
Malá Paříž bude 
letos i na Kafáči    

BÍLINA SE VYBARVUJE 
KVĚTY CIBULOVIN

Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  10.  če r vna
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Stavba tunelu 
bude mít šest etapstr. 11 str. 12-13



V Bílině je stále co objevovat, 
říká malíř
Malíř Václav Suchopárek je  
v Bílině jako doma. Jak sám říká, 
něco ho tam stále táhne.

Stavba tunelu bude mít šest 
etap, potrvá necelé tři roky
V dubnu se konala další 
koordinační schůzka k plánované 
stavbě tunelu pod Bílinou. Bylo 
projednáno a představeno šest 
stavebních postupů jednotlivých 
fází výstavby.

Knihobudka našla své místo  
v mateřince
V mateřinkách Čapkova  
a Za Chlumem se objevil nový 
prvek. Nejedná se však o herní,
nýbrž prvek podporující rozvoj 
předčtenářské gramotnosti dětí.

Bubeník z Bíliny vyhrál krajskou 
soutěž
Po úspěchu v okresním kole 
soutěže ZUŠ ve hře na bicí 
nástroje postoupil Jan Štefan
ze třídy učitelky Libuše Šperkové 
do kola krajského.

Tým žáků ZŠ Lidická byl v 
celostátním finále FG třetí
Velkého úspěchu dosáhl tým 
žáků 1. stupně ZŠ Lidická, který 
v celostátním finále soutěže 
Finanční gramotnost I. kategorie 
vyhrál 3. místo.

Malá fenka zvládla přežít celé 
dny s vážným zraněním
Umíte si představit, že vás vaše 
rodina, vaši nejbližší, jednoho 
dne prostě opustí? Vyhodí vás 
neznámo kde a už se nikdy 
nevrátí?

Tři týmy aerobiku postoupily do 
republikového kola
První letošní závody v aerobiku 
se konaly v polovině dubna. 
Všichni jsme se po dlouhé pauze 
moc těšili na to, až opět budeme 
závodit.
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Vážení čtenáři, 

květnové vydání Bí-
linského zpravoda-
je přináší jako hlavní 
téma pokračování 
příprav stavby tunelu. 
Na prostřední dvou-
straně je plánovaný po-
stup stavebních prací  
s předpokládanou do-

bou realizace. Na obrázcích můžete vidět,  
jak stavba postupně poroste. S pracemi by  
se mělo začít v roce 2029 a potrvají asi tři 
roky. Jedná se však o současný plán, může 
dojít ke změnám.
Číslo je také plné pozvánek na různé akce. 
Musíme vypíchnout hlavně Malou Paříž, kte-
rá v několika termínech obsadí Kafáč. Lidé za 
multižánrovým festivalem často dojížděli do 
Teplic, nyní ho budou mít přímo v Bílině. Díky 
velkému úspěchu posezení s kávou a hud-
bou na náměstí se bude opakovat Kavárna 
na ulici. Je plánovaná vždy dvakrát v červnu, 
červenci a srpnu, pak ještě jednou v září. 
Rodičům malých dětí přinášíme přehled pro-
vozu mateřských škol o prázdninách. 
Méně příjemnými tématy jsou článek o nut-
nosti přítomnosti ostrahy v Základní škole 
Za Chlumem, která však snad pomůže zlep-
šit situaci s agresivními žáky, a také varování 
policie před podvodníky, kteří vylákají citlivé 
údaje k účtu při prodeji přes internet. 

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Skateboardisté budou mít nový 
park
V Sídlišti Za Chlumem by měl 
vyrůst nový skatepark. Město nyní 
hledá zhotovitele, není tedy ještě 
znám přesný časový harmonogram 
stavebních prací.

Na bezpečí žáků Za Chlumem 
dohlíží ostraha
Vážnou situaci s problémovým 
chováním žáků Základní školy  
Za Chlumem pomáhá zmírnit 
ostraha z bezpečnostní agentury. 

Bílina má druhý nejlepší web 
v kraji
Ceny vítězům 24. ročníku krajského 
kola soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky měst a obcí 
byly předány při slavnostním 
ceremoniálu na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje.

Město opět vítalo nově narozené 
děti
Nejmenší občánky přivítala 
místostarostka Marcela Dvořáková 
a do života jim popřála pevné
zdraví a mnoho štěstí.

Lidé stále nahrávají podvodníkům 
při prodeji po internetu
I přes všechna varování 
zaznamenávají policisté další 
případy internetových podvodů 
při prodeji věci na bazarových 
portálech.

Zvýšení životního a existenčního 
minima
Od 1. 4. 2022 se zvýšilo životní 
a existenční minimum o deset 
procent. Jde o opatření v rámci 
balíčku proti energetické chudobě.

Výstava připomíná oblíbené 
pedagogy
Do 29. května mohou lidé navštívit 
výstavu Mandalu pro Andreu ve 
Výstavní síni U Kostela.
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Bílinský zpravodaj je do schránek distribuován zdarma

 reDakce bÍLiNského ZpraVoDaje

Šéfredaktorka: 
Pavlína Nevrlá,  tel.: 774 564 894

Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz, 
Tel.: 774 564 894

Adresa: 
Městský úřad Bílina, 
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

E-mail: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vydavatel: Město Bílina

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

Sídlo: 
Břežánská 50/4, Bílina 418 31

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

kriMi

ZDraVotNictVÍ

pejsek k aDopci

LAKY

Nádherný několikaměsíční husky. Dosud 
neměl ideální život, ale věříme, že to všechno 
dožene. Je přátelský, vhodný i k odrostlejším 
dětem. Jako každý husky, potřebuje hodně 
pohybu, opravdu běhání, ne procházky na pár 
minut kolem baráku. Budeme pro něj vybírat 
domov i podle zkušeností s plemenem. Laky 
má nesestouplé varle. Do adopce odejde 
očkovaný, čipovaný, odčervený, odblešený, 
na základě podpisu adopční smlouvy  
a uhrazení příspěvku na péči, s podmínkou 
kastrace - zajistíme ještě přes útulek. 

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

kULtUra
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oDbor NeMoVitostÍ a iNVestic Mts bÍLiNa

NEZAPOMEŇTE
NA POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad  
za  I. pololetí 2022 je 30.06.2022   ☜

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně
Městského úřadu v Bílině v těchto hodinách:

 Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18 hod.
 Úterý  7 – 11.30 a 12.00 – 14 hod.
 Středa  7 – 12.00 a  12.30 – 18 hod.
 Čtvrtek  7 – 11.30 a 12.00 – 14 hod.

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet města 19-1060440379/0800, variabilní 
symbol: 1337, specifický symbol: rodné číslo plátce.
Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovol-
né, případně lze uvést z rodného čísla pouze číslice před 
lomítkem. Pokud rodné číslo neuvedete, postupujte dle po-
kynů níže uvedených.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za 
více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve spe-
cifickém symbolu za 1 poplatníka), je třeba nahlásit finanční-
mu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob (osoby), 
za které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, 
ze kterého je poplatek hrazen, a to buď telefonicky na čísle:  
417 810 957 nebo e-mailem na adresu: financni@bilina.cz.
Poplatek na rok 2022 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu 
a rok (t. j. 250,- Kč/osoba/pololetí)
Od poplatku na rok 2022 jsou osvobozené děti narozené  
v roce 2022.
S bezhotovostní platbou pomůže Poplatkový asistent,  
je k dispozici na www.bilina.cz.

Město Bílina nabízí 
k pronájmu byt 
o velikosti 1+2 

v ulici Tyršova 320, 
v takzvaném Zeleném domě. 

Jedná se o byt 
kategorie 

„rozjezdový“, 

který se pronajímá 
na maximální dobou 6 let
mladým lidem a rodinám.

Bližší informace získáte 
na Městském úřadě v Bílině, 
Seifertova 1, kancelář č. 204 

nebo na telefonním čísle 
417 810 970.

V Sídlišti Za Chlumem by měl 
vyrůst nový skatepark. Měs-
to nyní hledá zhotovitele, není 
tedy ještě znám přesný časový 
harmonogram stavebních pra-
cí. Skatepark budou tvořit různě 
velké a tvarově členité betono-
vé plochy, které jsou výškově 

Na třech místech ve městě se  
v současné době budují pod-
zemní kontejnerová hnízda, kte-
rá mnohonásobně navýší kapa-
citu nádob na směsný a tříděný 
odpad. Podzemní kontejnery-
vznikají v lokalitě Za Chlumem 
u domu číslo 751, v SUNNu a na 
rohu ulic Komenského a Rad-
niční, kde zároveň probíhá ar-
cheologický průzkum. Postup-
ně takto v různých lokalitách 

děleny překážkami lemované 
opěrnými zídkami různé šířky, 
některé překážky budou dopl-
něny zábradlím. Předpokládaná 
cena je necelých třináct milionů 
korun. 

(red)

Bílině vznikne do konce roku,  
v rámci 1. etapy výstavby, deset 
kontejnerových hnízd, mimo
jiné v ulici Čapkova, Pražská, 
nebo Aléská.
Práce budou stát bezmála  
15 milionů korun. Bílina na tuto 
zakázku získala dotaci z ope-
račního programu životního pro-
středí ve výši zhruba 3,5 milionu 
korun. 

(red)

Skateboardisté 
budou mít nový park

Kontejnery půjdou 
na deseti místech pod zem
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KRIMI
poLicie čr

Mp bÍLiNa

poLicie čr

I přes všechna varování, která jsou v současné 
době v mediích prezentována, zaznamenávají 
policisté další případy internetových podvodů 
při prodeji věci na bazarových portálech. 
Minulý týden takto přišla čtyřiatřicetiletá žena  
z Teplicka o 135 tisíc korun. Přes mobilní aplika-
ci nabídla k prodeji použité oblečení. Na její na-
bídku zareagoval neznámý kupec. Žena postu-
povala podle jeho instrukcí, kdy využila zaslaný 
elektronický odkaz, který jí poslal na její mailo-
vou adresu. Zde pak zadala citlivé přihlašovací 
údaje ke své platební kartě včetně PIN kódu. 
Bezprostředně poté jí z účtu odešla platba ve 
výši 135 tisíc korun. Žena sice ihned zavolala na 
linku své banky, ale bylo jí sděleno, že platba již 
odešla a nejde s tím nic udělat.
Poslední případ byl teplickým policistům 
oznámen v polovině dubna. Žena z Teplicka 
chtěla prodat na známém inzertním portálu  
5 kusů hodinek v celkové hodnotě 6 tisíc korun. 
Prostřednictvím telefonní aplikace Whatsapp 

Projevy vandalismu mívají různorodé příčiny či 
motivace. Obecně je v podvědomí veřejností 
spojován s řáděním jedinců pubertálního věku. 
Případ, o kterém informujeme, však neměl mo-
tivaci ukázat hrdinství před partou výrostků, ani 
nuda, prázdnota či radost z ničení. Příčinou bylo 
vylití zlosti po hádce mezi dospělými osobami. 
Naštěstí nedošlo na fyzickou potyčku, ale od-
nesla to skleněná výplň vchodových dveří jed-
noho panelového domu, která úderům pěstí 
neměla šanci odolat.
Strážníci, kteří byli po upozornění svědků na 
místo vysláni, spatřili odjíždějící vozidlo, z jehož 
okénka spolujezdce trčela zakrvácená ruka. 

Celkem ze tří trestných činů výtržnictví, poško-
zení cizí věci a ublížení na zdraví byli obviněni 
dva muži ve věku 25 a 27 let z Bíliny. Ti v srpnu 
loňského roku nejprve údery pěstmi do stře-
chy a kapoty poškodili zaparkované vozidlo 
před prodejnou potravin v Bílině. Proti tomu se 
ohradil majitel vozu, kterému následně začali 
útočníci sprostě nadávat. 

Podobný pohled se v ulicích běžně nevysky-
tuje, a tak spojení rozbitého skla a krvácející 
ruky dalo jasný signál, že vandal nebude pa-
trně daleko. A nebyl. Muž sice odmítl jakou-
koli první pomoc, co ale neodmítl, byla vina  
a k rozbití výplně dveří se doznal. Svatosvatě 
slíbil, že veškerou škodu uhradí, což nic nemění 
na skutečnosti, že jeho nočnímu řádění udělá 
pro podezření ze spáchání přestupku konec až 
správní orgán. 
K nákladům za opravu se tak může těšit ještě 
na pokutu, která v tomto případě může být ulo-
žena až do výše 50 tisíc korun. 

(red)

Napadený si ze strachu sedl do vozidla. Útoč-
níci však začali lomcovat dveřmi a udeřili jimi 
řidiče do holeně. Následně, když se snažil na-
padený bránit, dostal ještě pár ran pěstmi do 
hlavy a navíc mu byl z ruky vyražený mobil, 
kterým chtěl přivolat policii. Útočníci poté na-
padli i svědka události, který přišel na pomoc 
poškozenému, kdy taktéž schytal několik ran 
pěstí a upadl na zem. 
Majitel vozu utrpěl poranění ucha a hlavy, se 
kterým se léčil déle než měsíc. Na vozidle byla 
způsobena škoda přes 80 tisíc korun. Po odha-
lení totožnosti pachatelů, policisté navíc zjistili, 
že jeden z útočníků již byl v posledních třech 
letech potrestán rozsudkem soudu za přečin 
výtržnictví. Oba muži tak poputují k soudu, kde 
jim hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. 

(red)

byla kontaktována osobou, která projevila  
o hodinky zájem. Následně jí přišel internetový 
odkaz údajné kurýrní služby, kdy poškozená s 
domněním, že se jedná o skutečnou stránku 
kurýrní služby vyplnila po kliknutí na tlačítko 
“Získejte finanční prostředky“ číslo své plateb-
ní karty i s bezpečnostním kódem. Následně jí  
z této karty byla blokována částka 19 tisíc ko-
run. Místo výdělku 6 tisíc korun, tak žena přišla 
ze svého účtu o 19 tisíc korun. Policisté nyní věc 
řeší pro přečiny podvod a neoprávněné opat-
ření, padělání a pozměnění platebního pro-
středku.
Policisté opět varují občany, aby nezadávali 
svoje osobní bankovní údaje na neověřených 
odkazech. Vždy si nejprve ověřte pravost na 
infolince své banky, či na pobočce. Pokud pro-
dáváte věci, zvolte si vlastní způsob obdržení 
peněz. Nenechte se manipulovat kupujícím. 

(red)   

Lidé stále nahrávají podvodníkům při prodeji 
po internetu. Nepište nikam PIN, radí policisté

Vztek si vylil na výplni dveří

Dva výtržníci napadli majitele
vozu, hrozí jim za to tři roky
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oDbor žiVotNÍho prostřeDÍ

ZŠ Za chLUMeM

5G pro 5 MĚst

Město se opět zbarvilo jarními kvě-
tinami. Na Pivovarském náměstí 
a u silnice za Penny marketem se 
lidé mohou těšit z nových záho-
nů tvořených tulipány, modřenci  
a narcisy. Město Bílina objednalo  
u pražské firmy, která spolupracu-
je s holandským dodavatelem, ci-
bulky květin, které byly vysázeny 
na podzim pomocí sázecího stroje.
V Sídlišti Za Chlumem lemuje silni-
ci nové stromořadí 27 kusů ptačích 
plnokvětých třešní za odstraněné 
javory napadené velmi agresivním 
houbovým onemocněním.
V lokalitě Pražská, v ulicích Jeni-
šovská, Bořeňská, Jižní, Fügnerova 

Vážnou situaci s problémovým 
chováním žáků Základní školy  
Za Chlumem pomáhá zmírnit 
ostraha z bezpečnostní agentury. 
K takto bezprecedentnímu kroku 
vedení školy a město již muselo 
přistoupit nejen proto, aby zame-
zilo agresivnímu chování dětí, ale 
také aby ochránilo slušné žáky  
i pedagogický sbor.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, starost-
ka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová 
a primátor statutárního města Ústí nad Labem 
Petr Nedvědický podepsali memorandum o 
spolupráci v oblasti rozvoje bezpečnostního a 
datového koridoru.
Statutární město Ústí nad Labem a město Bílina 
jako účastníci projektu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu s 
názvem 5G pro 5 měst společně s Ústeckým 
krajem uzavřely Memorandum o spolupráci s 
cílem rozvoje a zvyšování regionální

snížení trestní odpovědnosti dětí, 
zařazení pedagogických pracov-
níků mezi úřední osoby, aby mohli 
lépe bránit svá práva, či krácení ně-
kterých sociálních dávek rodičům, 
kteří se řádně nestarají o své děti. 
K žádné změně ve zmiňovaných 
oblastech však nedošlo a škola 
má tak stále velmi málo možnos-
tí, jak zajistit ve svých prostorách 

Problémy s některými žáky, pře-
devším z nepřizpůsobivých rodin, 
má škola již několik let. Kromě in-
terních opatření se již několikrát 
obrátila s prosbou o pomoc při 
řešení na zákonodárce. Dokonce 
jim škola ve spolupráci s městem 
předložila seznam změn, které by 
významně pomohly situaci řešit. 
Mezi tato opatření patří například 

spolupráce v oblasti informačních a komu-
nikačních technologií (ICT), efektivní výměny 
informací, posílení bezpečnosti občanů a za-
jištění kybernetické bezpečnosti. „Naším spo-
lečným záměrem je vytvoření bezpečnost-
ního a datového koridoru, jehož smyslem je 
rozvoj integrované bezpečnosti na území ce-
lého Ústeckého kraje,“ uvedla starostka Bílina 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.Účelem memo-
randa je také využít znalosti, odborné kompe-
tence a personální zdroje jednotlivých partne-
rů.                                                                                         (red)

a Zahradní je vysazeno celkem  
46 nových stromů vysazeny byly 
břízy, habry, platany, hrušně, třeš-
ně Calleryovy a ořešáky královské. 
Díky těmto novým stromům došlo 
ke zvýšení estetické a především 
ekologické hodnoty veřejného 
prostoru, který přispěje k vyrov-
nání teplotních extrémů, ke zlep-
šení kvality ovzduší a k zadržování 
vody. Pro výsadbu byly vybrány 
především geograficky původní 
druhy dřevin, které jsou schopné 
se danému prostředí nejlépe při-
způsobit.

Ing. Helena Volfová

bezpečné a slušné prostředí.  
Ostraha se od začátku května po-
hybuje především po chodbách 
mezi třídami druhého stupně  
a také u sociálek. Řešit případný 
incident však musí stejně, jako jiní 
pedagogové, tedy situaci usměr-
nit a pokud to nepomůže, obrátit 
se na policii. 

(pn)

Ve městě byla vysazena nová zeleň

Na bezpečí žáků Za Chlumem dohlíží ostraha

Bílina podepsala memorandum 
o spolupráci

Město Bílina vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení funkcí

Sociální pracovník
terén IV 

na plný úvazek, dobu určitou (po dobu 
dlouhodobé nemoci) 

a 

Úřad územního 
plánování

na plný úvazek, dobu neurčitou.

Lhůta podání přihlášky: nejpozději 
do 16.5.2022.

Způsob podání přihlášky: v obálce ozna-
čené „Úřad územního plánování - neote-

vírat“ doručit osobně 
do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat 
poštou na adresu: Městský úřad Bílina, 

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. 
Více informací k pozici sociálního pra-

covníka na telefonu 417 810 930 
a 607 097 714, k pozici na úřadu územní-

ho plánování na telefonu 417 810 810 
a 602 112 323. 
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ZDRaVOTNICTVÍ, sOCIÁLNÍ VĚCI

HNsP

Historie zdravotnictví v Bílině

H) Ambulance otorhinolaryn-
gologie (ORL, odbornost 701) 
má velice krkolomný název. 
Proto se častěji užívá „ambulan-
ce ORL“. Zde se diagnostikují a 
léčí choroby ušní, nosní a krční, 
také onemocnění hlavy a krku. 
Správný název by tedy byl ORL 
a chirurgie hlavy a krku.
V ambulanci ORL Hornické NsP 
s.r.o. v Bílině byl dlouhodobě (od 
roku 1995 do roku 2011) nosite-
lem zdravotních výkonů MUDr. 
Přemysl Kraus, dříve bývalý pri-
mář ORL oddělení nemocnice  
v Teplicích.
MUDr. Přemysl Kraus uměl řadu 
jazyků, což využíval často jako 
průvodce zahraničních zájezdů. 
Byl také velkým zahrádkářem, 
často byl vídán při přelézání 
svodidel silnice 1/13 na vjezdu 

do Teplic, kde vpravo byla za-
hrádkářská osada.
Ve svém oboru ORL byl MUDr. 
Přemysl Kraus velkým odborní-
kem. Jednou za ním přišel MUDr. 
Karel Prejza, který si stěžoval 
na částečnou nedoslýchavost.  
To nebylo divu, protože dr. Prej-
za byl vášnivým nimrodem a na 
posed v Krušných horách (na 
Dlouhé louce) při střelbě divoké 
zvěře nepoužíval ochranu slu-
chu. A dr. Kraus po jeho důklad-
ném vyšetření mu sdělil: No, jak 
bych Ti to Karle řekl, Hi-fi už si 
nekupuj.
S MUDr. Přemyslem Krausem  
v ORL ambulanci spolupracova-
la zdravotní sestřička Jitka No-
váková.
Přístrojové vybavení ORL am-
bulance bylo poměrně rozsáhlé. 

Na čtení RTG snímků se použí-
val samozřejmě Negatoskop  
L 110, na další vyšetření Tympa-
nometr Danplex HT 3000, Au-
diometr Danplex DA 74, Termo-
kauter SMT TEK 11. V ambulanci 
byl i stojanový reflektor Sonita  
D 553 a lampa Sahara 2. Použí-
val se i inhalátor PARI a mikro-
skop Kaps BTL-SOM 62 (ten byl 
pořízen v roce 2003).
I) Poslední odbornou ambu-
lancí segmentu specializované 
péče byla v HNsP s.r.o. oftalmo-
logie, oční lékařství (odbornost 
705). Zde se zjišťovalo onemoc-
nění oka, zrakového nervu i pří-
datných očních orgánů (přídat-
né oční orgány jsou slzné žlázy, 
oční víčka a okohybné svaly).
Nositelkou zdravotních výkonů 
v roce 2008 v této ambulan-
ci očního lékařství byla MUDr. 
Olga Pavelcová. Dříve zde pra-
covala i MUDr. Aschenbrenero-
vá a MUDr. Liehneová.
Zdravotní sestřičky na oftalmo-
logii byly postupně Jana Jando-
vá, Irena Nedomlelová a Ivana 
Jiránková.
Zdravotně přístrojové vybavení 
na oční ambulanci byly četné 
a poměrně nákladné. Byly to: 
Světelný optotyp EOC04712, 
Světelná lupa Dioptra typ 03, 
Oční čtecí zařízení do blízka 
1385 OKULA, Worthova světla, 
Autorefraktor Shin Nippon SR-
7000, stůl Rondo pro vyšetřo-
vací přístroje, Fokometr Okulus 
LM-350, Polohovací stůl Ocu-
lus, Štěrbinová lampa ZEISS SL 
115 CLASSIC, Aplanační oční 
tonometr AT 020 ZEISS, Počí-

tačový oční perimetr HFA II 720  
i, Autorefraktor Unicos URK-700, 
sterilizátor HS 62 A, vyšetřovací 
lampy.
J) Lékařská služba první pomo-
ci (ve zkratce LSPP, odbornost 
003) byla sice zařazena do seg-
mentu ambulantní specializo-
vané péče, ale není klasickou 
zdravotní péčí. Vypomáhá pa-
cientům v době mimo ordinač-
ní hodiny ostatních ambulancí.  
A to nejen za uzavřené ordinace 
praktických a dětských lékařů, 
ale i za uzavřené ordinace spe-
cializovaných zdravotních obo-
rů. Někdy podle potřeby lékař 
LSPP nasměruje pacienta k vy-
šetření do zdravotnického zaří-
zení vyššího typu.
Garantem LSPP a nositelem 
zdravotních výkonů zde byl  
v období 2008 až 2011 MUDr. 
Jaroslav Čermák, který jinak  
v sídlišti Za Chlumem provozuje 
svou soukromou ordinaci prak-
tického lékaře.
V ordinaci LSPP – lékařské služ-
by první pomoci se střídali lékaři 
a lékařky nasmlouvané Hornic-
kou NsP s.r.o. a podobně tomu je 
i se střídáním zdravotních sestři-
ček.
Zdravotní výkony vykázané za 
LSPP v Bílině zdravotním pojiš-
ťovnám nepokrývaly náklady 
provozu LSPP. Díky velkému 
pochopení zastupitelstva Měs-
ta Bíliny i Ústeckého kraje byly 
uzavřeny příslušné smlouvy  
a tyto náklady Hornické nemoc-
nici s poliklinikou s.r.o. byly kaž-
doročně dorovnávány. 

Zdroj: Spolek Bílina 2006 

Spolek Bílina 2006 vypracoval druhou část historie 
zdravotnictví v Bílině. Týká se zhruba období od roku 
2008 do současnosti. V Bílinském zpravodaji uveřejní-
me tento materiál v několika dílech, k dispozici je také 
na stránkách www.hnsp.cz.

oDbor ŠkoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ ks hostoMice

Od 01.04.2022 se zvýšilo životní 
a existenční minimum o deset 
procent. Jde o opatření v rámci 
balíčku proti energetické chu-
době. Na pomoc státu tak do-
sáhne více lidí, kteří se dostávají 
do finanční tísně kvůli vysokým 
cenám energii, ale i zboží a slu-
žeb.
Životní minimum je minimální 
společensky uznaná hranice 
peněžních příjmů, která je nut-
ná k zajištění výživy a ostatních 
základních osobních potřeb.  
Pro samotného dospělého člo-
věka bylo doposud stanoveno 

V dubnu se konala v Klubu se-
niorů Hostomice plánovaná 
přednáška na téma Preventivní 
zdravotní péče. Přítomní senioři 

částkou 3860 korun, od 1. dub-
na 2022 se zvyšuje o 10 procent, 
tedy o 386 korun. Pro dospělé  
a děti v rodině je navýšení nižší.

Existenční minimum je mini-
mální hranicí peněžních příjmů, 
která se považuje za nezbytnou 
k zajištění výživy a ostatních 
základních osobních potřeb na 
úrovni umožňující přežití. Dopo-
sud činí 2490 korun, od dubna 
bude 2740 korun.

Věra Kodadová

se dozvěděli, co je to zdraví, jaké 
faktory ho ovlivňují, proč jsou 
důležité preventivní prohlídky 
u praktického lékaře. Čas zbyl 
také na otázky a besedu. 
Přednášky se zúčastnilo deset 
seniorek, které ocenily srozumi-
telnost, nové impulzy a pohodu. 
Na závěr přednášky přednáše-
jící provedla všem přítomným 
měření krevního tlaku. Seniorky 
se již teď zajímaly o další před-
nášku.

Naděžda Maurerová

Zvýšení životního 
a existenčního minima

Senioři se dozvěděli, 
jak pečovat o zdraví
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ZLatý erb

český rybÁřský sVaZ bÍLiNa

Bílina má druhý nejlepší web v kraji 

Město podpořilo Rybářskou stráž  

Ceny vítězům 24. ročníku kraj-
ského kola soutěže Zlatý erb  
o nejlepší webové stránky měst 
a obcí byly předány při slavnost-
ním ceremoniálu na Krajském 
úřadě Ústeckého kraje. Diplo-
my předal oceněným hejtman 
Ústeckého kraje Jan Schiller  
a ředitel soutěže Zlatý Erb To-
máš Holenda. 
Bílina opět v soutěži uspěla, 
tentokrát získala druhé místo  
v kategorii nejlepších webo-
vých stránek. „Konkurence mezi 
soutěžícími byla i letos obrov-
ská. Pro krajskou porotu nebylo 
vůbec jednoduché rozhodnout 
o vítězích soutěže. Webové 

Radní na svém únorovém za-
sedáni schválili finanční dotaci 
Českému rybářskému svazu 
na doplnění výstroje Rybářské 
stráže. Počet členů v místní or-
ganizaci je 930 z toho je 120 dětí. 
Rybářská stráž zajišťuje řádný 
výkon rybářského práva a dodr-
žování předpisů souvisejících se 
životním prostředím. Jelikož se 
jedná o úřední osobu, je nutné, 
aby tato osoba důstojně vyko-

stránky měst i obcí v Ústeckém 
kraji jsou mnohdy na tak vyso-
ké úrovni, že mohou být dává-
ny ostatním za vzor. Blahopřeji 
všem oceněným a vítězům přeji 
co nejlepší umístění v celostát-
ním kole,“ uvedl hejtman Jan 
Schiller.
Starostka Bílina Zuzana Sch-
warz Bařtipánová poděkovala 
všem zaměstnancům města  
a obyvatelům, kteří díky podně-
tům posouvají webové stránku 
kupředu. V kategorii nejlepších 
webových stránek byly letos 
nejlepší Litoměřice, za Bílinou 
pak skončily na třetím místě 
Teplice.                                               (red)

návala funkci rybářské stráže 
mimo jiné také v součinnosti s 
Policii ČR a Městskou policií Bí-
lina.

Co může rybářská stráž 
vyžadovat?

Rybářská stráž může po loví-
cím požadovat rybářský lístek, 
povolenku k lovu a doklad to-
tožnosti. Může také kontrolovat 

vybavení lovícího - například 
požadovat stažení prutu za úče-
lem kontroly nástrahy, vezírek 
za účelem přeměření ulovených 
ryb a podobně.

Jak se prokazuje rybářská 
stráž?

Rybářská stráž se prokazuje 
před započetím kontroly průka-
zem rybářské stráže. Zároveň je 

povinna viditelně nosit služební 
odznak.

Co může rybářská stráž udělat, 
pokud zjistí nějaké porušení 
zákona nebo bližších podmí-
nek výkonu rybářského práva?

V případě zjištěného nedostat-
ku může zadržet povolenku k 
lovu, zadržet rybářské vybavení 
nebo úlovek.   Ing. Helena Volfová

aGc aUtoMotiVe cZech NaDace čeZ

Chudeřická sklárna vyrábí 
skla pro závodní fabie

Přechod v Zadní ulici 
je nově osvětlený

Vůz Škoda Fabia R5 evo do loň-
ského roku triumfoval ve více 
než třiceti rallye šampionátech 
po celém světě. Podíl na vítěz-
stvích má i chudeřická AGC Au-
tomotive Czech, která do těchto 

Díky příspěvku Nadace ČEZ se zvýšila bezpečnost chodců pře-
cházejících přes silnici v Zadní ulici. Přechod by v průběhu dub-
na nově nabarvený, ale hlavně je nyní osvětlený, což přispívá  
k lepší viditelnosti za tmy pro řidiče. Renovace přechodu s nově 
instalovanými dvěma lampami vyšla celkem na 230 tisíc, z toho 
120 tisíc činil příspěvek nadace.                                                    (pn)

malosériově vyráběných spe-
ciálů dodává přední vyhřívaná 
skla. Ta musí procházet důklad-
nou kontrolou v Chudeřicích  
i v samotném výrobním závodě 
Škoda Motorsport v Plazech. 
V loňském roce dodal největ-
ší evropský výrobce autoskel 
všechny výrobky bez jediné 
chyby. „I když je pro nás výroba 
pro sportovní tým Škoda Auto 
malosériovou výrobou v počtu 
stovek kusů autoskel ročně, je 
důležité, že přes komplikace  
v celém dodavatelském řetězci 
jsme dokázali dodávat po celý 
loňský rok bez jediného defek-
tu. Dostali jsme se tak mezi top 
dodavatele z pohledu kvality, 
což ocenil samotný tým Škoda 
Motorsport,” uvedl Luděk Steklý, 
člen představenstva AGC Auto-
motive Czech.                   

(red)  
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Nejmenší občánky přivítala mís-
tostarostka Marcela Dvořáková 
a do života jim popřála pevné 
zdraví a mnoho štěstí. Obřad 
zpestřily děti z bílinské mateřské 
školky s jejich učitelkou, které 

rečků a zápisu do pamětní knihy 
města. Na závěr našeho setkání 
děti zazpívaly písničku a rozlou-
čili jsme se společnou fotografií.
Další vítání občánků v roce se 
uskuteční 14. června, 13. září a 13. 

měly připravené pásmo bás-
niček. Děkuji jim za spolupráci. 
Dále děkuji studentce Střed-
ní pedagogické školy v Mostě 
Adéle Myslíkové, která pomáha-
la s dětičkami při předávání dá-

prosince, vždy od 14.30 a 15.30 
hodin.
Uzávěrka nahlášených dětí je 
týden před konáním akce.

Bc. Martina Tučková

Město opět vítalo nově narozené děti

Provoz bílinských mateřských škol a jeslí během 
hlavních prázdnin v roce 2022

oDbor sprÁVNÍ a VNitřNÍch VĚcÍ

V březnu přivítalo město nové občánky. V zaplněné obřadní síni jsme do života přivítali tyto děti: 
Kristýna Hufnagelová, Matouš Otta, Amálie Válková, Miroslav Urbánek, Klára Kajanová, Dominik Hemer-
lík, Šarlota Čechová, Tadeáš Pavlíček, Nelly Rokosová, Pavel Nájemník, Kateřina Molková, Patrik Panuška, 
Matyáš Starý, Eliška Křížová, Matyáš Janiš, Tomáš Poborský, Rozálie Oškvarková, Adéla Valášková, Kristina 
Pokošová.
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Městská knihovna Bílina zve na 
přednášku s názvem Krušno-
holka vypráví: Vlci v Krušných 

horách. Fascinující povídání si 
připravila Krušnoholka nebo-
li Štěpánka Kadlecová. Holka z 
Krušných hor, která umí s vlky 
výt a žít, po jejich stopách jít.
Krušnoholka — profesionální 
stopařka vlků a koordinátorka 
Vlčích hlídek v Krušných horách, 
bude informovat o návratu vlků 
do Krušných hor a svoji před-
nášku doplní o dokument Vytí 
s vlky.
Štěpánka Kadlecová monito-
ruje vlky v Krušných horách a 
díky tomu svou milovanou kra-
jinu poznává z úplně jiných úhlů 
pohledů. Jezdí povídat o vlcích  
a jejich návratu do české kraji-
ny široké veřejnosti, i školákům. 
Nyní se její život točí především 
kolem vlků, jejich ochrany i osvě-
ty veřejnosti, a Krušných hor, což 
spolu úzce souvisí. Vlastně dělá 
to, o čem jako malá snila a je si 
jistá, že to není náhoda. Ochrana 
vlků, rysů a Krušných hor je jejím 
posláním.
Beseda se uskuteční v záze-
mí klubovny v přízemí centrální 
knihovny na Mírovém náměstí 
ve čtvrtek 12. května od 17 ho-
din. Akce je zdarma.

Alena Hubáčková DiS.

Krušnoholka bude vyprávět 
o vlcích

MĚstskÁ kNihoVNa bÍLiNa

VýstaVNÍ sÍň U kosteLa ZUŠ bÍLiNa

Do 29. května mohou lidé na-
vštívit výstavu Mandalu pro An-
dreu ve Výstavní síni U Kostela 
a zavzpomínat při tom na zesnu-
lou oblíbenou učitelku a zástup-
kyni ředitelky Základní školy  
Za Chlumem Andreu Pavlíčko-
vou. Právě její milované manda-
ly, ale i osobní předměty jsou na 

V prostoru před městskou kni-
hovnou na Mírovém náměstí je 
k vidění zajímavá výstava žákyň 
výtvarného oboru bílinské umě-
lecké školy. Nese název V proce-
su tvorby. Studentky malovaly v 
plenéru v okolí školy, na náměs-
tí, u kostela, a to na opravdových 
malířských stojanech, akrylový-
mi barvami na plátno. “Byl to tak 

výstavě k vidění, doplňují je ma-
lované mandaly zaměstnanců 
školy a žáků. 
Výstava je také věnovaná dal-
ším dvěma zesnulých pedago-
gům, Petrovi Matimu a Markétě 
Teršípové. 

(pn)

asi ten největší malířský zážitek 
jejich studia a díla jsou trvalým 
důkazem jejich tvorby v tomto 
věku. Jistě se k tomuto prožitku 
budou vracet a stavět na něm,” 
uvedl učitel Miroslav Mužík.  
Také první figurální pokusy na 
plátno byly velmi zdařilé a osvě-
žují výstavu. 

(red)

Výstava připomíná 
oblíbené pedagogy

Díla mladých malířek
vznikala v plenéru
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GaLerie poD VĚžÍ

kc bÍLiNa

čteNÁřské tipy

V Bílině je stále co objevovat, říká malíř

Malá Paříž bude letos i na Kafáči

Malíř Václav Suchopárek je  
v Bílině jako doma. Jak sám říká, 
něco ho tam stále táhne. „K Bí-
lině mám citový vztah, proží-
val jsem zde první životní lásku  
a jsou zde krásná zákoutí, která 
chci objevovat a ztvárnit,“ uvedl 
malíř, který se pravidelné účast-
ní malířských plenérů v Bílině. 
Nyní budou jeho obrazy k vidění 

Řada bílinských návštěvníků 
Malých Paříží v Teplicích si může 
v letošním roce ušetřit cestu.  
Od 22. května se každých 14 
dní uskuteční podobná akce na 
populárním Kafáči. Bílina se tak 
zařadila po boku Děčína, Ústí 
nad Labem, Teplic a Mostu a i 
u nás se představí celá řada za-
jímavých hudebníků z různých 
koutů nejen České republiky,  

derny,“ dodal. Také v letošním 
roce se Václav Suchopárek zú-
častní malířského plenéru, který 
proběhne od 17. do 19. června. 
Letošní téma je volné, a tak si 
malíři mohou vybrat k malování 
to, co je nejvíce přitahuje. Ta-
kovým místem bude například 
stále tajemná Bořeňská zahrada, 
podloubí na bílinském náměstí 

tem, které si zaslouží představit 
umělcům a pořadatelé akce 
věří, že se jim u nás bude líbit  
a budou se k nám rádi vracet.
Až do konce září proběhne cel-
kem deset malých multižánro-
vých hudebních minifestivalů, 
kdy se vždy představí dva až 
tři vystupující, vždy od 15 do 18 
hodin. Aktuální program může-
te sledovat na webových strán-

v Galerii Pod Věží. Jako člověk je 
velice aktivní v uměleckém svě-
tě. Jako člen Výtvarné skupiny 
Spolu se účastní různých plené-
rů, výstav, věnuje se restaurátor-
ství a také sochaření. Velmi rád 
maluje krajiny, různá zákoutí, ale 
i portréty. „Právě v zimě se vě-
nuji malování portrétů nebo také 
aktů. Někdy se pustím i do mo-

ale i z dalších zemí Evropy. Ne-
spornými výhodami tohoto 
projektu je rozložení nákladů 
na účinkující mezi jednotlivá zú-
častněná města a také prestiž 
již existujících akcí. Dramaturgie 
projektu se snaží oslovit všech-
ny generace a akce se tak může 
stát příjemným zpestřením ne-
dělních odpolední pro celé rodi-
ny. Navíc bílinský Kafáč je mís-

a Kyselka. Obrazy, které vznik-
nou během plenéru, budou již 
tradičně vystaveny v Galerii Pod 
Věží od 1. července do 28. srpna.
Prodejní výstava s názvem Bíli-
na a krajina se bude konat od 12. 
května do 25. června. 

(hub)

kách www.mala-pariz.cz v sekci 
Nedělní Kafáč nebo na nově 
zřízené facebookové stránce – 
Nedělní Kafáč. 
Pořadatelem projektu je Malá 
Paříž z.s. a akce je finančně za-
štítěna Městem Bílina. Vystupu-
jícím umělcům můžete přímo na 
místě i osobně přispět dobro-
volnou částkou do připravené-
ho klobouku.       Antonín Moravec

Logopedie: žežicha se neříká - Ester Stará 
Procvičujte si se svými dětmi správnou výslovnost a rozvíjejte jejich komunikační dovednosti. S obrázkovou Logopedií – Žežicha 
se neříká to bude zábava! - hravé básničky a písničky - zábavné úkoly a hádanky - veselé obrázky.

Zlodějský tanec - Mary E. Pearsonová 
Když zemře král Ballengerovy říše, jeho syn Jase se stává novým vládcem. Okolní království však nehodlají tolerovat jeho pano-
vání, které se řídí vlastními pravidly. Na obzoru se objevuje mladá královna Vendy, která je odhodlaná vše změnit. Na tajnou misi 
vyšle bývalou vyhlášenou zlodějku Kazi. Ta když narazí na nového vládce Jase, rozhodne se své plány změnit. Oba jsou společně 
vrženi do víru událostí, které nemohou ovlivnit.

Program Malé Paříže 22. května:

15.00 – Tribubu – členové skupiny pochází z Anglie, Španělska a Pobřeží Slonoviny. Jestliže byste si někoho neměli ne-
chat ujít, jsou to právě oni. Jejich hudba Vás bude bavit a seznámíte se i se zajímavým nástrojem – balafonem. Afrobeat.

16.10 – vystoupení žáků ZUŠ Bílina
17.00 – Nina Rosa – Nina Marinová je výborná slovenská zpěvačka a houslistka, která má vedle 

sebe neméně skvělé hráče (Michal Mihok – akordeon, Tony Dlapa – kytara). 
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Stavba tunelu bude mít šest etap, 
potrvá necelé tři roky

V dubnu se konala další koordinační schůzka k plánované stavbě tunelu pod Bílinou. Bylo projednáno  
a představeno šest stavebních postupů jednotlivých fází výstavby, které by v celkovém souhrnu měly být  
dokončeny za 33 měsíců od začátku stavby. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v roce 2029, pokud  
všechny procesy půjdou standardním postupem. Upozorňujeme, že uveřejněné informace vycházejí z aktuální-
ho plánu, ale v budoucnu se mohou změnit.

Stavební postup 1. etapy - 120 dnů:

- dočasná komunikace Kyselská
- dočasné komunikace mezi křižovatkami Kyselka a Bílinská/Spo-
jovací
- západní část mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Kyselka (větve 3, 4, 
okružní křižovatka)
- spojovací komunikace MÚK Kyselka – okružní křižovatka (OK) 
Bílinská/Spojovací (včetně zárubní zdi směrem k přeložce I/13  
a dočasného napojení)
- přeložka ulice 5. května
- nové napojení stavebnin Černý
- dočasná přeložka Teplické ulice pro stavbu MÚK Bílina-sever
- dočasná komunikace do prostoru mezi řekou Bílinou a tělesem 
železniční trati včetně dočasného přemostění Bíliny
- provoz na I/13 obousměrně po stávajících komunikacích
- ulice 5. května dočasně omezována při napojování přeložky
- III/25316 dočasně omezována při napojování přeložky

Stavební postup 2. etapy - 60 dnů:

- východní část MÚK Kyselka (větve 1, 2)
- napojení jízdního pásu pro směr Teplice – Most v křižovatce Ky-
selka na stávající I/13 směr Most
- MÚK Bílina sever dokončení v místě odstraněné dočasné přelož-
ky Teplická + napojení na jízdní pás I/13 směr Most – Teplice
- přeložka Bílinské ulice od ČS PHM Benzina do OK Teplická/Bí-
linská/III/25316
- provoz na I/13 obousměrně po stávajících komunikacích
- průjezd křižovatkou Kyselka obousměrně v jízdním pásu Most – 
Teplice, stávající odbočení do Kyselské zrušeno
- průjezd křižovatkou Bílina-sever obousměrně v jízdním pásu 
Teplice – Most, stávající odbočení do stavebnin Černý i Teplické 
ulice zrušeno
- Kyselská ulice napojena po západní části MÚK Kyselka do OK Bí-
linská/Spojovací, jízda od/do Mostu možná jen přes OK Bílinská/
Spojovací
- Teplická ulice pouze směr III/25316
- III/25316 pouze směr Teplická



Stavební postup 3. etapy - 60 dnů:

- přemostění I/13 v MÚK Kyselka
- rekonstrukce jízdního pásu Most – Teplice silnice I/13 včetně napo-
jení MÚK Kyselka
- přemostění I/13 v MÚK Bílina-sever
- rekonstrukce jízdního pásu Teplice – Most silnice I/13 včetně napo-
jení MÚK Bílina-sever
- provoz na I/13 průjezd křižovatkou Kyselka a dále směr OK Bílinská/
Spojovací obousměrně v jízdním pásu Teplice – Most, stávající odbo-
čení do Kyselské zrušeno
- průjezd křižovatkou Bílina-sever obousměrně v jízdním pásu Most 
– Teplice, stávající odbočení do stavebnin Černý i Teplické ulice zru-
šeno, možné odbočení směr Teplická po nové přeložce Bílinské ulice 
(pouze ve směru od Mostu)
- Kyselská ulice napojena po západní části MÚK Kyselka do OK Bílin-
ská/Spojovací, jízda od/do Mostu možná jen přes OK Bílinská/Spo-
jovací
- Teplická ulice ve směru od Mostu a do Teplic po definitivních větvích 
MÚK Bílina-sever, v opačných směrech přes MÚK Chudeřice nebo 
centrum Bíliny
- III/25316 pouze směry Teplická a I/13 směr Teplice po definitivních 
větvích MÚK Bílina-sever, v ostatních směrech přes MÚK Chudeřice 
nebo centrum Bíliny
- v případě nemožnosti průjezdu I/13 pod budovanými mosty nutné 
objížďky přes I/15 – II/257 (úsek Most – Bílina), resp. po přeložené Bí-
linské a III/25316
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Stavební postup 4. etapy - 400 dnů:

- přeložka silnice I/13 jih
- jižní portál tunelu Bílina včetně technologického objektu
- ražba tunelu Bílina (primárně západní trouba)
- severní portál tunelu Bílina včetně technologického objektu
- přeložka silnice I/13 sever
- provoz na I/13 ve směru Most – Teplice: příslušným jízdním pásem 
MÚK Kyselka, po stávající trase přes centrum Bíliny, příslušným jízd-
ním pásem MÚK Bílina-sever 
- I/13 ve směru Teplice – Most: příslušným jízdním pásem MÚK Bílina-
-sever, jízdním pásem pro opačný směr, po stávající trase přes cent-
rum Bíliny na křižovatku Bílinská/Spojovací, po spojovací komunikaci 
na OK Kyselka a po větvi 3 na definitivní jízdní pás směr Most
- Kyselská napojena přes MÚK Kyselka do/ze všech směrů
- Teplická a III/35316 napojeny přes MÚK Bílina-sever do/ze všech 
směrů

Stavební postup 5. etapy - 300 dnů:

- přeložka silnice I/13 jih (dokončení jízdního pásu Most – Teplice)
- ražba tunelu Bílina (východní trouba)
- přeložka silnice I/13 sever (dokončení jízdního pásu Most – Teplice)
- provoz na I/13 ve směru Most – Teplice: příslušným jízdním pásem 
MÚK Kyselka, po dočasné komunikaci, po stávající trase přes centrum 
Bíliny, po přeložce Bílinské ulice a MÚK Bílina-sever na stávající trasu 
směr Teplice
- I/13 ve směru Teplice – Most: příslušným jízdním pásem MÚK Bílina-
-sever, po obou přeložkách a tunelem do MÚK Kyselka na definitivní 
jízdní pás směr Most

Stavební postup 6. etapy - 50 dnů:

- definitivní napojení spojovací komunikace MÚK Kyselka – OK Bílin-
ská/Spojovací na OK Bílinská/Spojovací
- provoz na I/13 v obou směrech po definitivní trase
- Kyselská napojena přes MÚK Kyselka do/ze všech směrů, v případě 
potřeby krátkodobé uzavírky směr Bílina centrum
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Kurz patchvorku pod vedením  

Evy Jirákové 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdy:    Sobota 21. 5. 2022 9,00 – 15,00 
Kde:   Čapkova 859, Bílina 
Cena: 150,- Kč  
Rezervace:  na telefonu 607 586 990 
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz  
 

Základní umělecká škola Gustava Waltera 
                               Bílina

VI. ročník  
celostátního 
festivalu 
základních 
uměleckých škol 
ve veřejném 
prostoru

HUDBA ZNÍ NÁMĚSTÍM
v programu vystoupí žáci, učitelé, 
              sólisté i soubory

Mírové náměstí v Bílině

úterý 17.5.2022 15.30 - 18.00 hodin

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kurz pletení z pedigu pod vedením  
Radky Rosové 

 
 

 
Kdy:    Sobota  
            14. 5. 2022  
Čas:    9,00 – 15,00            
Kde:   Čapkova 859, Bílina 
Cena: 300,- Kč  
 
 
Rezervace:  na telefonu 723 567 143 
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz  
 
Potřebný materiál na pletení je v ceně kurzu. 
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ZŠ LiDickÁ MŠ čapkoVa, MŠ Za chLUMeM

MŠ Za chLUMeM

V Duhové škole poznávali 
školáci ekosystémy

Knihobudka našla 
své místo v mateřince

Velikonoční zvyky ukázala 
slepička se zajíčkem

Základní škola Lidická dokonči-
la v dubnu druhou část ozdrav-
ných pobytů do ŠVZ Poustky. 
Součástí výjezdu byla realiza-
ce environmentální programu 
zaměřeného v našem případě 
na ekosystémy, proto i název 
Duhová škola v ekosystémech. 
Celý ozdravný pobyt s pestrými 
zážitky a intenzivním kontak-
tem s přírodou byl realizován 
s finanční podporou Státního 
fondu životního prostředí ČR  
a také díky příspěvku města Bí-
liny.

V mateřinkách Čapkova  
a Za Chlumem se objevil nový 
prvek. Nejedná se však o her-
ní, nýbrž prvek podporující 
rozvoj předčtenářské gramot-
nosti dětí. Cílem je odpoutat 
děti od moderní techniky jako 
jsou počítače, tablety, telefony 
a podpořit v nich zájem o pří-
běhy odehrávající se v knížkách. 
Naše Knihobudka, jak jsme ji 
pojmenovali, umožní zábav-
ný přístup ke knížkám formou 
půjčování či vyměňování. Dou-
fáme, že si rodiče udělají chvil-
ku času a zastaví se s dětmi u 
naší knihobudky. Prohlédnou si 
knížky, které se uvnitř nacházejí, 
vezmou si je domů a společně 
u knížky prožijí krásné chvíle. 
Pokud je knížka zaujme, můžou 
si ji nechat a donést do kniho-
budky jinou, která určitě potěší 
dalšího kluka či holčičku.

Kolektiv učitelek

Děti ze školky Za Chlumem si 
užily velikonoční dopoledne. 
V maskách zajíce, slepice, ko-
houta, holky a kluka jim učitel-
ky předvedly zvyky a tradice 
spojené s jarními svátky, které 
se předávají z generace na ge-
neraci.
Děti také soutěžily v několika 
disciplínách motivovaných ve-
likonočními obrázky. U stano-
viště se zajíčkem házely ušitou 
mrkví do koše, prolézaly tune-

I když nám organizaci ozdrav-
ných pobytů velmi zkompliko-
vala pandemie a místo pláno-
vaných tří výjezdů pro celkem 
270 žáků v období 2019-2021 
byly uskutečněny jen dva  
v období 2021-2022 pro celkem 
207 žáků, byly cíle našeho pro-
jektu dosaženy. Jsme moc rádi,  
že se nám vše nakonec poda-
řilo úspěšně dokončit a žákům 
se pobyt a program líbil.
Rádi bychom i v budoucnu 
chtěli na program navázat. 

Marie Sechovcová

lem, skákaly snožmo do obručí. 
U oveček přenášely kraslice na 
lžičce, se zavázanýma očima 
přecházely po laně a u kozy 
prováděly štafetový běh s míč-
kem.
Na konci dětského skotačení 
a veselí jim velikonoční zajíček 
dal úkol, aby našly veliké kras-
lice, které cestou poztrácel,  
a v nich je ukryté sladké pře-
kvapení.

Kolektiv učitelek

Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 
2022/2023

HUDEBNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ 
VÝCHOVA - od 5 let

HRA NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE, 
ZPĚV - od 7 let

VÝTVARNÝ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ 
TVORBA - od 5 let

VÝTVARNÁ TVORBA, 
TEORIE A DĚJINY 
VÝTVARNÉ TVORB Y - od 7 let

 

TANEČNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ
VÝCHOVA - od 5 let

TANEČNÍ PRŮPRAVA,
TANEČNÍ PRAXE, 
KLASICKÝ TANEC - od 7 let

 

Bližší informace: reditel@zus-bilina.cz 
www.zus-bilina.cz
Adresa: Mírové náměstí 21/16, Bílina

LITERÁRNĚ-
-DRAMATICKÝ 
OBOR

DRAMATICKÁ 
PRŮPRAVA 
A ZÁKLADY 
SLOVESNOSTI - od 7 let6.6.2022 - 8.6.2022

v čase 15.00 - 18.00 hodin



16 5 /  XXXII  /  13.  k vět na 2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ LiDickÁ 

ZŠ aLéskÁ

ZUŠ bÍLiNa

ZŠ LiDickÁ 

Workshopy předaly informace 
o zacházení s penězi

Recitátoři si diplomy zasloužili 

Bubeník z Bíliny vyhrál 
krajskou soutěž

Roboti z Edubusu přijeli za žáky 
z Lidické, učili je programování

ZŠ Lidická se připojila k celosvětové události GMW (Global  
Money Week) a v rámci této akce se rozhodla uspořádat vzdě-
lávací workshopy pro žáky 1. až 6. tříd, které vedli žáci 9. ročníku,  
a besedu s lektorkou EFPA pro žáky 7. a 9. ročníku.
Cílem aktivit GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí  
o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Téma-
tem, které se prolínalo všemi aktivitami bylo právě správné hospo-
daření, finanční plánování a investice do budoucnosti a souviselo  
s mottem GMW pro rok 2022 - Buduj svou budoucnost, nakládej  
s penězi chytře.                                                           Marie Sechovcová

Recitátoři ze Základní školy Aléská slaví úspěch. Literatuře a před-
nesu básní se ve škole věnují několik let. Bohužel nám probíhající 
epidemie nedovolila uskutečnit loňský ročník soutěže v recitaci.  
O to větší radost máme, že to letos vyšlo. Do školního kola bylo vy-
bráno 32 žáků, ale postoupit dál mohli pouze tři z každé kategorie. 
Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, ale učitelky nakonec vy-
braly správně, protože porota ocenila téměř všechny naše reci-
tátory. Devět jich dokonce poslala do Teplic, kde se uskutečnilo 
okresní kolo. V krásném prostředí ZUŠ Teplice byla konkurence 
opravdu velká a naše radost při vyhlašování výsledků také, proto-
že všichni naši recitátoři jeli domů s diplomem. Zároveň s oceně-
ním za krásný přednes byl všem předán postup do krajského kola  
v Lounech. Na své žáky jsme náležitě pyšní a budeme jim držet 
palce.                                                                 Mgr. Nikol Šimůnek Meyerová

Po úspěchu v okresním kole 
soutěže ZUŠ ve hře na bicí 
nástroje postoupil Jan Štefan 
ze třídy učitelky Libuše Šper-
kové do kola krajského. To se 
uskutečnilo v chomutovské 
ZUŠ. Každý soutěžící se nejdří-
ve představil etudou zahranou 
na malý bubínek, pak přešel  
k bicí soupravě. Na ni zahrál 
další etudu a následně si na-
sadil sluchátka, do kterých mu 
byla puštěna soutěžní skladba 
bez nahraného partu bicích. 
Odborně tento způsob hry 
nazývají bubeníci play along. 
Pětičlenná odborná porota 
ohodnotila Honzovu hru v jeho 
věkové kategorii 1. místem. Bla-

hopřejeme a věříme, že úspěšné bude i vystoupení dívek z taneč-
ního oboru, jejichž příprava na účast v krajském kole celostátní 
soutěžní přehlídky právě vrcholí.                                                       Jiří Kopa

Na konci března před Základní 
školou Lidická zaparkoval Edu-
bus, který slouží jako moderní 
polytechnická laboratoř k výu-
ce žáků základních i středních 
škol po celé České republi-
ce. Tento autobus již u nás byl 
v roce 2019 a žáci 2. stupně  
v něm měli možnost vyzkoušet 
si různé fyzikální a chemické 
pokusy.
Tentokrát k nám zavítal z dů-
vodu realizace projektu Chytrá 
škola, který v letošním roce re-
alizujeme ve spolupráci s od-
borníky Eduteamu, a zaměřil se 
na rozvoj digitální gramotnosti 
našich žáků rámci výukového 
programu Roboti z autobusu. 
Kapacita Edubusu umožňovala 

přítomnost vždy 22 žáků, a tak se v průběhu tří programů mohlo 
zúčastnit jen 66 žáků 4. až 5. ročníku. Jsme moc rádi, že se žákům 
program líbil a díky výuce nové informatiky, kterou v letošním roce 
učíme od 4. až 7. ročníku, se žáci v digitálních dovednostech znač-
ně posunuli a v programování robotů se jim všem dařilo.
V příštím školním roce již budeme učit informatiku ve 4. až 9. roč-
níku.
Velkou zásluhu a poděkování mají naši pedagogové, kteří se aktiv-
ně v této oblasti neustále vzdělávají. I pro ně byl v odpoledních ho-
dinách připraven vzdělávací program zaměřený rovněž na robotiku 
a možnosti využití různých aplikací.                           Marie Sechovcová
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ZŠ LiDickÁ 

ZŠ LiDickÁ

DD tUchLoV

Erasmus v dalších letech
pomůže s výukou jazyků

Tým žáků ZŠ Lidická byl 
v celostátním finále FG třetí

Chlapci se učili údržbě 
a servisu kol

Základní škola Lidická patří mezi úspěšné žadatele, kterým byla 
schválena žádost o akreditaci v programu Erasmus v oblasti škol-
ního vzdělávání na období 2022 – 2027. Je to zároveň ocenění kva-
litní dlouhodobé školní vzdělávací strategie, která byla součástí 
žádosti. Důležitou prioritou našeho školního vzdělávacího progra-
mu je totiž jazykové vzdělávání žáků, a to jak přímo formou výuky  
v hodinách cizích jazyků, tak i nepřímo v jiných předmětech, napří-
klad formou využití metody CLIL.
Proto se cíleně zaměřujeme na jazykové kompetence našich pe-
dagogů, kteří měli již v uplynulých letech možnost z programů 
Erasmus+ se zúčastnit zahraničních jazykových kurzů. Získaná 
akreditace nám umožní již bez složitých žádostí v následujících 
pěti letech formou zahraničních jazykových kurzů i nadále podpo-
rovat jazykové dovednosti, ale i osobní a profesní rozvoj jazykářů  
a dalších pedagogických pracovníků školy.             Marie Sechovcová

Velkého úspěchu dosáhl tým žáků 1. stupně ZŠ Lidická ve složení 
Kateřina Kokyová, Filip Kuncl a Pavel Dušek, který v celostátním fi-
nále soutěže Finanční gramotnost I. kategorie vyhrál 3. místo. Sou-
těž se konala v prostorách České národní banky za účasti členů 
bankovní rady a ministra financí. Soutěž probíhala pod patronací 
ministerstva školství i ministerstva financí. Máme velkou radost  
z úspěšné reprezentace naší školy, města a také Ústeckého kraje, 
protože v celostátním finále se utkali vítězové krajských kol soutě-
že. Soutěž není jen o znalostech, ale také o schopnostech týmové 
spolupráce a prezentace, protože ve finálovém kole žáci zpraco-
vávali zadaný úkol a nejlepších pět týmů jej pak obhajovalo před 
porotou.
Ve II. kategorie této soutěže jsme v krajském kole obsadili 4. místo.
Naše škola se dlouhodobě a cíleně zaměřuje na finanční gramot-
nost a jsme rádi, že se to odráží i na výsledcích v soutěžích. Velké 
poděkování patří učitelce Jarmile Kabourkové za skvělou přípravu 
žáků.

Marie Sechovcová

Dětský domov v Tuchlově navštívil pracovník odborné firmy, která 
zajišťuje pravidelný servis kol. Sympatický Honza nám přivezl uká-
zat nějaká cyklokola a taktéž i kola jako díly, na kterých si kluci vy-
zkoušeli základní opravy. 
V první řadě jsme si vyzkoušeli servis řetězu, základní mytí a údržbu 
přehazovačky a brzd. K tomuto jsme dostali darem nějaké ty oleje, 
čištění. Následně jsme si vyzkoušeli demontovat zadní i přední kolo 
a úplnou výměnu pláště i s duší, včetně lepení. Kluci byli šikovní, 
chovali se slušně a bavilo je to, myslím, že i Honza musel být spo-
kojený.                                                                                        Děti a Ruda

Sportovní střelecký klub Bílina
Ve spolupráci s Městskou policií Bílina 

a Hasičským záchranným sborem
Pořádají dne 28.5.2022 od 9:00 hod do 12:00 hod 

v areálu střelnice v Nemocniční ulici v Bílině 

oslavu

MEZINÁRODNÍHO 
DNE DĚTÍ

Na programu je:
Ukázka hasičské techniky
Ukázka policejní techniky

Ukázka práce policejního psovoda
Výstava zbraní divokého západu

Prevence kriminality
Střelba ze vzduchovky

a různé dovednostní a sportovní soutěže

Těšíme se na Vás  výbor SSK Bílina
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sPOLEČNOsT
ÚtULek aNiDef

reaLitNÍ poraDeNstVÍ

než konečně našla své zachrán-
ce. 
Nejdřív byla hodně vystrašená 
a nedůvěřivá. Obrovský strach 
však po chvíli opadl a Nessie 

dochází k ukončení pronájmu, 
a mzdové listy, pokud vyplácíte 
mzdy.
Pokud se rozhodnete vést účet-
nictví, přestože k tomu nemáte 
podle účetních předpisů po-
vinnost, pak postupujete podle 
těchto předpisů.
Při uplatnění skutečných výdajů 
můžete paušálně uvést náklady 
na automobil.
Skutečné daňově uznatelné vý-
daje mohou být ty, které byly 
opravdu vynaloženy při pronají-
mání nemovitosti. Při uplatňová-
ní skutečných nákladů pamatuj-
te na to, že oprávněnost nákladů 
musíte být schopni finančnímu 
úřadu prokázat. A to zpětně až 
3 roky, 8 let při vykázání daňo-
vé ztráty, po toto období může 
finanční úřad přijít na kontrolu.
Od základu daně lze odečíst 
i náklady na cesty autem vy-
konané pro dosažení, zajištění 
a udržení příjmů z pronájmu 
bytu. Dříve platilo, že náklady 
lze uplatnit jen podle počtu 
ujetých kilometrů. Protože cest 
souvisejících s pronájmem bytu 
zpravidla moc nebývá, skuteč-
né náklady většinou nemělo 
smysl řešit. Cestovní výdaje byly 
ale posléze rozšířeny o výdajový 

Umíte si představit, že vás vaše 
rodina, vaši nejbližší, jednoho 
dne prostě opustí? Vyhodí vás 
neznámo kde a už se nikdy ne-
vrátí? Nevíte, kde jste, je vám 
zima, máte hlad a žízeň, a hlav-
ně zlomené srdce. V této chvíli 
se chuť žít hledá velmi těžko. 
Nessie to ale nevzdala. 
Nessie zůstala zcela sama.  
Kolem jejího příběhu je plno 
otazníků, ale pravděpodobně 
byla vyhozena někde na poli. 
Opustili ji ti nejbližší. Ti, co pro 
ni znamenali celý svět. Vedle 
strachu, bezmoci a obrovského 
zklamání nakonec musela bo-
jovat o holý život. Fenečka byla 
napadena nějakým zvířetem. 
Na těle měla několik tržných 
ran, které by odpovídaly útoku 
velkého psa nebo kance.
Když se dostala do útulku Ani-
Def, byly rány již staré několik 
dní. To znamená, že její vůle žít 
byla opravdu veliká. Opuště-
ná, zraněná, sama, vystrašená 
přežila hned několik dalších dní, 

2. díl

V případě uplatnění výdajů ve 
skutečné výši musíte vést zá-
znamy o příjmech a výdajích 
vynaložených na dosažení, za-
jištění a udržení příjmů v časo-
vém sledu. Dále je pak nutné 
vést evidenci hmotného majet-
ku, který lze odpisovat, evidenci  
o tvorbě a použití rezervy na 
opravy hmotného majetku, 
pokud ji vytváříte, evidenci  
o pohledávkách a závazcích ve 
zdaňovacím období, ve kterém 

poznala, že tohle je záchrana. 
Na první pohled vůbec nepůso-
bila jako zraněná. Vypadala cel-
kem v pořádku. Po důkladnější 
kontrole však byly na jejím tělíč-

paušál, který dává pronajímate-
lům zajímavou možnost daňové 
optimalizace.
Příspěvky do fondu oprav, kte-
ré každý měsíc posíláte na účet 
společenství vlastníků, jsou 
daňovým výdajem v okamžiku 
jejich úhrady (pokud nevedete 
účetnictví). Týká se to ale jen 
části příspěvků, které spole-
čenství vlastníků použilo na 
provozní výdaje. Pokud bylo  
z příspěvků uhrazeno technic-
ké zhodnocení, musí na něm 
pronajímatel vyčíslit svůj podíl  
a tuto částku si odečte od zákla-
du daně. Je proto nutné sledo-
vat, na co společenství vlastníků 
peníze z fondu oprav vynakládá.
Příjmy z pronájmu se započítá-
vají do úhrnu vašich celkových 
ročních příjmů. Mezi čisté příjmy 
se počítá nájemné bez záloh na 
vodu a energie, ale jen v přípa-
dě, že energie nájemníkovi vy-
účtováváte. Pokud máte zálohy 
stanoveny paušální částkou a 
nevyúčtováváte přeplatek nebo 
nedoplatek, pak je daňovým 
příjmem jak nájem, tak zálohy 
na energie. Ve smlouvě by tedy 
měla být zvlášť vymezena část-
ka za nájemné a částka za ener-
gie. Pokud neuplatníte výdaje 

ku nalezené již zmiňované tržné 
rány, které nás vylekaly, a tak se 
jelo na veterinu. 
Během veterinárního vyšetření 
jsme se nestačili divit. Nessie 
měla proraženou dutinu břišní. 
Poranění byla celkem rozsáhlá, 
a to tak, že už jí vytékal obsah 
střev do podkoží. Zde se ukáza-
lo, že zranění jsou opravdu stará 
již několik dní, protože střeva již 
začala s podkožím srůstat.
Začal boj o život na operač-
ním sále, který Nessie se svou 
neuvěřitelnou vůlí žít úspěšně 
zvládla. Nyní má před sebou 
důležité dny plné rekonvales-
cence, odpočinku, ale vše vypa-
dá velmi dobře.
Bohužel to se nedá říct o faktu-
rách z veterin, které zase dosa-
hují vzhledem k operaci a všem 
vyšetřením velký částek. Pod-
pořit Nessie tak můžete jakou-
koliv částkou na transparentní 
účet útulku 2401251539/2010. 

(red)

prokazatelně vynaložené na do-
sažení, zajištění a udržení příjmů, 
můžete je uplatnit paušálně, ve 
výši 30 % z příjmů z pronájmu 
nemovitosti, nejvýše však do 
částky 300 tisíc korun.
Pamatujte, že i při využití pau-
šálních výdajů musíte vést evi-
denci o příjmech a pohledáv-
kách vzniklých v souvislosti s 
pronájmem. A také, že v případě 
paušálních výdajů už samozřej-
mě nelze uplatňovat paušální 
výdaje na dopravu ani platby do 
fondu oprav.
Při danění pronájmu můžete sa-
mozřejmě uplatnit veškeré slevy 
na dani, na které máte nárok, na-
příklad základní daňovou slevu 
na poplatníka, daňová zvýhod-
nění na děti, stejně tak i nezdani-
telné položky. 
Při pronájmu nemovitosti zapsa-
né v obchodním majetku daníte 
příjmy jako příjmy z podnikání a 
jiné samostatné výdělečné čin-
nosti podle § 7 zákona o daních 
z příjmů. Opět se můžete roz-
hodnout, zda využijete paušální 
nebo skutečné výdaje. Z příjmů 
z podnikání musíte odvádět so-
ciální a zdravotní pojištění.

Ivan Koblása, RE/MAX Synergy

Pronájem nemovitosti musíte zdanit

Malá fenka zvládla přežít celé dny s vážným zraněním
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Zajíc polní

V naší přírodě už dlouho postrá-
dám kdysi velice hojného pol-
ního zajíce (Lepus europaeus).  

Na polích či loukách jsme tou-
to dobou mohli vidět tvorečka 
zhruba velikosti kočky, se žlu-
tohnědým hřbetem, rezavými 
boky a hrudí a s bílým bříškem. 
Nejvíce nás zaujala jeho dlouhá 
ouška s černými konci. Kdo se k 
zajíci dostal blíže, viděl obrov-
ské žlutohnědé oči.
Zajíc dokáže bleskurychle klič-
kovat, dokonce i plavat, a když 
ho něco hodně rozruší nebo 
bojuje o samičku, poskakuje 
na zadních dlouhých bězích 
a předními nožkami bubnuje 
nebo boxuje. Taková podívaná 
na dva boxující zajičky opravdu 
stojí za to.
Zajíc je hlodavec, savec, živí se 
rostlinami, kůrou stromků, růz-
nými plody a někdy hlodne i do 
uhynulého zvířete. Páření s o 
trošku menší samičkou probíhá 

od ledna až do srpna, březost je 
zhruba měsíc a půl a samička 
vrhne dvě až čtyři mláďata,která 
na rozdíl od jiných savců ihned 
vidí, mají úplnou srst a mohou 
běhat. Samička je kojí tři týdny 
ale mrňousci jsou sami ukrytí 
v trávě, máma k nim zaběhne 
pouze na krmení. To je pro ma-
linké zajíčky kritická doba, hod-
ně jich odloví dravci nebo zahy-
nou při sečení polí a luk.
Mě se jednou podařilo při se-
čení jeteliny kosou odhodit ma-
linkého zajíčka. Nevěděla jsem, 
jak moc jsem mu ublížila, ale 
byl jen otřesený. Vzala jsem ho 
v kšiltovce domů. Lidi, ale ne-
dělejte to, snažte se ponechat 
mrně bez doteku. Já měla doma 
pejska, kočičku a v krabici za-
jíčka. Pár týdnů vždy po  dvou 
hodinách ve dne v noci jsem 

Čudlíka krmila,masírovala mu 
bříško. Čudla rostl jako z vody 
Zajíc u nás vydržel pěkných pár 
měsíců. Nezapomenutelná byla 
časná rána, kdy Čudlík vyskočil 
na postel a očmuchával mi tvá-
ře. Ta obrovská očička a dlouhé 
vousy, to byl budíček!
Nezbylo než vrátit ho do přírody. 
Pouštěla jsem ho na zahradě, 
vracel se méně, potom už mě 
jen vyhlížel ze stříšky kadibud-
ky a jednou už nepřiběhl. Utřela 
jsem si slzičky z očí a dodnes 
věřím, že si prožil svůj zaječí ži-
vot svobodně a snad někde je 
schované v trávě jeho další po-
kolení.

Jitka Brejníková

Rada města schválila smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dota-
ce ve výši 15.000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Sportovním klubem hasičů 
Ústeckého kraje, z. s., jako pří-
jemcem na zajištění soutěže 
malých hasičů „O pohár ředi-
tele Hasičského záchranného 
sboru Ústeckého kraje“, která 
se uskuteční 08.05.2022 v Bíli-
ně, na základě podané žádosti. 
Bude hrazeno z rezervy sportu. 
Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města.

Rada města schválila prodej-
ní cenu knihy nabízené v Infor-
mačním centrum Bílina s ná-
zvem „Bílina – kresby historické 
architektury“ ve výši 250 Kč.

Rada města schválila smlou-
vu o nájmu prostor sloužících 
podnikání na adrese Sídliště 
Za Chlumem 820/33, Bílina, I. 
nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, 
parcela č. 1636/41 o celkové vý-
měře 76,87 m2  v k.ú. Bílina mezi 
městem Bílina jako pronajíma-
telem a nájemcem s využitím 
prostor jako provozovna občer-
stvení. Smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou dle § 2312 občanského-
zákoníku za nájemné dle plat-
né směrnice č. 1/2022 o nájmu 
z prostor sloužících podnikání. 
Podpisem smlouvy pověřuje 
vedoucí oddělení správy majet-
ku města.

Rada města schválila smlouvu 
o zajištění ubytovací kapacity 
mezi Ústeckým krajem a měs-
tem Bílina jako poskytovatelem, 
jejímž předmětem je zajištění 
ubytovacích kapacit a umožnění 

bezúplatného ubytování osob v 
nouzovém ubytování, a to 5 bytů 
v ul. Důlní 425 (2x o velikosti cca 
16 m2, 3x o velikosti cca 33 m2) 
. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostku města.

Rada města schválila dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo „Opra-
va chodníku před ZŠ Praktic-
ká, Bílina“ č. INV/2021/29 z 
09.12.2021 uzavřené mezi měs-
tem Bílina jako objednatelem a 
společností Petr Arpáš, s. r. o., 
Sadová 40, Bílina, jako zhotovi-
telem. Předmětem dodatku je 
navýšení celkové ceny o více-
práce v hodnotě 51.658,94 Kč 
(62.507,32 Kč vč. DPH). Celková 
cena za provedení prací po na-
výšení činí 521.658,94 Kč bez 
DPH (631.207,32 Kč vč. DPH). 
Podpisem dodatku pověřuje 
starostku města.

Rada města schválila doda-
tek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
INV/2021/32 mezi městem Bíli-
na jako objednatelem a společ-
ností EKOSTAVBY Louny, s. r. o., 
Václava Majera 573, Louny, jako 
zhotovitelem akce „Rozšíření 
parkoviště v místě křížení ulic Ji-
ráskova a Jižní, Bílina“. Předmě-
tem dodatku č. 1 je zvýšení ceny 
za provedení díla o hodnotu 
změny závazku (hodnota více-
prací) o částku ve výši 273.321,85 
Kč bez DPH Kč (330.719,44 Kč 
vč. DPH), kdy konečná cena díla 
dle rozpočtu je 2.255.991,85 Kč 
bez DPH (2.729.750,14 Kč včetně 
DPH). Podpisem dodatku pově-
řuje starostku města.

Rada města souhlasila s ná-
vrhem ředitelky Městských 
technických služeb Bílina zadat 

odborné firmě posouzení sta-
tiky současného stavu plavec-
ké haly a na základě vyjádření 
poptat firmu, která se zabývá 
bezvýkopovou technologií při 
opravě zastaralé kameninové 
kanalizace.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na pod-
limitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce zadávanou dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů 
(dále jen ZZVZ), ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení na akci 
s názvem „Vybudování nové 
hasičské zbrojnice pro Jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů, 
Bílina“.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na pod-
limitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce zadávanou dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů, 
na akci s názvem „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení a mobiliáře 
v lázeňském parku a Kyselské 
ulici, Bílina“

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na pod-
limitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce zadávanou dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů, 
na akci s názvem „Vybudování 
skateparku v lokalitě sídliště Za 
Chlumem“.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku na stavební prá-

ce zadávanou ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších právních předpisů, 
na akci s názvem „Rekonstrukce 
ulice Teplická, Bílina – II. etapa“.

Rada města rozhodla zadat ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
na služby „Dohledová služba 
na Základní škole, Bílina, Za 
Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace“ firmě 
SECURITAS ČR, s. r. o., se síd-
lem Kateřinská 466/40, Praha 
2 – Nové Město, přímým zadá-
ním dle čl. 14, odst. 1 písmeno a) 
směrnice č. 3/2021 – Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek.

Rada města rozhodla vypo-
vědět smlouvu č. 628 o nájmu 
prostor sloužících podnikání na 
adrese Mírové náměstí 91, 92, Bí-
lina, uzavřenou mezi společnos-
tí WAMB, v. o. s., jako nájemcem 
a městem Bílina jako pronajíma-
telem, a to dle čl. III odstavce 
4) dané smlouvy, vzhledem k 
rozhodčímu nálezu Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komo-
ře České republiky a Agrární 
komoře České republiky č. Rsp 
569/20 a č. Rsp 570/20 o po-
vinnosti zaplacení pohledávek 
společnosti WAMB, v. o. s., vůči 
městu. Podpisem výpovědi po-
věřuje starostku města Bíliny.

Rada města zřídila pracovní 
skupinu pro revitalizaci areálu 
bývalého pivovaru a zároveň 
volí Ing. Karla Matušku předse-
dou této pracovní skupiny.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 12. dubna 2022

VÍCE NA: www.bilina.cz
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sVatby a žiVotNÍ jUbiLea

VZpoMÍNka

Svatební obřady pro výročí  
25 let sňatku (stříbrná svatba), 
40 let sňatku (rubínová svat-
ba), 50 let sňatku (zlatá svatba)  
a 60 let sňatku (diamantová 
svatba) je nutné nahlásit na 
matrice č. dveří 214, I. poschodí.  
Je třeba doložit oddací list man-
želů. Tuto událost mohou přijít 
oznámit přímí příbuzní rodiny.
Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubile-
um osobní gratulací pracovní-
ků městského úřadu, tj. 80 let, 
85 let a poté každý následu-
jící rok, mají možnost nejdéle  
14 dní před uskutečněním akce.  
Nahlásit jubilanta je možné pří-
mým členem rodiny.
Životní jubilea je nutné nahlásit 
na matrice při MěÚ Bílina, č. dve-
ří 214, I. poschodí u Martiny Tuč-
kové.                                               (red)

V pouhých jednadvaceti letech opustil tento svět odchovanec bílinských 
Draků a pro mnoho kluků i velký kamarád

Zdeněk Vaculík
Draci se ze Zdeňkem rozloučili během přátelského utkání juniorů, konaném 
na zimním stadionu v neděli 10. 4. 2022.

Dne 30. května uplyne 15 let, co nás navždy opustil náš milovaný 

Ladislav Vávra
S láskou vzpomíná manželka Jarmila, Jarmil, Melita, Petra, pravnoučata 
a sestra Jitka s rodinou. 

Dne 30. května 2022 uplynul rok od úmrtí pana 

Jiřího Kalouse
Vzpomíná zarmoucená rodina. 

Dne 7. května 2022 to byly 2 roky, co odešla paní 

Helena Řeháková 
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš. S láskou a velkou bolestí 
stále vzpomíná celá rodina.

Dne 26. května uplyne 6 let, co utichlo srdce milované manželky, maminky, 
babičky a tety 

Hany Černé
S láskou vzpomínají manžel Václav, syn Jiří s rodinou, dcera Iveta s rodinou, 
kamarádka Ivana s rodinou. 

V květnu by oslavili své narozeniny tři již zesnulí sourozenci

Ladislav, Petr a Pavel Sobotkovi
Vzpomíná na ně s láskou maminka Danuš. 

Dne 9. června to bude rok, co nás navždy opustila 

Lenka Šrámková
S láskou vzpomíná manžel Miroslav a dcera Slavěna s manželem a vnučka 
Zuzanka.

Sportovní střelecký klub 0715 Bílina
Zve všechny zájemce o sportovní střelbu na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se koná 28.května 2022 od 13:00 hod.
        na střelnici v Nemocniční ulici v Bílině.

Pro všechny bude připraveno:
Povídání o zbraních
 Prohlídka střelnice

Výstavka perkusních a historických zbraní
Pro rozhodnuté bude možnost si i zastřílet.

Výbor Sportovního střeleckého klubu
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hc Draci bÍLiNa

První letošní závody v aerobi-
ku se konaly v polovině dubna. 
Všichni jsme se po dlouhé pauze 
moc těšili na to, až opět budeme 
závodit. Soutěž Mia festival se 
koná v několika městech České 
republiky a ti nejlepší postoupí 
do celorepublikového kola, kte-
ré se koná v květnu v pražském 
Paláci Lucerna. Všechna naše tři 
družstva postoupila. 

Na zimním stadionu v Bílině se 
konalo přátelské utkání nově 
vznikajícího A týmu bílinských 
Draků, spadajících pod oddíl 
mládeže, kteří vyzvali hokejový 
tým Slovanu Louny.
Hned v úvodu hokejového pro-
gramu jsme společně, se zá-
stupci města, poděkovali našim 
reprezentantkám Kateřině Ze-
chovské a Daniele Pejšové za 
skvělou reprezentaci našeho 
oddílu a města Bíliny. Následně 
bylo utkání slavnostně zahájeno 
vhozením čestné buly, které se 
ujala naše paní místostarostka 
Marcela Dvořáková. 
Do samotného zápasu vstoupil 
lépe hostující Slovan a po dob-
rém začátku vedl již 1:5. Nicmé-
ně naši kluci nic nezabalili a 
nejen, že se vrátili ve druhé třeti-
ně do zápasu, ale také si vypra-

Z velkého úspěchu se může ra-
dovat hráčka našeho dorostu 
Adéla Vrhelová. Naprostá sen-
zace českých mládežnických 
reprezentantek do osmnácti let 
se zrodila na Evropském olym-
pijském festivalu pořádaném ve 
finském Kajaani. 
Po napínavé finálové bitvě se 
Švédskem, které se rozhodlo až 
v samostatných nájezdech, si 

Nejstarší tým Candy obsadil 1. 
místo, skupina Crazy 2. místo 
a nejmladší tým Cvrček také 2. 
místo. Jsme rádi, že takto re-
prezentujeme domeček a naše 
město Bílina. Velmi chválíme 
děti, které se i přes náročnou 
dobu stihly připravit do závodní 
formy. Všem velmi gratulujeme.

Bc. Věra Ryjáčková

covali náskok, který si již ve třetí 
třetině nenechali vzít a porazili 
Slovan Louny v atraktivním zá-
pase vysoko 14:9. 
Kluci odehráli pod oddílem mlá-
deže svůj první zápas a ověřili 
si, že v krajské lize by se mohli 
měřit s nejlepšími. Vždyť Slovan 
v letošním ročníku postoupil až 
do finále.
Hokejový program o přestáv-
kách zpestřili svojí účastí na 
ledě naše dráčata a také kra-
sobruslařská exhibice v podání 
Veroniky Stojkové. V neposlední 
řadě jsme také oficiálně před-
stavili nového maskota klubu  
a pro fanoušky připravili soutěž 
o hokejový dres z nové kolekce 
a další klubové ceny. 
                                     

 František Weigl 

veze ženská reprezentace z Fin-
ska zlatou medaili. 
Adéle od nás míří velká gratula-
ce, poděkování za reprezentaci 
našeho oddílu, města Bíliny a do 
dalších let přejeme ještě mnoho 
významných sportovních i život-
ních úspěchů.

František Weigl 

Tři týmy aerobiku postoupily 
do republikového kola

Draci nově vznikajícího týmu A získali v přátelském utkání 
cenný skalp finalisty krajské ligy Slovanu Louny

Adéla má zlato z Evropského 
olympijského festivalu
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Bílina – Černovice 1:0 (0:0)
Sestava domácích: Vondráček 
- Bečvařík Zavadil, Šoufek, Ba-
ran – Skuthan, Pavlíček, Schüs-
smann Podaný - Iljazi, Tůma
Střídali: Klíma, Tirb, Brůna

Dlouho očekávané derby týmů 
„od elektrárny“, kam přijela v 
aprílovém počasí Bílina, přineslo 
v prvním poločase jen průměr-
ný fotbal, ve druhém pak snahu 
Ledvic, která v závěru zápasu 
přinesla otočení skóre a domá-
cím zasloužené vítězství. Bílina 
předvedla ve druhém poločase 
jeden z nejhorších výkonů po-
slední doby, kdy v obraně míče 
jen odkopávala, odražené míče 
končily z 90 procent na kopač-
kách domácích, kteří vytrvale 
centry ze stran bombardova-
li pokutové území hostů, kde 
brankář v enormní zátěži často 
vybíhal za nedosažitelnými míči. 
Trenér domácích Záhradský 
vytrvale z lavičky řídil ofenzivu, 
kterou na hřišti realizovali domá-
cí hlavně přes neúnavného Vla-
sáka. V závěru přišlo to, co přijít 
muselo. Nejprve si naskočil na 
pěkný centr Popp a vyrovnal v 
85. minutě. O dvě minuty pozdě-
ji nádherně vyskočil v rychlém 
náběhu Procházka a „lízl“ míč 

“Ty první závody se moc nepo-
vedly, alespoň víme, na čem 
musíme zapracovat a co vylep-
šit do příštích závodů. Kata tým 
se umístil na 2. místě. Klukům 
moc děkuji za reprezentaci,” do-
plnil trenér.
Závodů se za bílinský oddíl zú-
častnili také dva noví členové z 
Ukrajiny - Anastasiia Slobadi-
aniuk a Volodymyr Boiev. Oba 
do kolektivu skvěle zapadli a ih-
ned se zapojili do tréninkových 
jednotek. “Po čtrnáctidenním 
tréninku jsem jim oznámil, že 
je přihlásím na NP JKA tak byli 
trošku překvapení, ale proč to 
odkládat, když doma také zá-
vodili,” řekl Roman Masopust. 
Volodymyr skončil na 3. místě v 
kumite a Anastasiia na osmém. 
Bílinští závodníci hostovali také 
za oddíl Karlovy Vary v lize druž-
stev, kde vybojovali 2. místo.
Za podporu našeho sportovního 
oddílu děkuje klub městu Bílina, 
které se na činnosti finančně po-
dílí.                                             (red)

častnili střeleckých závodů v 
disciplíně Ardeny, to je střelba 
z vojenské pušky na 100 a 200 
metrů. Umístění ve středu star-
tovního pole není důležité, hlav-
ně že se již střílí.

Petr Maurer
Foto: Lenka Šimková

pole, nevýrazného Klímu nahra-
dil Tirb. Bílina se postupně na-
dechovala k tlaku a objevily se 
první šance. Bohužel si středový 
hráč Skuthan nepohlídal dva zá-
kroky. Po žluté kartě těsně před 
koncem poločasu následovala 
druhá po tvrdém ataku branká-
ře hostů a zákonitý odchod do 
sprch. Ke cti Bíliny lze konstato-
vat, že i v oslabení nevzdávala 
boj o body a vytvořila i několik 
šancí – tu největší po dobrém 
centru prudce hlavičkoval Tůma 
nad bránu. V 74. minutě došlo 
k tomu, co si nepřál žádný fa-
noušek domácích . Po rohovém 
kopu nastal před svatyní domá-
cích zmatek a střídající Lazarik 
dorazil zblízka do domácí klece. 
Zoufalý tlak domácích už k vy-
rovnání nevedl.

Bílina – Dobroměřice 0:1 (0:0)
Sestava domácích: Vondráček 
– Bečvařík, Zavadil, Šoufek, Ba-
ran – Klíma, Pavlíček, Skuthan, 
Schüssmann – Iljazi, Kotěšovský
Střídali: Tůma, Tirb, Podaný

Bohumír Mráz

Zmar zavládl po závěrečném 
hvizdu utkání a Černovicemi 
mezi hráči i diváky v dubno-
vé arktické zimě na Kyselce.  
Počasí dobře vystihlo pocity 
domácích, kteří celý zápas tla-
čili na jednoho z favoritů a jako  
už několikrát na jaře neproměni-
li řadu opravdu stoprocentních 
šancí (Pavlíček, Iljazi, Bečvařík). 
V prvním poločase šla řada 
dobrých míčů na rozběhnu-
tého Tůmu, který však padl 
téměř vždy do ofsajdové pasti.  
Naděje se postupem času 
zmenšovala a nervozita do-
mácích stoupala. Úder přišel  
v 65. minutě, když trestuhodně 
chyboval Zavadil a hostující Plos 
se ocitl sám proti Vondráčko-
vi – 0:1. Pak už to byla jen křeč. 
Během pěti minut se v polovině 
druhé půle vyfauloval Bečvařík. 
O pár minut později přišla ještě 
chvíle naděje na posílení psy-
chiky domácích, když skvělým 
způsobem zlikvidoval dobře 
kopnutou penaltu hostů vel-
mi dobrý Vondráček v domácí 
brance. Zkušená obrana hostů 
však nepřipustila vyrovnání, i 
když na špici v závěru operoval 
i stopér Šoufek, který zaslouží 
pochvalu za neutuchající bojov-
nost .

Na první kolo Národního poháru 
Českého svazu karate JKA vyjeli 
dorostenci Shotokan Karate-do 
Masopust Bílina. Oddíl repre-
zentovali David Smolák, Adam 
Pěch a David Minh Tran Quoc. 
“Velice mě překvapil David Tran, 
který konečně dal do cvičení 
důraz a bylo to i vidět. V kata 
skončil na 6. místě a v kumite i 
přes to, že není žádný velikán, 
tak se nebál větších kluků a nic 
jim nedal zadarmo. Umístil se na 
krásném 6. místě. Za mě super, 
spokojenost,” uvedl hlavní tre-
nér klubu Roman Masopust. 
Adam Pěch v kata skončil na 
8. místě a David Smolák na 10. 
místě. V kumite byl Adam na 
8. místě a David na 11. místě.  

Střelci se koncem března pusti-
li do přípravy střelnice. Proběhl 
úklid po zimě, nátěry, opravy 
dopadových zón, vyčištění sva-
hů a příprava terčů. Po práci si 
poseděli u opečených špekáč-
ků.
Zároveň se rozběhly i závody v 
kraji. Otec a syn Šimkovi se zú-

zcela přesně – 1:2. Bílina dala 
svůj gól už v 10. minutě utkání, 
když Schüssmann donutil k chy-
bě Mergla a Tůma sám dokon-
čil s přehledem dobrou práci 
„Domči“.

Ledvice – Bílina 2:1 (0:1)
Branky: Popp, Procházka – 
Tůma
Sestava Bíliny: Vondráček – 
Bečvařík, Brůna, Šoufek, Baran 
– Iljazi, Pavlíček, Skuthan, Poda-
ný- Schüssmann, Tůma
Střídali: Klíma, Tirb, Köhler, Za-
vadil

Přední celek 1.A třídy Dobromě-
řice se představil na Kyselce s 
rychlými, šikovnými útočníky 
a dobrou kombinací ve středu 
pole. Bílina v prvním poločase 
bez Tůmy pokračovala v nevý-
razných výkonech z poslední 
doby. Bojovný Šimi byl utopen 
na levém křídle a měl velmi 
málo kontaktů s míčem. Výsle-
dek prvního poločasu zachráni-
la dobrá obrana a několik velmi 
dobrých zákroků brankáře Von-
dráčka.
Střídání v poločase mělo na 
hru Bíliny pozitivní vliv. V útoku 
se objevil Tůma, Schüssmann 
začal bojovat a tvořit ve středu 

Fotbalisté se marně hnali za body

Karatisté mají za sebou 
první závody

Střelci připravili střelnici 
a začali závodit

sPORT
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až nakonec dorazily k Pařezu 
na krásné místo pod ním. Zde 
si děti vlastními silami připravily 
oheň. Poté každé dítě obdrželo 
sladkou odměnu za svůj výkon 
a k tomu buřta, který si opeklo 
na již hořícím ohni. Ten den bylo 
moc krásné počasí, a tak si to 
všichni moc užili.
Na závěr patří velké poděkování 
Městu Bílina, které celou akci fi-
nančně podpořilo.

Radek Nedbálek

Zdeněk Ponocný ve váhové ka-
tegorii do 105 kilogramů skon-
čil na druhém místě. V kategorii 
juniorů do 105 kilogramů Michal 
Vrána při jeho prvních závodech 
skončil na prvním místě.       (red)

Protože jaro je nejhezčí část 
roku, zaslouží si řádně přivítat. 
Proto se rozhodl Sokol Bílina 
přivítat ho výletem na jednu z 
dominant Českého Středohoří, 
a to horu Pařez. K jaru patří ještě 
dětská radost, a proto se spolek 
rozhodl tento výlet uspořádat 
hlavně pro děti. 
Sraz byl v obci Lukov a všichni 
se vydali na zhruba tříkilome-
trovou pouť směrem k Pařezu. 
Po cestě byly pro děti připrave-
ny různé dovedností soutěže, 

V dubu se konalo v Nymbur-
ku 30. Otevřené mistrovství ČR 
mužů, žen, dorostenců, junio-
rů a masters v silovém trojboji. 
STTJ Sokol Bílina měl zastou-
pení v kategorii M1, ve které 

Hokejová sezóna 2021/2022 z 
pohledu SK HC Draci Bílina ne-
byla vůbec úspěšná. Po jede-
nácti letech účinkování ve dru-
hé lize se Draci s touto soutěží 
loučí. Obsadili poslední místo 
jak v základní částí II. ligy ve 
skupině Sever, tak ve skupině O 
udržení.
Před sezónou, ale i v jejím prů-
běhu, se povedlo do týmu při-
vést zajímavé posily, z nichž 
největší byl bez pochyby Vojta 
Kubinčák. Bohužel ne všichni 
všichni nakonec v týmu zůstali 
či předváděli výkony, které jsme 
od nich očekávali.
I když vstup do soutěže se nám 
relativně vydařil, v prvních třech 
utkáních jsme bodovali a nálada 
v týmu byla výborná. Ovšem ve 

čtvrtém kole, v domácím utká-
ní s Mostem, kdy jsme vysoko 
prohráli 5:14. A od té doby naše 
výkony nebyly takové, jaké jsme 
si představovali a na jaké náš 
tým opravdu měl.
Bodově se nám dařilo snad jen 
proti Děčínu, který jsme doká-
zali porazit v pěti ze šesti cel-
kových utkáních. Jinak jsme 
výsledkově na své soupeře ne-
měli. O body jsme se často při-
pravovali vlastním přičiněním, 
kdy jsme na místo střely volili 
přihrávku. Zbytečná vyloučení 
soupeř nekompromisně trestal 
brankami v naší síti. Naopak 
žalostná produktivita při našich 
přesilových hrách, kdy často na 
místo vstřelení branky jsme na-
opak inkasovali, nás v celkovém 

součtu hodně sráželo. A tak to 
nemohlo skončit jinak, než po-
sledním místem ve skupině a 
bojem o udržení druholigové 
příslušnosti ve skupině O udr-
žení.
I tyto čtyři zápasy víceméně ko-
pírovaly celou sezónu. Nejdříve 
domácí výhra 8:4 nad Řisuty, 
abychom následně v Hodoníně 
vedli po dvou třetinách 1:3 a na-
konec prohráli 5:3. A od té doby 
naše výkony opět měly sestup-
nou tendenci, která vyvrcholila 
domácí prohrou s Hodonínem 
2:12, kdy při vedení 2:0 a naší 
přesilové hře, na místo posíle-
ní vedení na 3:0, jsme obdrželi 
branku na 2:1, čímž jsme soupe-
ře vrátili zpět do hry.
V mistrovských utkáních v bran-

ce Draků nastoupilo celkem 
šest brankářů. Nejvíce minut, 
celkem 1891, odchytal Artem 
Mikhailov. V poli v mistrovských 
utkáních nastoupilo celkem 46 
hráčů alespoň k jednomu utká-
ní. Nejvíce kanadských bodů 
(součet branek a asistencí) cel-
kem 43 (16 + 27) zaznamenal 
Jakub Zdeněk, nejvíce branek 
vstřelil Michal Daniel, a to 17. 
Vojta Kubinčák byl naším nej-
pilnějším nahrávačem, když na-
hrál na 28 branek.
Děkujeme městu Bílina za pod-
poru, kterou jsme i v této sezó-
ně měli, a věrným fanouškům, 
kteří nás i v těžkých časech po-
vzbuzovali.

Martin Zechovský

Členy Sokola čekal 
kilometrový výšlap

Trojbojaři přivezli zlato 
a stříbro z mistrovstí

Draci přišli po jedenácti letech o druhou ligu
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kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 29. května
MANDALU PRO ANDREU 
Vzpomínková výstava na 
učitelku Andreu Pavlíčkovou. 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

čtvrtek 26. května, 16 hodin
AKADEMIE DDM BÍLINA
Vystoupení a prezentace
kroužků DDM Bílina.

čtvrtek 19. května
8.30 a 10 hodin
O BALYNCE DOBRÉM ŠTĚNĚTI 
Školní představení

úterý 24. května, 19 hodin
PENZION PONORKA
Francouzská komedie 
autora Pierra Chesnota nás 
zavede na jih Francie, kde 
ve vile na pobřeží tráví léto 
filmový režisér se svou mi-
lenkou, jejíž manžel je věčně 
nepřítomný kapitán ponorky. 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

neděle 15. května, 15 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
NEJEN PRO SENIORY 
K příležitosti Dne Matek, 
K tanci a poslechu zahraje 
Kapela z jižních Čech, vystoupí 
Aerobic Cvrček z DDM Bílina.

neděle 22. května, 15 hodin
ČIPERKOVÉ – HOU HOU 
JSME TU S NOVOU ŠOU
Písničkové vystoupení 
populární dětské kapely.

LESNÍ KAVÁRNA KAFÁČ

neděle 22. května, 15 hodin
MALÁ PAŘÍŽ – BÍLINA
Vystoupí vždy dvě 
kapely různých žánrů.

DIGITÁLNÍ KINO

pátek 13. května, 17 hodin
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

pátek 13. května, 20 hodin
ŽHÁŘKA 

sobota 14. května, 17 hodin
sobota 28. května, 17 hodin
DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 

sobota 14. května, 20 hodin
pátek 20. května, 20 hodin
ŽENY A ŽIVOT 

neděle 15. května, 15 hodin
neděle 29. května, 15 hodin
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 

čtvrtek 19. května, 18 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVO TAJEMSTVÍ 

pátek 20. května, 17 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

sobota 21. května, 17 hodin
VYŠEHRAD : FYLM

sobota 21. května, 20 hodin
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

pátek 27. května, 17 hodin
sobota 28. května, 20 hodin
TOP GUN: MAVERIK 

pátek 27. května, 20 hodin
TŘI TYGŘI: JACKPOT 

GALERIE POD VĚŽÍ

Od 12. května, 17 hodin
BÍLINA A KRAJINA
Výstava obrazů Václava Sucho-
párka potrvá do 28. června.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

čtvrtek 12. května, 17 hodin
KRUŠNOHOLKA VYPRÁVÍ: 
VLCI V KRUŠNÝCH HORÁCH
přednáška

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA

úterý 17. května, 15.30 hodin
HUDBA ZNÍ NÁMĚSTÍM
Vystoupení žáků umělecké 
školy v rámci projektu
ZUŠ Open.

čtvrtek 2. června, úterý
14. června, 10 hodin
KAVÁRNA NA ULICI
Posezení s dobrou 
kávou a muzikou.

ŽENY NEJEN V SEDU

sobota 14. května, 9 hodin
KOŠÍK S VÍČKEM
kurz pletení z pedigu
tvořírna v ulici Čapkova 859

sobota 21. května, 9 hodin
PATCHWORKOVÁ DEČKA
kurz patchworku
tvořírna v ulici Čapkova 859

ZUŠ BÍLINA

od 6. do 8. června, 15 hodin
ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK
2022/2023
do čtyř uměleckých oborů

SSK BÍLINA

sobota 28. května, 9 hodin
MEZINÁRODNÍ DEN 
DĚTÍ NA STŘELNICI
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
areál střelnice 
v Nemocniční ulici

TYRŠOVA ZAHRADA

sobota 11. června, 10 hodin
VOLEJBALOVÝ DEN
přátelská utkání, 
seznámení s volejbalem


