
Starostka odmítla 
přistěhování romských 
válečných uprchlíků     

MALÍŘI PŘI PLENÉRU 
ZACHYTILI BÍLINU 

NETRADIČNĚ

Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  12.  srpna
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Rekonstrukce Teplické ulice 
začíná. Nové budou silnice, 
chodníky i cyklostezkastr. 3 str. 12-13
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DENNY

Denny je mladý, krásný, trochu přerostlý 
kříženec bull plemene. Jeho majitel zemřel. 
Váží asi třicet kilogramů. Není kastrovaný. 
Do adopce odejde kastrovaný očkovaný, 
čipovaný, odčervený, odblešený, na základě 
podpisu adopční smlouvy a uhrazení 
příspěvku na péči.  
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Lovci perel přebírali ceny
Městská knihovna v Bílině 
uspořádala v rámci školního roku 
2021/2022 další ročník čtenářské 
soutěže s názvem Lovci perel. 

Malíři si letos vybírali netradiční 
místa
Radnici, lázeňské budovy, 
Bořeň nebo Lesní kavárnu, to 
jsou nejčastější objekty, které si 
malíři vybírají při již tradičních 
malířských plenérech v Bílině.

Rekonstrukce Teplické ulice 
začíná. Nové budou silnice, 
chodníky i cyklostezka
V červenci začne rozsáhlá 
rekonstrukce celé Teplické 
ulice. Město Bílina zorganizovalo 
veřejné jednání, na kterém lidé 
dostanou podrobné informace 
o rekonstrukci.

Gymnazisté se učili od vojáků 
z brigády rychlého nasazení
Studenti sexty a septimy 
Podkrušnohorského gymnázia 
v Bílině strávili celé dopoledne 
v areálu bílinského psiště a jeho 
okolí v Žižkově údolí se  
4. brigádou rychlého nasazení.

V Bílině se sešli majitelé 
veteránů vyrobených v NDR
Jako v dobách minulých si musel 
připadat každý, kdo během 
červnového odpoledne zavítal 
na parkoviště před Elektrárnou 
Ledvice.

Bílinští florbalisté ovládli letošní 
sezónu
Po delší než dvouleté odmlce, 
kdy se nemohly hrát žádné ligové 
zápasy, se florbalová sezóna 
2021/2022 odehrála kompletní.
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Vážení čtenáři, 

hned v úvodu vám přeji 
krásné prázdniny, plné 
zábavy a odpočinku. 
Že červenec a srpen 
nebude nuda, dokládá 
mnoho různých po-
zvánek na prázdnino-
vé akce v Bílině, tak se 
nechte inspirovat. 
Zpravodaj v červenci 

však přináší i vážnější věci, než letní zábavu. 
Mezi ně rozhodně patří odmítnutí přistěhová-
ní ukrajinských romských uprchlíků do měs-
ta. Vše začalo žádostí Ministerstva vnitra, ve 
které chtělo po městu souhlas s přistěhová-
ním asi stovky takzvaných uprchlíků se spe-
cifickými potřebami, tedy nepřizpůsobivých. 
Na tom není nic zvláštního, v podobných situ-
acích se jedná o běžnou žádost. V souvislosti 
s Bílinou však jde o žádost až nehoráznou. 
Město dlouhá léta s nepřizpůsobivými oby-
vateli bojuje, požaduje pomoc od státu  
a radí mu v řešení. Všechno marné. Práce 
na zlepšení, nebo alespoň nezhoršování si-
tuace, stojí nejen mnoho peněz, ale i úsilí, ať 
už současného vedení a zastupitelů města, 
tak i těch předešlých. Navíc se situace před 
časem opravdu vyhrotila na základní škole 
Za Chlumem, slušní obyvatelé Teplického 
Předměstí, ale už i Sídliště Za Chlumem jsou 
z nepřizpůsobivých nešťastní a někdy se ra-
ději odstěhují pryč. Přes to všechno se situ-
ace v posledních měsících jakoby pohnula. 
Bez pomoci státu město stabilizovalo situaci 
ve škole, bez pomoci státu zajistilo, aby se do 
prázdných bytů na Teplickém Předměstí ne-
stěhovali další nepřizpůsobiví, a bez pomoci 
státu zvýšilo počet strážníků, kteří mají prá-
vě s nepřizpůsobivými také plné ruce práce.  
A teď by to všechno mělo přijít vniveč?
Ne. Ministerstvo do Bíliny díky protestům 
města, ale i odmítnutí majitele volných bytů, 
uprchlíky nepošle. Pošle je jinam. Držíme pal-
ce, ať si tam s nimi poradí. 

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Hotel U Lva hledá nového 
provozovatele
Do konce července musí nájemce 
hotelu U Lva, společnost WAMB, 
opustit nájemní prostory.

Poliklinika má nového jednatele
Rada města v působnosti valné 
hromady odvolala Andreu Abigail 
Novákovou z funkce jednatele 
společnosti Hornická nemocnice s 
poliklinikou.

V centru města probíhají 
výkopové práce
Společnost Energon Dobříš zahájila 
v ulici Bílinská výkopové práce za 
účelem uložení inženýrských sítí, 
kabelizace vysokého a nízkého 
napětí a optického kabelu.

Policisté přistihli dvojici při 
loupání kradeného kabelu
Dvojice místních zkušených 
zlodějů ve věku čtyřiačtyřicet a 
šestašedesát let se vypravila v noci 
na železniční trať v Bílině.

Vláda spustila nové webové 
stránky k boji s drahotou
Dostali jste se kvůli rostoucím 
cenám do finančních potíží a nevíte, 
kdo vám může pomoci?
Vláda spustila nové informační 
webové stránky s názvem Deštník 
proti drahotě.

David Kubát: Noví kolegové 
si mohou vybrat, na kterém 
oddělení chtějí sloužit. Od města 
dostanou byt
Na této pozici jsem od 1. prosince 
2021, na tuto funkci jsem se 
vypracoval z řadového policisty 
přes zástupce vedoucího oddělení.

Radovesickou výsypku zaplňují 
turisté i místní
V červnu se uskutečnil první 
naučný pochod na Radovesickou 
výsypku. Akci uspořádalo 
Informační centrum Bílina s TJ 
Sokol Bílina.
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MĚsto bÍLiNa

oDbor škoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ

hoteL U LVa

Starostka Zuzana Schwarz Bař-
tipánová za město Bílina zásad-
ně odmítla žádost Ministerstva 
vnitra o umístění stovky váleč-
ných uprchlíků se specifickými 
potřebami do sociálně vylouče-
né lokality v ulici Maxe Švabin-
ského. Město Bílina se domnívá, 
že příchod těchto uprchlíků by 
jen eskaloval problémy, které 
lokalitu dlouhodobě trápí. Měs-
to také oslovilo majitele nemo-
vitosti a požádalo ho o odvolání 
souhlasu s ubytováním těchto 
uprchlíků. Odmítavý přístup se 
vyplatil, ministerstvo uprchlíky 
do Bíliny nepřestěhuje.

Přesné znění dopisu starostky 
zaslaného ministerstvu:

Dovoluji si Vám v příloze emailu, 
stejně jako již bylo dnes odeslá-
no datovou schránkou na SUZ, 
zaslat ZÁSADNÍ NESOUHLAS-

Po vyčištění, které u jedné so-
chy trvá necelou hodinu, přišla 
na řadu impregnace. To je nevi-
ditelný ochranný nástřik. “Vrstvu 
impregnace na soše neuvidíte, 
je bezbarvá, prodyšná a chrání 
před tím, aby nečistoty poškodi-
ly sochu.  Dá se tedy poté leh-
ce smýt mech, zeleň nebo také 
graffiti od vandalů, aniž bychom 
museli použít nějakou chemii,” 
vysvětlil jednatel. 

(pn)

bou domáhalo uhrazení dluž-
ného nájemného za leden roku 
2020 a neuhrazený nedoplatek 
vyúčtování za rok 2019.
Na základě toho nálezu město 
již v dubnu tohoto roku zaslalo 
nájemci výpověď z nájmu. Vý-
povědní lhůta trvá tři měsíce a 
začala běžet 1. května s tím, že 
WAMB musí prostory hotelu  
U Lva opustit nejpozději k 31. 
červenci letošního roku.
Nájemce i nadále porušuje 
smlouvu a dohodnuté nájem-

NÉ STANOVISKO města Bílina 
k umístění romských uprchlíků, 
resp. Vámi nazývaných zrani-
telných skupin uprchlíků, ať již 
do Vámi avizovaných bytových 
domů M. Švabinského 652-654 
nebo kdekoliv jinde na území 
města Bílina! Toto vyjádření za-
sílám jako otevřený dopis, který 
bude zveřejněn i na webu měs-
ta.
Primární důvody jsou uvedeny  
v přiloženém stanovisku, 
nicméně vzhledem k eskala-
ci problémů v Bílině ať již na 
ZŠ Za Chlumem, která je pro 
tuto oblast spádová a která 
probíhala médii cca před mě-
sícem a souvisela se stále se 
zhoršující situací na škole díky 
sociálně nepřizpůsobivým žá-
kům pocházejících zejména  
z rómského etnika, nebo v sou-
vislosti s otevřeným dopisem, 
který jsem zasílala Vládě ČR  

i Parlamentu ČR v únoru letoš-
ního roku, kde žádáme o změnu 
legislativy, aby dále nedocháze-
lo k přílivu sociálně nepřizpůso-
bivých osob a rozšiřování soci-
álně vyloučených lokalit nejen 
ve městě Bílina ale celkově  
v Ústeckém, Moravskoslezském 
a Karlovarském kraji, nedokážu 
pochopit, že někoho ze státních 
organizací byť jen na chvíli moh-
lo napadnout a nedej bože ješ-
tě zrealizovat přesun romských 
ukrajinských nepřizpůsobivých 
uprchlíků ze strany státu kam-
koliv do těchto 3 krajů a zejmé-
na pak do Bíliny!
Vámi zmiňované romské ne-
ziskové organizace, které by dle 
Vašeho dopisu měli zajistit in-
tenzivní sociální práci na jejich 
adaptaci, do dnešního dne se 
stávajícími romskými nepřizpů-
sobivými občany nijak efektivně 
nepracují a vzhledem k tomu, 

že nedokáží zajistit adaptaci ani 
těchto česky hovořících rom-
ských spoluobčanů, nelze věřit 
tomu, že by toto zvládli u Vámi 
zmiňovaných ukrajinských.
Zcela stojíme za stanoviskem 
Ústeckého kraje, že umístění 
jakýchkoliv romských uprchlí-
ků, resp. uprchlíků ze zranitel-
ných skupin, do našeho kraje 
je zcela nevhodné a za sebe 
jako starostku města jednající 
ve jméně všech občanů města 
pak s Vaším návrhem ZÁSAD-
NĚ NESOUHLASÍM  a pokud 
tak bude ze strany státu učině-
no i bez souhlasu města, dojde 
zcela jistě k další eskalaci spo-
lečenských problémů včetně 
hrozících občanských nepokojů 
nejen v místě ubytování těchto 
uprchlíků, ale v celém městě  
a širším okolí.                      

(red)

Tři pískovcové sochy na louce  
u Zeleného domu jsou vyčiště-
né. Rybu, gorilu a želvu zbavili 
odborníci od nánosu prachu, 
pylu a dalších nečistot. “Pou-
žíváme k čištění soch pouze 
horkou vodu o teplotě zhruba  
70 stupňů a tlaku asi 80 barů. 
Takto se všechny nečistoty 
smyjí, ale k povrchu sochy je 
tato technologie velmi šetrná,” 
popsal jednatel společnosti 
Greenroot Miroslav Brož.

Do konce července musí ná-
jemce hotelu U Lva, společnost 
WAMB, opustit nájemní prosto-
ry. Důvodem je porušení uzavře-
né nájemní smlouvy s městem 
Bílina, společnost dlouhodobě 
neplatila nájem.
Zastupitelstvo na svém červ-
novém zasedání vzalo na vě-
domí nález Rozhodčího soudu 
ve sporu města a společnosti 
WAMB ohledně neplacení ná-
jemného a vyúčtování služeb  
v hotelu U Lva. Město se žalo-

né neplatí. K 31. květnu tohoto 
roku eviduje město dluh již ve 
výši téměř 1,6 milionu korun. 
Tato částka zahrnuje jak vlastní 
nájemné, tak i zálohy na služby. 
Město Bílina nyní začne vymá-
hat i tuto částku.
Společnost WAMB podala proti 
výpovědi z nájmu námitky, které 
nyní řeší právní zástupce města 
Bíliny. 
Nájemce má smlouvu o nájmu 
uzavřenou do 31. října tohoto 
roku s možností opce na dal-

ších pět let. Opce však nemůže 
být využita, pokud má nájemce 
vůči pronajímateli, tedy městu, 
finanční závazky.
Město Bílina hledá nového ná-
jemce, který byl hotel a restau-
raci s vinárnou dále provozoval.
Společnosti byla nabídnuta 
možnost vyjádření se k situaci  
v Bílinském zpravodaji, ale ne-
využila ji.

(red)

Starostka odmítla přistěhování romských válečných 
uprchlíků do města , rozhodnutí ministerstvo respektuje

Gorila, ryba i želva u Zeleného domu září čistotou

Hotel U Lva hledá nového provozovatele
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KRIMI

jsDh bÍLiNa

pčr

Bílinští dobrovolní hasiči zorga-
nizovali první ročník branného 
závodu Pohádkový hasič, který 
se nemohl konat nikde jinde než  
v Pohádkovém lese. Závodu se 
zúčastnilo  jednadvacet družstev 
ve čtyřech kategoriích z okresů 
Teplice, Most a Ústí nad Labem.
Týmy probíhaly přes kilometr 
dlouhou trať, na které byly roz-
místěné soutěžní stanoviště. Mu-
sely tak například poznávat různé 

Dvojice místních zkušených zlo-
dějů ve věku čtyřiačtyřicet a 
šestašedesát let se vypravila v 
noci na železniční trať v Bílině. Je-
jich cílem bylo odcizit a následně 
ve sběrně zpeněžit telekomu-
nikační kabel. Jeden ze dvojice 

odborné znaky, probíhat bludiš-
tě, házet na cíl, zvládnout ošetřit 
zraněného kamaráda, vázat uzly 
nebo proběhnout připravenou trať 
se žebříkem.
Mladší přípravka bílinské jednot-
ky skončila v soutěži na prvním  
a druhém místě, starší přípravka 
na třetím a čtvrtém a mladší žáci 
vybojovali první a šesté místo. 

(pn)

hlídal, zda je vzduch čistý, a druhý 
mezitím uřízl ze zasypaného žlabu 
šedesát metrů kabelu. 
Společně pak kabel odtáhli do vy-
soké trávy, kde ho začali rozřezá-
vat a loupat. Nepočítali však, že se 
na místě objeví hlídka městských 

strážníků. Ti načapali zloděje pří-
mo při činu. Oběma bylo násled-
ně sděleno policejním komisařem 
obvinění z přečinů krádeže a po-
škození a ohrožení obecně pro-
spěšného zařízení. 
Svým jednáním způsobili škodu 

za šedesát tisíc korun, ale také vy-
řadili z provozu signalizaci na že-
lezniční trati. Za tento skutek jim v 
případě uznání viny u soudu hrozí 
až šestiletý trest odnětí svobody.

Hasiči uspořádali první ročník branného závodu

Policisté přistihli dvojici při loupání kradeného kabelu



Do participativního 
rozpočtu se letos 

přihlásilo 
pět návrhů
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horNickÁ NeMocNice s poLikLiNikoU

LÁZNĚ kyseLka tVořÍMe bÍLiNU

Rada města v působnosti valné hromady od-
volala Andreu Abigail Novákovou z funkce 
jednatele společnosti Hornická nemocnice  
s poliklinikou z důvodu porušení povinnosti 
při výkonu funkce. Jako důvod valná hromada 
uvádí neplnění povinností daných smlouvou. 
Jednatelku ve funkci nahradil Jaroslav Herzin-
ger, který již v minulosti tuto činnosti vykonával.
Začátkem května uložila rada města v působ-
nosti valné hromady dnes již bývalé jednatelce 
ukončit veškeré činnosti související s přesunem 
či ukončením činnosti provozu sociálně zdra-
votních lůžek, přesunem stomatologického 
komplexu a správy nemocnice. To vše do doby 

Na červnovém mimořádném zasedání zastu-
pitelstvo města schválilo doplnění prostředků 
na zlepšení špatného stavu lázeňské budovy. 
Ta dlouhodobě trpí vlhkostí, která se dostává 
ke konstrukcím, zůstává v nich a ty postupně 
degradují.
Nově bude položen nový mlatový povrch ko-
lem objektu tam, kde je nyní asfalt. Vznikne 
funkční svedení srážkových vod od budovy 

lázní. Terasa bude provizorně zastřešená. Uvnitř 
objektu budou odstraněny novodobé povrchy, 
které zadržují vlhkost v jejích konstrukcích. Tím 
budou odhaleny i skryté konstrukce, zjistí se je-
jich skutečný stav, a tak bude možné napláno-
vat další případné opravy.
Na jaře letošního roku již byla opravena střešní 
krytina, okapy a svody. 

(red)

Do druhého ročníku participativního 
rozpočtu Tvoříme Bílinu bylo podáno 
pět návrhů. Všechny nyní projdou kon-
trolou realizovatelnosti a posouzením 
pracovní skupinou. Návrhy, které bu-
dou v souladu s pravidly, budou před-
stavené na veřejném projednání 12. září 
letošního roku. 
Návrhy se musí týkat zlepšení veřejné-
ho prostranství. Celkem je na realizaci 
návrhů vyčleněn milion korun, jednot-
livý návrh se musí vejít do rozpočtu  
350 tisíc. Podrobnější informace a pra-
vidla jsou k dispozici na www.bilina.cz, 
v sekci Městský úřad - Rozpočet - Par-
ticipativní rozpočet. 

(pn)

Vyjádření Andrey Abigail Novákové:

Dne 14. června 2022 jsem byla odvolána z funkce jednatelky společnos-
ti Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině. Důvody a způsob odvolání 
vypovídá o vedení města Bíliny. Považuji za zbytečné vyprávět příběh,  
že město postupovalo při nákupu vozidla prostřednictvím operativního 
leasingu stejně a to 2x, jak prohlásila paní starostka při mém odvolání. Val-
ná hromada (Rada města Bíliny) má právo odvolat jednatele podle záko-
na o obchodních korporacích bez uvedení důvodu a to bych považovala,  
v případě, že jsme pozbyli vzájemné důvěry, za důstojnější. 
Přesto bych městu Bílina chtěla upřímně poděkovat za příležitost, kterou 
jsem dostala v roce 2016 a vedením nemocnice získala zkušenosti, které 

bych chtěla využít v mém dalším pracovním životě. Bílinskému zpravo-
daji děkuji za možnost se vyjádřit a ujistit občany, že jsem nikdy nemluvila  
o zrušení sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení, pouze o jejich reor-
ganizaci. 
Velké srdečné poděkování patří kolektivu nemocnice, kde jsem 11 let 
byla svědkem jejich práce, která je pro většinu z nich  posláním. Společně 
jsme zvládli nelehké situace, ošetřili tisíce pacientů a navázali doživotní 
přátelství. Jeden člověk nikdy nedokáže sám dosáhnout takového vý-
sledku jako s dobrým týmem. A já měla to štěstí, že jsem jím byla obklo-
pena.                                                                      Klidné léto přeje Abigail Nováková

schválení nové střednědobé koncepce rozvoje 
nemocnice, kterou měla jednatelka zpracovat. 
Podle zjištění dozorčí rady však toto jednatelka 
neakceptovala a v činnostech pokračovala tím, 
že klienty sociálních lůžek přesunula na oddě-
lení LDN A a do jiného zařízení. Stanice D, ve 
které se nacházelo oddělení sociálních lůžek, 
bylo začátkem června zcela vyprázdněno.
Dále bývalou jednatelku viní z porušení povin-
nosti při výkonu funkce, protože nebyla soutě-
žena zakázka na operativní leasing na osobní 
vozidlo Kia Sportage s předpokládanou hod-
notou nad 500 tisíc korun bez DPH a za pochy-
bení spočívající v nesplnění povinnosti zveřejnit 

v registru smluv předmětnou smlouvu do tří 
měsíců od jejího podpisu.
Novým jednatelem se stal Jaroslav Herzinger 
s okamžitou účinností, a to na dobu určitou, do 
jmenování nového jednatele, který vzejde z vý-
běrového řízení, nejdéle však na dobu jedno-
ho roku. Úkolem nově jmenovaného jednatele 
je zejména personální stabilizace nemocnice  
s poliklinikou, znovuzprovoznění sociálně zdra-
votních lůžek a připravení nemocnice k předání 
novému jednateli, který vzejde z výběrového ří-
zení po komunálních volbách na podzim 2022. 

(red)

Poliklinika má nového jednatele, má stabilizovat  
personál a obnovit oddělení sociálních lůžek

Budovu lázní čeká další oprava

Sanační práce zahrnují odstranění stávajícího obložení stěn, stávající nášlapné vrstvy podlahy, 
podlahového souvrství na nosné trámy, nepropustného asfaltového souvrství, stávajícího podhle-
du a omítky s podbitím. Dále zřízení provizorního zastřešení terasy, revizi střešní krytiny, ochranu 
historických dveřních křídel, povrchové odvodnění kolem objektu a osazení větracími mřížkami 
okna.
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ZDRAVoTNICTVÍ, soCIÁLNÍ VĚCI

HNsP

VLÁDa čr

Historie zdravotnictví v Bílině

Vláda spustila nové webové stránky k boji s drahotou

SEGMENT AMBULANTNÍ DI-
AGNOSTICKÉ PÉČE je dalším 
segmentem zdravotních čin-
ností v HNsP s.r.o. Bílina. Ten je 
rozdělen na dva obory: Klinická 
biochemie (OKB odbornost 801) 
a radiodiagnostika (RDG odbor-
nost 809).
A) Klinická biochemie je klasic-
kou laboratoří se spoustou pří-
strojů, analyzátorů a chemikálií. 
Nositelem výkonů odbornosti 
801 byl v letech 2008 až 2011 
ing. Vladislav Kaňák. Laborant-
kami v OKB byly Veronika Kava-
lierová, Petra Vondráčková, Kvě-
toslava Jetelová a Ivana Špalová.
Přístroje používané v OKB byly 
pořízeny převážně v letech 
2000 až 5005 většinou na le-
asing. Byly to Glukózový analy-
zátor Super GL, KONELAB DPC 
T30i, Hematologický analyzátor 
MYTHYC, IMMULITE DPC, Ko-
agulametr CoaDATA 4001, DS5 
ANALYSER, Centrifuga SIGMA, 
Centrifuga CENTRIC, digitální 
váhy a mikroskopy.
B) Radiodiagnostika jako obor je 
souhrn zobrazovacích metod, ať 

na základě rentgenu nebo ultra-
zvuku. Nositelem výkonů byl v 
letech 2008 až 2011 MUDr. Jiří 
Novák. Na vyhodnocování RTG 
snímků a ultrazvuku zde praco-
vala MUDr. Magdalena Frajsová 
(primářka RTG oddělení v Ne-
mocnici Teplice a její dědeček 
byl známý malíř Zrzavý) a MUDr. 
Jaroslav Bartoš.
Dříve zde pracoval i MUDr. Voj-
těch Jelínek, než se přesunul za 
prací do Německa.
Na oddělení RDG pracovaly 
také radiologické laborantky. 
Byly to Bohumila Hájková, Hana 
Husáková, Jitka Špetová a Jana 
Šilhanová.
Přístrojové vybavení: skiagraf 
(skiaskop) RTG Multipuls MP 15 
C 241, vyvolávací automat Fo-
mei, Ultrazvuk Toshiba Nemio 
SSA-5502 včetně sond, Nega-
toskopy, Denzitometr, Senzito-
metr, Temná komora s přísluš-
ným osvětlením.
SEGMENT DOMÁCÍ ZDRAV. 
PÉČE A FYZIOTERAPIE obsa-
huje také dvě odbornosti. Jedna 
je rehabilitace (odbornost 902), 

druhá domácí péče (Home care, 
odbornost 925).
A) V letech 2008 až 2011 byla 
nositelkou zdravotních výkonů 
na rehabilitaci Jaroslava Kap-
ferová. Dalšími rehabilitačními 
pracovnicemi byly Marie Po-
korná, Helena Šteflová, Dagmar 
Várošová, Martina Michálková, 
Zdeňka Beránková a Hana Sil-
bernáglová (ta rehabilitovala 
převážně pacienty na LDN).
Ještě jedna rehabilitační pra-
covnice odborně patřila pod re-
habilitační oddělení – Vladimíra 
Pýchová. Pracovně však byla na 
domácí péči a jezdila navštěvo-
vat pacienty do jejich bydliště a 
tam je rehabilitovala.
Rehabilitační péče o pacienty je 
rozlišována na vodoléčbu (kou-
pele v různých vanách a lázních, 
fyzioterapii (kde jde o fyzikální 
působené různých přístrojů) a 
dále ruční manipulace a masáže.
Proto bylo rehabilitační oddě-
lení HNsP s.r.o. Bílina vybaveno 
tímto zařízením a přístroji:
ELTRAC 471, Manumed, Endo-
med M 433, Vacotron 436, Kou-
pel vodní Hubbard, Lázeň vířivá 
vodní VOD 56, Beautyline BTL 
06, BTL 07, BTL 09(magnetote-
rapie), Hydromasážní vana Zeta 
(Manos), Vana BTL 3000 THETA, 
Rehabilitační lehátko BTL 1300 
Basic, Parafin. Lázeň Golem 
BTL-25 XL, BTL-Vac k BTL 5000, 

BTL 5640 el., Stojanový SOLUX 
Chirana a Infračervená lampa 
HITO IR 1060.

B) Domácí péče (zvaná HOME 
CARE) je zdravotní péče posky-
tovaná mimo areál NsP Bílina, 
zdravotní sestřičky jezdí za pa-
cienty do místa jejich bydliště. 
Náplní jejich činnosti jsou od-
běry krve, aplikace potřebných 
injekcí (inzulín a podobně), pře-
vazy, případně další zdravotní 
činnosti.
Nositelkou zdravotních výkonů 
domácí péče byla v roce 2008 
Eva Kodadová a po jejím odcho-
du do důchodu vedení tohoto 
úseku převzala Dana Drégrová. 
Další pracovnice domácí péče 
byly Marie Kryzánková, Michae-
la Latnerová, Vladimíra Marková, 
Lenka Randáčková a Marcela 
Šimberová. A pro poskytování 
rehabilitace jako součást domá-
cí péče pomáhala pacientům 
rehabilitační pracovnice Vladi-
míra Pýchová.
Zdravotním pojišťovnám za do-
mácí péči byly vykazovány pro-
vedené zdravotní výkony včetně 
nákladů dopravy sestřiček za 
pacienty (k této dopravě použí-
vají svá soukromá vozidla).

Zdroj: Spolek Bílina 2006

Dostali jste se kvůli rostoucím 
cenám do finančních potíží a 
nevíte, kdo vám může pomoci? 
Vláda spustila nové informační 
webové stránky s názvem Dešt-
ník proti drahotě, které shrnují, 
jaké možnosti pomoci stát nabí-
zí a jaké kroky vláda v boji s dra-
matickým zvyšováním cen činí.
Na adrese www.destnikproti-
drahote.cz najdou lidé i firmy 
přehled vládní pomoci proti 
zdražování spolu s konkrétními 
formami pomoci pro jednotlivé 
skupiny obyvatel či podnikatelů 
a odkazy na další informace na 
webových stránkách dotčených 
úřadů a institucí.
Webové stránky jsou přehledně 
rozděleny podle cílových sku-
pin a veřejnost i podnikatelé zde 
mohou získat nejen všechny po-
třebné informace o možnostech 
pomoci, ale i kontakty či třeba 
odkazy na potřebné formuláře.

(red)

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.
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MĚsto bÍLiNa

oDbor NeMoVitostÍ a iNVestic

V centru města probíhají 
výkopové práce

Skatepark znovu hledá 
svého zhotovitele

Společnost Energon Dobříš za-
hájila v ulici Bílinská výkopové 
práce za účelem uložení inže-
nýrských sítí, kabelizace vyso-
kého a nízkého napětí a optic-
kého kabelu. Výkopové práce 
budou v centru města probíhat 
až do konce prázdnin. 

V první etapě se práce dotknou 
ulice Bílinská, V Parku a Marie 
Majerové. Ve druhé etapě, při-
bližně od půlky července do 
konce srpna, budou práce po-
kračovat v ulici Spojovací u le-
vého chodníku, v ulici 5. května 
a Petra Bezruče.                       (red)

Město znovu hledá zhotovite-
le skateparku. Z již vyhlášené-
ho výběrového řízení nevzešel 
vhodný zhotovitel, proto je nyní 
vyhlášené znovu. Případní zá-
jemci se mohou hlásit do 18. 
července.
Skatepark by měl vyrůst v Síd-
lišti Za Chlumem nejpozději 
do 30. listopadu 2024. Budou 

ho tvořit různě velké a tvarově 
členité betonové plochy, které 
jsou výškově děleny překážka-
mi lemované opěrnými zídkami 
různé šířky, některé překážky 
budou doplněny zábradlím. 
Předpokládaná cena je nece-
lých třináct milionů korun. 

(red)

setkÁNÍ přÁteL VoZů ZNačky citroëN

Citroëny přijedou podesáté, 
zaplní kemp na Kyselce

Letos se koná jubilejní desátý 
ročník srazu vozů značky Ci-
troën, obyvatelé města si ho 
však neužijí tak, jak byli zvyklí. 
Organizátoři totiž program sra-
zu naplánovali mimo Bílinu, 
přestože účastníci budou tra-
dičně ubytováni v autokempu 

na Kyselce.  Do Bíliny se vozy 
sjedou v pátek 15. července, 
hlavní sobotní program budou 
mít v Mostě na autodromu. Ne-
bude se konat ani spanilá jízda 
Bílinou, vozy zamíří do Mostu 
přímo z Kyselky.                                  

(pn)

MĚSTO BÍLINA VYHLAŠUJE 
VEŘEJNÉ VÝZVY 

NA OBSAZENÍ FUNKCÍ:
Asistent/ka úseku majetkoprávního

na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského 
úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic s platovým za-
řazením v 9. plat. třídě dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu 

od 19.730 Kč do 28.920 Kč plus poskytnutí osobního příplat-
ku po zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů.

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 18.7.2022 
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – asi-

stentka úseku majetkoprávního neotevírat“ – osobně 
do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městské-

ho úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
Informace: Ing. Vladimíra Kebrtová - tel.: 417 810 822 

Stavební, právní III
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městské-
ho úřadu v Bílině, odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí s platovým zařazením v 10. plat. třídě, dle NV č. 
341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.260 Kč do 31.240 Kč.
Lhůta podání přihlášky: doručit nejpozději 18.7.2022 

Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ – sta-
vební, právní - neotevírat“ doručit osobně do poda-

telny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Měst-
ský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

Informace: Ing. Ladislav Kvěch - tel.: 417 810 810, 602 112 323

Referent pro školství, kulturu a sport
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu v 

Bílině, odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví s plato-
vým zařazením v 9. plat. třídě dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí 

tarifu od 19.730 Kč do 28.920 Kč plus poskytnutí osobního 
příplatku po zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů.

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 18.7.2022 
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – re-

ferent pro školství, kulturu a sport“ – osobně do po-
datelny MěÚ nebo písemně na adresu Městské-
ho úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
Kontakt: Mgr. Eva Böhmová - tel.: 417 810 930, 

607 097 714, e-mail: bohmova@bilina.cz



8 7 /  XXXII  /  15 .  če r ve nc e  2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

ZPRAVoDAJsTVÍ

oDbor sprÁVNÍ a VNitřNÍch VĚcÍ 

Bílina stále nese stopy středověku, chrání je zákon

Město v červnu přivítalo další občánky

V Bílině se nachází dvaačtyřicet kulturních památek. V roce 1992 
zde byla vyhlášena městská památková zóna. Bílina je jedním z nej-
starších kontinuálně osídlených míst v zemi, což dokládá i prastará 
první zmínka již z roku 993, její existence je též doložena Kosmovou 
kronikou. Archeologické doklady potvrzují existenci hradiště a poz-
dějšího přemyslovského správního hradu na pahorku nad městským 
centrem. Pod ním bylo ve vrcholném středověku plánovitě založeno 
dnešní městské jádro s hradebním okruhem. 
Jeho centrum tvoří obdélné Mírové náměstí a dominanta Lobkovic-
ký zámek a kostel sv. Petra a Pavla. Náměstí je doplněno pravoúhlou 
sítí ulic, vedoucích k bývalým branám. Z hradeb se zachovalo něko-
lik úseků, zejména poblíž Husitské bašty a poblíž děkanství. Před-
městí, rovněž zahrnutá do městské památkové zóny, mají středově-
ký původ. Památkově nejvýznamnější z nich je Pražské Předměstí, 
vybíhající od jádra jižním směrem ke kostelu Zvěstování Panně Marii. 
Toto předměstí bylo tvořeno chudou zástavbou, lemující v téměř 
souvislé řadě rošt dvou paralelních ulic. 

Teplické Předměstí je tvořeno okružní ulicí pod vrchem Chlum, Mos-
tecké Předměstí za řekou Bílinou pak nepravidelnou sítí ulic. Právě 
Mostecké Předměstí se stalo centrem stavební činnosti při doplňo-
vání budov městské vybavenosti ke konci 19. století - budova gym-
názia, základní školy. 
Výraznou dominantu centra tvoří také štíhlá věž nové radnice, navr-
žená architekty Franzem von Neumannem a Friedrichem Kickem na 
počátku 20. století.
Než stavebník zahájí stavební práce na kulturní památce nebo  
v městské památkové zóně, musí předem požádat orgán státní pa-
mátkové péče o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavební 
činnosti. Předpokladem vydání souhlasného závazného stanoviska 
je vyjádření Národního památkového ústavu. Ten zpracuje ke kon-
krétnímu případu nebo žádosti odborné posouzení, jež potom předá 
jako podklad k rozhodnutí správnímu orgánu s rozhodovací pravo-
mocí. Není výjimkou, že zamýšlené stavební práce posoudí orgán 
státní památkové péče jako nevyhovující a kladné závazné stanovis-
ko nevydá. Proti závaznému stanovisku se lze bránit podáním oprav-
ných prostředků.
Nezanedbatelnou náplní činnosti orgánu státní památkové péče je 
činnost bezplatná konzultační a poradenská pro vlastníky kultur-
ních památek a vlastníky nemovitostí nacházejících se v památkově 
chráněných územích. Významná z hlediska památkové ochrany je 
také činnost dozorová, která spočívá v monitoringu stavu památ-
kově chráněných objektů a objektů nacházejících se v památkově 
chráněných územích, například tedy v  městské památkové zóně. 
Monitoringem bylo již odhaleno několik staveb prováděných bez 
povolení nebo v nesouladu s podmínkami závazného stanoviska 
památkové péče.
Typickým příkladem je městský dům v ulici Wolkerova, kde byly 
provedeny práce bez závazného stanoviska památkové péče.  
Po zjištění takové skutečnosti musí orgán památkové péče podnik-
nout nezbytné kroky k odstranění nevyhovujícího stavu, který deho-
nestuje vzhled městské památkové zóny Bílina.

Ing. Helena Volfová

Červnové vítání občánků se 
uskutečnilo s velkou účastí ro-
din našich nejmenších. Děkuji 
všem, kteří se zúčastnili a do-
kreslili tak atmosféru při této 
akci. I přes velké teplo v obřadní 
síni byly dětičky hodné a atmo-
sféra příjemná a veselá. 
Naše nejmenší občánky přiví-
tal pan tajemník Ing. Ladislav 
Kvěch a popřál všem do života 
pevné zdraví a mnoho štěstí. 
Obřad nám zpestřily děti z Ma-
teřské školky Aléská s jejich paní 
učitelkou, které měly připravené 
pásmo básniček. Dovolte, abych 
jim touto cestou poděkovala za 
spolupráci a perfektní přípravu. 
Pevně doufám, že spolupráce 
bude pokračovat i nadále. Dále 
bych ráda poděkovala kolegyni 
z evidence obyvatel paní Jiřině 
Myslíkové, která pomáhala s dě-
tičkami při předávání dárečků a 
zápisu do pamětní knihy města. 
Na závěr našeho setkání nám 
děti zazpívaly písničku a rozlou-
čili jsme se společnou fotografií.
Další vítání se uskuteční 13. září 
a 13. prosince, vždy od 14.30  

a 15.30 hodin. Uzávěrka nahlá-
šených dětí je týden před ko-
náním akce na telefonu 417 810 
848 nebo e-mailu tuckova@bili-
na.cz.              

Bc. Martina Tučková

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást 
kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, vý-
znamného činitele životního prostředí a nenahraditel-
né bohatství státu. Péče o kulturní památky zahrnuje 
činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odbor-
ná organizace státní památkové péče, kterou je Ná-
rodní památkový ústav, v souladu se společenskými 
potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístup-
ňování a vhodné společenské uplatnění kulturních 
památek. Základním právním předpisem, který upra-
vuje otázky hmotného kulturního dědictví je zákon  
o státní památkové péči.

V zaplněné 
obřadní síni jsme 
do života přivítali 

tyto děti:

Klára Vajcová, 
Emily Klepačková,
Vivien Tomášková,
Nicol Homolková,
Václav Nápravník,
Martin Krausam,

Daniel Štrál,
Jakub Svoboda,

Petra Walnerová,
Ruben Kodad,

Stella Nováková,
Mikuláš Krčmarik,

Eliška Mutlová.
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David Kubát: Noví kolegové si mohou vybrat, na kterém 
oddělení chtějí sloužit. Od města dostanou byt

Od kdy jste na pozici vedoucího 
Obvodního oddělení v Bílině?

Na této pozici jsem od 1. prosin-
ce 2021, na tuto funkci jsem se 
vypracoval z řadového policisty 
přes zástupce vedoucího od-
dělení. Zde v Bílině tedy půso-
bím od roku 2014. Jinak celkově 
jsem ve služebním poměru již 
od roku 2001.

Potýkáte se dlouhodobě s ne-
dostatkem policistů, jaká je 
současná situace?

Na oddělení je nyní podstav 10 
policistů. Vypomáhají nám ko-
legové z jiných krajů a rád bych 
touto cestou poděkoval starost-
ce města Bílina Zuzaně Schwarz 
Bařtipánové, která pro výpomoc 
zařídila adekvátní ubytování ve 
formě obecních bytů.

Co je náplní práce policistů na 
obvodním oddělení, které druhy 
kriminality nejčastěji řešíte?

Hlavní náplní práce obvodního 
oddělení je dohled nad dodr-

místní a osobní znalost prostře-
dí. Základními podmínkami při-
jetí k Policii České republiky je 
věk nad 18 let, státní občanství 
ČR, dokončené středoškolské 
vzdělání s maturitní zkouškou, 
čistý trestní rejstřík a fyzická, 
zdravotní a osobní způsobilost. 
Při náborovém pohovoru lze 
projevit přání, na kterém kon-
krétním oddělení policie by 
chtěl uchazeč sloužit.

Jsou nějaké benefity, které Poli-
cie ČR uchazečům nabízí?

Uchazeči, kteří projdou přijíma-
cím řízením a jsou přijati k PČR, 
dostanou náborový příspěvek, 
který je v současné době ve 

žováním veřejného pořádku, 
řešení přestupků, spolupráce  
s orgány samosprávy při zabez-
pečování místních záležitostí, 
spolupodílíme se i na trestním 
řízení a dohledu na bezpečnost  
v silničním provozu. Nejčastě-
ji se zabýváme majetkovými 
trestnými činy, například kráde-
že v obchodech, se vzrůstající 
cenou pohonných hmot i kráde-
že nafty z kamionů. Často řeší-
me i přestupky proti občanské-
mu soužití.

Jaké jsou nejvíce problematické 
lokality ve městě? 

Mezi problémové lokality patří 
Sídliště Za Chlumem a oblast 
Teplického Předměstí.

Co musí splnit člověk, který by 
chtěl posílit řady policistů? 

Je pravda, že policie se v sou-
časné době potýká s velkým 
podstavem, i my na obvodním 
oddělení v Bílině bychom rádi 
přivítali nové kolegy, zejména z 
Bíliny a okolí, kteří mají dobrou 

výši 110 tisíc korun. Dále přija-
tý uchazeč, který projeví zájem 
pracovat přímo u nás na Obvod-
ním oddělení v Bílině, má jako 
bonus od starostky města Bílina 
přednostně přidělený obecní 
nájemní byt. Mezi dalšími výho-
dami práce u Policie ČR je čer-
pání šesti týdnů dovolené každý 
rok a příspěvek na dovolenou  
v hodnotě deset tisíc korun. 

Bližší informace naleznete  
na internetových stránkách 
krpu.nabor.pcr.cz a případ-
né dotazy zodpoví personální 
pracoviště na telefonním čísle  
974 421 751 a 974 421 750.

(red)
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VýstaVNÍ sÍň U kosteLa

Radovesickou výsypku zaplňují turisté i místní

Tomáš Vocelka ukázal Prahu shora a zvířecí krematorium

V červnu se uskutečnil první na-
učný pochod na Radovesickou 
výsypku. Akci uspořádalo Infor-
mační centrum Bílina s TJ Sokol 
Bílina. Role průvodce se ujal 
Karel Mach za Bílinskou přírodo-
vědnou společnost. 
Skupina zájemců o bližší pozná-
ní Radovesické výsypky se se-
šla na Mírovém náměstí a poté 
vyrazila po modré turistické 
značce. První zastavení bylo v 
místech bývalého slovanského 
hradiště, které Karel Mach blíže 
popsal a krátce připomněl ar-
cheologický význam této lokali-
ty. Stěžejním místem byla Rado-
vesická štola a její příběh. Jedná 
se o unikátní a dodnes funkční 
báňské dílo v podloží výsypky. 
Dalšími zastávkami bylo mís-
to vzniku tzv. bahnotoku – vý-
znamné geotechnické události 
v existenci výsypky a panel po-
jednávající o archeologickém 
výzkumu v podloží Radove-
sické výsypky. Cílem pochodu 
byla zasypaná obec Radovesi-
ce, kde Karel Mach podrobně 
popsal osud vesnice. „Celková 
délka trasy pochodu se zpáteč-
ní cestou nakonec činila téměř  
15 km a se zastávkami jsme na ní 
strávili přes šest hodin,“ upřesnil 

V červnu se ve Výstavní síni  
U Kostela konala velmi zajímavá 
výstava fotografií Tomáše Vo-
celky. Autor představil dvě série 
fotografií, jedna neotřele zachy-
cuje běžný pražský život, druhá 
představila architekrutu krema-
toria pro domácí mazlíčky. 
Neobvyklý byl již samotný začá-
tek výstavy, při vernisáži se au-
tor prošel po červeném koberci. 

“Tomáš Vocelka je totiž vítězem 
Světových fotografických cen z 
roku 2021 v kategorii Architektu-
ra, ale kvůli pandemii koronaviru 
bylo tehdy v Londýně zrušeno 
slavnostní vyhlášení výsledků, 

kraje vytvořila informační sys-
tém na Radovesické výsypce. 
Ve spolupráci s Klubem čes-
kých turistů vybudovala modře 
značenou turistickou trasu z Bí-
liny do Kostomlat pod Milešov-
kou.

Trasa po modré do Radovesic

Trasu na Radovesickou výsypku, 
která má několik variant, vybral 
Karel Mach. „Trasa pochodu po 
modré byla zvolena tak, aby se 
lidé seznámili s existencí této 
zcela nové turistické trasy, která 
byla navržena po dlouhých úva-
hách. Asi bych ji neměnil, bývalé 
Radovesice představují skvělý  
a symbolický cíl,“ prozradil Karel 
Mach důvod, proč zvolil tako-

co se ti nejvíce nechce fotit, tě 
vždy posune dál, a tak jsem jel. 
Nakonec z toho byla výhra ve 
světové soutěži a porota oceni-
la, že z fotek vyzařuje i duchovní 
rozměr toho místa. To mě moc 
potěšilo, protože přesně s tímto 
záměrem jsem tyto fotky poři-
zoval,” popsal autor. 
Druhá série nesla název Praha 
pod věžemi. Snímky zachycu-
jí běžný život lidí na ulicích, ale 
z netradičního pohledu shora. 

“Prahu jsem fotil již v době, kdy 
jsem tam studoval, po letech 
jsem se k tomu chtěl vrátit, ale 
hledal jsem způsob, jak Prahu 

Mach s tím, že diskuse probíhala 
po celé trase. „Často se probíra-
ly otázky budoucnosti výsypky 
z hlediska možností využívání 
lidmi, používání metod navra-
cení výsypek a dolů k civilnímu 
životu, otázky vodního režimu 
na výsypce a její stability,“ dodal. 
Účastníci se například podivo-
vali nad tím, že o tak zajímavou 
oblast nemají valný zájem ze-
mědělci ani lesáci. Debatovalo 
se i o tom, jak zamezit přístupu 
motoristů všeho druhu na vý-
sypku, a také, že existuje část 
občanů, kteří stále vnímají toto 
krásné území jako potenciální 
odkladiště odpadků.
Bílinská přírodovědná společ-
nost za podpory Severočeských 
dolů, Města Bíliny a Ústeckého 

při kterém vítězové vstupují prá-
vě po červeném koberci. Tímto 
jsme mu alespoň trochu nahra-
dili,” vysvětlila vedoucí Kulturní-
ho centra Bílina Martina Geletka 
Tuháčková.
Autor úvodní scenérii ocenil, pak 
se již pustil do představení obou 
sérií fotografií. Snímky z drnov-
ského zvířecího krematoria ne-
sou název Věčná loviště. “Pů-
vodně jsem tam vůbec nechtěl 
jet, dlouhodobě chováme psy a 
o některé jsme již přišli a nechtěl 
jsem si tyto smutné události při-
pomínat. Pak jsem si ale vzpo-
mněl, co říká můj kamarád, že to, 

vou trasu sobotního pochodu 
s tím, že se šlo po jižním okraji 
výsypky. „Bezvadné by to bylo i 
přejít přes její severní část nebo 
dojít do Kostomlat a zpět do Bí-
liny dojet autobusem. Síť cest je 
ale jak pro pěší, tak pro cyklisty 
velmi hustá a trasy lze libovol-
ně měnit,“ dodal. V Infocentru 
je možné k tomu účelu získat 
podrobnou mapku.
S pochodem byli spokojeni i tu-
risté. „Bylo to pro mě velmi pří-
nosné, protože jsem se dozvě-
děla zajímavé informace hlavně 
o zasypání obce Radovesice,“ 
sdělila účastnice pochodu Ale-
na Brantová. Některé účastníky 
zaujala samotná modrá trasa. 

„Na túry chodím často i kolem 
Bíliny, ale zvolená modrá trasa 
je dobře a nápaditě značená  
v kombinaci s naučnou stezkou. 
Osobně mě zaujal výklad o Ra-
dovesické štole,“ sdělila Jana 
Vrajová z TJ Sokol Bílina.
Informační systém na Radove-
sické výsypce obsahuje 22 pa-
nelů, které seznamují s historií, 
geologií a rekultivacemi. Na-
jdeme tam i panely s rybářskou  
a biologickou tématikou.

Lada Hubáčková

nafotit jinak, než jsem to dělával 
já a než to dělají ostatní. Jednou 
přijel můj malý synovec a já mu 
chtěl ukázat Prahu, a tak jsme 
vystoupali na Petřínskou roz-
hlednu. Zjistil jsem, že mě příliš 
nebaví koukal do dáli na pano-
rama, ale spíše zjišťovat, co se 
děje přímo pode mnou na ulici. 
To byl ten pohled, který jsem 
hledal. I když se bojím výšek, 
začal jsem z věží fotit, přes foťák 
mi to tak nepřijde,” uvedl Tomáš 
Vocelka. 
Z věží vzniklo několik tisíc foto-
grafií, v Bílině bylo k vidění asi 
třicet nejzdařilejších.                 (pn)
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Děti se vydaly po indiánských stopách
Po stopách rudých bratrů se vydaly stovky dětí z mateřských i zá-
kladních škol, po cestě bílinským Pohádkovým lesem na ně čekaly 
záludné úkoly, ale také sladká odměna. “Na konci června vždy při-
pravujeme pohádkovou cestu Pohádkovým lesem na určité téma, 
letos to bylo téma Po indiánských stopách, děti tak mohly potkat 
indiány, kovboje, šerifa a tak podobně,” uvedla Martina Tuháčková, 
vedoucí KC Bílina. 
Na šesti soutěžních stanovištích děti, ale někdy i jejich učitelky, chy-
taly rybičky, střílely z luku, házely podkovou, poznávaly stromy, pře-
tahovaly se nebo probíhaly ohnivými kruhy. Když vše dobře zvládly, 

dostaly od indiánky v cíli sladkou odměnu a navíc mohly uvázat stu-
hu se svým jménem na velký indiánský lapač snů. U pravého indiána 
si prohlédly sekery, oblečení a různé ozdoby. 
Akce se zúčastnily převážně děti z mateřských a základních škol  
v Bílině, ale letos se přihlásily i děti z Teplic a z Hostomic. Celkem 
cestu prošlo zhruba 550 dětí.
Na dobrodružné cestě doprovázeli děti duchové. S rozpoznáváním 
stromů jim pomohl duch přírody, s chytáním ryb duch vody, při pro-
skakování ohnivých kruhů na malé indiány dohlížel duch ohně a při 
lovení se o dobré zamíření šípu postaral duch zvířat.                       (pn)
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Rekonstrukce Teplické ulice začíná. 
Nové budou silnice, chodníky i cyklostezka 

Práce jsou rozdělené do tří etap, 
začne se tou druhou v úseku od 
křižovatky Teplické ulice se Stu-
dentskou po křižovatku Teplické 
s Čsl. armády. 
Rekonstruované budou povrchy 
silnic, obruby, chodníky, osvětle-
ní a následně i upravený veřejný 
prostor se zelení a inventářem. 

Stavební práce budou zname-
nat různá omezení jak pro ři-
diče, tak pro tamní obyvatele.  
O všech změnách v dopravě 
nebo omezení pro obyvatele 
budou oznámené s předstihem. 
K pozemkům i objektům bude 
zajištěn přístup po celou dobu 
rekonstrukce. Řidiči se mohou 

setkat například se zúženým 
jízdním pruhem, kyvadlovým 
průjezdem určitého úseku, s 
omezením při průjezdu křižovat-
kami. Pokud bude potřeba ob-
jízdné trasy, zhotovitel ji s před-
stihem označí. 
Nejvíce informací je v tuto dobu 
k právě začínající druhé etapě, 

podrobné informace s časovým 
harmonogramem dalších etap 
budeme postupně zveřejňovat. 
Navrhovaná rekonstrukce bere 
zřetel především na zvýšení bez-
pečnosti chodců a cyklistů. Má 
za cíl zklidnění silniční dopravy v 
zájmovém území. 

(pn)

V červenci začne rozsáhlá rekonstrukce celé Teplické ulice. Práce potrvají do roku 2026. Město Bílina zorganizo- 
valo veřejné jednání, na kterém lidé dostanou podrobné informace o rekonstrukci. Jednání se koná přímo  
v den vydání Bílinského zpravodaje, tedy ve středu 13. července v 16 hodin v zasedací místnosti úřadu. 
Na tento termín jsme nemohli upozornit v červnovém vydání, protože tehdy ještě nebyl znám. Přinášíme 
proto alespoň pro představu nákresy a informace k jednotlivým etapám stavebních prací s tím, že projekto- 
vá dokumentace stavby je k dispozici k náhledu na odboru nemovitostí a investic. Záznam z jednání bude mož-
né shlédnout na stránkách www.bilina.cz. 

1. etapa - od Pivovarského náměstí po křižovatku ulic Teplická, Hasičská a Studentská
• Celková délka rekonstruované části činí 534,95 metru.
• V rámci rekonstrukce je navrženo sjednocené šířkové uspořádání. Jízdní pruh je navržen v šířce 3 metry. V převážné části trasy rekonstru 
 ovaného úseku je navržena jednotná šířka komunikace 6,5 metru. 
• V rámci stavby je navržena obnova ložné a obrusné vrstvy, v místech rozšíření pak zhotovení  celé skladby vozovky. 
• V úseku 0 až 520 metr je navržen obousměrný chodník v šíři minimálně 2 metry, umístěný po pravé straně komunikace. Komunikace pro  
 pěší navržena z betonové dlažby.
• Projektant předpokládá, že v rámci výstavby okružní křižovatky na Pivovarském náměstí 
• bude v Teplické ulici vybudován přechod pro chodce.
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Opravy vlečky elektrárny uzavřou železniční přejezd 
K další rekonstrukci dojde v červenci v Důlní ulici. Od 18. do 29. července bude na silnici číslo 
III/25316 úplně uzavřen železniční přejezd. Důvodem je rekonstrukce vnější vlečky elektrárny. 
Objízdná trasa povede přes ulici Důlní a Boženy Němcové ke křižovatce s ulicí Mostecká, dále 
ulicí Břežánská ke kruhovému objezdu a po silnici číslo I/13 směrem do Teplic ke světelné 
křižovatce s ulicí Teplická u stavebnic. Odtud povede směrem do Chudeřic zpět na silnici číslo 
III/25316. Tato objízdná trasa je stanovena pro oba směry.  
Příjezd k areálu Severočeských dolů, který se v této lokalitě nachází, od Mostecké ulice bude 
možný, ale nebude možné pokračovat touto trasou dále do Chudeřic. Příjezd ze strany Chude-
řic do areálu Severočeských dolů povede po objízdné trase přes centrum města. 

(red)   

2. etapa - od křižovatky ulic Teplická, Hasičská a Studentská po křižovatku ulic Teplická a Čsl. armády
• Rekonstrukce tohoto úseku začne letos v červenci a skončí příští rok v srpnu. 
• Druhá etapa rekonstrukcevyjde na více než 21,5 milionu korun bez DPH.
• Součástí rekonstrukce je také návrh pruhu pro cyklisty - cyklostezky, která koncepčně navazuje na cyklostezku Bílina – Kostomlaty a na 
ulici Sídliště U Nového Nádraží. 
• Celková délka rekonstruované části činí 768,5 metru.
• V rámci rekonstrukce je navrženo sjednocené šířkové uspořádání. Jízdní pruh je navržen v šířce 3 metry. V převážné části trasy rekonstru-
ovaného  úseku je navržena jednotná šířka komunikace 6,5 metru. 
• V rámci stavby je navržena obnova ložné a obrusné vrstvy, v místech rozšíření pak zhotovení celé skladby vozovky. 
• V celém úseku je navržen oboustranný obousměrný chodník pro chodce. 
• V úseku 540 až 1 250 metr je navržena po obou stranách jednosměrná stezka pro cyklisty a 
• komunikace pro chodce. Celková šíře cyklostezky a pochozí plochy je minimálně 3,25 metru. Provoz pěších a cyklistů je zde oddělen hmat-
ným pásem. 
• V úseku 1250 až 1565 metr je navržen oboustranný chodník a jednostranná obousměrná cyklostezka. Obousměrná cyklostezka je  vedena 
po pravé straně komunikace pro motorová vozidla a je od ní oddělena pásem zeleně. 

3. etapa - od křižovatku ulic Teplická a Čsl. armády po křižovatku U Vraha
• Jedná se o rekonstrukci uličního prostoru délky 262,55 metru. V rámci rekonstrukce je navrženo  sjednocené šířkové uspořádání. Jízdní 
pruh je navržen v šířce minimálně 3 metry. V převážné části trasy rekonstruovaného úseku je navržena jednotná šířka komunikace 6,5 metru. 
• V rámci stavby je navržena obnova ložné a obrusné vrstvy, v místech rozšíření pak zhotovení celé skladby vozovky. 
• Je navržen oboustranný obousměrný chodník pro chodce. 
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KULTURA

MĚstskÁ kNihoVNa bÍLiNa

MĚstskÁ kNihoVNa bÍLiNa

Senioři z univerzity třetího věku 
vyrazili na poučný výlet

Lovci perel přebírali ceny

V červnu proběhl první výlet 
studentů Virtuální univerzity 
třetího věku. Jejich kroky byly 
nasměrovány do nedalekého 
oseckého kláštera. Výběr cíle 
nebyl nahodilý, byl řízen téma-
tem letního semestru, který byl 
spjat s tématem České dějiny a 
jejich souvislosti. Výlet byl po-
učný a podle ohlasů studentů 
velmi vydařený a přátelský.
Virtuální Univerzita třetího věku 
(VU3V) je jedna z forem Celo-
životního vzdělávání organizo-
vaná Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské 
univerzity v Praze.

Městská knihovna v Bílině 
uspořádala v rámci školního 
roku 2021/2022 další ročník 
čtenářské soutěže s názvem 
Lovci perel. Celoroční píle 
soutěžících vyvrcholila slav-
nostním vyhlášením, které se 
konalo ve čtvrtek 9. června od 
16 hodin. Akce se uskutečnila v 
prostorách klubovny v přízemí 
knihovny na Mírovém náměstí.
Celkově nejúspěšnější čte-
nářkou tohoto ročníku se stala 
žákyně ZŠ Aléská Beáta Zelen-
ková. Tato žákyně první třídy 
přečetla úctyhodných 24 knih 
a za to si byla odměněna table-
tem. Každý ze soutěžících byl 
odměněn drobnými dárkovými 
předměty a roční registrací do 
knihovny zdarma.
Je pro nás opravdu potěšením 
předat nejúspěšnějším lov-
cům dar a ocenit jejich roční 
píli. Uspořádání slavnostního 
vyhlášení výsledků soutěže je 
toho důkazem. Tentokrát nás 
skutečně slavnostně osvěžil 
nejlepší přítel člověka — pejsek 
Karlík. Ten si získal každou zú-
častněnou čtenářskou duši. 
Přejeme lovcům perel, našim 
zdatným čtenářům, odpočinko-
vé léto. Těšíme se na vás v dal-
ším ročníku soutěže.

Alena Hubáčková DiS.

Cílem Virtuální U3V je umož-
nit všem posluchačům v rámci 
České republiky zájmové vy-
sokoškolské studium U3V bez 
ohledu na vzdálenost od sídel 
vysokých škol a univerzit, ve 
kterých probíhá prezenční se-
niorské vzdělávání, jehož se z 
různých důvodů (vzdálenost, 
zdravotní a časové důvody, fi-
nanční náročnost na dopravu 
apod.) nemohou zúčastňovat. 
V souladu se vzděláváním též 
vytvořit prostředí pro sociální 
kontakt posluchačů v daných 
lokalitách.

Alena Hubáčková Dis
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GaLerie poD VĚžÍ

Malíři si letos vybírali netradiční místa 
Radnici, lázeňské budovy, Bo-
řeň nebo Lesní kavárna, to jsou 
nejčastější objekty, které si ma-
líři vybírají při již tradičních ma-
lířských plenérech v Bílině. Ten-
tokráte to ale bylo jinak. Téma 
letošního plenéru mělo podtitul 
Zapomenutá místa a budovy ve 
městě. Někteří se tohoto úkolu 
zhostili doslova a místo k malo-
vání si vybrali zapomenutý ži-
dovský hřbitov, sochy nebo bu-

dovu pivovaru. Znělcová hora 
Bořeň je stále lákavým objek-
tem, a tak aby se malíři drželi 
tématu, malovali netradičně od 
řeky Bíliny. Letošní plenér po-
znamenaly vysoké teploty, ale 
přesto vzniklo dost obrázků, 
aby zaplnily Galerii Pod Věží.
Malíře, kteří do Bíliny přijeli  
z Prahy, Karlových Varů, Cho-
mutova, Liberce a Teplic přiví-
tala místostarostka města Bíliny 

Marcela Dvořáková. „Jsem moc 
ráda, že do Bíliny jezdí malí-
ři, kteří si tu najdou to hezké  
a dokážou to přenést na plát-
no. Myslím, že tu máme hod-
ně pěkných míst, která se dají 
malovat, aby potěšili nejen oko,  
ale i duši,“ uvedla.
Bílina je rájem pro malíře. „Mám 
hodně pozitivních ohlasů. Vět-
šina se shodla na tom, že tři dny 
jsou málo a pokud se bude ple-

nér konat i v příštím roce, strávi-
li by v Bílině aspoň týden,“ řekl 
bílinský malíř Pavel Říha, který 
je spoluorganizátorem bílin-
ských malířských plenérů.
Malby, které malíři během 
plenéru vytvořili, jsou k vidění  
v Galerii Pod Věží do 28. srpna 
2022.

Lada Hubáčková

Foto: L. Hubáčková, 
A. Hübnerová, P. Říha
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Zš aLéskÁ Zš aLéskÁ

poDkrUšNohorské GyMNÁZiUM bÍLiNa

K ještě lepší škole má pomoci 
žákovský parlament

Deváťáci se ocitli v protektorátu

Gymnazisté se učili od vojáků z brigády rychlého nasazení

Participace dětí a mládeže je ak-
tuálním tématem již spousty let a 
stále na její naléhavosti neubývá. 
Chceme po našich dětech, aby 
byly zodpovědné, aktivní, umě-
ly se vyjádřit a stály si za svým 
slovem, aby neměly jen poža-
davky, ale aby přicházely s vlast-
ními nápady, které dotáhnou do 
konce. Pak je ale často odbyd-
eme a nedopřejeme jim prostor  
k vlastnímu pohledu na dění 
okolo nás. I z tohoto důvodu 
jsme se na naší škole rozhodli 
založit Žákovský parlament. Za-
tím je to jen takové miminko, kte-
ré se bude pomalu učit chodit. 
První krůčky budou možná ma-
ličko nejisté a neohrabané, ale s 
o to větším elánem a nadšením 
se do nich budeme pouštět. 

Před několika týdny se obyva-
telé Bíliny mohli setkat s něko-
lika chlapci a dívkami, kteří se 
v okolí kostela sv. Petra a Pavla 
pohybovali v uniformách a kos-
týmech odkazujících na období 
Protektorátu. To žáci 9. ročníků 
pracovali na projektu, který vy-
psalo Ministerstvo obrany ČR  
k 80. výročí atentátu na Reinhar-
da Heydricha. Rozhodli jsme se, 
že formou komiksu volně zpra-
cujeme události v Protektorátu 
v období let 1941 až 1942 a tento 
komiks poté ve škole využijeme 
jako učební pomůcku. 
Po více než šesti hodinách prá-
ce jsme měli k dispozici velké 
množství fotografií a před sebou 
spoustu práce. Poté, co jsme do-
končili své dílo, jsme jej srolova-
li, vložili do tubusu a odeslali na 
ministerstvo. Pak už jsme jen če-
kali na zhodnocení našeho díla.
O několik týdnů později jsme 
se dozvěděli verdikt. Naši žáci 
skončili v rámci celé ČR na 2. 
místě. Ministryně obrany Jana 
Černochová vybírala z více než 

V našem Žákovském parlamen-
tu je třicet zástupců, kteří se, 
společně s námi, budou snažit, 
vytvořit naší školu ještě pěknější. 
A to nejen na pohled, ale hlavně 
chceme pečovat o klima školy 
a vztahy v ní tak, abychom se 
tu cítili všichni dobře. V prvním 
červnovém týdnu jsme uspořá-
dali první volby, z nichž vzešlo 
právě oněch třicet jmen. Své dva 
zástupce zde má každá třída od 
pátého do devátého ročníku. Do 
konce letošního školního roku 
nám zbývá už jen pár dnů, stih-
neme ale ještě ustavující schůzi 
Žákovského parlamentu a zvo-
lení předsednictva a po prázd-
ninách se již naplno pustíme do 
práce.

Mgr. Nikol Šimůnek Meyerová

600 prací. Ve čtvrtek 9. 6. 2022 
se celá parta pod vedením Erví-
na Rosenkranze a Jakuba Jakla 
vypravila do Prahy. Zástupci tříd 
Agáta Ševčíková a Jirka Smí-
šek vyrazili převzít zaslouženou 
cenu. Z rukou paní ministryně 
převzali diplom a věcné ceny 
pro všechny členy týmu. Poté 
následoval raut, který jsme 
strávili v příjemné společnosti 
pana brigádního generála Aleše 
Knížka, se kterým jsme si měli  
o čem povídat. Jako poslední 
bod programu jsme absolvovali 
komentovanou prohlídku bu-
dovy ministerstva. Po skončení 
ceremoniálu jsme vyrazili k do-
movu.
Gratulujeme našim žákům  
k velkému úspěchu. Děkujeme 
panu faráři za zapůjčení kostela 
a ztvárnění postavy faráře, obča-
nům města za to, že nám nevstu-
povali do záběrů a vedení školy 
za to, že nám ponechalo tvůrčí 
svobodu, kterou jsme určitě na 
plno využili.

Ervín Rosenkranz a Jakub Jakl

Studenti sexty a septimy Pod-
krušnohorského gymnázia  
v Bílině strávili celé dopoledne 
v areálu bílinského psiště a jeho 
okolí v Žižkově údolí se 4. bri-
gádou rychlého nasazení obra-
ny národa. Ta ve spolupráci se 

Spolkem psí školy v Bílině pro ně 
připravila interaktivní dopoledne. 
Za zdařilou akci patří poděkování 
především Renatě Vítové, která 
celou akci zprostředkovala.
Na tuto školní akci jsme se všich-
ni těšili. Čekal nás den s armádou. 
Ačkoli z většiny z nás vojáci nej-
spíš nebudou, byli jsme zvědaví, 
co nás čeká. Už při příchodu na 
vojenské cvičiště v Bílině vidíme 
hrstku vojáku v zelenohnědých 
uniformách. S úsměvem nás ví-
tají a podle tříd rozdělují do tří 
skupin.
Naše skupina se jako první vy-
dává podívat na výcvik služeb-
ního psa. Sympatický psovod 
nám vypráví o svých zkuše-
nostech a zážitcích se psy. S 
údivem pak pozorujeme, jak 
jeho pes poslouchá a dělá vše,  
co mu je přikázáno. Najednou se 

psovod zeptá: „Co byste dělali, 
kdyby se proti vám rozběhl pes?“ 
Moje odpověď je: „Lehla bych si 
na zem a schoulila se do klubíč-
ka.“ Psovod se zasměje a říká: „To 
rozhodně ne. Nejlepší způsob je 
rozběhnout se proti němu a dou-
fat, že ustoupí.“
Po půl hodině končíme a pře-
souváme se k milé vojákyni, kte-
rá stojí u zdravotnického auta 
na druhé straně cvičiště. Začíná 
výklad o první pomoci a o tom, 
co dělat, když je váš kamarád 
při válce zraněn. Vojákyně nám 
také dovoluje nahlédnout do 
auta, kde vidíme různé zdravotní 
pomůcky, přístroje, obvazy, deky 
a další. Zkoušíme si také na sobě 
zastavit krvácení páskem, který 
má prý u sebe každý voják. Sa-
mozřejmě nikdo z nás nekrvácí, 
je to pouze ukázkové.

Na posledním stanovišti si se-
dáme na provizorní židle z pne-
umatik ke stolu plného zbraní. 
Po chvíli k nám přichází dva vo-
jáci a vysvětlují, jak se zbraněmi 
zacházet. Řekla bych, že zbraně 
upoutaly naši pozornost nejvíc. 
Postupně jsme si je všichni vy-
zkoušeli. Samozřejmě bez nábo-
jů.
Na závěr nás čeká ukázka úto-
ku služebního psa na člověka. 
Pár dobrovolníků jde zastavit 
krvácení zločince, tak jak jsme 
se před tím učili a odnáší ho do 
zdravotnického auta. A to byl 
konec představení a zároveň ce-
lého dne s armádou. Musím říct, 
že dopadl nad očekávání dobře. 
Dozvěděli jsme se spousty no-
vých zajímavých informací a užili 
dobrodružné odpoledne.

Kateřina Reiserová, žákyně školy



Třída 4.B se v březnu zapojila do 
projektu České spořitelny Abe-
ceda peněz – Podnikavá třída, 
zaměřený na rozvoj finanční gra-
motnosti u dětí. Cílem projektu 
mělo být vytvoření party nad-
šenců, kteří dokážou nápaditým 
podnikáním dostát svým závaz-
kům a uskutečnit své sny. A tak 
vznikla firma Šikulové s.r.o., která 
v první řadě musela podepsat 

smlouvu o půjčce od banky, aby měla vstupní kapitál pro svou další 
činnost. Již tady žáci projevili své znalosti a zavčas odhalili nevýhod-
nost první nabízené smlouvy se záludnými podmínkami. Pak už jen 
zbývalo nakoupit materiál a začít vyrábět. Po dvouměsíční namáhavé 
práci se podařilo vyrobit řadu užitečných výrobků i předmětů jen tak 
pro radost, které se nafotily a uložily na stránky ejarmarky.abeceda-
penez.cz. Zde si zájemci mohli výrobky rezervovat a vyzvednout v bu-
dově naší školy.
Nyní je již jarmark ukončen. Šikulům se jejich práce opravdu vyplatila. 
Ze zisku z prodeje v první řadě vrátí bance vypůjčené peníze. Dále 
nakoupí pamlsky pro kočičky z útulku Teplické kočky, tak jak to měli 
v plánu již od začátku. Rovněž obdarují maličkostí některé maminky a 
učitelky, které jim pomohly na jejich cestě podnikání. A v neposlední 
řadě obdarují i sebe. Užijí si den v Cirkus parku v Teplicích, na minigol-
fu v Bílině a obdarují se pěknými tričky s potiskem Šikulové s.r.o, aby 
měli památku na tuto akci, která je určitě naučila podnikat, více si vážit 
peněz a umět s nimi hospodařit.
Velký dík všem, kteří žáky 4.B podpořili a zakoupili jejich výrobky. 
Naše velké poděkování patří i všem zapojeným žákům a paní učitelce 
Věře Paskerové za skvělou organizaci.

Marie Sechovcová, ředitelka školy

Období hraní a dovádění skon-
čilo slavnostním aktem v bílin-
ské obřadní síni pro předškoláky  
z mateřské školy v ulici Antonína 
Sovy. Na svou školku a milé uči-
telky určitě nezapomenou. “Při-
pravili jsme slavnostní rozloučení 

se školkou. Děti dostaly šerpy, knížky a pamětní listy, aby na školku 
vzpomínaly v tom nejlepším,” sdělila Ladislava Pěchová, ředitelka MŠ 
A. Sovy.
Školku v červnu opoustilo třináct dětí, které v září usednou jako prv-
ňáčci do základních škol. “Přeji jim hlavně, aby se jim v té nové životní 
etapě - v nové škole líbilo, aby se tam naučily spoustu nových věcí, po-
tkaly nové kamarády a byly spokojené,” popřála místostarostka města 
Marcela Dvořáková. Při rozloučení se školkou děti ukázaly svým rodi-
čům, babičkám a dědečkům, sourozencům i ostatním příbuzným, co 
se ve školce naučily. Zarecitovaly několik básniček a zazpívaly veselé 
písničky. “Všechny byly moc šikovné a moc se jim vystoupení povedlo. 
Do školních let jim přeji hlavně hodně úspěchů, hodné učitelky, žád-
né roušky, velké svačiny a lehké tašky,” uvedla učitelka Michaela Ot-
tenschlägerová. Budoucí prvňáčci na závěr složili slavnostní slib, že se 
ve škole budou pilně učit a nebudou zlobit.

(pn)
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Zš LiDickÁ

Základní škola Lidická se připo-
jila k charitativní akci Run and 
Help, která probíhá v rámci kon-
ta Bariéry a v Bílině je určena 
na podporu malého Tadeáška, 
který trpí závažnými nemocemi 
pohybového aparátu.
Na atletickém stadionu všich-
ni účastníci z řad žáků uběhli 
nebo ušli v rámci štafetového 
běhu okruh v rozsahu 400 me-
trů. Celkem se zapojilo 277 žáků 

a uběhli 110 kilometrů a 800 
metrů. Pro všechny žáky kromě 
běhu byly na stadionu připra-
veny i další sportovní disciplíny, 
a tak měli možnost si společně 
zasportovat a vyzkoušet i ne-
tradiční aktivity. Moc děkujeme 
všem rodičům i žákům, že se 
kromě běhu rozhodli přispět  
i finančně. Celkovou částku za-
tím neznáme, ale každá pomoc 
se počítá a důležité je, že všichni 

vnímají sounáležitost s osudy ji-
ných lidí, kteří potřebují pomoc.
Moc ještě jednou všem zapoje-
ným žákům děkuji za výborný 
sportovní výkon a jejich ochotu 
se do akce zapojit, všem rodi-
čům za soustavnou podporu 
našich aktivit a všem vyučujícím 
a zejména paní učitelce Libovic-
ké za skvělou organizaci akce.

Marie Sechovcová,ředitelka školy

Žáci běhali pro nemocného Tadeáška

Mš a. soVy Zš LiDickÁ

Budoucí prvňáčci 
se rozloučili se školkou

Žáci se učili podnikat, 
ze zisku pomohli útulku

Mš šVabiNského

Delfínci se podívali k hasičům
Děti ze třídy Delfínků navštívily 
bílinské hasiče. Měly možnost 
prohlédnout si vybavení, vy-
zkoušet část výzbroje a také 
prozkoumat vnitřek hasičské-
ho vozu. Se zatajeným dechem 
sledovaly ukázky práce hasičů a 
také si samy vyzkoušely, jak těž-
ké je udržet proudnici se stříkají-
cí vodou. Děkujeme hasičům za 
vyčerpávající povídání a ukázky.

 Iveta Koželuhová

Mš Za chLUMeM 

V mateřince slavili den dětí

Mezinárodní den dětí se slaví 
1. června a v naší školce tomu 
nebylo jinak. Oslava se nesla v 
duchu pohádek. Děti i paní uči-
telky si v pohádkových kostý-
mech užily spoustu zábavy při 
soutěžních ale i vědomostních 
disciplínách . Nesměla chybět 
ani hudba a všichni si po soutě-
žích báječně zatančili. Na děti 

čekala také sladká ovocná od-
měna a vanilková zmrzlina. Děti 
si domů odnesly drobný dárek 
a sladkůstky. Krásný slunečný 
Mezinárodní den dětí jsme si tak 
všichni velmi užili. Za kolektiv MŠ 
ještě jednou děkujeme všem ro-
dičům za spolupráci a přípravu 
kostýmů. 

Kolektiv učitelek
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Rákosník obecný

Sluníčko hřeje,pole zlátnou  
a stromy se obalují ovocem. Tak 
půjdeme zase vypátrat nějakého 
toho zapomenutého tvorečka?

nebýt jeho zpěvu, asi pro jeho 
nenápadné hnědavé zbarvení 
ho nezaregistrujeme. A přesto 
je tu s námi.
Pojmenování rákosník si plně 
zaslouží, přesněji rákosník 
obecný (Acrocephalus scir-
paceus), rákosí je jeho domo-
vem, v rákosí žije, staví svoje 
mistrovsky upletené hnízdo, 
plete jej samozřejmě z pás-
ků rákosových listů a vystýlá, 
jak jinak, květenstvím rákosu.  
A protože toto mistrovské obyd-
lí visí často i mezi dvěma stébly 
rákosu,okraje hnízda jsou zato-
čeny směrem dovnitř do hníz-
dečka, aby nevypadla  kropena-
tá vajíčka. Rákosník hnízdí u nás 
v Evropě jednou až dvakrát za 
svůj pobyt, samička snáší 3 až 
5 vajíček, doba hnízdění trvá asi 

Myslím si, že asi nebude  
v horkém letním dnu nálada na 
zdolávání kopců, strání, proto 
půjdeme někam, kde je voda. 
Kousek za Bílinou, v místech, 
kde vedla pasovka, dojdeme  
k prvním rybníčkům schova-
ným v hustém rákosí. Stačí se 
na chvilku posadit, poslouchat 
a začneme vnímat hlasitý ptačí 
zpěv odněkud z hustého poros-
tu kolem vodní hladiny.
A při pozorném sledování za-
hlédneme nenápadného ptáč-
ka, velkého asi jako vrabec,  
s načechranou hlavičkou, z 
vrchní strany hnědě zbarvený 
a bříško je okrově béžové, jak 
hopsá po stéblech rákosí. Mno-
ho lidí ani neví, že tento pěvec 
se u nás vyskytuje v posledních 
letech opět v hojném množství, 

12 dní a mláďata krmená svými 
rodiči hmyzem pobývají v hnízdě 
asi dva týdny. Po vylétnutí jsou 
mladincí rákosníčci neohrabaní, 
ještě se neudrží na rákosových 
stvolech tak jistě jako jejich 
rodiče, raději balancují na vo-
dorovně položených silnějších 
stéblech rákosu. Na konci září 
nás rákosníci opouštějí a odlétají 
až do rovníkové Afriky, aby zase 
v dubnu oživili naše rákosím za-
rostlé břehy rybníků svým zpě-
vem a poskakováním. A my už 
budeme vědět, že ty skoro fádní 
břehy mají svůj vlastní život a při 
další procházce rákosníčka ob-
jevíme.

Jitka Brejníková

iFa kLUb

hc Draci bÍLiNa

Rádi bychom se ještě jednou 
vrátili k letošní účasti našeho 
oddílu na tradičním mezinárod-
ním turnaji kategorie U 12 ko-
naném ve švédském Skogsbo. 
Pro některé z nás to byla první 
zahraniční cesta s hokejovým 
oddílem HC Draci Bílina, do této 
tradiční destinace. Ve Švédsku 
jsme strávili týden plný hokeje, 
ale zejména poznávání místní 
hokejové komunity a života ko-
lem něj. Jedním dechem musí-
me dodat, že to byl týden velmi 
uvolňující a inspirující.
Předsedou spolku SK Skogsbo 
a patronem hokeje v této čtvrti 
města Avesta, je již dlouhá léta 
Rolf Laki, místní podnikatel a 
dlouhá léta pořadatel tradiční-
ho mezinárodního turnaje Nic-
klas Lidström Cup. Při osobním 
setkání u dobré kávy nám Rolf 
ochotně odpovídal na naše vše-
tečné otázky. Během rozhovoru 
jsme se také dozvěděli, že zimní 

né zaměstnance, sto procent je 
nezisková činnost. Vše funguje 
perfektně a každý si plní svoje 
povinnosti. 

Jaký máte způsob organizace 
tréninků?
Děti patří do své věkové skupiny 
a trénují v ní. Pro extra stimulaci 
se stává, že některé děti si občas 
vyzkouší trénink se starším tý-
mem. V případě potřeby mohou 
děti trénovat i s mladším týmem, 
aby vývojově dohnaly svou vě-
kovou kategorii. 

Jak probíhá letní příprava?
Žádná organizovaná letní přípra-
va ve Skogsbo SK není. Náš klub 
se zaměřuje na děti do 12 let. 
Poté odcházejí do sousedního 
klubu Avesta BK. Letní příprava 
je zavedena až po přestupu k 
tréninkové skupině v tomto ho-
kejovém oddílu. Zde se mohou 
zapojit do přípravy. Pokud děti 

stadion zafinancoval z vlastních 
zdrojů. U nás asi věc nevídaná.
Věříme, že rozhovor může být 
inspirativní nejen pro hokejis-
ty, ale také pro sportovní kluby  
a může změnit pohled samot-
ných rodičů na dění kolem spor-
tovních oddílů.

Jaká byla vaše motivace praco-
vat pro lední hokej?
Vytvořit smysluplný a zábavný 
volný čas pro děti. 

Co vám to osobně dává?
Doufám, že pomohu udržet děti 
mimo ulice a náměstí. To mě na-
plňuje. 

Jak jsou zapojeni rodiče do or-
ganizace klubu?
Při přihlášení dětí do oddílu jsou 
rodiče informováni o tom, které 
funkce musí obsadit – rolbu pro 
úpravu ledové plochy, sekreta-
riát, kiosek atd. Nemáme žád-

v našem oddíle nehrají přes léto 
fotbal, mohou trenéři z vlastní 
iniciativy organizovat suchý tré-
nink pro své děti.

Jak funguje spolupráce s part-
nerskými kluby?
Existuje formální dohoda s Aves-
ta BK, která uvádí, že Skogsbo 
SK je zodpovědná za všechny 
děti ve věku 0-13 let a Avesta 
od 14 let. Spolupráce mezi ABK  
a SSK funguje dobře.

Je něco, co vás odlišuje od 
ostatních klubů? Na co jste 
hrdí?
Největší rozdíl je v tom, že v na-
šem klubu máme jen děti. Ne-
vím o žádných jiných klubech, 
které mají naši divizi. Asi nejvíce 
jsme hrdí na to, že se nám po-
dařilo vytvořit dětem domácké a 
bezpečné prostředí a že se nám 
daří zapojovat rodiče dobrým 
způsobem.           František Weigl 

Jako v dobách minulých si mu-
sel připadat každý, kdo během 
červnového odpoledne zavítal 
na parkoviště před Elektrárnou 
Ledvice. Daly si tam totiž dosta-
veníčko posádky více než tří de-
sítek trabantů, osmi wartburgů, 
jednoho barkase a také motocy-
klu MZ. Tedy vozidel, která dnes 
již patří do kategorie veteránů a 
jež se vyráběla v bývalém vý-
chodním Německu.  „Je to již náš 
devátý sraz s názvem Dvoutakti 

na kolejích, neboť jako veteráni 
máme rádi i jiné staré věci. Pro-
to vyrážíme tam, kde jsou ještě 
v provozu úzkokolejky nebo je 
někým provozována historická 
železnice. Také nás pochopi-
telně lákají přírodní zajímavosti, 
kulturní památky a technické 
objekty. Prostě se snažíme, aby 
naše srazy byly co nejpestřejší. 
Letos jsme se proto ubytovali v 
bílinském autokempu Kyselka 
a prohlédli si například tamní 

lázně, vyjeli si do Podkrušno-
horského technického muzea 
a zamířili i k Elektrárně Ledvi-
ce, neboť nás zlákala návštěva 
infocentra s nejvýše položenou 
rozhlednou v České republice. 
Vše samozřejmě doplňují spo-
lečenské večery v autokempu,“ 
přiblížil program Pavel Křovák, 
předseda Zemského svazu 
Všeobecného evropského IFA 
klubu.
                                                                                      (red)

V Bílině se sešli majitelé veteránů vyrobených v NDR

Švédský spolek může být velkou inspirací pro ty české
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nými dřevci a přenášeny v ruce. 
Projektily byly odlity z bronzu 
a později ze železa. Z dřevce 
se později vyvinula primitivní 
pažba. Koncem 15. století byl 
doutnák nahrazen kolečkovým 
zámkem s cílem zapálit prach  
v komoře palné zbraně vykře-
sáním jiskry. Zbraně s kolečko-
vým zámkem se začaly vyrábět 
u všech puškařů v celé Evropě, 
ve Francii a Itálii pod jménem 
pistolen. Jedna z verzí vzniku 
slova pistole je podle jména 
italského města Pistoia, kde  
v době okolo 15. – 16. století za-
čalo mnoho známých výrobců 
konstruovat své zbraně. Na za-
čátku 19. století byly vynalezeny 
perkusní zápalky, které tvořil 
kalíšek s třaskavou směsí. Ten 

Jaký byl program návštěvy 
Gabi Bergstrom?

Program je vždy předem daný, 
snažím se vyměnit si zkušenos-
ti a diskutovat o rozdílu trhu s 
nemovitostmi v Čechách a USA. 
Oba trhy jsou velmi rozdílné,  
ale práce profesionálního re-
alitního makléře je ve spous-
ty věcech podobná. S Petrou  
a Milanem vždy diskutuje-
me nové možnosti a poznatky  
z trhu a inovace, které lze apliko-
vat pro oba trhy. Shodujeme se,  
že je jedno kde prodáváte  
nemovitosti, důležité je, vše dě-
lat na sto procent a především 

Od pradávna lidé používali pro 
přežití nože, sekery, oštěpy  
a také luky či kuše. Nejstarší 
dochovaný záznam o soutěži 
lukostřelců pochází z 15. stole-
tí před naším letopočtem, kdy 
faraon Amenhotep II. vyzval vo-
jáky k soutěži ve střelbě z luku. 
Rozvoj palných zbraní je spojen 
s vynálezem střelného prachu. 
Již počátkem 14. století existo-
valy ohnivé hrnce. Byla to krátká 
tlustostěnná roura na jednom 
konci uzavřená s malým otvo-
rem vyvrtaným v pravém úhlu 
do komory, kterým bylo možno 
prostrčit do ruda rozžhavený 
drát a zapálit střelný prach s ka-
meny uvnitř. Větší zbraně byly 
umístěny na dřevěných lafetách 
a menší byly opatřeny zkráce-

Gábi Bergstrom už déle než 
dvacet let žije v USA, je svě-
tově uznávanou profesionální 
realitní makléřkou RE/MAX ve 
státě Colorado. Každým rokem 
je oceňována mezinárodními 
prestižními cenami za svou práci 
a patří mezi TOP makléře v celo-
světové realitní síti RE/MAX. Je 
členkou prestižních mezinárod-
ních realitních klubů, například 
Diamond’s Club Award. Tohoto 
ocenění dosáhlo v USA jen jed-
no procento aktivních realitních 
makléřů RE/MAX. Společně s 
Milanem a Petrou Vršeckých 
je také členkou síně slávy RE/
MAX Hall of Fame. Prodává ne-
movitosti světovým celebritám, 
jako je například filmový režisér 
Steven Spielberg. Bílinu vel-
mi ráda navštěvuje, nejen kvůli 
vzpomínkám, ale protože zde 
má přátelé, a to právě Milana a 
Petru Vršeckých, majitelé rea-
litní kanceláře RE/MAX v Tep-
licích, Bílině, Duchově a nové 
také v Krupce. 

se umístil na komínek, nazývaný 
piston, který byl spojen zátrav-
kou s prostorem prachové nápl-
ně v hlavni – s nábojovou komo-
rou. Úderem bicího kohoutu na 
zápalku došlo k explozi třaskavé 
směsi a přes zátravku se vznítil 
prach v nábojové komoře hlav-
ně.
V rámci našeho klubu působí 
také střelci z perkusních zbraní. 
Jedná se o repliky historických 
zbraní. Naši střelci dosahují  
v této oblasti výrazných spor-
tovních úspěchů i v rámci Mis-
trovství ČR. V roce 2010 se stal 
mistrem republiky ve střelbě z 
perkusní pistole civilní pan Vác-
lav Šimek, v roce 2012 pan Jiří 
Filipovský st. V roce 2019 zís-
kalo družstvo ve složení Karel 

rozumět lidem a snažit se v 
první řadě pomoci. Toto máme  
s Milanem s Petrou společné.

Co vás v Bílině zaujalo?

Bílinu miluji a je vidět, že od 
poslední mé návštěvy se 
město zajímavě opravilo a je 
zdespousty nových domů… je 
co prodávat.  To je dobrá zprá-
va pro Milana a Petru a jejichre-
alitní kanceláře. Máte tu krásný 
Pohádkový les nebo Kyselka, ta 
se mi moc také líbila. Náměs-
tí je moc hezké, jen je tu málo 
restaurací a kaváren. Máte tu 
malé silnice, v USA je všechno 

Paichl, Václav Šimek a Stanislav 
Veleba titul v disciplíně perkus-
ní revolver a Václav Šimek dru-
hé místo v disciplíně perkusní 
pistole vojenská. Úspěchů je 
samozřejmě více.
Pokud máte zájem věnovat 
se sportovní střelbě navštivte 
naší střelnici nebo odpovězte 
na naší soutěžní otázku: Jak se 
jmenuje italské město, podle 
kterého vznikl název pistole?
Odpověď odešlete na email 
soutez.ssk@seznam.cz a uveďte 
svoje jméno a telefonní kontakt. 
Pokud vyhrajete, budeme vás 
kontaktovat a domluvíme kon-
krétní údaje. Podle domluvy si 
můžete vystřelit 30 ran z malo-
rážky nebo 20 ran z velkorážky.

(red)

tak nějak veliké, a proto jsou 
města, jako je Bílina a Teplice 
pro mě romantická s náde-
chem domova. Byla jsem une-
šená z výhledu z Bořně. Mám 
to tady moc ráda a ráda se sem 
vracím.

V ČR vlivem války na Ukrajině 
a ekonomické krize trh stagnu-
je, pociťují tento dopad nějak  
i v USA? Jak?

Válka je špatně a je jedno kde 
je! Bohužel kvůli této situaci 
má USA nejhorší inflaci za po-
sledních 40 let. V květnu byla 
Inflace 8,4 %. Obecně se banky 
drží inflaci kolem 2 % ročně. Fe-
derální rezervní systém se snaží 
zpomalit inflaci zvýšením úro-
kových sazeb u hypoték. Trh s 
bydlením je u nás velmi citlivý 
na úrokové sazby. Tedy pokud 
dojde ke zvýšení, tak trh stahuje. 
Momentálně dochází v USA ke 
zpomalení prodejů a zhodno-
cování nemovitostí.  Je předpo-
klad, že ceny domů a objemy 
hypoték se během příštích dvou 
let ochladí. Poté by mohl nastat 
opět růst. Tyto výkyvy trhu jsou 
u nás běžné. To je například od 
České republiky rozdílné. Podle 
informací od Milana a Petry v ČR 
nemovitosti rostly a nyní také 
dochází ke zpomalení trhu. Dů-
vodem byla covidová situace ve 
světě a také probíhající válečný 
konflikt na Ukrajině.

(red)

Znáte historii palných zbraní? Zapojte se do soutěže

Bílinu navštívila realitní celebrita Gabi Bergstrom
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PÁTRÁTE PO BLÍZKÉ OSOBĚ V SOUVISLOSTI 
S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ?
Je to více než 14 dní, co jste ztratili kontakt?

Můžete využít Pátrací službu ČČK. Jsme ve spojení s kolegy z 
Červeného kříže po celém světě a naším společným cílem je 
znovu spojit rodiny a blízké, které rozdělila válka nebo přírodní 
katastrofa.

Celý proces není vůbec složitý. Stačí, když nám zavoláte na lin-
ku 221 228 035 (v čase 16-18 hod) nebo nám napíšete na email 
ua.tracing@cervenykriz.eu.

My se s Vámi spojíme a vyplníme společně dotazník s údaji  
o osobě, po které pátráte.

ШУКАЄТЕ БЛИЗЬКУ ЛЮДИНУ, З ЯКОЮ ВИ 
ВТРАТИЛИ ЗВ‘ЯЗОК ЧЕРЕЗ ОЗБРОЄНИЙ 
КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ?
Вже минуло більш ніж 14 днів з моменту втрати зв‘язку?

Ви можете скористатися службою розшуку чеського 
Товариства Червоного Хреста. Ми кожен день знаходимося 
на зв‘язку з нашими колегами по цілому світі для того, щоб 
повернути Вам зв‘язок з вашими рідними, який Ви втратили 
через війну чи природні катаклізми.

Процес є простим. Вам лише потрібно звернутися до нас 
за телефоном 221 228 035 (від четвертої до шостої години 
вечора) чи написати нам на електронну пошту ua.tracing@
cervenykriz.eu

І ми з Вами обов‘язково зв‘яжимося, щоб заповнити невеличку 
анкету стосовно людини, яку ми будемо розшукувати.

Zastupitelstvo města schválilo 
kupní smlouvu na výkup po-
zemků na území města v ma-
jetku rodiny Lobkowiczů. Ve 2. 
etapě byly vytipovány pozemky 
v centru města, nad Žižkovým 
údolím, v autokempu, v parku 
na Kyselce, podél komunikace 
I/13 a na Výsluní při výjezdu na 
Braňany.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí nález Rozhodčího sou-
du při Hospodářské komoře ČR 
a Agrární komoře ČR ve sporu 
města Bílina jako žalující stra-
ny a společnosti WAMB, v. o. s., 
jako žalované strany za porušení 
plnění smlouvy neprováděním 
úhrady plateb pronajímateli dle 
uzavřené smlouvy č. 628 o ná-
jmu prostoru sloužícího pod-
nikání Hotel U Lva. Na základě 

nálezu Rozhodčího soudu je 
společnost WAMB, v. o. s., po-
vinna městu Bílina uhradit veš-
keré dlužné částky.

Zastupitelstvo města schválilo 
darovací smlouvu se Severo-
českými doly, a. s., jejímž před-
mětem je dar v celkové výši 
1.750.000 Kč, který bude využit 
například na revitalizaci zahrady 
v MŠ A. Sovy a revitalizaci prolu-
ky na Mírovém náměstí.

Zastupitelstvo města schváli-
lo účetní závěrku města Bíliny 
k 31.12.2021, kdy hospodářský 
výsledek po zdanění z hlediska 
nákladů a výnosů za rok 2021 je 
zisk ve výši cca 76 milionů Kč.

Zastupitelstvo města schválilo 
smlouvy o poskytnutí neinves-

tičních dotací:
- s církevní organizací Oblastní 
charita Most na projekt Azylový 
dům pro matky s dětmi ve výši 
10 tisíc Kč;
- se společností Arkádie, o. p. s., 
na projekt Pravidelná doprava 
osob se zdravotním postižením 
ve výši 90 tisíc Kč;
- se spolkem Pohádkový les Bí-
lina, z. s., na projekt Pohádkový 
řezbářský plenér 2022 ve výši 
150 tisíc Kč.

Zastupitelstvo města schválilo 
darovací smlouvu se společnos-
tí HOBBY MARKET, s. r. o., jejímž 
předmětem je semafor umístě-
ný na silnici č. I/13, v prostoru 
křižovatky u stavebnin Černý.

Zastupitelstvo města schváli-
lo darovací smlouvu s partner-

ským městem Novovolynsk, 
jejímž předmětem je věcný dar 
v podobě nepotřebné výpočet-
ní techniky v celkové pořizovací 
hodnotě 82.689,38 Kč.

Zastupitelstvo města stanovilo 
29 členů zastupitelstva města 
na volební období 2022–2026, v 
souladu s § 67 a § 68 zákona č. 
128/2000 o obcích, v platném 
znění.

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bíliny z 8. června 2022

VÍCE NA: www.bilina.cz
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Kavárna na náměstí byla velmi dobrá myšlenky, ale když svítí slu-
níčko, nedá se na náměstí sedět a není tam prostor pro maminky  
s dětmi. Tak snad příště a na trochu jiném místě či se slunečníkem?

Eliška Růžičková 

Markéta a Eva jsou príma děvčata. Jsme rádi, že se o nás v Klubu 
důchodců PP II dobře starají. Snaží se nám pomoci, jak mohou při 
každé situaci, dovolené - přinést kufr či otevřít dveře, podat jídlo či 
hůlku, poslat úsměv. 
Všichni jim moc děkujeme za jejich starostlivost a pomoc a přejeme 
pevné zdravíčko a ať jim stále září sluníčko.

všichni z Klubu důchodců PP II

V květnu a červnu pořádal Sportovní 
střelecký klub Bílina celkem tři závo-
dy a také Den dětí a Den otevřených 
dveří.
Den dětí byl pořádán ve spolupráci  
s Městskou policií Bílina a HZS Bílina. 
K vidění byly ukázky práce policie, 
hasičské techniky a podobně. Sou-
částí dne byly i různé zábavné soutěže 
pro děti.
Den otevřených dveří na střelnici  
v Nemocniční ulici poskytl zájem-
cům ukázky jednotlivých sportovních 
zbraní, zájemcům byly poskytnuty 
informace o možnostech střeleckého 
sportu v Bílině a návštěvníci si mohli  
i střelbu pod dozorem zkušených 
střelců vyzkoušet.                 Petr Maurer

Střelci přivítali v klubu i veřejnost

RůZNÉ 

INZERCE

VZpoMÍNka

bLahopřÁNÍ NÁZor čteNÁře

poDĚkoVÁNÍ

ssk bÍLiNa

Dne 26. července tomu bude 6 let, co nás navždy opustil pan 

Rudolf Koláček
S láskou vzpomínáme.

Dne 20. července uplynou smutné 2 roky, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědoušek, tchán, strýc, ale také skvělý kamarád

Miroslav Kolář
Stále vzpomíná manželka Jarmila s celou rodinou. 
Kdy jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Dne 20. července 2022 uplyne 10 let, co nás navždy opustil 

Pík Krofta
S láskou vzpomínají sourozenci a rodina Šámalových.

Tak jak ti v očích zářila láska a dobrota, 
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 20. července uplynulo 6 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček

Roman Matějů
S láskou vzpomínají manželka Naďa, dcery Katka a Romanka s rodinami, 
mamka Liduš, švagr Milan, 5 vnoučat a dvě pravnoučátka Matteo a Char-
lottka. 
Lásko, moc mi chybíš.

Smutný je 11. srpen. Už je to 7 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček a prapradědeček 

Josef Pech
S láskou stále vzpomíná manželka Liduška, dcera Naďa, syn Milan, vnučky 
Katka a Romanka s rodinami, pět pravnoučátek a dvě prapravnoučátka.

Kdo byl milován, není zapomenut

Dne 2. června 2022 jsme si připomněli již 20. výročí úmrtí našeho tatínka

Josefa Seidla
Stále s láskou vzpomíná rodina.

Dne 10. července 2022 uplynou 4 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 

Zdeněk Tížek
S láskou vzpomíná rodina. 

Nikolka oslavila čtrnácté narozeniny
Nikolka z Dětského domova Tuchlov oslavila krásné čtrnácté narozeniny. 
Nikča je už velká holka, tak si k narozeninám nepřála nic jiného, než nějakou 
tu kosmetiku, něco, co jí udělá ještě krásnější. To se zřejmě povedlo a dárek 
jí udělal velkou radost. Stejně tak i ovocný dort, o který se podělila s celou 
rodinkou a ještě schovala svým vychovatelům a kamarádům z vedlejších 
rodinek. Všechny děti Nikolce hezky popřály. Největší radost jí udělalo přá-
ní od bratra Tobiáše, který jí zcela spontánně sdělil: 
„Mám tě rád, ségra!“ To bylo pro Nikolku nejvíc.

Dne 8. července 2022 oslaví 90. narozeniny paní 

Slávka Vašátková
K životnímu jubileu hodně zdraví a pohody přeje rodina.

PRODÁM 
URNOVÝ POMNÍČEK V BÍLINĚ. 

LZE PŘENECHAT 
I S HROBOVÝM MÍSTEM. 

TEL.: 608 804 104



pro-aktiV Z.s.

sk bÍLiNa

oDDÍL bikrosU bMX bÍLiNa

Po delší než dvouleté odmlce, 
kdy se nemohly hrát žádné ligo-
vé zápasy, se florbalová sezóna 
2021/2022 odehrála kompletní. 
Kovidové roky celý bílinský flor-
balový tým nabíral nové hráče a 
připravovali se na novou sezónu 

Na bílinské bikrosové dráze se 
uskutečnila Velká cena města 
Bíliny a přebor Ústeckého kraje. 
Závodu se zúčastnilo celkem 
129 jezdců, kteří byli rozděle-
ni do devíti kategorií. Závod byl 

pod vedením hlavních trenérů 
Pavla Choutky, Petra Beránka  
a nově angažovaného kondiční-
ho trenéra Františka Kretschma-
na a trenéra taktické přípravy 
Filipa Bureše. 
Sezónu 2021/2022 zahájil PRO-
-AKTIV Bílina ve dvou věkových 
kategoriích, a to Ústecký přebor 
starších žáku a Ústecký pře-
bor mladších žáků 3+1. Krajské-
ho přeboru mladších žáků se 
účastnilo celkem 10 týmů včet-
ně bílinského. Vedle PRO-AKTI-
VU to byl 2x Bivoj Litvínov, FD 
Teplice, Vipers Most, 2x Florbal 
Chomutov, FBC Děčín, Roudni-
ce a ASK Lovosice. Na začátku 
této soutěže jsme věřili, že skon-
číme aspoň mezi TOP 3 týmy.  
V průběhu sezóny postupoval 

Povedený turnaj zorganizoval 
házenkářský oddíl SK Bílina  
v areálu Tyršovy zahrady v Bí-
lině. Nejmladší házenkářské 
naděje Bílinská šídla se v lítých 
bojích střetly se soupeři z Mos-
tu, Lovosic, Loun a Chomutova.  
Po skončení zápasu následova-
lo přátelské posezení v areálu  
s tradičním opékáním špekáčků 
a nikomu se ani s počínajícím 
večerem domů nechtělo. Od 
počátku května je areál v plném 
provozu. V týdnu trénují mladé 
házenkářky, plné kurty jsou při 
tréninku volejbalové školky, pra-
videlnými návštěvníky jsou mla-

pořadatelsky skvěle zajištěn a v 
bikrosové komunitě se těší velké 
oblibě. Domácí jezdci se v kvalit-
ní konkurenci neztratili a bojovali 
o přední umístění. Nejlépe se 
dařilo v kategorii B9/10 Tomáši 
Lohsemu, který vybojoval první 
místo před benáteckým závod-
níkem Čeňkem Valešem a ze 
závodu si odvezl i titul krajského 
přeborníka. 
Bohužel i bílinští jezdci, kteří měli 
dráhu natrénovanou, skončili v 
závodě na zemi. V kategorii B7/8 
skončila s poraněným kolenem 
Emilka Dvořáková, v katego-
rii B13/14 v páté jízdě ošklivě 
spadl Vojta Bečka, který zůstal 
otřesen, do finálové jízdy raději 
už nenastoupil a zůstalo pro něj 
pouze osmé místo.

(red)

Výsledky závodu:
příchozí: 2. místo Anna Lohse
kategorie B7/8: 2. místo Michael Feistner, 15. místo Teodor Sigmund
kategorie B9/10: 1. místo Tomáš Lohse
kategorie B11/12: 15. místo Adam Dvořák
kategorie B13/14: 8. místo Vojtěch Bečka, 10. místo Filip Blažek
kategorie B15+: 1. místo Matěj Chalupný
kategorie Cruiser + MTB: 8. místo Michal Minařík

Výsledky krajského přeboru:
kategorie B7/8: 2. místo Michael Feistner, 3. místo Teodor Sigmund
kategorie B9/10: 1. místo Tomáš Lohse
kategorie B11/12: 3. místo Adam Dvořák
kategorie B13/14: 3. místo Vojtěch Bečka, 4. místo Filip Blažek
kategorie B15+: 1. místo Matěj Chalupný
kategorie Cruiser + MTB: 2. místo Michal Minařík

náš tým tabulkou směrem naho-
ru. Po polovině sezóny byl PRO-
-AKTIV na 3. místě. Ke konci se-
zóny hráči kráčeli od vítězství k 
vítězství a soutěž zakončili s pře-
hledem na 1. místem v tabulce.
V kategorii starších žáků bylo 
celkem 8 týmů a to PRO-AKTIV 
BÍLINA, Bivoj Litvínov, SK Dubí, 
Roudnice, Florbal Chomutov, 
FBC Děčín a také jediný kom-
pletně dívčí tým Florbal Chomu-
tov girls. V této kategorii nebylo 
očekávání tak vysoké, protože 
se zde hrálo poprvé systémem 
5+1. Během sezóny sváděli hrá-
či nejtěžší souboje s týmy z Lit-
vínova, Roudnice a Dubí. I přes 
pár porážek si hráči po polovině 
sezóny drželi krásné 3. místo. 
Závěr sezóny byl neskutečně 

dí hokejisté, florbalisté, zahrát  
si chodí hokejbalisté, volejba-
listé a trénují i naši nohejbalisté.  
O červnových víkendech probí-
haly tradiční turnaje – velký ho-
kejbalový turnaj, velký nohejba-
lový turnaj s mezinárodní účastí, 
Den volejbalu a další hokejbalo-
vý turnaj s charitativním zaměře-
ním. O prázdninách plánují Bílin-
ská šídla soustředění a všichni se 
již těšíme na zářijová setkávání v 
krásném areálu v centru města, 
které odstartuje 3. září další roč-
ník obnovené Bílinské volejbalo-
vé ligy.

Bohumír Mráz

dramatický. Ve vedení se stří-
dal bílinský PRO-AKTIV s Bivoji  
z Litvínova. V závěrečném kole 
se tyto týmy utkaly mezi sebou 
a po jednoznačné výhře zved-
li hráči Bíliny nad hlavu pohár 
pro vítěze celé florbalové ligy. 
Pro celý florbalový PRO-AK-
TIV skončila tato sezóna velmi 
úspěšně ziskem dvou prvních 
míst a umístění třech našich 
hráčů v TOP 10 tabulky kanad-
ského bodování. Děkujeme 
všem fanouškům a partnerům  
za podporu a těšíme se na sezó-
nu 2022/2023.

Pavel Choutka

Bílinští florbalisté ovládli letošní sezónu

Tyršova zahrada byla plná sportu

Velkou cenu a krajský přebor jezdci zvládli
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kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

od 21. července 
CHRÁNĚNKA 
Prodejní výstava výrobků tep-
lické chráněné dílny Chráněnka. 
Vernisáž bude ve středu 20. čer-
vence od 17 hodin.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

čtvrtek 14. července, 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE NEJEN 
PRO SENIORY 
K tanci a poslechu zahraje To-
máš Laně.

čtvrtek 28. července, 10 hodin
KAVÁRNA NA ULICI
Zastavení na kávu za doprovodu 
hudby. 

LESNÍ KAVÁRNA KAFÁČ

neděle 17. července, 15 hodin
NEDĚLNÍ KAFÁČ
Hudební multižánrový minifes-
tival. Vystoupí Marley Wildlhing, 
Žofie Kabelková, Náhodný vý-
běr. 

neděle 31. července, 15 hodin
NEDĚLNÍ KAFÁČ
Hudební multižánrový minifes-
tival. Vystoupí Šouflšou, Pavel 
Houfek, MarZ. 

POHÁDKOVÝ LES BÍLINA

sobota 30. července, 10 hodin
POHÁDKOVÝ ŘEZBÁŘSKÝ 
PLENÉR 2022
Festival pohádek, soutěží, zážit-
ků a řezbářských mistrů v Po-
hádkovém lese v Bílině. 

ALTÁNEK – LÁZEŇSKÝ 
PARK KYSELKA

sobota 30. července, 10 hodin
ČESKO JDE SPOLU NA PIKNIK
Pojďme spolu na piknik v jeden 
den po celé České republice a 
oslave tak Mezinárodní den přá-
telství!
 
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

pátek 15. července, 16 hodin
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ 
KOZY
Hudební minifestival. Vystou-
pí skupiny: Už jsme doma, SPS, 
Nanday, Škwor.

pátek 22. července, 19 hodin
CÍTÍM BÍLINU
koncert Tomáše Kluse

pátek 19. srpna, 16 hodin
REVIVAL FEST
Vystoupí: Absolute Bon Jovi 
revival, Wanastowi vjecy revi-
val, Green Day revival Prague, 

Špejbl´s Helprs AC/DC revival 
band.
 
LETNÍ KINO KYSELKA

čtvrtek 28. července, 22 hodin
HÁDKOVI
Komedie režiséra Vojtěcha Mo-
ravce o rodině, která se pořád 
hádá. Ať dělají Hádkovi, co mo-
hou, nikdy se na ničem neshod-
nou a každý z nich si nakonec 
myslí to svoje. Ve vzduchu teď 
navíc visí rozepře o dědictví po 
dědovi a o jeho posledním přání 
vyjet se všemi k moři.

pátek 29. července, 22 hodin
VELKÁ PREMIÉRA
V komedii plné nečekaných si-
tuací, která vznikala pod pra-
covním názvem Šnajdr, uvidíte 
v hlavních rolích Pavla Šimčíka a 
Ivu Janžurovou. Dále Kláru Me-
líškovou, Ivu Pazderkovou, Je-
novéfu Bokovou, Jakuba Žáčka 
i Miroslava Krobota. Na scénáři 
svého třetího celovečerního fil-
mu spolupracoval Krobot opět 
v tandemu s Lubomírem Smé-
kalem. Pro herce Šnajdra (Pavel 
Šimčík) je život jedna velká hra. 
Málokdo pozná, kdy věci myslí 
vážně. Jeho žena Markéta (Klára 
Melíšková) je už na něj alergická 
a manželskou krizi se snaží řešit 
u psychologa (Jakub Žáček). 

Šnajdr raději mizí do Olomouce, 
kde se chytá své první režijní pří-
ležitosti, ve které chce zazářit se 
svou babičkou.

sobota 30. července, 22 hodin
ČERNÝ TELEFON
Třináctiletý kluk uvězněný sa-
distickým vrahem ve zvukotěs-
ném sklepě. Na jeho stěně visí 
odpojený černý telefon. Ten 
však jednoho dne zazvoní. Ve 
sluchátku se ozývají předcho-
zí vrahovy oběti, které nechtějí, 
aby chlapec skončil stejně. Reži-
sér filmů Sinister a Doktor Stran-
ge Scott Derrickson servíruje 
další děsivou lahůdku hororové-
ho studia Blumhouse.

INFORMAČNÍ CENTRUM 

neděle 17. července, 
11 a 14 hodin
NÁVRAT DO POČÁTKU 
20. STOLETÍ
zážitkový výstup na městskou 
věž

GALERIE POD VĚŽÍ

do 28. srpna
MALÍŘSKÝ PLENÉR
výstava obrazů z letošního roč-
níku malířského plenéru


