
Lidé mohou dát opět hlas 
nejlepší provozovně  

OLYMPIC SLAVIL 
PŘI MÁJOVÉM JARMARKU 
V BÍLINĚ

Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  15.  če r ve nc e
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ROZHOVOR ZpRaVOdajstVí

Podívejte se, 
jak se změní Bílinastr. 7 str. 12-13

Foto: Martina Aubrechtová



HARRY

Je to pohodový starší pes, přitom zřejmě 
neměl lehký život. Pravděpodobně byl někdě 
zavřený, měl otlaky na nohou, skoro jako 
proleženiny.  Je extrémně čistotný a tichý, 
skoro neštěká. Harryho můžeme doporučit i 
do bytu, jen by asi vzhledem k věku nebylo 
vhodné bydlení ve vyšším patře bez výtahu. 
Harry je vděčný za každý kontakt a pohlazení, 
je naprosto nenáročný. Váží 34 kilogramů a 
odhadujeme mu věk kolem 7 let. Harryho 
můžeme doporučit i k dětem, rozhodně je 
neporazí, je sice velký, ale vyrovnaný a klidný. 
Je velmi jemný, naprosto bezproblémový na 
jakoukoliv manipulaci a doteky na různých 
místech těla. 
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Mladí umělci se ukázali 
veřejnosti při ZUŠ Open
Na Mírovém náměstí se konala 
již tradiční akce uměleckých škol 
ZUŠ Open, ke které se pravidelně 
připojují i mladí bílinští umělci.

Jak se změní Bílina? Podívejte 
se na plány
Budova U Černého koně, proluka 
vedle něj, prostor před školní 
jídelnou, nová hasičská zbrojnice. 
To je jen částečný výčet 
plánovaných investic, jejichž 
realizace se chystá.

Žabičky si zasadily brambory
Děti ze třídy Žabiček z Mateřské 
školy Švabinského si společně na 
školní zahradě připravily záhonek 
pro výsadbu brambor.

Týmy z Aléské reprezentovaly 
školu v recitaci
Krajské recitační kolo v Lounech 
uvítalo také žáky a žákyně 
Základní školy Aléská.

Branný den se záchranáři předal 
žákům důležité znalosti
Bílinská Psí škola připravila pro 
žáky základních škol Branný den 
se záchranáři. Děti při něm získaly 
mnoho praktických znalostí a 
dovedností. 

Sportovně střelecký klub 
pořádá soutěž
Historie a současnost sportovní 
střelby v Bílině je spojena se 
Sportovně střeleckým klubem 
Bílina, se kterým bychom vás 
chtěli seznámit v několika 
článcích.

Bílinské kendó se na turnajích 
neztratilo
Poslední dubnový víkend se 
členové našeho oddílu zúčastnili 
po dvouleté přestávce semináře 
a turnaje Sakura cup v Budapešti. 
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Vážení čtenáři, 

květen byl plný zpra-
vodajských i kulturních 
akcí, a tak vám přináší-
me jejich přehled v Bí-
linském zpravodaji. 
Důležitá byla návštěva 
ministra školství Pet-
ra Gazdíka v Základní 
škole Za Chlumem. 
Nepřinesla sice oče-

kávané výsledky, pomohla však rozpoutat 
širokou debatu kolem problémů škol s nepři-
způsobivými žáky. Ministr školám s podob-
nými problémy, jaké má ta bílinská, přislíbil 
více peněz na podporu pedagogů a různých 
odborníků. Bohužel se ukázalo, že peníze 
nejsou vše a v této situaci je to jen málo účin-
ný způsob, jak potíže řešit. Také po návštěvě 
nařkl bílinský OSPOD, že svou práci neodvádí 
dobře, aniž by se s jeho prací jakkoli seznámil. 
Vedení města i školy tak poznalo, že jsou na 
řešení sama a rozhodně se budou snažit na-
jít další způsoby, jak ze školy udělat pro žáky  
i pedagogy příjemné a bezpečné místo. 
Na vnitřní dvoustraně nyní představujeme 
investice, které se nyní připravují. Některé 
čekají na dokončení takzvaného papírování, 
jiné už hledají vhodného zhotovitele. Jakmile 
se začne s jejich výstavbou, opět přineseme 
informace a fotky. 
Červnové vydání přináší také pozvánky na 
mnoho akcí, v Bílině bude v létě vystupovat 
Tomáš Klus, na náměstí přijede opět kavárna 
s muzikou, Kafáč opět pohostí multižánrový 
festival Malá Paříž nebo roots-bluesový fes-
tival.

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Parkování lze platit 
prostřednictvím aplikace
V Bílině je nově možné uhradit 
parkovné prostřednictvím aplikace 
ParkSimply.

Archeologové našli pod 
budoucími kontejnery úlomky 
keramiky
Výkopové práce kvůli instalaci 
podzemních kontejnerů ve městě 
využili archeologové a pustili se do 
prohledávání lokalit.

Město zužitkuje dešťovou vodu, 
chystá i další úspory
Město Bílina efektivně snižuje 
energetickou náročnost ve svých 
objektech. 

Žena z Bíliny naletěla 
podvodníkům, přišla o tisíce
O desítky tisíc korun přišla žena z 
Bíliny. Neznámý člověk z ní peníze 
vylákal telefonicky, když jí nabízel 
vysoké zhodnocení investováním 
do kryptoměny.

Zdravotnický personál dostal 
poděkování a květinu
Ke Dni sestřiček a ošetřovatelek 
přišla do Hornické nemocnice 
s poliklinikou popřát personálu 
a předat květinu místostarostka 
města Marcela Dvořáková. 

Olympic slavil jubilea při Májovém 
jarmarku v Bílině
Olga Lounová, skupina Olympic a 
další hvězdy přilákaly před pódium 
letního amfiteátru stovky lidí při 
Májovém jarmarku.

Akademie DDM předvedla umění 
dětí z kroužků Domečku
Dům dětí a mládeže v Bílině 
uspořádal koncem května 
přehlídku svých kroužků pod 
názvem Akademie DDM  
v městském divadle.

6 /  XXXII  /  10.  če r vna 2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

ObSAh
ZpRaVOdajstVí

VZDĚLÁVÁNÍ

spoLečNost

spORt

Z raDNice

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

Sídlo: 
Břežánská 50/4, Bílina 418 31

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

pejsek k aDopci
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ZŠ Za chLUMeM

parksiMpLy

Na slíbenou neohlášenou ná-
vštěvu přijel 19. května do Zá-
kladní školy Za Chlumem mi-
nistr školství Petr Gazdík. Škola, 
která se dlouhodobě potýká  
s agresivitou některých žáků,  
se už delší dobu snažila, spolu  
s městem Bílina, vyvolat diskuzi 

V Bílině je nově možné uhradit 
parkovné prostřednictvím apli-
kace ParkSimply. Mobilní apli-
kace umožňuje rychlou platbu 
parkovného prostřednictvím 
platební karty nebo SMS. 
Aplikaci lze do chytrého tele-
fonu stáhnout přes App Store 
nebo Google Play. Uživatel si 
může do aplikace přednasta-
vit platby až za tři různé vozy, 

VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Před nadcházejícími komunálními volbami, kte-
ré se uskuteční v termínu 23. - 24. září 2022, opět 
nabízíme možnost prezentace politických stran  
a hnutí, které se budou ucházet o místa v zastupi-
telstvu města Bíliny.
Každý subjekt má možnost prezentace na stranu 
velikosti A4, tato prezentace nebude zpoplatněna.
Prezentace budou součástí Bílinského zpravodaje, 
který bude vydán 14. až 16. září 2022.
Podklady pro zpracování prezentace zašlou před-
stavitelé subjektů nejpozději do 10. srpna 2022  
na adresu bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. 
Přijetí prezentace potvrdíme odpovědí na doruče-
ný e-mail, pokud se tak nestane do 2 dnů, volejte 
na níže uvedené číslo.
Pokud v uvedeném termínu nebudou ještě známá 
volební čísla jednotlivých subjektů, zašlete prezen-
taci bez tohoto údaje, po vylosování čísla k prezen-
tacím doplníme.
Více informací na uvedeném e-mailu nebo na  
telefonním čísle 774 564 894.

o legislativních úpravách, kte-
ré by daly jak škole, tak i městu 
více pravomocí k řešení těchto 
problémů. 
Ministr Gazdík si vyslechl ředi-
telku školy Barboru Schneide-
rovou i starostku města Zuzanu 
Schwarz Bařtipánovou. Přislíbil 

finanční prostředky z Národního 
plánu obnovy pro školy s vyso-
kým podílem sociálně znevý-
hodněných dětí. Peníze budou 
použity na podporu pedagogů, 
zapojení odborníků - dětských 
psychologů či etopedů.
Město bude jako zřizovatel na-
dále školu a práci jejího vedení 
maximálně podporovat.
Finance škola sice uvítá, přesto 
návštěva vyvolala i rozpačité 
pohledy na věc. Dlouhodobě 
totiž vedení města i školy upo-
zorňuje na malé pravomoci 
pedagogů, ploché tresty pro 
žáky, kteří hrubě porušují pra-
vidla školního řádu, či pro jejich 
rodiče. O změně zákonů v této 
oblasti se však ministr nezmí-
nil. Bezprostředně po návštěvě 
ministr upozornil, že situace  
v bílinské škole je v rámci repub-
liky zcela výjimečná. Postupem 
času však připustil, že podobné 
problémy má více škol a stejně 
jako ta bílinská nemají oporu  
v zákonech pro jejich řešení. 

(red)

parkovací zóna je v Bílině pou-
ze jedna, takže tu lidé zadávat 
nemusí. Dále už jen zadají dobu 
parkování a způsob platby. Ná-
sledně se v horní liště zobrazí 
doba, do kdy může vůz na místě 
stát, před skončením této doby 
aplikace uživatele upozorní. Ten 
si ji tak může snadno a rychle 
prodloužit podle potřeby. 

(pn)

VYJÁDŘENÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOT-
NICTVÍ:
Po návštěvě ministra školství 
Petra Gazdíka na ZŠ Za Chlu-
mem proběhlo médii jeho vy-
jádření o nefunkčním Oddě-
lení sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD) v Bílině. 
Tajemník a vedoucí odboru 
školství, sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu v 
Bílině se proti tomuto nařčení, 
které zaznělo v reportáži TV 
CNN Prima, ohrazují.
Zaměstnanci OSPOD pracu-
jí řádně, přijaté podněty řeší 
bezodkladně a přijímají ade-
kvátní opatření včas.
Pan ministr se neseznámil s 
prací OSPOD, nevyžádal si 
žádné informace ani podklady, 
a přesto negativně zhodnotil 
práci zaměstnanců uvedené-
ho oddělení.
V průběhu měsíce března pro-
běhla kontrola činnosti OSPOD 
zaměstnanci KÚ Ústeckého 
kraje. Kontrola neshledala 
žádná pochybení, naopak 
činnost OSPOD byla hodnoce-
na kladně.

Ministr školství Petr Gazdík slíbil problémové škole 
peníze, pravomoci pedagogů se však nezvýší

Parkování lze platit 
prostřednictvím aplikace



Tepličtí policisté žá-
dají o pomoc při pát-
rání po muži, který 
nenastoupil do vě-
zení. Může pobývat 
i v Bílině. Na Martina 
Bariho vydal Okres-
ní soud v Ústí nad 
Labem příkaz k do-
dání do VTOS pro 
přečin krádeže. Muž 
se však v místě tr-
valého bydliště ne-
zdržuje a sám se do 
věznice nedostavil. 

Hledaný je  asi 170 centimetrů vysoký, střední 
postavy, hnědé vlasy a hnědé oči. Muž není oz-
brojený ani nebezpečný, vzhledově vypadá na 
47 až 50 let. 
Poznatky k pobytu nebo výskytu jmenovaného 
je možno předat na linku 158 nebo na kteréko-
liv policejní služebně.                                             (red)

Řidič měl téměř čtyři promile 
alkoholu v dechu

V nočních hodinách kontrolovala hlídka policis-
tů řidiče vozidla v obci Světec. Při kontrole mu 
byla provedena vzhledem k jeho projevům de-
chová zkouška na alkohol, která prokázala 3,87 
promile alkoholu v dechu. Řidiči z nedalekých 
Hostomic byl na místě odebrán řidičský průkaz 
a bude řešený pro přečin ohrožení pod vlivem 
návykové látky, za který v případě odsouzení 
hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, zákaz 
činnosti nebo peněžitý trest.

Viděli jste nehodu?

Dne 24. dubna v 16.45 hodin u garáže v ulici 
Bezovka v Bílině mělo dojít k dopravní neho-
dě, kdy neznámý řidič měl svým vozidlem po-
škodit zadní část zaparkovaného vozidla Dacia 
Duster. Vozidlo viníka má pravděpodobně po-
škozené jedno ze zadních světel. Po nehodě 
viník z místa odjel, aniž by splnil svou zákonnou 
povinnost.
Svědkové mohou k nehodě poskytnout jaké-
koliv informace na telefon 974 439 260.
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KRIMI
poLicie čr

O desítky tisíc korun přišla žena z Bíliny. Nezná-
mý člověk z ní peníze vylákal telefonicky, když 
jí nabízel vysoké zhodnocení investováním 
do kryptoměny. Poté vyžadoval osobní údaje  
k platební kartě, které mu žena poskytla, a pou-
žitím těchto údajů neznámý pachatel odčerpal 
z jejího účtu ve třech platbách celkem 46 tisíc 
korun.
Policisté opakovaně důrazně varují před po-
skytováním osobních údajů k platební kartě či  
k bankovnímu účtu neznámým osobám.

Policisté v posledních dnech evidují další pří-
pad podvodného jednání. Pachatel kontakto-
val telefonicky mladou ženu a sdělil jí, že její 
bankovní účet je v ohrožení a bude zmrazen. 
Poškozené doporučil, aby neprodleně vyzved-
la peníze z účtu a vložila je na bezpečný účet 
prostřednictvím QR kódu, který jí zašle. Poško-
zená vyzvedla peníze a vložila je na doporu-
čení falešného bankéře pomocí zaslaného QR 
kódu do bankomatu na Bitcoiny. Tímto způso-
bem přišla o téměř 70 tisíc korun. Policisté se 

případem zabývají pro podezření ze spáchání 
trestného činu podvodu a po neznámém pa-
chateli pátrají.
Policisté doporučují nereagovat na podob-
né telefonní hovory, nesdělovat žádné osobní 
údaje ani bezpečností údaje z platební karty, 
nebo přístupové údaje k online bankovnictví. 
Lidé by ani neměli sdělovat nebo přeposílat 
bezpečnostní kód, který jim přišel SMS zprávou 
nebo e-mailem. V případě pokusu o podvod 
by se lidé měli ihned obrátit na linku 158.       (pn)

Žena z Bíliny naletěla podvodníkům, přišla o tisíce

Hledaný muž 
nenastoupil 

do vězení

Svodka Policie ČR
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regioNÁLNÍ MUZeUM V tepLicÍch

oDbor NeMoVitostÍ a iNVestic

Výkopové práce kvůli instalaci podzemních 
kontejnerů ve městě využili archeologové  
a pustili se do prohledávání lokalit. 
Na prvním stanovišti v Sídlišti U Nového Nádra-
ží očekávali pravěké osídlení z důvodu výskytu 
nálezů, které zde byly v minulosti doloženy. Pra-
věké osídlení však nebylo prokázáno. Na pod-
loží nasedala 70 centimetrů vysoká destrukční 
vrstva mazanice, uhlíků se zlomky keramiky 
datované do konce 14. století. Následovalo 130 
centimetrů novodobých zásypů se zlomky ci-

Město převzalo v polovině května od dodavatelské firmy VHS dokonče-
né nové parkoviště u zimního stadionu. Vzniklo tak čtyřiadvacet nových 
parkovacích míst. Řidičům bude parkoviště přístupné po kolaudaci.    (red)

hel, kamenů a malty včetně dvou úrovní dlažby 
z čedičových kamenů. 
Zajímavější byly nálezy na stanovišti v ulici Ko-
menského a Radniční. Vytyčená plocha byla 
zprvu stržena traktorbagrem do hloubky 55 
centimetrů a pak ručně začištěna. Časově nej-
starší byla černá bahnitá vrstva, datovaná do 
přelomu 11. a 12. století, která v sobě nesla
především keramické zlomky hrnců, misek 
a zásobnice. Archeologové tam nalezli také 
kostěné brusle, dva přesleny, kovový krou-

žek, ulomenou špičku nože a kovový kroužek.  
Do této vrstvy byl ve 14. století zahlouben dům. 
Po jeho zbourání vznikl větší dům zazname-
naný na indikační skice z roku 1843. Ani jeden  
z domů nebyl podsklepen.
Odborníci prohlédli také poslední místo, bu-
doucí stanoviště podzemní konejnerů v Sídlišti 
Za Chlumem. Tam se však jednalo o antropo-
logicky nezasažený terén a místo tedy žádné 
nálezy nepřineslo. 

(red)

Archeologové našli pod budoucími kontejnery úlomky 
keramiky, kostěné brusle a přesleny

U zimního stadionu bude 
lepší parkování
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ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ VĚCI

HNsP

Historie zdravotnictví v Bílině

J) Lékařská služba první pomoci 
(ve zkratce LSPP, odbornost 003) 
byla sice zařazena do segmentu 
ambulantní specializované péče, 
ale není klasickou zdravotní péčí. 
Vypomáhá pacientům v době 
mimo ordinační hodiny ostat-
ních ambulancí. A to nejen za 
uzavřené ordinace praktických 
a dětských lékařů, ale i za uza-
vřené ordinace specializovaných 
zdravotních oborů. Někdy podle 
potřeby lékař LSPP nasměruje 
pacienta k vyšetření do zdravot-
nického zařízení vyššího typu.
Garantem LSPP a nositelem 
zdravotních výkonů zde byl v 
období 2008 až 2011 MUDr. Ja-
roslav Čermák, který jinak v 
sídlišti Za Chlumem provozuje 
svou soukromou ordinaci prak-
tického lékaře. V ordinaci LSPP 

– lékařské služby první pomoci 
se střídali lékaři a lékařky na-
smlouvané Hornickou NsP s.r.o. 

Poděkování 
Vedení města Bíliny veřejně 
děkuje Venuši Vachalcové za 
dlouholetou práci a rozvoj Klubu 
důchodců II na Teplickém Před-
městí. 
Venuše Vachalcová založila a 
vedla klub důchodců od 2. února 
1999. Klub vedla zcela sama do 
31. prosince 2017, posléze byla 
pomocným organizačním pra-
covníkem Pečovatelské služby 
Bílina, která oba kluby důchodců 
od roku 2018 zastřešuje. Svou le-
titou a vynikající činnost v této or-
ganizaci ukončila 31. březnu 2022. 
Za neuvěřitelných 23 let dokázala 
zapojit spoustu seniorů k aktiv-
nímu využití volného času. Klub 
důchodců II pod vedením Venu-
še Vachalcové uspořádal mnoho 
výletů, zájezdů, kulturních akcí. 
Svou aktivní prací v klubu nám 
předala poslání, ve kterém chce-
me i nadále pokračovat.
Vážená paní Vachalcová, vyjadřu-
jeme Vám své upřímné poděko-
vání a přejeme Vám do dalších let 
spoustu pohody a hlavně zdraví.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová, starostka města a Marcela 

Dvořáková, místostarostka města 

a podobně tomu je i se střídáním 
zdravotních sestřiček.
Zdravotní výkony vykázané za 
LSPP v Bílině zdravotním pojiš-
ťovnám nepokrývaly náklady 
provozu LSPP. Díky velkému 
pochopení zastupitelstva Města 
Bíliny i Ústeckého kraje byly uza-
vřeny příslušné smlouvy a tyto 
náklady Hornické nemocnici s 
poliklinikou s.r.o. byly každoroč-
ně dorovnávány. 
Ústavní péče je dalším segmen-
tem zdravotní péče provozované 
v Hornické nemocnici s poliklini-
kou, jde o následnou péči v lé-
čebně dlouhodobě nemocných. 
Garantem a nositelem zdravot-
ních výkonů byl MUDr. Josef 
Chudáček. Úhrada od zdravot-
ních pojišťoven probíhala na zá-
kladě vykázaného počtu ošetřo-
vacích dnů příslušných pacientů.
Přechod z akutní lůžkové péče 
na následnou a vznik léčebny 

dlouhodobě nemocných byl po-
psán v prvním díle „Historie zdra-
votnictví v Bílině“. Celkem zde 
bylo v roce 2008 provozováno 
75 lůžek následné péče LDN ve 
třech stanicích.  Zdravotní péče 
zde byla zajištěna šesti lékaři.
Střední zdravotní personál na 
LDN v Bílině představovaly sa-
mostatné zdravotní sestry způ-
sobilé k výkonu povolání bez 
odborného dohledu s příslušnou 
specializací (6,5 úvazku).
Celkem bylo pro 75 lůžek LDN 
Hornické nemocnice s poliklini-
kou s.r.o. Bílina potřeba 35 úvaz-
ků zdravotních sester všech ka-
tegorií, což bylo v Bílině splněno. 
Samozřejmě pro lůžkové zdra-
votnické zařízení je nutná ústavní 
pohotovostní péče (ÚPS) s cel-
kovým úvazkem 4,0. To HNsP 
s.r.o. vykazovala osmi půlúvazky, 
tedy osmi lékaři.
Lékaři ústavní pohotovostní služ-
by měli za povinnost projít sta-
nice LDN a případně zapsat do 
chorobopisů stav některých pa-
cientů. Někteří lékaři ÚPS sloužili 
zároveň i lékařskou službu první 
pomoci (LSPP).

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.

HNsP DsPS Bílina

Ke Dni sestřiček a ošetřovatelek 
přišla do Hornické nemocnice 
s poliklinikou popřát personálu 
a předat květinu místostarost-
ka města Marcela Dvořáková. 
Sestřičkám v ambulancích sou-
kromých lékařů ve městě zase 
popřála starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová. Zdravotní 
sestřičky, ošetřovatelky, sanitář-
ky, fyzioterapeutky, ergotera-
peutky, pracovníci v sociálních 
službách jsou cennou a neza-

Po kovidové pandemii konečně 
proběhly plánované přednáš-
ky pro bílinské seniory na téma 
Preventivní zdravotní péče. 
Přednášky proběhly v Domě s 
pečovatelskou službou a v Klu-
bech seniorů. Setkání se seniory 
byly milé a inspirující. Po před-

stupitelnou součástí edukova-
ných profesionálních týmů. 
Celkem 54 zdravotních sester 
a dalších 39 fyzioterapeutek, 
ergoterapeutek, ošetřovatelek, 
sanitářek a pracovníků v sociál-
ních službách pracuje aktuálně 
v Hornické nemocnici s polikli-
nikou v rámci středního zdra-
votnického personálu. Ti všichni 
oslavili 12. května svůj meziná-
rodní svátek. 

(red)

náškách vždy proběhla diskuze, 
kde přítomní senioři i seniorky 
měli mnoho zdravotních otázek.
Společně se těšíme na další 
přednášky, jejichž témata si se-
nioři vybírali sami.

Naděžda Maurerová

Zdravotnický personál
dostal poděkování a květinu

Téma odborných přednášek 
si vybrali senioři sami
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MĚsto bÍLiNa

MĚsto bÍLiNa

kULtUrNÍ ceNtrUM bÍLiNa

oDbor NeMoVitostÍ a iNVestic

Město zužitkuje dešťovou 
vodu, chystá i další úspory 

Bílina chce dále pomáhat 
partnerskému městu 

Lidé mohou dát opět hlas 
nejlepší provozovně

V létě začne rozsáhlá 
rekonstrukce Teplické ulice

Město Bílina efektivně snižu-
je energetickou náročnost ve 
svých objektech. Minulý měsíc 

Starostka města Zuzana Sch-
warz Bařtipánová a místosta-
rostka Marcela Dvořáková se 
prostřednictvím obrazovky po-
čítače sešly se starostou ukrajin-
ského partnerského města No-
vovolyňsk Borisem Karpusem. 
Město Novovolyňsk se nyní sta-
rá a zajišťuje služby pro 10 tisíc 
lidí, kteří tam utekli před válkou 
na Ukrajině. Proto město Bíli-
na i nadále nabízí Novovolyň-

V květnu byla opět spuštěna an-
keta o nejlepší provozovnu roku 
2022. Lidé mohou nominovat, 
podpořit a ocenit práci místních 
podnikatelů a živnostníků. 
Nejlepší provozovna Bíliny za 
rok 2022 s nejvyšším počtem 
hlasů obdrží samolepku s oce-
něním a 15 tisíc korun na další 
rozvoj služeb, druhá pak 10 tisíc 
a třetí 5 tisíc korun. 

V červnu by měla být uzavřena 
smlouva o dílo se společnos-
tí Silnice Topolany, která bude 
pro město zajišťovat II. etapu re-
konstrukce ulice Teplická, tedy 
úseku od křížení ulice Teplická  
s ulicí Studentskou až ke křížení 
s ulicí Čsl. armády.  
Účelem rekonstrukce, při které 
bude kompletně obnoven po-
vrch silnice i chodníků, je zklid-
nění dopravy a zvýšení bezpeč-
nosti všech účastníků silničního 
provozu. Součástí rekonstrukce 
je také cyklostezka, která kon-
cepčně navazuje na cyklostezku 
Bílina – Kostomlaty a na Sídliště 
U Nového nádraží. 

Hlasovat v anketě může veřej-
nost do konce října letošního 
roku. Lístek v tištěné podobě je 
možné odevzdat v informačním 
centru, hlasovat lze i elektronic-
ky přes aplikaci Munipolis. Více 
informací a pravidla soutěže 
jsou k dispozici na webu www.
bilina.cz. 

(red)

Rekonstrukce zhruba za 21,5 
milionu korun by měla být do-
končena do srpna příštího roku. 
K podání bližších informací k or-
ganizaci výstavby, jejíž součástí 
budou i dopravní omezení, bude 
svoláno veřejné projednání.  
Pozvánka s termínem a místem 
konání bude včas zveřejněna. 

V průběhu stavby by měl být 
zachován přístup vlastníků sta-
veb na jejich pozemek, případně 
dojde k včasnému informování 
o omezení a alternativním příst 
upu k jednotlivým nemovitos-
tem.  

(red)

například umístilo nové nádoby 
na záchyt dešťové vody k polikli-
nice, domu dětí, Základní škole 
Lidická, ke třem mateřinkám, 
domu s pečovatelskou službou 
a klubu důchodců. Zachycená 
voda bude následně používána 
k zalévání květinových záhonů 
a nebude nutné používat vodu 
pitnou. Dále je v plánu výměna 
osvětlení v Zelené hale a v zim-
ním stadionu za LEDková, která 
mají nižší spotřebu nebo výmě-
na ventilů na topení v jednadva-
ceti objektech v majetku města. 
Městské technické služby nyní 
posuzují projekt na rekonstrukci 
veřejného osvětlení. 
U Národní rozvojové banky je 
již požádáno o posouzení mož-
né realizace fotovoltaické elek-
trárny na objektech poliklini-
ky, domu dětí, ZŠ Aléská a ZŠ  
Za Chlumem.                           (red)

sku svou pomoc. Rada města 
na svém zasedání projednala 
například podporu táborů pro 
děti uprchlíků na Ukrajině a na-
bídku nepotřebných počítačů  
a monitorů. Toto jsou oblasti, ve 
kterých by město Bílina mohlo 
pomoci ulehčit Novovolyňsku  
a tamním lidem jejich složitou 
situaci. 

(red)

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Olympic slavil jubilea při Májovém jarmarku v Bílině
Olga Lounová, skupina Olympic a další hvězdy přilákaly před pódi-
um letního amfiteátru stovky lidí při Májovém jarmarku. Lidé si přišli 
užít koncerty nejen před hlavní stage, ale i na Kafáč nebo ke Káďovi. 
Areál Kyselky však lákal i k další zábavě, děti se vyřádily na koloto-
čích nebo na Minigolfu, kde se jim o zábavu starali pracovníci Domu 
dětí a mládeže.
S hudebníky ze skupiny Olympic oslavili návštěvníci jarmarku hned 
dvě významná jubilea -  šedesát let kapely a osmdesát let jejího 
lídra Petra Jandy. “Do Bíliny jezdíme koncertovat šedesát let, na to-
mhle pódiu jsme hráli mnohokrát, Bílina tedy mezi letošní koncerty 

na oslavu výročí nemohla chybět. A nehráli jsme tu naposledy,” řekl 
Petr Janda. 
Při jarmarku si přišli na své i příznivci jiné muziky. Na Kafáči dostaly 
prostor bílinské kapely Exit či Blacula, ale také Trilobit Rock a Wan 
Men Sonk. Před restaurací U Kádi hráli Duo Hvozdovi, Tomáš Laně a 
Krušnohorská dechovka. Zábava však muzikou nekončila. “V areálu 
je mnoho stánků s výborným občerstvením, výrobky Šikovných ru-
kou, skákací hrad pro děti, z Mírového náměstí na Kyselku a naopak 
jezdí výletní vláček,” vyjmenovala vedoucí Kulturního centra Bílina 
Martina Geletka Tuháčková                                                                    (pn)
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DůM DĚtÍ a MLÁDeže bÍLiNa

Akademie DDM předvedla umění dětí z kroužků Domečku
Dům dětí a mládeže v Bílině uspořádal koncem května přehlídku 
svých kroužků pod názvem Akademie DDM v městském divadle. Di-
váci ve zcela zaplněném hledišti postupně přivítali děti z tanečních, 
hudebních i sportovních kroužků, které jim předvedly, co všechno již 
umí. Moderování celé akce se ujali již zkušení reportéři Bílinské dět-
ské televize, která zároveň celou akci dokumentovala. 
Než samotná vystoupení začala, vedení Domečku i města podě-
kovalo stálým i externím zaměstnancům a předalo jim malé dárky. 

“Stejně tak děkuji za skvěle odvedenou, dlouholetou práci s dětmi i 
samotné ředitelce Domečku Kristě Sýkorové. Obrovská návštěvnost 
této akce i krásná vystoupení svědčí o tom, že děti jsou na kroužcích 
v Domečku spokojené a navštěvují ho rády,” uvedla místostarostka 
města Marcela Dvořáková.
Atrium divadla zaplnily obrázky dětí z výtvarného kroužku a také vo-
ňavé dobroty, kterými se mohli přítomní občerstvit. 

(pn)
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ZUŠ bÍLiNa

Mladí umělci se ukázali veřejnosti při ZUŠ Open

Na Mírovém náměstí se kona-
la již tradiční akce uměleckých 
škol ZUŠ Open, ke které se pra-
videlně připojují i mladí bílinští 

Akce má za cíl nejen ukázat ce-
loroční práci dětí, ale také přilá-
kat nové talenty. Zápis do umě-
lecké školy se konal začátkem 

umělci. Veřejnosti ukázali, co se 
ve škole naučili. Představili se 
žáci uměleckých oborů, které 
bílinská škola nabízí. 

června, kdo ho nestihl, může 
však školu ještě kontaktovat  
a v případě volného místa zapsat 
dítě dodatečně.                         (pn)
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Z RADNICE

Jak se změní Bílina? Podívejte se na plány 
Budova U Černého koně, proluka vedle něj, prostor před školní jídelnou, nová hasičská zbrojnice. To je jen čás-
tečný výčet plánovaných investic, jejichž realizace se chystá. Přinášíme jejich vizualizace se stručnými infor-
macemi. Vzhledem k tomu, že je většina teprve ve formě přípravy projektové dokumentace, může se finální 
podoba lišit oproti prvotním nákresům. Na podobě i funkci investic se podílela městská architektka.

Dům číslo 23/12 na Mírovém náměstí 
“U Černého koně”
V současné době se zpracovává projektová a prováděcí dokumen-
tace pro stavební povolení. Po procesu schvalovacího řízení staveb-
ního úřadu bude město hledat zhotovitele stavby. 
Z objektu se stane víceúčelový komunitní dům s kavárnou, infocen-
trem, výstavními prostory a komerčními službami. Přístavby v zadní 
části ve dvorním traktu objektu a přilehlé veřejné záchodky budou 
zbourané. 
V přízemí domu by se měla nacházet kavárna a informační centrum. 
Kavárna by měla mít venkovní posezení směrem do proluky a bude 

propojena i s dětským hřištěm. Prostory v křídle podél Komenského 
ulice jsou v plánu ke komerčnímu pronájmu se samostatnými vstu-
py z této ulice. První patro je určené pro výstavní prostory. Bude se 
tam nacházet také víceúčelový komunitní sál. Křídlo podél Komen-
ského ulice bude opět pro komerční účely se samostatnými vstupy 
z pavlače ve dvoře. Podkroví domu bude mít otevřený víceúčelový 
prostor a komunitní klubovny. Všechna patra budou přístupná jak po 
schodišti, tak i výtahem, který vznikne ve vnitřím rohu objektu ze 
dvora. Celá budova tak bude bezbariérová.

Správní budova v areálu tenisových kurtů

Stavební práce na nové budově v areálu tenisových kurtů budou 
moci začít po přeložce vedení nízkého napětí společností ČEZ. Pro-
jektová dokumentace i stavební povolení jsou hotové. Jakmile bude 
přeložka dokončená, začne město hledat zhotovitele stavby.   

V budově bude sociální zázemí pro sportovce i návštěvníky, šatny  
a klubovny. V druhé části pak kavárna s posezením pro návštěvníky 
a terasou. Obě části bude spojovat recepce. Budovu s tenisovými 
kurty bude nenásilně propojovat divácká tribuna.
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Hasičská zbrojnice 

Zcela nově vybudované zázemí chystá město pro dobrovolné hasiče. Budova hasičské zbrojnice by měla vyrůst v Sídlišti Za Chlumem.  
V současné hledá město dodavatele stavby, se stavebními pracemi by se mělo začít ještě letos.
Budova bude mít dvě patra a obdélníkový půdorys. Bude se tam nacházet garáž se třemi stáními pro vozy a administrativní část se zázemím 
pro hasiče. 

Revitalizace prostranství před školní jídelnou

Ve stádiu příprav je revitalizace prostoru před školní jídelnou. Nyní 
je zcela bez funkčního využití, to by se mělo do budoucna změnit. 
Při navrhování úprav mysleli architekti především na vyžití dětí, které 
jídelnu navštěvují a tráví čas před i po jídle před budovou. Mezi jídel-
nou a korytem řeky vznikne částečně parkový prostor, místo s her-
ními prvky, koutek na čekání a setkávání se se spolužáky a výstavní 
prostor pro nejrůznější prezentace. Jednotlivé části budou propojo-
vat různá posezení. Místo tam bude i pro stojany na kola.  

Revitalizace proluky na Mírovém náměstí 

Změny se dočká i proluka mezi domem U Černého koně a knihov-
nou. Celý prostor dostane novou dlažbu, opravené bude i schodiště. 
Na volné ploše pod stromy budou mít lidé po celý rok k dispozici 
lavičky, od jara do podzimu tam budou i stolky s židlemi. Místo zbyde 
i na umístění pódia, kde by mohli vystupovat hudebníci nebo žáci 
základní umělecké školy. Mladí umělci budou moci v proluce využít 
výstavní plochu, kde se pochlubí svými díly. V případě konání akcí 
bude v provozu letní bar. Boční zeď domu U Černého koně bude 
pokrytá zelení.
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ic bÍLiNa DiVaDLo DĚtÍ

16. iNterNatioNaL roots & bLUes FestiVaL bÍLiNa

Infocentrum nabízí 
novou publikaci

Balynka učila třídit odpad 
děti v Bílině

Bluesový festival navštíví zahraniční hvězdy i česká špička

Nová publikace o historii Bíliny 
doplněná ilustracemi dominant 
města a jeho zajímavostí je k 
dostání v informačním centru. 
Publikace je vhodná jako dárek 
i pro ty, co se zajímají o histo-

Čtvrtým dnem pokračovalo 
květnové turné pohádky O Ba-
lynce, dobrém štěněti ve městě 
Bílina. Staré Město je ze všech 
stran obestavěno novodobými 
panelovými domy, do kterých 
byli sestěhováni obyvatelé 
okolních vsí, zmizelých pod 
tíhou neústupné politiky těž-
by hnědého uhlí. S množstvím 
bydlících rodin přirozeně stou-
pá i množství v obci žijících dětí. 
Ty měly ve čtvrtek 19. května 
možnost zhlédnout divadelní 
představení vedoucí k povědo-
mí o domácím třídění odpadu. 
Metodické oddělení Divadla 
dětí rozeslalo s dostatečným 

Pořadatel Pure Music se v roce 
2022 rozhodl uspořádat 16. Ro-
ots & Blues festival opět v areá-
lu Lesní kavárny Kafáč. Program 
16. ročníku bude opět pestrý, 
multižánrový a mezinárodní. 
Festival se uskuteční v sobotu 
18. června 2022 od 14 hodin.
Festival zahájí britský zpěvák, 
kytarista a písničkář Justin La-
vash, který prezentuje originální 
písničky s prvky bluesu, alter-
nativy a rocku. Justina Lavashe 
bílinské publiku dobře zná, pro-
tože v Bílině již vystoupil něko-
likrát a před lety se přestěhoval 
do Teplic. Justin spolupracoval 
třeba s Lenkou Dusilovou, Mo-
nikou Načevou a na kontě má 
několik autorských CD.
Druhým účinkujícím bude chor-
vatský multižánrový kytarový 
virtuóz Damir Hall Halilić, který 
ve svém žánru patří k evropské 
špičce. Koncertoval a spolu-
pracoval třeba s legendárním 
Tommy Emmanuelem. Jeho vy-
stoupení bude bezpochyby pa-
třit ke špičce letošního ročníku. 
Hall vystoupení v Bílině v rámci 
svého evropského turné.
Kolem 16.30 zahraje britské pís-
ničkář, kytarista a zpěvák Jamie 

rii našeho města. Korektury ke 
knize zpracovala Iveta Richte-
rová, která je autorkou úspěš-
né knihy O Bílině. Publikace je 
tak zárukou kvality a historické 
přesnosti.                                 (hub)

předstihem zúčastněným divá-
kům metodické materiály, tak-
že při vlastním průběhu obou 
představení probíhala spolu-
práce s vyletněným publikem 
zcela podle záměrů a očeká-
vání.
Ani z představení neodešli po-
mocníci psího detektiva Ba-
lynky s prázdnou, byli obdaro-
váni pověřovacími listinami, na 
jejichž základě začali ve svém 
okolí zjišťovat, kde třídí a kdo 
ne, aby následně mohli pou-
čit ty druhé o tom, čemu se v 
hudební pohádce přiučili. Vše 
má svůj začátek a konec, a tak 
po druhém sborovém zpívání 
třídící ho chorálu Halalí, tralalí, 
netřídí jen pomalí soubor sba-
lil scénu do divadelních vozů a 
vydal se na cestu do lounské-
ho divadla ke stavění scény. Po 
Lounech si tým dopřeje jeden 
den odpočinku, aby se vypravil 
již v neděli ráno do Ostravy na 
týdenní hraní na jednom jevišti.

Kristýna Sklenářová

Marshall, který již několik let 
žije v Praze. Kromě hudby se 
věnuje i herectví. V Bílině za-
hraje akustické blues s prvky 
folku. Jeho charismatický hlas 
doplňuje jeho akustická kytara.
Večerní blok odstartuje vystou-
pení speciální formace, která 
vznikla kvůli jednomu koncertu, 
který bude věnován památce 
legendárního českého kytaris-
ty a skladatele Luboše Andrš-
ta. Vystoupí umělci jako Ondřej 
Konrád, Walter Bartoš, Petra 

Börnerová a další. Diváci se 
mohou těšit na písničky od růz-
ných bluesových velikánů jako 
B.B. King, Muddy Waters nebo 
Jimmy Reed.
V 18 hodin se představí trio 
slovinského zpěváka a kytaris-
ty Paul Batta. Paul Batto jr. trio 
hraje směs bluesu, gospelu, 
folku a jazzu. Pravidelně vystu-
puje na evropských festivalech 
a v klubech. Trio doplňuje kyta-
rista Robert Krossl a skvělý pia-
nista Ondřej Kříž.

Závěr 16. ročníku Roots & Blues 
festivalu bude patřit jednou  
 z nejlepších českých jazzových 
a bluesových kytaristů a skla-
datelů, Romanovi Pokornému, 
který vystoupí s kapelou Ro-
man Pokorný Blues Box Heroes. 
Kapela hraje elektrické blues 
s prvky jazzu. Roman pokorný 
spolupracoval s celou řadou 
významných českých ale i za-
hraničních umělců jako třebas 
Ladislavem Kerndlem, Yvonou 
Sanchez, Steavem Clarkem, 
Tonyou Graves nebo Emilem 
Viklickým. V roce 2000 získal 
Zlatého Anděla.
Po skončení hlavního progra-
mu bude následovat afterparty  
s akustikou formací VaPa 
acoustic, která má v repertoáru 
hity světových i českosloven-
ských interpretů.
Festival pořádá Pure Music ve 
spolupráci s lesní kavárnou Ka-
fáč. Festival se uskuteční díky 
finanční podpoře města Bíliny 
a partnerů Swedlanore, Seve-
ročeské doly a.s., OSA, AGC  
a mediálních partnerů.

Tomáš Bobrovniczký
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MŠ M. ŠVabiNského MŠ čapkoVa

MŠ žižkoVo úDoLÍ

MŠ čapkoVa

MŠ a. soVy

Žabičky si zasadily brambory  Děti pracovaly s keramickou 
hlínou, vyráběly srdce

Společné odpoledne přineslo
krásné výrobky

Rodiče s dětmi tvořili dekorace

Školka se proměnila 
v čarodějnické doupě

Děti ze třídy Žabiček z Mateř-
ské školy Švabinského si spo-
lečně na školní zahradě při-
pravily záhonek pro výsadbu 
brambor. Děti pečlivě připravily 
hlínu, vybraly z ní plevel a udě-
laly díry, do kterých zasadily 
brambory. O brambory budou 
společně pečovat a s napětím 
čekat, zda jim vyrostou. 

Bc. Radka Markowiczová

Nejdříve trošku pěstičkou po-
bouchat, potom rozválet - s 
těmito pokyny začínali v Ma-
teřské škole Čapkova tvořit s 
keramickou hlínou, nejstarším 
a nejpřirozenějším materiálem. 
Děti si procvičily ruce a vy-
zkoušely si vlastnosti keramic-
ké hlíny jako je válení, hnětení, 
mačkání, vykrajování a zdobení 
podle vlastní fantazie. 

Děti ze třídy Berušek z Mateř-
ské školy Žižkovo údolí si spo-
lečně s rodiči a prarodiči užily 
krásné, tvořivé odpoledne. 
Pracovalo se s keramickou hlí-
nou, fantazii se meze nekladly. 

Dětem se pod rukama rýsova-
la krásná srdíčka. Všichni jsme 
pracovali s obrovským zau-
jetím a nadšením. Věříme, že 
hotové výrobky po vypálení v 
peci udělají rodičům stejnou 
radost, jako dětem při tvoření.

Kolektiv učitelek

Odpoledne bylo plné pohody, 
radosti a na závěr i krásných 
výrobků. Děkujeme za hezký 
prožitek. 

Kolektiv učitelek

Letošní kvůli počasí šedivé úte-
rý nebylo tak šedivým v Mateř-
ské škole Čapkova, na tento den 
si totiž školka naplánovala dílny 
pro rodiče a děti. Šedivé úterý 
se tak rázem proměnilo na ba-
revné, to když rodiče a děti na 
dílnách tvořili krásné, barevné 
dekorace a ozdoby vztahující 
se k blížícím Velikonocům. Bylo 
to krásné a tvořivé odpoledne, 
dětem i rodičům velice děkuje-
me za aktivní účast a těšíme se, 
na další podobná setkání.

Učitelky MŠ

Koncem dubna se Mateřská škola A. Sovy změnila v ráj čarodějnic, 
čarodějů a kouzel. Děti 
prožily veselé dopoledne s diskotékou, soutěžemi, sportováním  
a písničkami.

Třída Koťata
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MŠ sÍboVa

ZŠ aLéskÁ

MŠ čapkoVa

MŠ sÍboVa

MŠ A. Sovy

DĚtský DoMoV tUchLoV

Myšky se vydaly na výlet

Týmy z Aléské reprezentovaly 
školu v recitaci Motýlci malovali čarodějnice

Šikulové se setkali v mateřince

Děti putovaly po turistických 
značkách do Bezovky

Mladí kuchaři připravili 
zdravý salát

Naše nejmenší děti ze třídy Myšek podnikly dobrodružný výlet do 
lesoparku v Chomutově. Pěkně si to užily a vše zvládly na jedničku. 
Jsou to šikulky a máme z nich radost.

Kolektiv učitelek

Krajské recitační kolo v Lou-
nech uvítalo také žáky a žá-
kyně Základní školy Aléská.  

Z okresního kola v Teplicích byly 
vybrány dva soubory, které nás 
reprezentovaly v Lounech. By-
lyl to soubory Prvňáčci – Ro-
zálie Adamcová, Ondřej Born, 
Tom Theilig z 1. B s básní Jiřího 
Žáčka O kůzlátkách a soubor 
Sofi a Viky – Sofie Dobosi, Vik-
torie Petrů s básní Jiřího Žáčka 
Jak šli bratři pro kládu.
Kromě souborů nás také repre-
zentovaly Emma Šrámková z 5. 
C a Viktorie Jurcová ze 6. B.
V Divadle Vrchlického, kde se 
soutěž konala, byla velmi pří-
jemná atmosféra. Celá soutěž 
byla pojata v divadelním duchu, 
kde se střídala jednotlivá před-
stavení soutěžících a přestávky 
pro občerstvení s konzultacemi 
s porotou. Všichni odvedli dob-
rý výkon a získali nejen ocenění 
za interpretaci básní a drob-
né dárky, ale i potlesk byl pro 
přednášející odměnou.

Mgr. Marcela Vokurková

Že nevíte, jak vypadají čarodějnice? Děti ze 3. třídy Motýlků z Ma-
teřské školy Čapkova se s chutí pustily do malování. Práce jim šla 
pěkně od ruky. A výsledek je tady.

Kolektiv učitelek

Jedno krásné slunečné odpoledne se v naší školce Síbovce ve 
třídě Soviček konala jarní dílnička, kde si děti mohly s maminkou, 
tatínkem nebo babičkou či dědečkem vyrobit pěknou kytičku či 
motýlka. Účast byla veliká. Děti všem přednesly básničku, zazpí-
valy a naučily své blízké rytmickou hru. Ve školce panovala dobrá 
nálada a určitě se budeme těšit na další společnou akci.

učitelky ze třídy Soviček

Děti z mateřinky v ulici A. Sovy 
se vydaly poznat krásy Bíliny. 
Po turistických značkách došly 
do Bezovky, kde si u rybníka 
daly svačinku, zdolaly kopec 
do Žižkova údolí a našly cestu 
lesem zpět.

Michaela Ottenschlagerova

Každý rok se děti z dětského 
domova v Tuchlově zapoju-
jí do soutěže Zdravá 5. Tento 
rok měl tříčlenný tým – Tereza, 
Matěj a Roman za úkol zhotovit 
slavnostní pokrm, protože fi-

nále Zdravé 5 slaví letos 10 let.  
Po společném přemýšlení a hle-
dání jsme se rozhodli, že udělá-
me kuřecí salát s vejci s jogurto-
vým dresinkem. Terka připravila 
dresink a nakrájela maso, Matěj 
rajčata a vejce, Roman maso 
opekl. Vše pak společnými si-
lami zamíchali a naservírovali 
na talíř s hlávkovým salátem. 
Svým slavnostním pokrmem 
obdarovaly děti tetu Ladu, pro-
tože ta se snaží stravovat zdra-
vě a kuřecí maso má nejraději.  
O zbylý salát se podělily děti, 
jen se po něm zaprášilo.

Jana Stuchlá
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se v tomto případě měly chovat 
ony samy. “Pes nález člověka 
ozančuje štěkáním, lidé by se 
ho tedy v tomto případě neměli 
bát, dále se může stát, že se pes 

Bílinská Psí škola připravila pro 
žáky základních škol Branný 
den se záchranáři. Děti při něm 
získaly mnoho praktických zna-
lostí a dovedností. “Na šesti sta-
novištích si vyzkoušejí například 
první pomoc, orientaci v terénu, 
dozví se také, jak si v nesnázi 
mohou účinně pomoci i sami. To 
jsou všechno věci, které se dří-
ve vyučovaly v branné výchově, 
dnes se ve škole dozví jen část z 
nich. Přitom toto všechno musí 
znát a umět,” uvedla organizá-
torka akce Renata Vítová. 
Po prvotním vyplnění znalost-
ního kvízu, se děti po skupinách 
vydaly ke stanovišti kynologic-
kých záchranářů. Tam se sezná-
mily se záchranářským psem, 
prohlédly si veškeré pomůcky a 
nástroje, které záchranáři použí-
vají při své práci, a dozvěděly se 
například i to, jak se chová pes 
při záchraně člověka a jak by 

bude raněného snažit zahřát, a 
tak se k němu přiblíží, aniž by 
mu chtěl ublížit. Mnoho z těchto 
věcí děti vůbec netušily a moc 
je zajímaly,” popsala organizá-

torka. 
Další stanoviště bylo ve znamení 
první pomoci a záchrany člově-
ka. Žáci si vyzkoušeli resuscitaci 
dospělého i dítěte, mohli ošet-
řit zranění a také se například 
podělit se svými zkušenostmi 
nebo zážitky. Branný den po-
kračoval zkouškou ve slaňování 
po laně, ukázkou výcviku asis-
tenčních a vodících psů, pak se 
skupiny přesunuly nad velkou 
mapu a učily se orientaci v teré-
nu, jak mohou například záchra-
nářům popsat, kde se nacházejí 
ve volné přírodě bez jasného 
orientačního bodu, dozvěděly 
se, jak v hledání osob pomáhá 
dron či moderní technologie. 
Den zakončily ukázky práce ky-
nologů se psy, zadržení pacha-
tele, vyhledání ztracené osoby a 
práce vodícího psa. 

(pn)

Branný den se záchranáři předal žákům důležité znalosti

MŠ čapkoVa

MŠ sÍboVa

ZŠ aLéskÁ

Berušky se učily programovat

Včeličky se promění v čaroděje

Bílinská škola má Mistra
Allkampf – jitsuMateřská škola Čapkova spo-

lupracuje se Základní školou 
Za Chlumem v rámci projek-
tu Podpora polytechnického 
vzdělávání. Díky tomu si děti 
mohly vyzkoušet programová-
ní hrou na včelkách Bee-Bot. 
Jde o zábavnou hračku, která 
rozvíjí prostorovou orientaci a 
logické myšlení dětí. Další po-
můckou, která rozvíjí jemnou 
motoriku, kreativitu a předsta-
vivost, je Tangram, skládání 
obrazců z geometrických tvarů. 
Včelky i skládačka děti nadchly, 
tímto děkujeme ZŠ Za Chlu-
mem za jejich zapůjčení.

Kolektiv učitelek

Poslední pátek v měsíci dubnu 
se ve školce konal Čaroděj-
nický rej. Všude se to hemžilo 
malými čaroději a čarodějni-
cemi, kteří skládali zkoušky v 
čarodějnických dovednostech, 
jako byl let na koštěti, míchání 
lektvarů, lovení hmyzu ve sliz-
ké hadí líhni a hodem havěti 
do kotlíku. Většina našich učňů 
prospěla s pochvalou a všichni 
obdrželi výuční list. Společné 
rejdění bylo zakončeno tancem 
a mlsáním.

Kolektiv učitelek

Žák Základní školy Aléská Ma-
těj Havíř z 8.C dosahuje vyni-
kajících výsledků v bojových 
sportech Allkampf-jitsu. Matěj 
se bojovému umění věnuje již 

od svých čtyř let. Za tu dobu 
uspěl na mezinárodní půdě 
Evropy i světa. Letos byl na-
příklad dvakrát první a jednou 
třetí na mistrovství světa v Itálii, 
loni vyhrál a dvakrát byl druhý 
ve světovém poháru, z dalších 
předchozích let přivezl dvě zla-
té medaile z mistrovství světa a 
dvě zlaté z mistrovství Evropy. 
Letos byl ještě mimo mistrov-
ství v Itálii Matěj úspěšný také 
na Mistrovství republiky České-
ho svazu Allkampf – jitsu Bohe-
mia championship 2022 či na 
Národním poháru mládeže v 
Allkampf – jitsu, kde opět obsa-
dil 1. místo. 
AllKampf – jistu je moderní 
bojové umění využívající pro-
pracované asijské techniky 
boje. Matěj se pod hlavičkou 
Českého svazu Allkampf – jitsu 
připravuje na Škole bojových 
umění v Mostě. Mezi jeho 
úspěšné disciplíny patří napří-
klad grappling, self – defense 
creative, MMA light.
Za své úspěchy byl také oce-
něn titulem Sportovec roku 
2021 primátorem města Mostu.
Přejeme Matějovi mnoho dal-
ších úspěchů v tomto krásném, 
ale občas i bolestivém sportu.

Ing. Lenka Bombera Piskačová
zdroj foto: ŠBU Most
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DůM DĚtÍ a MLÁDeže

holetý člen a střelec. Za jeho 
předsednictví došlo k postup-
nému oddělení od organizace 
Městské technické služby Bílina. 
Byla zvelebena střelnice a do-
šlo k úpravám bezpečnostních 
opatření. V roce 2014 vznikl ve-
řejný rejstřík spolků a SSK Bílina 
tvoří pobočný spolek Českého 
střeleckého svazu. Při té příle-
žitosti došlo k přejmenování na 
ČSS, z.s. - sportovně střelecký 
klub Bílina. Dne 23. října 2018 
rezignoval ze zdravotních důvo-
dů na funkci předsedy pan Jiří 
Kodad a novým předsedou byl 
zvolen pan Václav Šimek.
Podmínky sportovní střelby  
a chování na střelnici v Nemoc-
niční ulici jsou upřesněny v or-

nebyl jednoduchý. Závodí se 
nepřetržitě čtyřiadvacet hodin, 
během kterých vždy jeden zá-
vodník ovládá auto, druhý mu 
asistuje a třetí odpočívá. Po urči-
té době se střídají. Při závodě se 
týmu porouchal motor, museli 
ho rychle vyměnit a pokračovat. 
I přes tuto komplikaci se jim po-
dařilo vyhrát. 
Sedmnáctiletý Filip Kroc začal 
navštěvovat kroužek modelá-
řů zhruba před šesti lety, kdy 
vyhrál závody pro veřejnost. V 
roce 2019 se umístil na 9. místě 
při mistrovství světa. 

(pn)

Historie a současnost sportov-
ní střelby v Bílině je spojena se 
Sportovně střeleckým klubem 
Bílina, se kterým bychom vás 
chtěli seznámit v několika člán-
cích a umožnit vyhrát střelbu na 
městské střelnici pod dohle-
dem odborníka. Pokud si chcete 
vystřelit, odpovězte na soutěžní 
otázku uvedenou na konci člán-
ku.
Sportovně střelecký klub (SSK) 
vznikl v roce 1995 pod názvem 
SSK 0715 Městské technické 
služby Bílina. Jeho prvním před-
sedou byl pan Milan Pecháček, 
dlouholetý místostarosta a ře-
ditel Městských technických 
služeb. V roce 2007 byl zvolen 
předsedou pan Jiří Kodad, dlou-

Bílinský závodník Filip Kroc z 
modelářského kroužku Domu 
dětí a mládeže se svým týmem 
vyhrál mistrovství republiky v 
Českých Budějovicích i závody 
ve Španělsku. V modelářské ka-
tegorii závodů GT3 se nyní zú-
častní i závodů ve Francii. “Filip 
je velmi šikovný a má obrovský 
cit pro seštelování auta na jed-
notlivé tratě. Závody ve Francii 
se budou konat 18. a 19. června, 
přejeme mu mnoho štěstí,” uve-
dl vedoucí kroužku Jiří Konárek.
V týmu jsou kromě Filipa ješ-
tě dva chlapci z Mostu. Závod 
ve Španělsku pro ně rozhodně 

ganizačním řádu střelnice, který 
umožňuje střílet jednoruč z ma-
lorážních a velkorážních zbraní 
na vzdálenost 25 a 50 metrů  
a vzduchovek na 10 metrů. Ne-
dílnou součástí sportovní střel-
by jsou také perkusní zbraně,  
což jsou funkční repliky historic-
kých pušek, revolverů a pistolí. 
Střelnice neumožňuje organi-
zovat závody, které mají bran-
ný charakter, kdy střelec běhá  
a v rámci střelnice střílí z růz-
ných míst. Sportovní střelci spo-
lupracují zejména s kluby z Mos-
tecka a Teplicka. Naši střelci se 
umísťují na předních místech 
Karlovarské ligy, ligy Ústeckého 
kraje, ale také na mistrovství re-
publiky.

Na závěr Vám položíme první 
soutěžní otázku: Ve které ulici se 
nachází městská střelnice v Bíli-
ně? Odpověď odešlete na email 
soutez.ssk@seznam.cz a uveďte 
svoje jméno a telefonní kontakt. 
Na konci měsíce vylosuje vý-
bor SSK ze správných došlých 
odpovědí výherce, který vy-
hraje možnost seznámení se se 
sportovními zbraněmi a může 
si vystřelit dle domluvy a zájmu  
30 ran z malorážky nebo 20 ran 
z velkorážky.
Pravidla čtenářské soutěže jsou 
zveřejněna na webu ssk-bilina.
estranky.cz.

Petr Koloušek, člen výboru

Sportovně střelecký klub pořádá soutěž

Bílinský modelář úspěšně 
závodí v zahraničí

INZERCE
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rální banky. Úrokové sazby ros-
tou, zatímco platy zaměstnanců 
zůstávají prozatím stejné.
V minulém roce jsme zažili 
nebývalý růst cen nemovito-
sí. Trend růstu bude přetrvávat 
pravděpodobně dál, nebude 
tak prudký, jak minulý rok. Kvůli 
opatřením ČNB a dražším úvě-
rům na bydlení bude klesat po-
čet zájemců o koupi nemovitos-
ti. Očekává se proto, že cenový 
růst zpomalí a se sníženou po-
ptávkou se postupně prodlouží 
doba prodeje nemovitosti.
Růst budou i ceny novostaveb. 
Takže cenové nůžky mezi novou 
výstavbou a second handem se 
po mnoha letech začnou namís-
to přivírání naopak rozevírat.
Ceny stavebních pozemků rost-
ly v posledních letech opravdu 
dynamicky, a to především díky 
vzrůstající cenové hladině bytů 
a omezené rezidenční výstavbě 
ve velkých českých městech. 
Můžeme očekávat, že trend 
růstu cen pozemků bude pokra-
čovat i v letošním roce.
Také růst cen pozemků by však 
letos mohl být znatelně nižší než 
vloni. Kombinace vysoké inflace 

Rok 2021 se na realitním trhu 
nesl ve světle rekordů. Zatím-
co například nabídka volných  
a dostupných bytů v Praze byla 
vůbec nejnižší v moderní histo-
rii, ceny bytů nikdy nebyly vyšší.  
A rekordní zájem byl také o hy-
potéky.
Letos můžeme u některých 
trendů očekávat pokračování, 
někde se ale vývoj zlomí. Třeba 
hypotéky už tolik nepotáhnou, 
především kvůli krokům cent-

a růstu sazeb hypoték už totiž 
neumožní mnoha zájemcům 
takto drahé pozemky pořídit.
Stále také platí, že české po-
zemky, ať už zemědělské, nebo 
stavební, patří v Evropské unii  
k těm nejlevnějším. U staveb-
ních pozemků bude hrát důle-
žitou roli zasíťování. Stále více 
obcí nemá kapacitu inženýr-
ských sítí a zajistit si třeba novou 
kanalizační přípojku znamená 
běh na dlouhou trať. Pozemky 
připravené na stavbu se tedy 
budou prodávat výrazně dráž 
než v minulých letech.
Hypoteční trh vloni lámal re-
kordy. Objem poskytnutých 
hypoték se zvýšil o přibližně 
75 %. Zájem, poháněný nízký-
mi úrkovými sazbami, obavou  
z rostoucí inflace a zdrařování 
byl největší od roku 2016. 
S koncem roku však přišly také 
zásahy České národní banky 
proti inflaci, která postupně na-
stavila základní úrokovou sazbu 
na 3,75 procenta s vidinou dal-
šího možného navýšení. Úro-
kové sazby u bank proto letos 
porostou nahoru a podle analy-
tiků se budou pohybovat kolem  

5 - 6 procenty. I když nebu-
dou hypotéky tak drahé, jako 
tomu bylo v minulosti, zájem  
o ně ztratí především střední 
třída, která si je nebude moci už 
téměř vůbec dovolit.
Ochlazení zájmu o hypotéky  
a také nadále rostoucí ceny bytů 
povedou letos i k tomu, že stále 
více lidí bude sahat po nájem-
ním bydlení.  Předpokládá se,  
že v roce 2022 zamíří do nájmů 
rekordní množství lidí, přičemž 
už na konci roku byla poptávka 
na dvojnásobku běžných hod-
not.
To může vytvořit tlak na růst cen 
nájemního bydlení, který může  
gradovat letos v druhém polo-
letí. 
I do nájemního trhu v posled-
ních dvou letech promluvil co-
vid. Patrné to bylo především 
v Praze, kde nájmy postupně 
zlevňovaly, aby se v druhé po-
lovině loňského roku začaly vra-
cet zpět do předpandemických 
čísel.

Milan Vršecký 
RE/MAX Synergy Bílina

Realitní trh v roce 2022? Zpomalí, pokles cen ale nečekejte

přÍroDa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM okoLÍ, ZNoVUožÍVajÍcÍ i MiZejÍcÍ

Drvodělka fialová

Konečně jsme se dočkali tep-
lých dnů,a to nejde jen sedět 
doma. Vyrazíme ven za sluníč-
kem. A můžete mít i takové štěs-
tí, že vás upoutá veliký hlasitě 
bzučící černý hmyz s třpytivými 
modrými křídly .Samozřejmě, 
zareagujete tak že honem ne-
víte co to je, je to nebezpečné, 
kouše, bodá.
Nelekejte se, zůstaňte v klidu 
a pokud možno bez hnutí, prá-
vě jste zahlédli velice plachou  

černou včelu. Drvodělka fialová 
(Xylocopa violacea) je správný 
název a patří do rodu včelovi-
tých.Tato včelička dosahuje veli-
kosti až tří centimetrů, má černé 
tělíčko a kovově lesklá křidélka 
s rozpětím až čtyř centimetrů. 
Vymizela u nás prý asi před sto 
lety a vloni bylo několik jedin-
ců spatřeno v naší republice na 
jihu Moravy. A už zalétl i k nám! 
Podařilo se mi tuto krásku pola-
pit do objektivu foťáku a musím 
vám ji představit. A to hlavně 
proto, že je vzácná,chráněná  
a neublíží vám.

Drvodělka netvoří společenství, 
ale také není úplná samotářka, 
žije v párech. Nestaví si hnízdo, 
přezimuje ve skulinách starých 
stromů, prasklinách a škvírách 
ve zdech. Nejraději se drvoděl-
ky zdržují v místech, kde najdou 
staré ztrouchnivělé pařezy či 
stromy, kde si samičky vydla-
bávají chodbičky zakončené ko-
můrkou, kam nanosí pyl a nektar  
pro očekávanou mladou gene-
raci a naklade vajíčka. Larvičky 
žijí ze zásob nanošených rodiči 
a ti brzy potom hynou. Nemáme 
bohužel o černé včelce tolik in-

formací, snad časem se to zlepší.
Drvodělka není útočná, i když 
žihadlo má. Ale to slouží hlavně 
k nakladení vajíček do komůrek. 
Je opravdu hodně plachá a na-
víc je to výborný letec. Plácačku 
nechte v klidu, všelijaké spreje 
na létající hmyz také, nijak se ne-
ohánějte, nezabíjejte drvodělku, 
je to velice užitečný opylovač, 
sosá si s chutí  nektar a sbírá pyl 
a tím pomáhá našim ubývajícím 
včeličkám v opylování rostlin.

Jitka Brejníková
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Na základě stížností pacientů  
a rodinných příslušníků k náh-
lému ukončení a změnám pro-
vozu sociálně zdravotních lůžek 
rada města v působnosti valné 
hromady Hornické nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o. , Bílina  
uložila jednatelce Hornické ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o. , 
Bílina, ukončit veškeré činnosti 
související s přesunem či ukon-
čením činnosti provozu sociálně 
zdravotních lůžek, přesunem 
stomatologického komplexu 
a správy Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, do 
doby schválení nové středně-
dobé koncepce rozvoje nemoc-
nice s poliklinikou, kterou má 
jednatelka uloženo zpracovat 
do konce roku 2022. 

Rada města vzala na vědomí 
2 petice zákonných zástup-
ců žáků a pedagogů ZŠ Bílina,  
Za Chlumem 824 s tím, že ve-
doucí odboru školství, sociál-
ních věcí a zdravotnictví bylo 
uloženo zajistit kroky, které po-
vedou k převzetí odpovědnosti 
státu prostřednictvím střediska 
výchovné péče za výchovu pro-
blémových žáků na ZŠ Za Chlu-
mem a zároveň rada města sou-
hlasila s uvedeným postupem.

Rada města vzala na vědomí 
informaci vedoucího odboru do-
pravy o dalším postupu ve věci 
převzetí (předání) světelného 
signalizačního zařízení nachá-
zející se na silnici č. I/13, resp.  
v prostoru křižovatky u provo-
zovny „stavebniny Černý“.

Rada města vzala na vědomí 
informaci o hospodaření města 
Bílina za období leden-březen 
2022. Plán příjmů byl splněn na 
26 % a plán výdajů byl splněn na 
17,5 %.

Rada města schválila zveřej-
nění záměru pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání č. 101 o cel-
kové výměře 48,31 m2 v I. nad-
zemním podlaží objektu na ad-
rese Aléská 255, Bílina parcela  
č. 336/10 k. ú. Bílina, za nájem-
né dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání tj. 
260 Kč/m2/rok pro účel využití 
jako kancelář na dobu určitou  
3 měsíců s možností opakovaně 
prodloužit nájem o další 3 mě-
síce.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejné zakázky:
-  na stavební práce na akci 

Rada města rozhodla, že nejvý-
hodnější nabídkou veřejné za-
kázky na:
- piktogramový koridor pro cyk-
listy v Bílině, která je součástí 
projektu IROP, je nabídka společ-
nosti Značky Morava, 
a. s., Brantice
- revitalizaci zahrady MŠ Antoní-
na Sovy 668 je nabídka společ-
nosti 4soft, s. r. o., Tanvald
hromosvod na objektu plavecké 
haly v Žižkovo údolí je nabídka 
společnosti Hromoelektro, 
s. r. o., Ludgeřovice
- rekonstrukci ulice Teplická – II. 
etapa je nabídka společnosti Sil-
nice Topolany, a. s., Chomutov
- rekonstrukci veřejného osvět-
lení a mobiliáře v lázeňském 
parku a Kyselské ulici je nabídka 
společnosti 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., Pra-
ha
- opravu chodníku u silnice I/13 
v ulici Bílinská je nabídka společ-
nosti Společnost Bílina, Světec.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na za-
kázku rekonstrukce chodníku, 
veřejného osvětlení a přechodu 
pro chodce v ulici Za Chlumem.

Rada města rozhodla o sloučení 
odboru dopravy a odboru sta-

vebního úřadu a životního pro-
středí. S účinností od 1. července 
zřídila odbor dopravy, životního 
prostředí a stavebního úřadu. 
Novým organizačním uspořádá-
ním dojde k zefektivnění chodu 
výše uvedených odborů a uspo-
řádání agend. K tomuto kroku 
přistoupila rada města i na zá-
kladě pozitivních zkušeností při 
sloučení odboru školství, kultury 
a sportu a odboru sociálních věcí 
v loňském roce.    

Rada města souhlasila se zří-
zením druhé přípravné třídy v 
Základní škole Za Chlumem ve 
školním roce 2022/2023.

Rada města schválila nový sa-
zebník úhrad za služby poskyto-
vané Pečovatelskou službou Bí-
lina, na základě kterého dochází 
od 1. července 2022 k navýšení 
sazeb v průměru o 10 Kč za jed-
notlivou službu. 

Rada města souhlasila s využi-
tím části pozemku na záchytném 
parkovišti pro Pohádkový les Za 
Chlumem za účelem umístění 
registračního stanu a přistávání 
vrtulníku společnosti Heli Czech, 
s. r. o. Komerční lety vrtulníkem 
se zde uskuteční 11.6.2022. 

„Oprava rozvodů topné sousta-
vy v objektu ZŠ Lidická, Bílina“,
-  na dodávky na akci „Mobili-
ář - vnitřní vybavení místností 
novostavby správního objektu 
s bytovou jednotkou pro ob-
jekt koupaliště Kyselka, Bílina –  
II. zveřejnění“.

Rada města rozhodla povolit 
zveřejnit výzvu k podání na-
bídek na veřejnou zakázku na 
služby s názvem „Odvoz a likvi-
dace nebezpečného odpadu ze 
zdravotnického zařízení společ-
nosti Hornická nemocnice s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina“.

Rada města schválila smlouvu 
o spolupráci se společností TJ 
Group, s. r. o., Brno na realizaci 
projektu Podnikni to!, jehož cí-
lem je zvýšení pravděpodob-
nosti vzniku lokálních podniků i 
služeb. Předpokládaný začátek 
realizace projektu je 2/2023.

Rada města vzala na vědomí 
poděkování starosty ukrajin-
ského partnerského města No-
vovolynsk Boryse Karpuse za 
finanční a humanitární pomoc 
města Bíliny a zároveň žádost  
o materiální podporu pro územ-
ní obranu obcí na Ukrajině.

Město Bílina vyhlašuje 
výběrové řízení 

na obsazení funkcí
ÚŘAD 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
SOCIÁLNÍ 

PRACOVNÍK - TERÉN II
a 

SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK - TERÉN IV
Lhůta pro podání přihlášek 

je u funkce Úřad územ-
ního plánování do 14. 

června, pro funkce sociálních 
pracovníků do 13. června.

Způsob podání přihlášky: 
v obálce označené „Úřad 

územního plánování - neo-
tevírat“ doručit osobně do 

podatelny MěÚ Bílina nebo 
zaslat poštou na adresu: 
Městský úřad Bílina, Bře-
žánská 50/4, 418 31 Bílina

Předpokládaný nástup: 
dle domluvy stran

Podrobné informace  
jsou k dispozci na www.bilina.
cz, případně na telefonu 417 
810 810 a 602 112 323 pro 

Úřad územního plánování a na 
číslech 417 810 930 a 607 097 

714 pro Sociální pracovníky.

Rada města souhlasila s náku-
pem energií – elektřiny a plynu 
na období 2 let, ve spolupráci se 
společností POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE (PXE), která 
bude cenu energií pro město a 
jeho organizace soutěžit. 

Rada města schválila memo-
randum se společností ORLEN 
Unipetrol RPA, s. r. o., Litvínov, 
jehož předmětem je vzájemná 
spolupráce při uplatňování no-
vých a moderních ekologických 
řešení souvisejících se sběrem, 
svozem a odstraňováním odpa-
dů vznikajících na území města. 

Rada města uložila tajemníkovi 
městského úřadu připravit návrh 
smlouvy o spolupráci s němec-
kým městem Zwönitz, jejímž 
předmětem bude zejména spo-
lupráce v oblasti Smart City. 

Rada města schválila aktuali-
zaci projektu POD OCHRANOU 
MĚSTA, program pro řešení soci-
álně vyloučených lokalit v Bílině, 
v rámci projektu Bílina – bez-
pečné město. Program byl nově 
doplněn o 3 opatření. Jedná se 
o místní poplatek za obecní sys-
tém odpadového hospodářství, 
spolupráce s vlastníky bytových 
domů a návrh postupu pro SVJ 

při hlášení skutečného počtu 
ubytovaných osob. Aktualizova-
ný projekt bude k dispozici na 
webových stránkách https://
www.bezpecnabilina.cz/.   

Rada města schválila podání 
žádostí o dotaci z 1. výzvy Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR v 
rámci Národního plánu obnovy 
na projekty: „Rozvoj městského 
kamerového a dohledového sys-
tému města Bílina“ jako prioritu č. 
1 a na „Datový koridor“ jako prio-
ritu č. 2. 

Rada města schválila podání 
žádostí o dotaci z programu Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje pro 
rok 2022 na vybavení jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí 
osobními ochrannými prostřed-
ky a věcnými prostředky požární 
ochrany a na krajskou podporu 
výstavby nebo rekonstrukce po-
žárních zbrojnic.

Tisková zpráva po zasedání rady města 3. května 2022

Tisková zpráva po zasedání rady města 24. května 2022

VÍCE NA: www.bilina.cz



22 6 /  XXXII  /  10.  če r vna 2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lidičkám, kteří nám 
nezištně pomáhali při zajištění péče a veškerých základních potřeb 
pro válečné uprchlíky z Ukrajiny, kteří byli na přechodnou dobu  
(v měsících březen – květen) ubytovaní v prostorách bývalé dopravy 
v HNsP Bílina.
Děkujeme všem za projevenou solidaritu.
· firmě Penax děkujeme za okamžitou pomoc při zajištění základního 
vybavení pro možnost ubytování.
· zaměstnancům HNsP děkujeme za sbírku povlečení, hraček, ob-
lečení, kočárků, hyg. potřeb, nábytku a finanční sbírky na léky, které 
byly odvezeny na Ukrajinu. Za ochotu při stěhování našich ukrajin-
ských přátel.
· p. Oleksandře Romanenko děkujeme za zajištění veškerých po-
třebných oficialit – registrace v KACPU v Ústí nad Labem, víza, ÚP 
apod.
· paní ředitelce DDM Mgr. Sýkorové děkujeme za možnost využití 
sbírky, která byla v DDM a nabídky možnosti využití kroužků
· odboru soc. věcí Mgr. Böhmové a Bc. Kodadové děkujeme za po-
moc při zajištění ubytování, nabídky rekvalifikačních kurzů a mož-
nosti pracovního uplatnění, využití školy, školky
· p. Škrýpalové z Člověka v tísni děkujeme za zprostředkování pra-
covního uplatněni jedné z maminek a pomoc při zajišťování dobro-
volníků
· p. starostce Mgr. Krejskové děkujeme za vyhlášení sbírky nábytku 
a zařízení domácnosti a následně všem ochotným občanům z obce 
Kostomlaty, jejichž darované věci nám pomohly zařídit dva přiděle-
né byty pro “naše“ ukrajinské maminky s dětmi
· odborové organizaci Dolů Bílina děkujeme - předsedovi závodního 
výboru Lom skrývka p. P. Šváchovi a p. O.Klobásovi, kteří nám zajis-
tili pomoc při stěhování veškerého darovaného zařízení z okolních 
obcí, v podobě zapůjčení dopravního auta včetně silné a ochotné 
posádky.
· díky ochotě p. Zelinkovi nám také neskutečným způsobem pomohl 
tým usměvavých a silných hasičů z Bíliny pod vedením p. Drábka – 
děkujeme.
· dobrovolníkům z AGC Teplice p. Bodišovi a p. Sytařovi děkujeme  
za pomoc při stěhování.

Veškeré Vaší pomoci si neskutečně vážíme – nejen my, zaměstnan-
ci HNsP, ale hlavně spokojené ubytované rodiny, od kterých máme 
tímto také vyřídit - velké díky.

I. Procházková, HNsP

RůZNÉ 

INZERCE

VZpoMÍNka bLahopřÁNÍ

poDĚkoVÁNÍ

Dne 30. května uplynulo 20 let, co nás opustil pan

Zdeněk Janů
Stále vzpomínají manželka, děti Zdeněk, Renáta, Jana s rodinami, bratr Jiří, 
švagrové Zdeňka, Marta a Vlasta.

Vše zmizí, jen stopy tvé práce a lásky zůstávají.

Dne 20. června uplynou 4 roky, kdy zemřel 

Václav Nápravník
Vzpomínají manželka Jana a děti s rodinami. 

Dne 16. června uplyne 6 let, co odešel manžel, tatínek, dědeček

Jiří Weiss
Stále vzpomínáme. 

Dne 4. července uplyne 14 let, co nás opustil náš milovaný syn 

Petr Truneček
Stále vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 9. června uplyne smutný rok, kdy nás náhle opustil milovaný manžel, 
tatínek, děda a strýc

Jiří Zavázal
S bolestí v srdci vzpomínají manželka Jana, dcera Katka s rodinou, syn Jiří 
s rodinou, Pavel s rodinou a vnoučata.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 20. července uplyne 10 let, co nás navždy opustil 

Pík Krofta
S láskou vzpomínají sourozenci a rodina Šámalových.

Dne 24. června tomu bude 8 let, co nás navždy opustil pan

Bedřich Baxa
Stále vzpomíná rodina a přátelé.

V měsíci červnu 2022 oslaví 80. narozeniny paní 

EVA LOCHOVSKÁ
K životnímu jubileu hodně zdraví a pohody přeje rodina.

Dne 3. června vzpomeneme nedožitých 80 let našeho tatínka, dědečka
a pradědečka

Ladislava Košťála 
a dne 4. června uplynulo již pět let ode dne, kdy nás navždy opustila mamin-
ka, babička a prababička

Miloslava Košťálová
 v nedožitých 74 letech.
S láskou stále vzpomínají děti Alena a Ruda s rodinami.

Dne 2. července uplyne 5 let, co nás navždy opustil manžel, dědeček 
a pradědeček 

Miroslav Horák
S láskou vzpomíná manželka Květa a vnučka s rodinou.



Fk bÍLiNa

saNDoMoN bÍLiNa

Když ve 3. minutě zápasu ve 
Strupčicích bílinská obrana ani 
brankář nereagovali na centr 
domácích a prohrávali, málo-
kdo by na Bílinu vsadil - také 
proto, že střelec Tůma se obje-
vil ve středu obrany a v prvních 
20 minutách si na tomto místě 
zvykal. Brzy však zvládl nový 
post a zahrál velmi dobře. Bílina 
vyrovnala hru a působila velmi 
aktivně dopředu. Ve 24. minutě 
vyrovnala skóre po krásném ná-
běhu Schüssmanna a sklepnutí 
na volného Junka. O dvě minuty 
později hosté předvedli skvělou 
akci po ose Klíma-Schüssmann, 
kterou přesně a tvrdě zakončil 
Katrenič – 1:2.Ve 40.minutě došlo 
k nepříjemnému zranění bílin-
ského Köhlera. Do poločasu se 
hrál vyrovnaný duel bez dalších 
branek. I ve druhé půli pokračo-
vala Bílina v kvalitní obraně, při 
které ani jeden hráč nevypustil 
žádný souboj, útočníci se stále 
nabízeli v nábězích do obrany 
Strupčic a několikrát si vytvořili  
i gólové šance (Junek, Katrenič  
a Schüssmann). Obrana Bíliny 
byla stále aktivní a hráči až do 
konce nedovolili domácím vy-
rovnat. V závěru uhájili vítězství, 
které v prodloužení potvrdil po 
úniku po křídle a tvrdé střele 

Poslední dubnový víkend se čle-
nové našeho oddílu zúčastnili 
po dvouleté přestávce semináře 
a turnaje Sakura cup v Budapeš-
ti. Z Bíliny se tentokrát vydala 
skromná výprava ve složení – 
Antonín Bařtipán, Aleš Feistin-
ger, Robert Kavaliery (pro tyto tři 
účastníky to byla první meziná-
rodní zkušenost vůbec), Jan Ne-
umann, Jiří a Johana Ziegelhei-
movi a společně s dalšími členy 
českého kendó se vydali hájit 
naše barvy. V sobotu 30. dubna 
byl společný trénink pod vede-
ním pana Tibora Barány – 7.dan 

pod břevno „Šimi“ Schüssmann. 
Cenné vítězství je dílem enorm-
ní bojovnosti a obětavosti všech 
hráčů Bíliny.

Strupčice – Bílina 1:3 (1:2)
Branky: 
Šlachta – Junek, Katrenič, 
Schüssmann

Hned v druhé minutě v zápase 
s Mojžířem nakopl pěkný míč 
Baran za obranu soupeře a nabí-
hající Katrenič pohybem těla po-
slal brankáře na zem a po krátké 
kličce dal do gól prázdné brány 
– 1:0. To však bylo pro první po-
ločas všechno. I když převaha 
pokračovala a šancí bylo ně-
kolik, domácí tentokrát neřešili 
finální situace dobře, často hráli 
„na své triko“ a neviděli spolu-
hráče v jasné šanci. Do kabiny 
v poločase šli tedy s hubeným 
náskokem. Začátek druhého po-
ločasu vůbec domácí nezachyti-
li a hrozilo vyrovnání a pád psy-
chiky. Naštěstí ani soupeř nehrál 
bůhvíjaký fotbal. Vše nasvědčo-
valo tomu, že druhý gól rozhod-
ne. V 61. minutě se však probudil 
do té doby neviditelný Tůma,  
po pravém křídle pronikl do váp-
na a předložil tutovku Katreničo-
vi – 2:0. Na vítězství nic nezmě-

kendó, naši členové si v teplé at-
mosféře řádně zacvičili, protáhli 
po cestě ztuhlá těla a vyměnili 
zkušenosti s dalšími účastníky 
semináře. Většinu z nich neviděli 
skutečně 2 roky. První květno-
vou neděli se pak konaly dět-
ské/juniorské a kyu závody.
Celkem 180 účastníků z 9 zemí 
znamenalo největší turnaj svého 
druhu ve východní Evropě. Ve 
velké konkurenci se naši závod-
níci neztratili.
V kategorii Kihon (techniky) do 
16 let získal cenu rozhodčích za 
nejlepšího bojového ducha a na-
sazení Robert Kavaliery. V kate-
gorii šiai 10-12 let získala cenu za 
nejlepšího bojového ducha Jo-
hana Ziegelheimová, v kategorii 
šiai 13-15 let jsme měli dva zá-
stupce, Antonín Bařtipán se přes 
velkou snahu a vyrovnaný výkon 
s turnajem rozloučil již v prvním 
kole, ale Jiřímu Ziegelheimovi 
se podařilo projít bez zaváhání 
až do finále, kde potvrdil svou 
formu jednoznačným vítězstvím 
nad domácím Maďarem Molná-
rem. V kategorii šiai junioři do 
18 let získal cenu za nejlepšího 
bojového ducha Jan Neumann, 

nil ani zahozený pokutový kop, 
když Katrenič neproměnil pokus 
o hattrick. V závěru Bílina potvr-
dila své vítězství dvěma góly ze 
vzduchu. Nejprve skvělý centr 
Barana trefil hlavou k tyči Sku-
than 3:0, v závěru Bary potvrdil 
svou třetí asistenci přesným ro-
hem na hlavu Šoufka – 4:0.

Bílina – Mojžíř 4:0 (1:0)
Branky: 
Katrenič 2, Skuthan, Šoufek

Bílina získala za poslední čty-
ři zápasy s Roudnicí všech 12 
bodů a skóre 9:3. Tato bilance 
podle mého názoru vyplývá  
z toho, že Roudnice vždy chce 
hrát fotbal, hraje vysoko a má 
dobrou kombinaci. Bílině vždy 
vyhovuje hrát s takovým sou-
peřem s otevřenou obranou. 
Tentokrát však měli naši hráči 
katastrofální vstup do zápasu.  
V 7. minutě přišel zcela zbytečný 
penaltový faul Bečvaříka – míč 
už byl téměř v autu. Brankář Ko-
vačka vystihl sice stranu, ale míč 
přesto prošel -1:0. V 19. minutě 
vystoupila celá obrana a hráč 
domácích měl volnou cestu – 
2:0. Bílina postupně vyrovnala 
hru a od poloviny prvního polo-
času byla lepší a nebezpečnější. 

který podlehl vítězce celého tur-
naje Japonce Mia Murakami ve 
čtvrtfinále.
Aleš Feistinger, pro kterého to 
byly také první závody se v ka-
tegorii kyu probojoval do 2.kola, 
ale v kategorii dospělých 3 člen-
ných týmů zabojoval a s týmem 
obsadili krásné 3.místo.
V kategorii 3 členných týmů ju-
nioři tým ve složení Johana a Jiří 
Ziegelheimovi a Jan Neumann 
měl tým SanDóMon Bílina kon-
kurenci v podobě 30ti dalších 
týmů. Přes nelehký los a těžké 
souboje při cestě KO systémem 
se jednotliví členové týmu vzá-
jemně podrželi, když to bylo po-
třeba, každý plnil svou úlohu, jak 
nejlépe mohl a jejich semknu-
tost a touha po vítězství byla 
zaslouženě korunována místem 
nejlepším. Celkové výsledky a 
další fotografie jsou k nahlédnutí 
zde: http://budapestkendo.hu/
sakura-kupa/
Všem účastníkům gratulujeme. 
I přes momentálně menší člen-
skou základnu, SanDóMon Bílina 
může i po covidové pauze smě-
le konkurovat na mezinárodní 
scéně. Rádi zájemcům o bojové 

Důležité bylo, že se do poločasu 
podařilo dát kontaktní gól. Beč-
vařík spravil svou chybu krás-
ným náběhem po pravé straně 
a citovkou na hlavu nabíhajícího 
Schüssmanna – 1:2.
Když se v 53. minutě povedla 
podobná akce po levé straně 
a Tůma srovnal na 2:2 po skvě-
lé práci Tirba a Schüssmanna, 
začala Bílina věřit ve vítězství  
a stupňovala tlak. O zcela zbyteč-
né porážce rozhodly tři fakory:1. 
neskutečná chyba Schüssman-
na při kličce na vlastním malém 
vápně – 3:2. 2. chyba hlavního 
rozhodčího, který neodpískal 
jasný penaltový faul na Tůmu( 
po zápase ho přiznávali i do-
mácí diváci) - ten následně vedl  
k vyloučení Podaného. 3.nepro-
měňování stoprocentních šan-
cí, kterých si i v oslabení Bílina 
vytvořila několik. Proměňování 
velkých šancí je dlouhodobou 
slabinou Bíliny.

Roudnice – Bílina 3:2 (2:1)
Branky: 
Savíček 2, Mrázek p. – Schüs-
smann, Tůma

Bohumír Mráz

umění kendó ukážeme, jak cvi-
čit. Pravidelné tréninky máme v 
pondělí a středu na ZŠ Aléská 
vždy od 18:30, více informací na 
naší FB stránce „Kendó Bílina“.
Dne  8. května se v Praze ko-
naly kendó závody, které jsou 
součástí Národního poháru.  
Na tento turnaj se vypravilo  
9 bílinských kendistů, aby tam s 
ostaními změřili své síly a někte-
rým z nich se opravdu zadařilo. 
Finále kategorie „kyu“ byla zále-
žitostí našeho bílinského oddílu 
SanDoMon Bílina. Jan Neumann  
přemohl Jirku Ziegelheima a zís-
kal tak zlatou medaili. V kategorii 
juiorů zase přivezl zlato Jirka Zie-
gelheim. Ve finále porazil Mikiho 
Misteckého z Hradce Králové.  
Znamenitě se také dařilo naší 
trenérce, zkušené Janě Zielge-
heimové, která pro nás vybojo-
vala stříbro. Ve finále se utkala  
s Lucií Hřibovou z oddílu „Nozo-
mi dojo“ Hradec Králové, které  
v dramatickém boji podlehla.
Účast našeho oddílu na turnajích 
byla uskutečněna za finanční 
podpory města Bíliny.

Vít Máliš

Dvě výhry a prohru mají na kontě fotbalisté

Bílinské kendó se na turnajích neztratilo
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kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Do 10. července 
PRAHA POD VĚŽEMI, 
VĚČNÁ LOVIŠTĚ 
Vítěz světové soutěže Sony 
World Photography Awards To-
máš Vocelka představí v Bílině 
dva své soubory. Prvním je Pra-
ha pod věžemi, se kterým vyhrál 
Czech Press Photo v kategorii 
Grant Prahy, druhým je vítězná 
série právě se Sony World Pho-
tography Awards v kategorii Ar-
chitektura.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

úterý 14. června, 10 hodin
KAVÁRNA NA ULICI
Pojízdná kavárna na Mírovém 
náměstí v Bílině. Zastavení na 
kávu za doprovodu hudby.

čtvrtek 16. června, 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE NEJEN 
PRO SENIORY 
K tanci a poslechu zahraje sku-
pina Atomy

LESNÍ KAVÁRNA KAFÁČ

sobota 18. června, 14 hodin
ROOTS - BLUES FESTIVAL
16. ročník oblíbeného festivalu.

neděle 19. června, 15 hodin
NEDĚLNÍ KAFÁČ
Hudební multižánrový minifesti-
val. Vystoupí Wono Sito sedne, 
ZUŠ Bílina, Lucia Chugai. 
Ve spolupráci s Malá
Paříž Teplice.

POHÁDKOVÝ LES BÍLINA

pondělí 20. června, 8 hodin
POHÁDKOVÁ CESTA – 
PO INDIÁNSKÝCH STOPÁCH
Oblíbená pohádková cesta plná 
soutěží a dobrodružství zakon-
čená drobnou odměnou pro 
každého. Letos v indiánském 
stylu. 

LETNÍ KINO BÍLINA

čtvrtek 9. června, 22 hodin
sobota 11. června, 22 hodin
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Dinosauři žijí mezi námi. Vel-
kolepá tečka za Jurským par-
kem a Jurským světem hledá  
odpověď na otázku, zda bychom 
mezi dinosaury přežili i my.  
Colin Trevorrow, režisér první-
ho dílu, pod bedlivým dozorem 
produkujícího Stevena Spileber-
ga, natočil sen každého fanouš-
ka napětí, akce a pravěkých ješ-
těrů.

pátek 10. června, 22 hodin
PÁNSKÝ KLUB
Komedie o lásce a jejích podo-
bách a o tom, že nikdy není poz-
dě pokusit se něco napravit.

čtvrtek 16. června, 22 hodin
sobota 25. června, 22 hodin
KDYBY RADŠI HOŘELO
Filmová komedie o dobrovol-
ných hasičích s Miroslavem 
Krobotem, Michalem Isteníkem 
nebo Annou Polívkovou v hlav-
ních rolích. 

sobota 18. června, 22 hodin
TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na 
světě, Pete „Maverick“ Mitchell, 
se vrací do akce. Do kin s ním 
přilétá pokračování jednoho z 
nejoblíbenějších filmů vůbec. 

čtvrtek 23. června, 22 hodin
PREZIDENTKA
Kateřina Čechová (Anna Ge-
islerová), historicky první česká 
prezidentka, má za sebou rok 
v úřadu. Je zahlcená prací: její 
program je každý den nabitý  
k prasknutí. Občas by si chtěla  
v klidu odpočinout bez pozor-
nosti celé republiky. Jednoho 
dne se odhodlá k riskantnímu 
kousku. 

pátek 24. června, 22 hodin
PÁRTY HÁRDER: SUMMER 
MASSACRE
Další nejstrašnější mejdan v his-
torii filmu. Režisér Martin Pohl, 
známý jako kontroverzní rapper 
Řezník nebo jako autor Márty-
ho frků, natočil pokračování své 
kultovní a extrémně nekorektní 
komedie Párty Hárd. 

čtvrtek 30. června, 22 hodin
ELVIS
Film Baze Luhrmanna „Elvis“  
o životě a hudbě Elvise Pres-
leyho (Austin Butler) z pohledu 
jeho komplikovaného vztahu s 
tajemným manažerem, plukov-
níkem Tomem Parkerem (Tom 
Hanks). 

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 28. června
BÍLINA A KRAJINA
Výstava obrazů Václava Sucho-
párka.

RADOVESICKÁ VÝSYPKA

sobota 11. června, 9 hodin
POCHOD PŘES RADOVESICKOU 
VÝSYPKU
Poznávací turistický pochod.


