepadly, ačkoli zápas se hrál v podstatě na
jednu branku. První gól přišel
naštěstí včas. Bečvařík vysunul
Katreniče a ten elegantně přehodil brankáře v 11. minutě. V 24.
minutě uklidil překrásný centr po
kličce Iljazi 2:0.
V druhém poločase se hra hostů rozpadla a Bílina sázela gól za
gólem. Nejméně stejný počet
vyložených šancí však také zahazovala. Třetí gól posadil Iljazi
na hlavu Tůmy, potom Junek
proměnil přihrávku Tůmy 4:0.V
50. minutě vysunul Tirb Tůmu
a Fery nezaváhal - 5:0, pak vysunul pro změnu Tůmu soupeř
– 6:0, na 7:0 znovu Tůma, pak
zopakoval kolmici na Tůmu Tirb
– 8:0, devátou a desátou branku
si připsal aktivní Podaný a gólový účet na 11:0 uzavřel Kozler,
který dorazil do branky míč po
střele Bureše.
Bohumír Mráz

Letošní atletická sezona byla ve
své první polovině poznamenána
pandemií koronaviru, proto se až
v uplynulých týdnech ke slovu
dostali také nejmladší závodníci v kategoriích mladšího žactva
a přípravky se svými soutěžemi
družstev.
Nejprve je čekala kvalifikační kola, z nichž téměř všechna
družstva postoupila do svých
krajských finále. Ta se shodou
okolností konala vždy na bílinském stadionu. Nejprve se v
druhé polovině září představila
družstva mladšího žactva. Žáci

našli přemožitele pouze v ústeckém klubu USK Provod a obsadili druhé místo, dívky skončily
už v kvalifikačních kolech. Dva
týdny poté se ke svému finále
sešla přípravka. Chlapci skončili
stříbrní, děvčata skončila pátá.
Všechny zmíněné úspěchy
jsou nejen dílem závodníků, ale
neméně i celého trenérského
týmu, který se už od útlých let o
své závodníky stará. V současné
době už všichni atleti pracují na
tom, aby i v příští sezoně končili ve svých soutěžích na čelních
místech.
M. Sýkora
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Mladí Draci mají nové logo a dresy
Hokejový klub HC Draci Bílina děti a mládež má nové logo, které jistě bude lépe reprezentovat
klub. Snažili jsme se, aby logo
bylo moderní, lépe vystihovalo
podstatu našeho klubu, a to jeho
zarputilost a cílevědomost. Na
schválení loga se podíleli rodiče
i samotné děti. Jedním z prvních
kroků prezentace nového loga
bylo zakoupení dvou stožárů s
vlajkami, které jsou již nyní umístěné před zimním stadionem. Na
vlajce je znázorněn nový znak
klubu a také logo města Bíliny,
čímž chceme v prvé řadě poděkovat městu Bílina za podporu a
návštěvníkům prezentovat vzá-

jemné vazby mezi naším klubem
a městem Bílina.
V návaznosti na nové logo jsme
nechali také zpracovat design
nových dresů pro děti a mládež.
Věříme, že tento krok bude přínosem pro naše hokejisty či hokejistky a bude se jim daleko lépe
hrát v novém designu na turnajích a mistrovských zápasech.
Připravujeme k zakoupení novou kolekci různých předmětů s
naším novým logem pro rodiče,
děti a fanoušky. Vše bude k náhledu v prostorách zimního stadionu.
František Weigl

SanDoMon Bílina

Kendo soustředění se konalo v Měděnci
Bílinský kendo oddíl SanDoMon
pořádal v říjnu oddílové soustředění v Měděnci v Krušných horách. Pořádali se tu také zkoušky
na žákovské stupně kyu, kde někteří z našich členů ukazovali své
schopnosti před komisí a všichni
z nich zkoušky úspěšně složili.
Trénování probíhalo pod vedením učitelů Jany a Jindry Ziegelheimových, (oba 6. dan kendo) a také jsme tam měli hosta
- Annu Betley Uchanskou z Polska (5. dan), která se dlouhodobě
věnuje práci s dětmi a vede polský juniorský národní tým. Také
ona vedla tréninky a její osobitý
styl obohatil naše bojovníky.

Kromě cvičení kendo se chodilo na vycházky do nádherné
podzimní krajiny Krušných hor
a užívalo se volných chvil
v okouzlujícím zázemí Sportovního střediska Měděnec.
Toto soustředění proběhlo za finanční podpory města Bílina.
Doufáme, že se na podobných
akcích v budoucnu budeme potkávat ve stále větších počtech
a proto chceme oslovit všechny,
ale hlavně děti, kteří by o cvičení
kendo měli zájem, aby přišli mezi
nás. Případní zájemci mě proto
neváhejte kontaktovat na telefonu 728 776 654.
Vít Máliš

KULTURNÍ SERVIS

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

DIGITÁLNÍ KINO

Do 2. ledna 2022
VÁCLAV HAVEL
Výstava o životě našeho prezidenta a
ikony 20. století. Výstava se koná
ve spolupráci s Knihovnou
Václava Havla.

čtvrtek 11. listopadu, 18 hodin
sobota 13. listopadu, 17 hodin
pátek 19. listopadu, 20 hodin
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme.

MĚSTSKÉ DIVADLO

pátek 12. listopadu, 17 hodin
ETERNALS

čtvrtek 25. listopadu, 19 hodin
MILUJU TĚ, ALE…
Sled scének, skečů a hudebních čísel
přináší vtipný a pravdivý pohled na situace z partnerského a manželského života.
Přijďte se zasmát tomu, co důvěrně znáte!

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
čtvrtky 11. a 18. listopadu, 18 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Latinské tance pod vedením Nikol Dufkové.
neděle 14. listopadu, 15 hodin
ČIPERKOVÉ
Písničkové vystoupení
populární dětské kapely.
Jedná se o přesun z roku 2020,
zakoupené vstupenky jsou platné!!!
sobota 20. listopadu, 19 hodin
1. PURE MUSIC FEST
První ročník bluessového komorního
festivalu. Vystoupí Paul Batto jr., Blues a
Steve Big Man Clayton, BoogieWoogie.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
sobota 27. listopadu, 15 hodin
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupení dětí z bílinských mateřských škol, pohádkový příběh, vystoupení Pavla Houfka s Káčou Rousovou.

pátek 12. listopadu, 20 hodin
POSLEDNÍ NOC V SOHO
Některé sny umí být tak živé, že si
po probuzení položíte otázku, jestli se vám opravdu jen zdály.
sobota 13. listopadu, 20 hodin
KRYŠTOF
Sotva dospělý Kryštof žije na konci čtyřicátých let minulého století v
mnišské komunitě v pohraničí, sdílí s
bratry jejich svět a život v pravdě.
čtvrtek 18. listopadu, 18 hodin
sobota 20. listopadu, 17 hodin
pátek 26. listopadu, 20 hodin
ZTRACENI V RÁJI
Komediální road-movie o střetu dvou světů i dvou generací.
pátek 19. listopadu, 17 hodin
sobota 20. listopadu, 20 hodin
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Režisér Jason Reitman a producent
Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z
původního příběhu Krotitelů duchů.
neděle 21. listopadu, 15 hodin
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné
zuby žraločích nájezdů na svou venici.
Rozhodne se proto sestavit speciální tulení
jednotku, která je vyžene z jejich území!

pátek 26. listopadu, 17 hodin
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne.
neděle 27. listopadu, 15 hodin
ENCANTO
Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
středa 1. prosince, 10 hodin
LÁZEŇSTVÍ TEPLICKA
Přednáška, klubovna knihovny, vstup zdarma.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
středa 10. listopadu, 16.30 hodin
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ K REKONSTRUKCI DOMU U ČERNÉHO KONĚ
Diskuse s autory studie na rekonstrukci domu a s městskou architektkou.

GALERIE POD VĚŽÍ
Do 23. prosince
TEPLICKO OČIMA STUDENTŮ
Výstava fotografií.

ŽENY NEJEN V SEDU
sobota 20. listopadu, 9 hodin
KURZ ŠITÍ PŘES PAPÍR
Šicí dílna v ulici Čapkova 859
sobota 4. prosince, 9 hodin
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Šicí dílna v ulici Čapkova 859

