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Hlasujte pro nejlepší návrhy
v participativním 
rozpočtu   str. 3 str. 12-13



JUSUF

Jusufovi je 10 let, pochází původně z jiného 
útulku. Byl zvyklý na život na dvoře, ale maji-
teli často utíkal až skončil u nás v útulku. Ju-
suf je na svůj věk ve výborné kondici, může 
mít klidně ještě dalších 8 až 9 let života před 
sebou. Má rád lidi, je to skvělý pohodář ma-
lého vzrůstu, váží necelých 10 kg. Je přá-
telský, vítací, byl zvyklý i na děti. Vychází s 
jinými pejsky. Určitě by uvítal bydlení v teple, 
zvláště v zimě, přeci jen mládnout nebude.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Základní škola Za Chlumem 
slaví padesátku
Stavba chlumské základky byla 
dokončena v létě roku 1972 a 1. 
září 1972 zasedli do lavic první 
žáci.

Třetí ročník Dne energie zaplní 
náměstí
Již potřetí bude z Mírového 
náměstí tryskat energie. V rámci 
akce Den s energií je i letos 
připravený zábavný program pro 
děti i dospělé.

Historie střeleckých spolků na 
Teplicku
Následující článek vznikl podle 
údajů uvedených v knize Jan 
Kilián, Pavlína Boušková:  
Ve znamení Viléma Tella, 
Střelecké spolky na Teplicku 
a jejich terče, kterou vydalo 
Regionální muzeum v Teplicích  
v roce 2011.

Řezbáři opět tvořili sochy  
v plenéru Pohádkového lesa
Již podruhé se rozezněl 
v Pohádkovém lese zvuk 
motorových pil. Nepřijeli tam 
kácet les dřevorubci, jak by se 
mohlo z první věty zdát.

Bečka přivezl z Olympiády dětí  
a mládeže zlato
V Olomouckém kraji se 
uskutečnily Hry X. letnío lympiády 
dětí a mládeže. Této akce se 
účastnilo přes 3500 sportovců ve 
20 sportech.

Bronz z mistrovství světa ve 
stolním fotbalu je v Bílině
Reprezentace České republiky 
ve stolním fotbalu na Mistrovství 
světa ve Francii bojovala v 
několika kategoriích.
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Vážení čtenáři,

zářijové číslo Bílinské-
ho zpravodaje je opět 
po čtyřech letech do-
plněno o Volební spe-
ciál. Najdete v něm 
přehled kandidujících 
stran a hnutí, které usi-
lují o místo v zastupi-
telstvu města. Speciál 
obsahuje také mapku 

volebních místností a návod, jak volit. Volby 
se konají 23. a 24. září, přijďte k nim.
Začátkem září se konaly Bílinské slavnosti 
- Den horníků. Přinášíme ohlédnutí za tou-
to událostí, nezapomeňte se však podívat 
i na webové stránky města, facebook nebo 
Youtube kanál, kde je video. Možná se v něm 
uvidíte. 
Město nyní každý týden vydává i jiná videa, a 
to o své historii, současnosti i zajímavostech. 
Projekt nese název Bílina v obrazech a každý 
díl je zaměřený na jinou oblast. Je to velmi za-
jímavý počin, podívejte se. 
Dvoustrana zářijového vydání představuje 
čtyři návrhy na zlepšení veřejného života ve 
městě v rámci participativního rozpočtu Tvo-
říme Bílinu. O těch, které budou realizované, 
můžete hlasovat. 
Ještě si dovolím pozvat vás do divadla, kina, 
na Mírové náměstí, do výstavní síně i do gale-
rie. Tam všude je pro vás připravený bohatý 
program. 

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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S vyklizením hotelu U Lva musí 
pomoci soud
S posledním červencovým dnem 
skončila nájemní smlouva hotelu 
U Lva mezi městem a společností 
WAMB. Začátkem srpna se město 
pokusilo převzít hotel, to se však 
nepodařilo.

Bílina v obrazech: poznejte město 
v zajímavých videích
O městě Bílině vzniklo desetidílné 
video, které představuje jeho 
historii, turistické cíle i plány do 
budoucna.

Hlídky pomohly seniorům vstát i 
rozsvítit
Třikrát za sebou v krátkém období 
pomáhali bílinští strážníci seniorům.

Senioři se učili poskytnout první 
pomoc
V srpnu se konala v Domě s 
pečovatelskou službou přednáška 
pro seniory na téma První pomoc 
při zástavě srdeční činnosti a 
krvácení.

Týden knihoven chystá zajímavé 
akce pro veřejnost
První říjnový týden bude tradičně 
patří knihovnám. Do celostátní akce 
Týden knihoven se opět zapojuje  
i bílinská knihovna.

Milovníci tance se mohou 
zdokonalit ve třech kurzech
Září je pro Kulturní centrum Bílina 
ve znamení tanečních. Otevírá hned 
tři kurzy.

O hlasy lidí se ucházejí čtyři 
návrhy
Do hlasování letošního ročníku 
participativního rozpočtu Tvoříme 
Bílinu postoupily čtyři návrhy. 
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iNforMačNÍ ceNtrUM bÍLiNa

oDbor NeMoVitostÍ a iNVestic

hoteL U LVa

metodou Mystery shopping, to 
znamená, že kontrolor se vy-
dával za běžného zákazníka 
s běžnými požadavky. Velmi 
kladně bylo hodnoceno napří-
klad klidné prostředí infocentra, 
ochota a znalosti pracovníka, 
čisté a upravené prostory, krát-

lupracoval a odmítl nemovitost 
vyklidit. Byla tedy podána žalo-
ba o vyklizení objektu.    
Společnost WAMB dostala vý-
pověď z nájmu z důvodu dlou-
hodobého nehrazení nájmu a 
vyúčtování služeb. K 31. květnu 

ní předměty. Obyvatelé města 
využívají především nabízené 
možnosti tisku a kopírování, dále 
prodeje lísků na různé akce. 
Součástí infocentra je také Ga-
lerie Pod Věží, kde jsou vysta-
vována díla především místních  
a regionálních umělců.               (pn)

Zástupce společnosti se k celé 
situaci pro Bílinský zpravodaj 
nevyjádřil, na facebookový pro-
fil Bíliny však uvedl nesouhlasné 
stanovisko k rozhodnutí soudu  
i k postupu města. 

(pn)

Výborným výkonem bylo zhod-
noceno Informační centrum Bí-
lina agenturou CzechTourism a 
Asociací turistických informač-
ních center ČR. Vysloužilo si 
necelých 93 procent ze sta a 39 
bodů z celkových 42. 
Hodnocení kvality proběhlo 

Dva podchody vedoucí do are-
álu lázeňského parku Kyselka 
jsou nově vymalované. Kamil 
Vacek, který se věnuje umělec-
kému graffiti, tam ztvárnil živoči-
chy a rostliny, které pak mohou 
při procházce lidé v parku nebo 
jeho okolí vidět. Proměnily se 
podchody pod silnicí 1/13 a pod 
železniční tratí u fotbalového 
stadionu. 
Kromě samotného nástřiku graf-
fiti nechalo město oba podcho-
dy vyčistit, zajistilo podkladový 
nátěr a drobné opravné práce 
na zdech, v podchodu pod hlav-
ní silnicí navíc vyměnilo rozbitá 
svítidla. 
Práce vyšly celkem na více než 
tři sta tisíc korun. 
Aby oba podchody zůstaly oz-
dobou vstupů do parku, je za-
potřebí spolupráce s obyvateli 
města. Pokud by viděli nějaké 
vandaly obrazy ničit, mají se ih-
ned obrátit na linku 156. 

(pn)

S posledním červencovým 
dnem skončila nájemní smlouva 
hotelu U Lva mezi městem Bí-
linou a společností WAMB. Za-
čátkem srpna se město pokusilo 
převzít hotel, to se však nepoda-
řilo. Nájemce s městem nespo-

Volby do zastupitelstva 2022
V pátek 23. a v sobotu 24. září se budou konat volby do zastupitelstva města. Volební místnosti se v pátek otevřou ve 14 hodin a uza-
vřou ve 22 hodin, v sobotu mohou lidé přijít volit od 8 do 14 hodin. 
V Bílině kandiduje osm stran a hnutí. Volič může zakřížkovat celou stranu, pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých 
osobních preferencí nebo obojí zkombinovat. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva, v Bílině tedy 29. 
Volebních okrsků je v Bílině 15. Volič si s sebou k volbám musí přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise volič 
obdrží obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle svých preferencí a vloží do úřední obálky. Násled-
ně ho hodí před komisí do zapečetěné urny. Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává.
Podrobné informace s přehledem volebních stran jsou k dispozici ve Volebním speciálu, který je součástí tohoto vydání Bílinského 
zpravodaje. 

(pn)

ká čekací doba na obsloužení či 
dobrá orientace pracovníka ve 
své práci. Centrum poskytuje 
informace návštěvníkům měs-
ta týkající se výletů, ubytování, 
stravování a kulturního i spole-
čenského vyžití, nabízí k prodeji 
různé upomínkové a propagač-

tohoto roku evidovalo město 
dluh ve výši téměř 1,6 milionu 
korun. Tato částka zahrnovala 
jak vlastní nájemné, tak i zálohy 
na služby. Nájemce však nepla-
til ani v dalších měsících. Město 
Bílina dlužnou částku vymáhá.

Infocentrum pracuje výborně, zhodnotil průzkum

Výr, žába či kachny nově vítají návštěvníky Kyselky

S vyklizením hotelu U Lva musí pomoci soud



4 9 /  XXXII  /  16 .  září   2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

KRIMI
Mp bÍLiNa

Mp bÍLiNa

poLicie čr

poLicie čr

Třikrát za sebou v krátkém období 
pomáhali bílinští strážníci senio-
rům. 
V prvním případě se jednalo o 
nahlášenou nouzovou situaci v 
jednom z domů s pečovatelskou 
službou. Oznamovatelé žádali o 
pomoc při zvednutí seniorky, kte-
rá upadla na podlahu, sama se 
nedokázala zvednout a sousedé 
bohužel také neměli dostatek sil. 

Pouze několik minut stačilo 
hlídce strážníků k zadržení pa-
chatelů, kteří zneužili mírnou in-
dispozici muže a za užití násilí jej 
okradli. Poškozený se sice sta-
tečně bránil, avšak proti přesile 
dvou pachatelů neměl mnoho 
šancí. V okamžiku, kdy se násil-

ní prostoru kamerovým systé-
mem, vyslána také hlídka stráž-
níků. Další události pak nabraly 
velice rychlý spád. Jeden z pa-
chatelů byl strážníky zadržen 
jen několik desítek metrů od 
místa činu, druhý o několik mi-
nut později, nedaleko vlakového 

Dealer pervitinu převzal obvinění ve věznici
Z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy bylo 
sděleno obvinění šestadvacetiletému muži z Bíliny. Ten minimálně v období od listopadu roku 
2021 do ledna 2022 v Bílině na různých náhodných anebo na předem telefonicky dohodnutých 
místech prodával drogu pervitin dvěma závislým mužům. Zaznamenáno je nejméně 15 případů 
tohoto „obchodu“.  Za gram pervitinu si dealer účtoval od 500 do 1000 korun.  V jednom případě 
daroval dle výpovědi svědků dávku drogy ze známosti. Obvinění bylo muži předáno ve věznici, 
kde si odpykává trest za obdobnou trestnou činnost. Nyní se mu v případě odsouzení může pobyt 
za mřížemi ještě prodloužit.

Z balkonu házel věci, potom chodil po ulici nahý
Z přečinu výtržnictví bylo sděleno podezření sedmašedesátiletému muži z Bíliny. Ten několik mě-
síců tropil výtržnosti v okolí svého bydliště. Nejprve házel různé předměty z balkonu svého bytu, 
jako například pětilitrovou aviváž, prázdné skleněné láhve, pantofle a další věci, co mu přišly pod 
ruku. Zaneřádil tak nejen přilehlou zahradu, ale i veřejnou ulici. Dále v denní i noční době zvonil 
sousedům na zvonky a házel jim do poštovní schránky oharky od cigaret, ovoce či pecky. Své vý-
tržnosti zakončil tak, že chodil nahý po ulici na veřejně přístupných místech. V případě, že ho soud 
za skutky odsoudí, hrozí mu až dvouletý pobyt za mřížemi. 

(red)

Dalšími dvěma případy podvod-
ného jednání přes internet se za-
bývají tepličtí policisté. V prvním 
případě přišla o 35 tisíc korun 
čtyřiatřicetiletá žena. Ta prodá-
vala oblečení na portále Vinted, 
kdy se jí ozval kupující, kterému 
zaslala svou mailovou adresu. Na 
tuto jí byl odeslán e-mail s faleš-
nou maskou Vinted s odkazem na 
platbu, kdy po rozkliknutí odkazu 
měla vyplnit přihlašovací údaje 
ke svému účtu a platební kartě. Z 

Hlídky k podobným oznámením 
vyjíždějí na pomoc vícekrát do 
roka. V tomto případě si seniorka 
naštěstí pádem nepřivodila žádné 
život ohrožující zranění. Strážníci 
ženu zvedli, posadili a pro jistotu 
na místě předali do péče přivola-
ných zdravotníků.
Druhý případ se odehrával v po-
dobném duchu, pouze s tím roz-
dílem, že před příjezdem hlídky se 

níci vydali na útěk i s uloupenou 
osobní taškou, jejímž obsahem 
byly osobní doklady, peníze a 
mobilní telefon, přispěchal muži 
na pomoc okolo jedoucí moto-
rista. 
Prakticky v ten samý okamžik 
byla na místo, díky monitorová-

nádraží. Oba pachatelé skonči-
li na místním oddělení Policie 
ČR pro důvodné podezření ze 
spáchání zločinu loupeže, který 
trestní zákoník trestá odnětím 
svobody až na deset let. 

(red)

tohoto účtu pak neznámý pacha-
tel odčerpal pomocí údajů částku 
přes 35 tisíc korun.
Ve druhém případě byl sedma-
šedesátiletý muž kontaktován z 
podvodných telefonních čísel ne-
známou osobou, která se před-
stavila jako Kováč ze společnosti 
Anydesk s tím, že obchodují s 
kryptoměnou. Sdělil podvedené-
mu, že má u nich uloženo 8 800 
amerických dolarů a jestli je chce 
vybrat, musí si nainstalovat do 

k seniorce, která volala o pomoc, 
dostal přes balkon soused. I tento-
krát skončila žena v péči zdravot-
níků, jelikož na podlaze bytu čeka-
la na pomoc od předchozího dne. 
Poslední výjezd byl o poznání 
úsměvnější, i když pro oznamo-
vatelku to  žádná velká legrace 
nebyla. Blížila se jedna hodina 
po půlnoci, když se ve sluchát-
ku telefonu operačního střediska 

svého počítače program se vzdá-
leným přístupem. Poté ho pod-
vodník přesvědčil, aby se přihlásil 
do internetového bankovnictví. 
Následně bez vědomí okradené-
ho uzavřel u jeho bankovního účtu 
půjčku ve výši 380 tisíc korun. Z 
těchto peněz pak převedl nezná-
mý pachatel ve třech případech 
celkem  90 tisíc korun na různé 
účty.  Banka poté poškozeného 
muže vyrozuměla o podezřelých 
platbách a vyšlo najevo, že se jed-

ozvala seniorka se žádostí o po-
moc. Volající uvedla, že jí nesvítí 
světlo a ona má strach. Možná jí 
prý vypadli jističe, ale sama je ne-
umí nahodit. Pro většinu lidí by se 
možná jednalo o malichernost, ale 
pro volající seniorku to byl velký 
problém. Strážníci přijeli na místo 
a během okamžiku situaci vyřešili. 

(red)

ná o podvod. Účet byl hned zablo-
kován a k odčerpání dalších peněz 
již nedošlo.
Policisté důrazně varují před za-
dáváním přístupových hesel do 
svého bankovnictví na různých za-
slaných odkazech. Při prodeji věcí 
stačí kupujícímu číslo účtu, žádné 
jiné údaje neposkytujte. Taktéž 
se nenechte vmanipulovat do in-
stalace programů se vzdáleným 
přístupem. Vždy se jedná o záměr 
podvodníka.                                  (red)

Hlídky pomohly seniorům vstát i rozsvítit 

Dvojici lupičů strážníci ihned dopadli 

Podvodníci opět připravili dva důvěřivce o desetitisíce
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iNforMačNÍ ceNtrUM bÍLiNa

oDbor škoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ

O městě Bílině vzniklo desetidílné video, kte-
ré představuje jeho historii, turistické cíle i plá-
ny do budoucna. V prvním díle se lidé mohou 
seznámit s bohatou a zajímavou historií Bíliny. 
Druhý díl ukazuje oblíbený areál Kyselka a za 
ní následuje Pohádkový les, který v současné 
době vede v celkové návštěvnosti a zájmu tu-
ristů.

Do lavic bílinských základních škol 
letos usedlo 170 prvňáčků. Dvaa-
šedesát přivítali na Základní škole 
Za Chlumem, čtyřiapadesát bylo 
zapsáno do prvních tříd Základ-
ní školy Aléská a o dva méně do 
Základní školy Lidická. Přivítali je 
tam usměvaví učitelé, připravené 

Čtvrtý díl se zabývá otázkou cykloturistiky ve 
městě a dalšími možnostmi výstavby cyklotras 
v nejbližším okolí Bíliny. V návaznosti na cyklis-
tické trasy se v pátém díle diváci dozví o mož-
nostech vyžití na Radovesické výsypce, která 
se také v poslední době stává dalším cílem 
nejen turistů. Zrekultivované území je možné 
projet na kole nebo si ho projít pěšky. Novinkou 

byly i drobné dárečky od města 
s různými školními potřebami. 
Mnoho štěstí a také plno nových 
kamarádů jim přišly popřát i sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová a místostarostka 
Marcela Dvořáková. 

(pn)

je naučná stezka, kterou vytvořila Bílinská pří-
rodovědná společnost.
Sport a kultura se objeví v šestém a sedmém 
díle. Osmý díl představí školství v Bílině včet-
ně Základní umělecké školy Gustava Waltera 
a Domu dětí a mládeže. V předposledním díle 
si lidé připomenou bílinskou dominantu Bořeň 
a znovu si oživí faunu a flóru této chráněné kra-
jinné oblasti. 
Cílem zpracování jednotlivých dílů o Bílině bylo 
představit město, jako dobré místo k životu. 
Ukázat, že přes všechny problémy, které musí 
řešit, má nejen svou minulost, přítomnost, ale 
hlavně budoucnost. Právě o tom je poslední díl 
z celé série, kde se můžete podívat na budoucí 
vize města Bíliny.
Krátká turistická a informační videa byla nato-
čena v roce 2022, pro město Bílina je zpraco-
vala společnost Fast Agency, komentář k nim 
namluvil herec, hudebník a přední český dabér 
Jan Maxián.
Videa jsou ke shlédnutí na webových strán-
kách města, facebookovém profilu města a 
jeho organizací nebo na kanále Youtube města 
Bíliny. Každý týden bude až do poloviny října 
zveřejňován jeden díl.

 (hub)

Bílina v obrazech: poznejte město v zajímavých videích

Prvňáčky čekalo krásné 
přivítání ve školách

HNsP bude pořádat Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se v Hornické nemocnici s poliklinikou 
bude konat 5. října 2022. Organizace ho pořádá v rámci Asocia-
ce poskytovatelů sociálních služeb, v letošním roce se rozhod-
la akci uspořádat také na stanicích lůžek následné rehabilitační 
péče A, B, C. 
Návštěvníci se budou moci podívat se na zrekonstruované pro-
story jednotlivých stanic, seznámit se s běžným provozem, ale 
také s volnočasovými aktivitami, které pro pacienty a klienty 
personál připravuje. Dále si lidé budou moci projít zahradu, podí-
vat se na výběh oveček, cvičební koutek či bylinkovou zahradu. 
Stanici sociálních lůžek je možné navštívit od 9.30 do 17 hodin, 
stanice následné rehabilitační péče A, B, C od 13 do 17 hodin. 

(red)

Městský úřad Bílina oznamuje 
projednání návrhu
Zprávy o uplatňování územního plánu Bílina
od 1. září 2022 do 4. října 2022

Kompletní text je dále přístupný na úřední desce Městského 
úřadu Bílina, v elektronické podobě na webových stránkách 
www.bilina.cz v sekci Městský úřad - územní plánování, v tištěné 
podobě je k nahlédnutí na odboru dopravy, životního prostředí  
a stavebního úřadu, ve 3. patře úřadu.

Od 17. září do 4. října 2022 může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky k návrhu zprávy.

Písemné připomínky zasílejte do 4. října 2022 na adresu pořizo-
vatele: Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí 
a stavebního úřadu, úřad územního plánování, Břežánská 50/4, 
418 31 Bílina.
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Ergoterapeutky udržují a zlepšují fyzickou zdatnost 
pacientů, zavedly kondiční cvičení

Senioři se učili 
poskytnout první pomoc

Hornická nemocnice s poliklini-
kou zavedla pro pacienty pravi-
delná kondiční cvičení sloužící 
k udržení či zlepšení fyzické 
zdatnosti. Jde o soubor cviků 
zaměřených na procvičení jed-
notlivých svalových a kloubních 
segmentů. Účel spočívá v roz-
pohybování člověka, čímž se 
napomáhá ke snížení závislosti 
na druhé osobě, podporuje se 
prevence před úrazy a pády. 
Zařadili také skupinová cvičení, 

V srpnu se konala v Domě s 
pečovatelskou službou před-
náška pro seniory na téma První 
pomoc při zástavě srdeční čin-
nosti a krvácení. Přednášky se 
zúčastnilo dvacet seniorů. Po 
teoretické části si mohli senioři 
techniku první pomoci vyzkou-
šet na cvičné figuríně. Setkání 
se seniory bylo milé a inspirující. 

Po přednáškách vždy proběh-
la diskuze, kde přítomní senioři  
i seniorky měli mnoho zdravot-
ních otázek.
Společně se těšíme na další 
přednášky, jejichž témata si se-
nioři mohou vybrat sami.

Naděžda Maurerová

která nejen doplňují individuál-
ní terapie, ale i stimulují sociální 
interakce.
Vše probíhá pod odborným 
vedením ergoterapeutek s ná-
zornými ukázkami a případ-
nou pomocí. Každý cvičí podle 
svých vlastních individuálních 
možností. Cvičení se těší velké 
oblibě.

Ergoterapeutky 
Bc. P. Kořánová a Bc. D. Želivská

Očkování čtvrtou dávkou
Hornická nemocnice s poliklinikou nadále zajišťuje očkování 
proti covid-19, a to první, druhou, třetí i čtvrtou dávkou bez 
nutnosti registrace. Očkování vakcínou Pfizer probíhá vždy ve 
středu od 15.30 do 18 hodin v prvním patře hlavní budovy 
nemocnice. 

Milostivé léto podruhé 
pomůže s dluhy
Druhé Milostivé léto trvá do 30. listopadu 2022.

Dlužník zaplatí dlužnou částku a 1815 korun exekutorovi, od-
puštěné mu budou penále, úroky a další poplatky. 
Milostivé léto se týká všech exekucí, které začaly před 28. říj-
nem 2021.
Jedná se o exekuce na dluhy u samospráv, úřadů, státních 
fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdra-
votních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. 

Více informací na webu relivo.cz nebo na telefonním čísle 
800 321 123 ve všední dny od 7 až 15.30 hodin.
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Bílinské slavnosti uctily práci horníků
Letošní Bílinské slavnosti již tra-
dičně nabídly bohatý program 
pro všechny věkové kategorie. 
Začaly mší v kostele sv. Petra a 

Pavla a průvodem z náměstí na 
Kyselku. Hlavní scénu pak zapl-
nili hudebníci, vystoupily skupi-
ny ATMO Music, O5 a Radeček, 

Michal Hrůza, Monkey Business 
a zazpívala i Bára Poláková. 
Scéna u Kádi patřila opět de-
chové hudbě a scéna na Kafáči 

regionálním muzikantům. Děti si 
užily jízd na kolotočích, vyrábět 
mohly díky Domu dětí a mláde-
že na Minigolfu.                        (pn)

Foto: Pavel Hospodář, Pavlína Nevrlá 
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GaLerie poD VĚžÍ

iNforMačNÍ ceNtrUM bÍLiNa

Týden knihoven chystá zajímavé akce pro veřejnost

Výstava pohlednic nabízí cestu kolem světa

Kalendář Bíliny na příští rok je plný barev

První říjnový týden bude tra-
dičně patří knihovnám. Do ce-
lostátní akce Týden knihoven, 
kterou každoročně vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR, se opět zapo-
juje i bílinská knihovna. V rámci 
této akce nabízíme nově se evi-
dujícím čtenářům získat roční 
registraci zdarma. Pro registraci 
je však nutné přijít s platným ob-
čanským průkazem.
Pro naše čtenáře, ale i širokou 
veřejnost jsme připravili několik 
zajímavých akcí. V pondělí 3. říj-
na od 17 hodin se uskuteční be-
seda s Lucií Kursovou, vedoucí 

Ze Smiřic přes Boguszów-Gorce 
až na konec světa se zastávkou 
v Bílině je název putovní výsta-
vy pohlednic, které návštěvníky 
zavedou na nejkrásnější a nej-
zajímavější místa planety. Se-
známí s úžasnými historickými 
poklady a díly lidských rukou a 
lidského ducha, ale také s obdi-
vuhodnými výtvory přírody. Ná-
vštěvníci se ocitnou na místech, 
která k nim budou promlouvat 
jako svědci dávných věků a vy-
právět tajemné příběhy z dávné 
minulosti, na místech pozname-
naných dějinnými událostmi, 
nezaměnitelnou atmosférou a 
životním stylem svých obyvatel. 
„Výstava je pozvánkou na ob-
zvláště zajímavá a krásná mís-
ta naší planety. Z domovských 
Smiřic se zastávkou v Bílině 

nec světa, který je zachycený na 
pohlednici z Argentiny, z nejjiž-
nějšího města planety Ushuaia,“ 
uvedl majitel výstavy Bronislav 

Lesní kavárna, Pohádkový les 
a další zajímavé stavby nebo 
zákoutí Bíliny jsou součástí ka-
lendáře na rok 2023. Na novém 
kalendáři se podíleli bílinští fo-
tografové a žáci výtvarného 
kroužku z Domu dětí a mládeže, 
který vede malíř Pavel Antonín 
Říha. „Obrázky do kalendáře 
malovali nejen současní žáci, ale 
také ti, kteří do kroužku chodili v 
minulosti,“ uvedl. 
Od ledna letošního roku navště-
vuje výtvarný kroužek napří-
klad Anna Hübnerová. Ačkoli se 
malbě věnuje poměrně krátkou 
dobu, zúčastnila se malířského 

archeologického oddělení Re-
gionálního muzea v Teplicích. 
Tématem bude vznik a vývoj 
města Bíliny ve středověku. 
Součástí přednášky bude před-
stavení nových archeologických 
výzkumů v Bílině, které  posky-
tují nové informace o počátcích 
raně středověkého osídlení 
osady pod bílinským hradištěm 
a naznačují její rozšíření do její 
mladší podoby.
Úterý 4. října bude patřit dětem. 
V knihovně přivítáme kouzel-
nického mága Štěpána Šmída, 
který je trojnásobným mistrem 
České republiky v mikromagii. 

Vystoupení se uskuteční v klu-
bovně knihovny od 16 hodin.
Ve středu 5. října v 9 hodin zahá-
jíme další semestr virtuální uni-
verzity třetího věku. V pokraču-
jícím kurzu České dějiny a jejich 
souvislosti se budeme zabývat 
udalostmi 15. až 19. století. O tý-
den později pak otevřeme další 
kurz s názvem Čínská medicína 
v naší zahrádce, kde se dozvíme 
jaké léčivé rostliny lze pěstovat i 
v našich podmínkách. Ve středu 
odpoledne se budeme věnovat 
cestování. V naší  knihovně při-
vítáme cestovatele Jiřího Kafku, 
který procestoval 35 zemí světa, 

a který vás přesvědčí, že začít 
cestovat bez cestovní kancelá-
ře je možné i po padesátce. Na 
přednášce, která se uskuteční 
od 17 hodin nám představí zají-
mavosti a krásy Chile.
Čtvrteční dopoledne bude opět 
zaměřeno na děti. Do knihovny 
na literární workshop zavítá oblí-
bená autorka dětských knih Da-
niela Krolupperová.
Všechny akce proběhnou v klu-
bovně knihovny na Mírovém ná-
městí a jsou zdarma.

Dana Svobodová

a přes partnerské město Bo-
guszóv-Gorce se její návštěvník, 
postupně přes všechny světa-
díly, přesune až na samotný ko-

Luňáček ze Smiřic. V několika 
vitrínách je instalováno přes ti-
síc kusů pohlednic ze všech 201 
států světa. Vystavované expo-
náty jsou navíc opatřeny dopro-
vodným textem, který návštěv-
níkovi podá informaci, ze které 
země daná pohlednice pochází 
a co je na ní znázorněno.
Sbírku mohou rozšířit i sami ná-
vštěvníci, když do informačního 
centra přinesou zajímavou po-
hlednici. 
Výstava potrvá do 30. září 2022 
v galerii Pod Věží. Otevřeno je 
v otevírací době informačního 
centra od pondělí do pátku od 
7.30 do 17 hodin. V sobotu od 9 
do 14 hodin. Vstupné je zdarma. 

(red)

plenéru a s jejími kresbami se 
můžeme také setkat v kalendáři. 
„Vyhraněný styl zatím nemám, 
spíše si ho ještě hledám.“ 
V kalendáři jsou také velmi zda-
řilé obrázky dětí školou povin-
ných. Například Nelly Kutzlero-
vé, Daniely Widtmanové nebo 
Jana Mikeše. Do kalendáře při-
spěli svými obrázky i bývalí žáci 
jako je Šárka Černá, Věra Krobo-
vá nebo Nadezhda Gellmundo-
vá. Kalendář na rok 2023 je již 
v prodeji pouze v Informačním 
centru Pod Věží a na Kyselce za 
55 korun. 

(red, hub)
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kNižNÍ tipy

Začíná Virtuální univerzita třetího věku

Milovníci tance se mohou zdokonalit ve třech kurzech

Městská knihovna Bílina ve spo-
lupráci s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze zahájí v říjnu 
další semestr virtuální univerzi-
ty třetího věku. V tomto zimním 
semestru budou otevřeny dva 
kurzy. Budeme pokračovat ve 
studiu Českých dějin a jejich 

Září je pro Kulturní centrum Bíli-
na ve znamení tanečních. Oteví-
rá hned tři kurzy.
V pátek 16. září od 18 a 19 hodin 
startují Latinské tance pro ženy. 
Oproti předchozím kurzům je 
změnu lektora. Tentokrát dámy 
povede mladý tanečník Petr 

Železná rukavice - František Niedl
Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov, který do-
stal od markraběte Karla se služby, jenž mu prokázal 
při tažení v Itálii. Avšak ne všichni jsou z takového stavu 
nadšeni. Co je asi může k tomu bezvýznamnému zboží 
přitahovat? A proč musí kvůli tomu umírat lidé? Jsou to 

ložiska železné rudy, nacházející se na pozemcích náležejících k 
Jenčovu. 

Téměř nesmrtelná láska  - Andrea Sedláčková
Práce na filmu o Milanu Kunderovi zavede Martinu na 
místa spojená se spisovatelovým životem i s jeho ro-
mány, do Prahy, Vídně, Paříže. V Martininých přípravách 
i fiktivních scénách z připravovaného snímku se obje-
vují základní témata Kunderových románů: láska, sex, 
nevěra, kruté žerty osudu i život intelektuála zaplete-

ného v osidlech velkých dějin. To vše v kontrastu s bídou policej-
ního špiclování a zasahování do životů druhých. 

Veronika Žilková: dělte dvěma - Petr Macek
Populární herečka i životem ostřílená žena a matka se u 
příležitosti 60. narozenin ohlíží za svým životem a karié-
rou. „Říkám si, jaký návod na život si čtenář asi odnese, 
pokud bude čerpat z mých vzpomínek. Jak se párkrát 
rozvést? Jak zvládat malé miminko, a přitom stihnout 

být nevěrný? Jak se vypořádat s pocitem nechtěného dítěte a s 
výchovou hraničící s krutostí? 

Zmizelá Šumava: s Emilem pěšky - Emil Kintzl, 
Jan Fischer
Okouzlila vás dokumentární série Zmizelá Šumava? 
Tak nazujte výletnické boty a vydejte se po stopách 
polozapomenutých šumavských příběhů! Vašimi prů-
vodci budou režisér Jan Fischer a svérázný vypravěč 

Emil Kintzl. 

Marta si vzpomíná - Petr Hugo Šlik 
Jak se vyrovnat se ztrátou někoho blízkého? Optimis-
tické vyprávění o nelehkém tématu. Dokážou hezké 
vzpomínky zahnat smutek po někom, kdo už tu s námi 
není?

souvislostí. V druhém kurzu s 
názvem Čínská medicína v naší 
zahrádce se budeme věnovat 
čínskému léčitelství a pěstování 
některých léčivých rostlin v na-
šich podmínkách.
Výuka bude probíhat v klubovně 
knihovny na Mírovém náměstí. 

Vengrynsky. Cena kurzu je 1200 
korun, přihlášky mohou lidé po-
sílat na e-mail divadlo@kcbilina.
cz.
V pondělí 19. září od 18 hodin za-
čne kurz Taneční dorost, ten je 
určený dětem ve věku 16 až 20 
let. Kurz vedou manželé Dufko-

Ve středu 5. října od 9 hodin za-
čne cyklus přednášek věnovaný 
českým dějinám a o týden poz-
ději ve středu 12. října zahájíme 
studium čínské medicíny. Oba 
kurzy obsahují šest přednášek k 
danému tématu a cena jednoho 
kurzu je 400 korun.

vi. Cena kurzu je 1400 korun za 
osobu. Přihlášky je možné po-
dat v Informačním centru Bílina 
nebo e-mailem divadlo@kcbili-
na.cz.
V pondělí 26. září od 20 hodin 
odstartuje Taneční pro dospělé. 
Deset lekcí povedou manželé 

Pokud máte zájem o studium 
kontaktujte Lenku Tapšíkovou 
ne telefonu 417 823 224 či  e-
-mailu vu3v@knihovnabilina.cz.

Dana Svobodová
vedoucí městské knihovny

Dufkovi. Cena kurzu je 1600 ko-
run, přihlášky je možné poslat 
na e-mail divadlo@kcbilina.cz.
Všechny kurzy se konají v Kul-
turním domě Fontána.

Monika Voitová
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Známé hity velkých hvězd si užili lidé při Revivalu

Foto: Pavel Hospodář
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Z RADNICE

participatiVNÍ roZpočet

O hlasy lidí se ucházejí čtyři návrhy
Do hlasování letošního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu postoupily čtyři návrhy. V říjnu  
a listopadu jim budou moci lidé dát své hlasy, vítězné návrhy budou realizované v příštím roce.

Návrh č. 1

BOŘEŇSKÁ ZAHRADA

Předkladatel: Nadezhda Gellmundova
Charakteristika: Oprava brány a zdí bývalé zaniknuté botanic-
ké zahrady pod Bořněm
Předpokládané náklady: 350 000 Kč
Lokalita: pod Bořní, vedle chaty pod Bořní

Návrh č. 3

REVITALIZACE PARKU U DDM BÍLINA

Předkladatel: Bc. Jaroslav Vrška
Charakteristika: Revitalizace parku u DDM Bílina, zlepšení do-
stupnosti dětských prvků v okolí a zlepšení estetického vzhle-
du parku
Předpokládané náklady: 350 000 Kč
Lokalita: Park u DDM Bílina

Návrh č. 4

PSÍ LOUKA - VENČIŠTĚ

Předkladatel: Hana Drábková
Charakteristika: Oplocený prostor pro volný pohyb psů
Předpokládané náklady: budou upraveny
Lokalita: travnatá plocha na úpatí kopce Chlum

Návrh č. 2

KŘÍŽEM KRÁŽEM POHÁDKOVÝM LESEM

Předkladatel: Mgr. Jana Libovická
Charakteristika: Doplnění Pohádkového lesa o 2D reliéfních 
dřevořezeb vysoké lesní zvěře a 3D modelů dalších živočichů, 
vč. informačních tabulí.
Předpokládané náklady: 350 000 Kč
Lokalita: Pohádkový les
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Z RADNICE

participatiVNÍ roZpočet

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ 

Termín hlasování o návrzích bude vyhlášen nejpozději do 30 dnů od oficiálního zveřejnění návrhů.

Hlasovat může každý občan. Cílem je, aby se do hlasování zapojili lidé, kteří v Bílině žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný 
čas, aby se jednalo o skutečnou podporu místní komunity. 

Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas.

Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy, a to tak, 
že bude možné udělit dva hlasy kladné a jeden záporný.

Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ BUDOU ZPRACOVÁNY TAKTO:

- platné budou ty hlasy, které budou v souladu s pravidly
- sečtou se, případně odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy
- na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, přičemž v případě stejného počtu hlasů bude realizován ten ná 
  vrh, který má menší počet záporných hlasů
- v případě záporného výsledku bude návrh vyřazen

REALIZACE NÁVRHŮ

Realizován bude vždy návrh, který získal nejvyšší počet hlasů a dále v pořadí podle počtu získaných hlasů každý další za podmínky, že 
součet rozpočtu vítězného návrhu a dalších návrhů nepřekročí finanční prostředky vyčleněné v rámci participativního rozpočtu, tedy 
milion korun. 

Rada města schválí seznam vítězných návrhů k realizaci. Proti rozhodnutí rady není odvolání. Na realizaci návrhů není právní nárok a na-
vrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhů. Navrhovateli 
nevzniká v případě výběru jím navrženého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu. 
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LiNka beZpečÍ

Zš Za chLUMeM DD tUchLoV

Co dělat, když dítě nechce do školy?

Základní škola Za Chlumem 
slaví padesátku

Děti z domova si užily 
výlet k rybníku

Školní fobie je něco, s čím se 
řada dětí potýká. Jedná se o vel-
ký strach ze školy, školního pro-
středí, třídního kolektivu či něja-
ké části dění ve škole. Strach je 
zdravá a přirozená emoce. Když 
ale přeroste ve velkou úzkost, 
začíná omezovat a jako nebez-
pečné vnímáme i obvyklé situ-
ace, pravděpodobně se jedná o 
fobii. Fobie může mít různé pro-
jevy od úzkosti, pláče, strachu ze 
školy, přes odmítání, chození za 
školu až po agresivní chování ve 
škole. Odborníci z Linky bezpečí 
radí, jak takovou fobii zvládnout, 
případně je mohou kontaktovat 
jak rodiče, tak děti na telefonních 
číslech Rodičovské linky 606 
021 021 a pro děti Linky bezpečí 
116 111.

Jak vzniká fobie?
Jednou z možností, jak fobie 
vznikají, je traumatický zážitek. 
Traumatický zážitek je něco, na 
co schopnosti dítěte nestačily a 
bylo pro něj velmi obtížné řešit. 

Stavba chlumské základky byla 
dokončena v létě roku 1972  
a 1. září 1972 zasedli do lavic 
první žáci. Oficiálně však škola 
byla otevřena až 15. března 1973. 
Prvním ředitelem školy byl jme-
nován Jiří Moutvička, který byl 
dlouholetým zástupcem školy 
na Teplickém Předměstí. V prv-
ním roce do školy nastoupilo 671 
žáků.
Každý školní rok byl pro školu 
velmi významný a byl plný zají-
mavých událostí i akcí. Nejinak 
tomu bude i v tomto – padesá-
tém – školní roce, na který se 
všichni těšíme. Čeká nás spousta 

Krásné letní počasí vybízelo děti 
z Dětského domova v Tuchlově 
k návštěvě nedalekého rybníku 
Heřman v Zabrušanech. Stříbr-
ná hladina rybníku lákala děti k 
vodním hrátkám.
Děti si užívaly skoky do vody, ně-
kteří trénovali vytrvalostní plavá-
ní nebo prozkoumávali tajemné 
dno rybníku. Neodmyslitelnou 
součástí vodních radovánek byl 
zejména pro starší děti nafuko-
vací člun.
Jaké překvapení na nás ještě če-
kalo? Společný piknik. Když na 
piknik, tak rozhodně na nějaké 
romantické místo. A věřte, nevěř-

Takovým zážitkem může být 
výsměch spolužáků, když bylo 
dítě u tabule; šikana či konflikt se 
spolužákem nebo učitelem, se 
kterým si dítě neví rady. Trauma-
tizující pro děti může být i koro-
navirus, přechod na výuku onli-
ne, strach z nemoci, návrat zpět 
do školní budovy, nošení roušek. 
Traumatizující může pro dítě být 
i pro oči dospělého relativně 
malá záležitost. Děti mají menší 
schopnosti a dovednosti poradit 
si s náročnými situace a pak jsou 
pro ně moc náročná na to, aby si 
s nimi dovedly poradit. Zároveň 
každé dítě je jiné, a co pro jedno-
ho nestojí ani za řeč, je pro druhé 
velmi závažné.

Školní fobie a online výuka
Online výuka byla pro mnoho 
dětí zátěží. Soustředit se v onli-
ne prostředí, vyžaduje mnoho 
sil. Navíc se děti nemohou stýkat 
s kamarády a chybí jim sociální 
život. Jiné děti, třeba ty stydlivé, 
ostýchavé, introvertní rády doma 

zajímavých akcí, na kterých rádi 
přivítáme veřejnost, současné  
i bývalé zaměstnance či žáky.
A co nás čeká? Naši tělocviká-
ři si připraví několik zajímavých 
akcí jako například Pohádkové 
atletění nebo Chlumský survivor. 
Všichni společně se budeme 
moci setkat v listopadu na škol-
ním plese, chystá se Den otevře-
ných dveří a setkání současných 
i bývalých zaměstnanců školy. 
Školní rok vyvrcholí akademií  
v divadle.

Mgr. Barbora Schneiderová
ředitelka školy

te, zabrušanský rybník Heřman 
je to pravé místo. Výhled na třpy-
tivou hladinu se zkrátka neomrzí.
Všichni jsme si společný piknik 
skvěle užili, pozorovali jsme život 
u vody, popovídali si a zahráli zá-
bavné hry. Piknik přilákal i místní 
děti, které jsme také k našemu 
stolování přizvali. A tak děti na-
vázaly nová přátelství. Krásné 
odpoledne. Čas byl ale neúpros-
ný. Obohaceni novými zážitky i 
poznatky jsme se vydali na zpá-
teční cestu k domovu. 

Jana Stuchlá, 
vychovatelka DDT

zůstaly. V bezpečí domova se 
mohly věnovat učení a měly svůj 
klid. Děti, pro které je kontakt s 
vrstevníky nárokem, si zvykly na 
školní práci z domova a mohou 
nyní zažívat o to větší stres z ná-
vratu do školy. Zkrátka proto, že 
si na kontakt s vrstevníky tváří 
tvář odvykly.

Návrat do školních lavic
Některé děti se nemohou dočkat, 
až uvidí po dvou měsících kama-
rády ve škole. Potkají své učite-
le, budou si hrát nebo povídat s 
kamarády o přestávce. Možná je 
Vaše dítě jedno z těch, pro kte-
ré představa nástupu do školy, 
přináší velkou úzkost. Zkuste si 
popovídat, co se za strachem ze 
školy skrývá. Možná jde o dlou-
hodobý problém, možná jde o 
novou obavu. Dejte dítěti pocho-
pení pro jeho pocity a dejte dítěti 
vědět, že jste tam pro něj.

Hynek Harvánek

TIPY PRO PODPORU DĚTÍ:

Povídejte si s dětmi, vyslech-
něte je

Zeptejte se, z čeho mají nej-
větší strach

Nechte dítě říct nejhorší scé-
nář – jeho vyslovení může 
uklidnit

Oceňte své dítě, že o strachu 
hovoří

Sdílejte, pokud jste také jako 
děti zažili něco podobného

Vymyslete plán, jak zvládnout 
den ve škole

Udělejte krizový plán “co dě-
lat, když….”

Hledejte pomoc u odborníka 
– psychologa či psychotera-
peuta
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kULtUrNÍ ceNtrUM bÍLiNa

bÍLiNskÁ přÍroDoVĚDNÁ spoLečNost

Zš aLéskÁ

kULtUrNÍ ceNtrUM bÍLiNa

Třetí ročník Dne energie 
zaplní náměstí

Bílinské Sojky znovu přiblíží přírodu i turistiku dětem

Žákům v orientaci pomohou kompasy na zemi

Malí diváci si užili 
pohádky v parku

Již potřetí bude z Mírového ná-
městí tryskat energie. V rámci 
akce Den s energií je i letos při-
pravený zábavný program pro 
děti i dospělé. 
Den s energií vypukne 16. září od 
9 hodin. Dopoledne bude urče-
né především pro děti z mateř-
ských a základních škol, odpo-
ledne si užijí program celé rodiny.  

Bílinská přírodovědná společ-
nost od poloviny září 2022 ob-
novuje po dvouleté odmlce způ-
sobené okolnostmi pandemie 
činnost přírodovědně – turistic-
kého oddílu Bílinské sojky. Oddíl 
je určen pro děti od 7 do 13 let. 
Hlavními předpoklady členství 
jsou schopnost číst, kladný vztah 
k přírodě a k pobytu v přírodě, 
samostatnost, schopnost bez 
fňukání ujít alespoň 5 kilometrů. 
Schůzky oddílu probíhají každý 
čtvrtek odpoledne. Za příznivého 
počasí se schůzky konají venku v 

Velmi zajímavou učební pomůcku spatří žáci základní 
školy Aléská každý den. Před hlavním vstupem do školy 
totiž na chodníku vznikly dvě velké kresby znázorňující 
kompas a v něm světadíly v zeměkouli. Graffiti ztvárnil 
Kamil Vacek, město za ně zaplatilo přes 46 tisíc korun. 

(pn)

heslo je „poznej a chraň“, a proto 
se intenzivně učíme poznávat 
rostliny, živočichy a třeba i mi-
nerály, horniny a zkameněliny a 
objevujeme, jak příroda kolem 
nás funguje nebo jak fungova-
la v minulosti. Nezapomínáme 
ani na zlepšování pohybových 
schopností a šikovnosti – část 
schůzek probíhá v tělocvičně při 
netradičních sportovních hrách 
a věnujeme se také tréninku 
lukostřelby, střelby prakem, vá-
zání uzlů a podobně. Počet dětí 
v oddíle je omezen kapacitou 

Především malé děti si o prázd-
ninách užily hned několik diva-
delních pohádek, které připravilo 
Kulturní centrum Bílina. Odehrá-
valy se na čerstvém vzduchu u 
altánku na Kyselce. Malí diváci 
se například vydali hledat ježeč-

Návštěvníci si užijí spoustu zá-
bavy s fyzikálními i chemickými 
pokusy, soutěže a hry. V 15 ho-
din vystoupí kapela Bombarďák, 
která má ve svém repertoáru 
právě to, co se dětem nejvíce líbí. 
Akci pořádá Kulturní centrum Bí-
lina ve spolupráci s Nadací ČEZ. 

(pn)

okolí města Bíliny, při nepřízni-
vém počasí a v zimě zůstáváme 
v klubovně v suterénu Bílinského 
gymnázia. Délka schůzky je asi 
dvě hodiny. 
Mezi aktivitami oddílu nechybí 
občasné delší víkendové výlety 
do přírody a účast na přírodo-
vědných soutěžích v rámci kraje 
i celé ČR. Členové oddílu po-
máhají svými silami rovněž při 
akcích Bílinské přírodovědné 
společnosti věnovaných ochra-
ně přírody a učí se starat o živo-
čichy chované v klubovně. Naše 

klubovny na patnáct a minimální 
počet přihlášených pro spuštění 
činnosti oddílu je pět. Podmín-
kou členství v oddíle je zapla-
cený členský příspěvek Bílinské 
přírodovědné společnosti ve 
výši 50 korun ročně a pravidelná 
docházka na schůzky. Děti, které 
by měly zájem zúčastňovat se 
aktivit tohoto oddílu, se mohou 
přihlásit u vedoucího oddílu na 
telefonu 602 150 477 nebo na e-

-mailové adrese mach@sdas.cz.

Karel Mach

ka, poznali neobvyklé přátelství 
mezi kačerem v vílou nebo puto-
vali po světě s Dlouhým, Širokým 
a Bystrozrakým. Venkovní diva-
delní představení jsou v Bílině 
velmi oblíbená, každou pohádku 
shlédnou desítky dětí.               (pn)
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Historie střeleckých spolků na Teplicku
Následující článek vznikl podle 
údajů uvedených v knize Jan Kili-
án, Pavlína Boušková: Ve zname-
ní Viléma Tella, Střelecké spolky 
na Teplicku a jejich terče, kte-
rou vydalo Regionální muzeum  
v Teplicích v roce 2011.

Raná střelecká bratrstva začala 
vznikat na přelomu 11. a 12. století 
ve Francii a Nizozemí a nepatřila 
mezi vojenské útvary, a to ani za 
třicetileté války. Existovali pro-
fesionální střelci s potenciálním 
vojenským příkazem a střelci 
pro potěšení a zábavu. Asi v 16. 
století se začali rozlišovat střelci 
ku ptáku (luky, kuše) a do terče 
(pušky). Od počátku 19. století 
vznikaly střelecké měšťanské 
privilegované sbory, které byly 
vojensky organizované a měli 
své uniformy a v jejich čele stály 
důstojníci. Vlastníky spolků nebo 
jejich čestnými členy byli i šlech-
tici. V Bílině to byli Lobkovicové 
a v Teplicích Clary-Aldringenové. 
Ti přispívali na výstroj, soutěže či 
stavby střelnic.
Historie střelby v Teplicích sahá 
až do roku 1474, kdy královna 
Johana z Rožmitálu udělila tep-
lickým měšťanům privilegium, 
kdy mohli využívat střílení ptáků 

né i finanční dary. Povolení k pro-
vozování střelby do terče dostali 
tepličtí v roce 1788. Nejstarším 
střeleckým uskupením na Tep-
licku by měla být gilda lukostřel-
ců z Hrobu založená v roce 1275. 
Samotný spolek pak působil od 
roku 1654 až do konce druhé 
světové války, kdy zanikl a nebyl 
obnoven. Do konce druhé svě-
tové války působily také spolky 
v Krupce a Duchcově s tradicí 

pro zábavu a za tím účelem se 
spolčovat. Obvykle se střílelo sa-
mostřílem na Špitálním vrchu od 
dubna do října. Až do roku 1715 
zde byla stará dřevěná střelnice. 
Tu nechal František Karel Clary-

-Aldringen zbořit a vystavěl zde 
nový kamenný dům. Teplice 
patřily k nejvýznamnějším láz-
ním v Evropě, a tak zde stříleli  
i významní aristokraté, které 
spolku věnovali významné věc-

sahající až do 15. resp. 16. století. 
Poměrně pozdě vznikla střelec-
ká společnost v Bílině a po celou 
dobu se potýkala s finančními 
problémy. Původní střelnice byla 
vybudována na Teplickém Před-
městí a již se ke střelbě nepou-
žívá. Nová střelnice se nachází  
v Nemocniční ulici nedaleko 
hřbitova. S podrobnou historií 
našeho spolku se můžete se-
známit na našem webu www.
ssk-bilina.estranky.cz. Bude také 
součástí některého z budoucích 
článků.
Závěrem položíme soutěžní 
otázku: Jak se jmenovala krá-
lovna, která v roce 1474 udělila 
teplickým měšťanům privilegi-
um střelby? Odpověď odešlete 
na email soutěž.ssk@seznam.
cz a uveďte svoje jméno a tele-
fonní kontakt. Pokud vyhrajete, 
budeme vás kontaktovat a do-
mluvíme konkrétní údaje. Podle 
domluvy si můžete vystřelit 30 
ran z malorážky nebo 20 ran z 
velkorážky.
Vítězem druhého kola této sou-
těže se stal Radim Vacek. Gratu-
lujeme a těšíme se na vaše od-
povědi.

Ing. Petr Koloušek 

přÍroDa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM okoLÍ, ZNoVUožÍVajÍcÍ i MiZejÍcÍ

Ropucha obecná
Myslím, že sluníčka jsme si letos 
užili dosyta. Bohužel toto tropic-
ké léto bylo osudné pro mnoho 
živých tvorů, od větších zvířátek 
přes ptactvo a hmyz. Potěšilo 
mě, když jsem na procházce za 
Bezovkou pod pařízkem slyšela 
lehký šramot a objevila ropuchu. 
Ano, velikou, hrbolatou kůží 
pokrytou, hnědavě zbarvenou 
žábu s kouzelnýma očkama. 
V poměrně bujném porostu  
u přehrady na konci Bezovky se 
usídlila podle velikosti samička 
a mžouravě na mě upírala očič-
ka, co jí budím, je to noční živo-
čich. Přistrčila jsem ji zpátky do 
jejího úkrytu a zastínila pár lupe-
ny lopuchu.
Ropucha obecná (Bufo bufo) 
patří mezi obojživelníky, jedná 
se o poměrně velkou zavalitou 
žábu, samice může být velká 
až 15 centimetrů, sameček je 
o něco menší, do 9 centimetrů. 
Živí se hmyzem a dožívají se asi 
10 let.
Většinou se lidé ropuchy štítí, 
hlavně kvůli výrůstkům na kůži. 
Naše babičky říkávaly, že když si 
člověk sáhne na ropuchu, bude 
mít bradavice. Není to pravda, 
bradavice vám nenaskočí, pou-

na ochranu žabiček táhnoucích 
ve velkém množství za vodou, 
natahují podél škarp u silnic zá-
brany a žabky sbírají do nádob, 
aby je přenesli do rybníků a tím 
zachrání spoustě ropuch život, 
jinak by při své pouti přes silnici 
zahynuly pod koly automobilů.
Ropucha samice si mnohdy již 
nese svého samečka, někdy 
ne jen jednoho, na zádech. Jak 
se dostanou do vody, zanec 
hávají za sebou metrová rosolo-
vitá vlákna plná vajíček, aby se  
z nich vylíhli pulci, shlukující  

ze kdyby vám na ruku v obraně 
žabka stříkla z jedových váčků 
za očkama tekutinu - toxin, moh-
lo by k podráždění pokožky dojít.
Jinak je ropucha velice užitečná, 
po probuzení ze zimního spánku 
hledá potravu v podobě růz-
ného hmyzu. A pozor, je i velmi 
učenlivá. Živí se vším, co má 
v dosahu, ale když uloví třeba 
vosu a dostane žihadlo, vícekrát 
tento hmyz neloví.
V dubnu začíná doba páření, to 
poznávají řidiči jedoucí poblíž je-
zírek a tůněk, ochranáři přírody 

se v obrovských houfech na 
mělčinách.
Snad se nenajde člověk,který by 
neznal pulce, jako děti jsme si je 
nosily v zavařovacích sklenicích 
domů, se zájmem sledovaly jak 
se mrskají v kalné vodě a na-
konec rodiče rozumně pulečky 
zachránili, vylili je zpět do ryb-
níka. Pulec se živí planktonem, 
pomalu mu dorůstají končetiny 
a mizí dlouhý ocásek, až nako-
nec je z něj v červnu malá roz-
tomilá žabička. Hned se začne 
živit hmyzem, pomalu ztratí svojí 
mrštnost, ropucha většinou na 
krátkých zavalitých nožkách 
udělá jen pár poskoků, jinak ne-
ohrabaně používá nohy k chůzi.
Na podzim se zahrabe do 
země pod kameny, pařezy,  
do dutin po drobných hlodav-
cích, aby v klidu přezimovala. 

Myslíte, že ropuchy nemají přiro-
zené nepřátele? Mají, samozřej-
mě, a největší nepřítel je člověk, 
třeba jako řidič, často i děti utlu-
čou ropuchu jen tak pro zábavu. 
Snad proto, že není nijak krás-
ná a je neohrabaná, bezbranná.  
V živočišné říši jsou ropuchy po-
travou pro káňata, čápy a často 
je loví i užovky. 

Jitka Brejníková

První vítěz soutěže, Vlastimil Pekárek, přišel na střelnici a po přivítání a ne-
zbytné instruktáži si vyzkoušel střelbu z velkorážných krátkých zbraní. 
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spoLek pohÁDkoVý Les

Již podruhé se rozezněl v Po-
hádkovém lese zvuk motoro-
vých pil. Nepřijeli tam kácet les 
dřevorubci, jak by se mohlo z 
první věty zdát. Do lesa dorazila 
partička velice zručných chlapí-
ků a jedné dámy. Pod jejich ru-
kama vzniklo několik krásných 
děl, které budou ozdobou naše-
ho lesa. Navrch k tomu připravil 
spolek Pohádkového lesa ve 
spolupráci s KC Bílina dopro-
vodný program pro děti s několi-
ka soutěžemi, za které si dětičky 
odnesly drobné odměny.
Pro Pohádkový les vyřezávali 
tito umělci již popáté. Můžeme 
tedy prohlásit, že se Řezbářský 
plenér stává v Bílině již tradiční 
záležitostí. Přímo do centra Po-
hádkového lesa se akce vrátila 
podruhé a opět to stálo za to.
Předpověď počasí vypadala 

cept celé akce příliš nezměnil. 
Spíše se lehce inovoval. Děti 
soutěžily v indiánském stylu, 
nafukovací atrakce obohatil sur-
fařský trenažér. Největší změna 
byla v nabízeném občerstvení. 
Zaměřili jsme se více na kva-
litu od lokálních dodavatelů. K 
dispozici byly míchané nápoje, 
šťavnaté hamburgery, domácí 
zmrzlina, skvělá káva a také re-
gionální pivo.
Víkend to byl opět vyčerpávající. 
Budu se každoročně opakovat, 
ale nepovažuji to za rutinu. Bez 
skvělých kamarádů a partnerů, 
by dnes Pohádkový les nebyl a 
nebyla by uspořádána ani tako-
váto skvělá akce. Věřím, že kaž-
dý, kdo se na organizaci podílel, 
musí mít po jejím konci skvělý 
pocit. Není nic lepšího, než roz-
zářené tváře dětí.

hrůzostrašně a upřímně jsme 
z toho nebyli vůbec nadšení. 
Chvíli to vypadalo, že celé ob-
dobí příprav přijde vniveč. Sochy 
by jistě byly dokončeny, to je 
základní podstata, proč se akce 
koná, nicméně pokud by nepři-
šli návštěvníci, nevznikla by ta 
správná atmosféra okolo řezbá-
řů, pro které je dav přihlížejících 
tím správným motorem pro je-
jich práci.
Vypůjčím-li si název z pohádky 
od Zdeňka Trošky, měli jsme na 
konec „z pekla štěstí“.
Návštěvníci se nenechali před-
povědí odradit a na plenér jich 
dorazilo opět velká spousta. Od-
hadujeme návštěvnost po celý 
den na 1000 až 1500 návštěv-
níků, což k již zmíněné predikci 
počasí bylo opravdu pěkné číslo.
Oproti loňskému roku se kon-

Přímo na plenéru vnikli nové 
postavy Pučmelouda a včelích 
medvídků, včelka Mája s Vilí-
kem, Grut, ježek Sonic, něko-
lik trpaslíků (do budoucna jich 
bude sedm a přibude i Sněhur-
ka), Človíček na dinosaurovi, 
vodník (bude umístěn u rybníků 
v Bezovce), Ája a krokodýl, kte-
rý bude instalován jako herní 
prvek. Parádní práce, co říkáte?
Navrch k tomu uspořádaný spe-
edcarving z kterého si několik 
návštěvníků odvezlo pár kousků, 
které ozdobí jejich zahrádky.
Děkujeme zejména městu Bíli-
na, Severočeským dolům a ČEZ 
za významnou podporu, ale i 
dalším partnerům akce Sorting 
Solutions, Czech Mat a Lucie 
Svobodová photo.

František Weigl

Řezbáři opět tvořili sochy v plenéru Pohádkového lesa

Foto: Lucie Svobodová photo



9 /  XXXII  /  16 .  září   2022 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 19
SPOLEčNOST

ZajÍMaVost

Kopule kostela odkryla tajemství

V Křemýži byla v srpnu sejmuta kopule z věže farního kostela za 
účelem opravy a nátěru celé hlavní věže. V kopuli se našel tubus 
s poselstvím našich předků, který obsahoval listiny a artefakty z 
roku 1702 při položení základního kamene tohoto kostela, listi-
ny a artefakty z roku 1910 při opravě věže. listiny a mince z roku 
1969 také při opravě věže. Vše bylo zdokumentováno a všechny 
historické listiny a mince společně s pamětním listem a artefakty 
dnešní doby byly znovu uloženy do nového tubusu.

Lenka Brandtnerová

POZVÁNKA 
NA SETKÁNÍ BARÁČNÍKŮ

VLASTENECKO-DOBROČINNÝ
SPOLEK OBEC BARÁČNÍKŮ 
JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 
V BÍLINĚ ZVE NA OSLAVY

85. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ BARÁČNÍKŮ,

KTERÉ SE USKUTEČNÍ 8. ŘÍJNA 
OD 14 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ 
FONTÁNA V SÍDLIŠTI ZA CHLUMEM.

NA PROGRAMU JE KROMĚ 
PŘÁTELSKÉHO SETKÁNÍ 

TAKÉ ŽIVÁ HUDBA 
TOMÁŠE LANĚHO 

NEBO KOLO ŠTĚSTÍ. 
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Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou veřejné 
zakázky na stavební práce „Re-
konstrukce bytů a společných 
prostor v ulici Důlní č. p. 425, 
Bílina“ je nabídka společnosti 
IPSEN, s. r. o., Most. 

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na:
- revitalizaci cyklotrasy T 16.1 uli-
ce Pod Bořní – zelená turistická 
trasa KČT – chata Pod Bořní,
- projektovou dokumentaci na 
stavební pozemky Za Chlumem 
(lokalita ČSA a Litoměřická ul.) – 
I. etapa/sektor B, C a D. 

Rada města nesouhlasila s 
navýšením cen vstupného do 
plavecké a zelené haly, na zim-
ní stadion a na tenisové dvor-
ce. Ceník, který je k dispozici 
na webových stránkách www.

sportbilina.cz tak zůstává beze 
změn.   

Rada města souhlasila s ná-
vrhem ředitelky Městských 
technických služeb Bílina na vy-
budování infrasauny v plavecké 
hale. 

Rada města schválila darova-
cí smlouvu, na základě které 
obdrží školy a zařízení, která 
pracují s uprchlíky z Ukrajiny, 
dvojjazyčnou ukrajinsko-českou 
verzi deskové hry Krycí jména 
od společnosti Czech Games 
Edition. 

Rada města schválila smlouvu 
o umístění 3 kontejnerů na sběr 
oděvů, obuvi a textilu ve městě 
se společností HELP TEX, z. s. 
Kontejnery budou nově umís-
těny v ul. Fišerova u Základní 

školy Lidická, v ul. Jakoubkova u 
Domu dětí a mládeže, a ve sběr-
ném dvoře Městských technic-
kých služeb Bílina. 

Rada města souhlasila s ná-
vrhem energetika města na 
strategii postupu města při re-
alizaci energetických úspor, s 
energetickou politikou a ener-
getickým plánem města.    

Rada města schválila přije-
tí nadačního příspěvku ve výši 
120.000 Kč od Nadace ČEZ na 
„Oranžový přechod Za Chlu-
mem 730“ a ve výši 500.000 Kč 
na „Revitalizaci zahrady při ma-
teřské škole v ul. A. Sovy“. 

Rada města zamítla žádost Mgr. 
Tomáše Vandase o odstranění 
státní vlajky Ukrajiny z budovy 
radnice. 

Rada města souhlasila s vyvě-
šením černé vlajky na budově 
radnice z důvodu úmrtí MUDr. 
Zaheda Karnouba, stomatolo-
ga Hornické nemocnice s po-
liklinikou, a Jana Rozšafného, 
strážníka Městské policie Bílina. 
Po dobu vyvěšení černé vlajky 
bude dočasně sundána vlajka 
České republiky, vlajka měs-
ta Bíliny a vlajka Ukrajiny, která 
byla vyvěšena jako podpora 
ukrajinskému lidu a především 
městu Novovolynsk, které je 
partnerské město Bíliny od roku 
2000. Vyvěšením ukrajinské 
vlajky je vyjádřena solidarita při 
náhlé vojenské agresi Ruské fe-
derace.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny z 23. srpna 2022

VÍCE NA: www.bilina.cz

MĚSTO BÍLINA VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

NA OBSAZENÍ FUNKCE
Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství

na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřa-
du v Bílině, odboru dopravy, životního prostředí a staveb-
ního úřadu s platovým zařazením v 9. plat. třídě, dle NV č. 
341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.710 Kč do 31.820 Kč plus 

poskytnutí osobního příplatku po zapracování včetně zaměst-
naneckých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění,

stravenky, ošatné, možnost čerpání pracovního volna v dél-
ce až 3 dny v kalendářním roce, pružná pracovní doba)

Požadavky:
 dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 vzdělání ve studijním programu Ekologie a ži-

votní prostředí nebo příbuzného oboru - výhodou
 znalost příslušných zákonů, zejména zák. č. 166/1999 

Sb. (veterinární zákon) a souvisejících předpisů - výhodou
 znalost zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) - výhodou
 vyšší počítačová gramotnost (zna-

lost práce na PC, MS Office)
 trestní bezúhonnost
 ochota a schopnost vzdělávat se
 samostatnost, flexibilita, odolnost vůči stresu
 praxe ve veřejné správě nebo samosprávě výhodou

Lhůta podání přihlášky: doručit nejpozději 19.9.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ – ŽP - neoteví-
rat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou 

na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody smluvních stran

Informace: vedoucí odd. životního prostředí Ing. Helena Vol-
fová, tel.: 417 810 875, mob.: 724 878 556, www.bilina.cz.

DO ŠKOLY SPOLEČNĚ
ДО ШКОЛИ РАЗОМ Чи повинні  

українські діти ходити 
до школи в Чехії?

Так, повинні!

Всю необхідну  
інформацію ви  

знайдете тут
www.doskolyspolecne.cz

Згідно з чинним чеським  
законодавством, яке поширюється  

і на вас, всі діти, яким станом на  
31. 8.2022 буде шість і більше років,  

повинні розпочати обов‘язкове  
відвідування школи не пізніше ніж через  

90 днів після отримання посвідки на  
проживання (виняток за лекс Україна).  

Для 5-річних дітей діє обов‘язковий  
дошкільний рік у дитячому садку.

ЯКЩО ВИ ЩЕ НЕ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ 
МІСЦЕ В ШКОЛІ ДЛЯ СВОЄЇ 

ДИТИНИ, ТО ЗАРАЗ САМЕ ЧАС!

ЧОМУ ВАША ДИТИНА МАЛА  
Б ХОДИТИ ДО ШКОЛИ?
• Це ваш законний обов‘язок!

• Діти знайдуть у школі нових друзів, завдяки чому їм 
буде легше вивчати чеську мову. Також вони можуть 
почати відвідувати гуртки за інтересами  
та займатися своїми хобі.

• У вашому житті знову з’явиться хоч якийсь порядок 
та вам стане легше. З розміщенням дітей у школі 
вам буде легше, наприклад, шукати роботу, курси 
чеської мови або забезпечувати інші потреби.

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?

• Знайдить територіальну школу чи садок за місцем 
вашого проживання.

• Подайте письмову заяву до територіальної школи.

• Якщо в територіальній школі немає місця, місцевий уряд 
муситиме потурбуватись про знаходження місця для 
вашої дитини та повідомити вас.

• Чи є у вашому оточенні людина,  
яка готова вам допомогти? Не  
бійтеся просити про допомогу. 
Більшість чехів вам точно не 
відмовить, а переговори зі школою 
будуть швидшими і простішими.

• Подайте заяву до школи особисто або 
надішліть рекомендованим листом.

Корисна порада!
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Moc děkujeme starostce města Zuzaně Schwarz Bařtipánové za to, že nám zařídila náhradní místo ke konání soustředění naší mládeže. Kvůli 
uzavření autokempu se náhradní místo našlo v Základní škole Za Chlumem. Také děkujeme za vstřícnost ředitelce chlumské školy a tamním 
kuchařkám, které naše děti skvěle nasytily. Vše bylo perfektně zařízeno a děti si soustředění velmi užily.

Vedení HC Draci Bílina - mládež 

INZERCEVZpoMÍNka

poDĚkoVÁNÍ

Dne 22. září uplyne již 7 let od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a bratr

Jaroslav Hruška
S láskou tiše vzpomínají manželka, dcery s rodinami, vnuci, sestra s rodinou, 
Anička s Járou, příbuzní a kamarádi.

Dne 11. září uplyne 7 let, co odešla maminka, babička, prababička

Anna Brdková
Stále vzpomínají dcery Dana a Jana s rodinami a syn Jiří.

Dne 25. září uplyne rok, co nás opustila 

Katka Kroftová
Vzpomínají všichni příbuzní a přátelé.

Dne 22. září uplyne 6 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička

Eva Malá
S láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Dne 2. září to budou 3 roky, co mě opustil můj manžel

Jindřich Pokorný
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si se mnou. Manželka Naďa Pokorná s rodinou.

Dne 19. srpna 2022 zemřel strážník Městské policie Bílina

Jan Rozšafný
Odešel náhle v nedožitých 55 letech. U městské policie sloužil třicet let. 
S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.
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bMX bÍLiNa

sk bÍLiNa

V Olomouckém kraji se usku-
tečnily Hry X. letní olympiády 
dětí a mládeže. Této akce se 
účastnilo přes 3500 sportovců 
ve 20 sportech. Svěřenec bílin-
ského bikrosového oddílu byl 
nominovaný za Ústecký kraj do 
všech cyklistických disciplín v 
kategorii starších žáků. Ve své 
nejsilnější disciplíně BMX Voj-
těch Bečka vyhrál a zajistil tak 
pro Ústecký kraj první zlatou 
medaili. Na horských kolech a 
v dráhových disciplínách sta-
tečně bojoval, ale na pódiová 
umístění to již nestačilo. Ústec-
ký kraj byl v letošní ODM hod-
nocen v celkovém pořadí krajů 
na 8. místě. 

(red)

I o prázdninách areál Tyršovy 
zahrady pravidelně plnili zájem-
ci o sportování. Nohejbalisté se 
scházeli dvakrát týdně, aby se 
připravovali na velký turnaj, který 
proběhne druhý zářijový víkend. 
Soustředění měli nejmenší volej-
balisté pod vedením Pavly a Pet-
ra Aubrechtových. Úžasný týden 
prožila na soustředění dvacítka 
malých házenkářů a házenká-
řek. Trenérka Marie Kovačková s 
pomocnicí Míšou Špinkovou při-

pravily svým svěřencům pestrý 
program na hřišti, ale i koupání, 
výlety a spoustu zábavy. Práce 
trenérů, kteří nezištně věnují svůj 
čas dětem, je neocenitelná a za-
slouží obdiv a poděkování. Dě-
kuji všem čtyřem jmenovaným 
a všem dalším, kteří se věnují 
sportování dětí v našich oddílech 
volejbalu a házené.

Bohumír Mráz

Bečka přivezl zlato z Olympiády dětí a mládeže

V Tyršově zahradě bylo 
rušno i o prázdninách

SPORT

od 05. 09. 2022
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foosbaLL seVerNÍ čechy

hc Draci bÍLiNa

Bronz z mistrovství světa ve stolním fotbalu je v Bílině

Zimní stadion dostal nový kabát

Reprezentace České republiky 
ve stolním fotbalu na Mistrovství 
světa ve Francii bojovala v něko-
lika kategoriích. Během šesti dnů 
předvedla úžasné výkony a do 
ČR veze bronzové medaile. Tur-
naje ITSF World Cup 2022 se zú-
častnilo více než 1000 sportovců 
ze 49 zemí světa. Odehráno bylo 
více než 10 000 zápasů a čeští 
hráči se mezi světovou elitou roz-
hodně neztratili.
Říká se, že historie se opakuje. Je 
konec června 2022 a já se při-
dávám k české reprezentaci na 
nejprestižnější turnaj světa do 
francouzského Nantes. Vracím 
se sem po devíti letech. Tehdy 
jsem měl také tu čest nastoupit 
za národní tým, ale žádný větší 
úspěch se nekonal. Čeká nás šest 
dní hraní v různých disciplínách 
na různých typech fotbálků od 
klasických dvojic a jednotlivců, 
přes turnaj mužů a žen, mixů, až 
po turnaj národů. Celou sezónu 
jsme se poctivě připravovali na 
místních a republikových turna-
jích, v Bulharsku či Německu, na 
soustředění v Moravskoslezském 
kraji - fyzická a psychologická 
příprava, nominační turnaj ve Svi-
tavách a spousta individuálního 
tréninku v Bílině na Bowlingu v 
Síbovce, na Moskvě a v DDM Bí-
lina. Avšak tento turnaj se nedá 
srovnávat s žádným jiným. Jsou 
zde pouze hráči, kteří jsou díky 
žebříčkům nominováni svými ná-
rodními sportovními svazy, jako je 

Po skončení letošní hokejové se-
zóny vedení technických služeb 
vyměnilo zastaralé a energetic-
ky náročné osvětlení nad ledo-
vou plochou zimního stadionu, v 
jehož kontrastu nepůsobily vnitř-
ní prostory příliš esteticky dobře. 
Výmalba stadionu neproběhla již 
několik let.
Dračí oddíl mládeže se jakožto 
stálý uživatel stadionu rozho-
dl vložit vlastní úsilí do obnovy 
výmalby stadionu. Po dohodě s 
vedením stadionu a technickými 
službami, které nakoupili většinu 
potřebného materiálu, započaly 
práce na obnově interiéru.
Oddíl Dračí mládeže dokončil 

neměli. Když jsem se po několika 
minutách vrátil, Michal už vypa-
dal lépe. Naštěstí jsme se potkali 
s pochopením protihráčů a mohli 
jsme dále pokračovat ve hře. Dal-
ších několik míčků urputného 
boje a pot nejen na čele. Ale stá-
le víra ve vítězství. Míček máme 
u nás v obraně. Michal připraví 
míček na hranu figurky a střílí 
zezadu poslední branku v tomto 
zápase a z mého srdce padá ob-
rovský balvan, jaká to byla úleva. 
Těsná výhra v posledním setu 6:4 
(3:2 na sety) nad Ruskem zname-
ná postup do čtvrtfinále. Tam nás 
už čekají Italové. Během chvilky 
je u stolu více než dvacet fandí-
cích Italů a jen několik málo Če-
chů. Opět pětisetová bitva, kdy 
jsme hráli déle než hodinu v kuse. 
Italové nás zaskočili naprosto 
odlišným a rychlým stylem hraní, 
využívají více mantinely a přihráv-
ky. Atmosféra by se dala krájet. 
Pokaždé když obdržíme branku, 
ozve se hromotný řev fanoušků 
a fanynek z Itálie. Míček mám 
vepředu na trojce. Beru si time-

-out. Stahovačka po oddecho-
vém čase za stavu 6:5 naštěstí 
pro nás vychází a my s velkou 
pokorou děkujeme Italům za hru. 
Jsme v semifinále a tím pádem i 
kousek od medailí! Nemůžeme 
tomu uvěřit, ale stále se hecuje-
me, že to dáme a že proto jsme 
tady. Z rozhlasu v hale se dozví-
dáme, že pokračovat v turnaji se 
bude až další den, naprosto vy-
sílení a unavení proto odcházíme 
na pokoj odpočívat a spát.
Další den nás čekají Francouzi 
hrající na stole Bonzini. Na stole, 
na kterém jsme bohužel potréno-
vali ze všech stolů nejméně, pro-
tože se u nás doma široko daleko 
nenachází. První set také vypadal, 
jako bychom hráli poprvé. Dostá-
váme gólový nášup od francouz-

Svůj čas přišlo ve prospěch ob-
novy prostor věnovat mnoho 
rodičů, ale také kluci z nově za-
loženého týmu dospělých, juni-
orů, dorostenců, trenérů, nebo 
také chlapců, jenž našli v Bílině 
dočasný azyl před válkou na 
Ukrajině.

u nás Česká foosballová organi-
zace.
První hrací den jsou na programu 
Classic doubles. Hraji s Michalem 
Kladivem z Teplic, se kterým už 
mám několik turnajů odehraných 
a dobře se známe. Díky nasbíra-
ným bodům z průběhu sezóny 
jsme měli v prvním zápase tzv. 
volný los, neboli postup do dal-
šího kola, což nás potěšilo, ale 
na druhou stranu jsme věděli, že 
příště budeme hrát proti někomu, 
kdo už má zápas za sebou a bude 
rozehraný. Jdeme tedy opět najít 
volný stůl a dostáváme se do 
tempa. A je to tady, z rozhlasu 
slyšíme: Rais, Kladivo - stůl číslo 
121. Tam už se rozehrávají hráči 
z Maďarska. První míčky prohrá-
váme, ale v dalších už zlepšuje-
me techniku a bránění a otáčí-
me zápas na 3:0 pro nás. Dalším 
soupeřem jsou Bulhaři, kteří nás 
porazili minulý rok v Sofii. Nene-
cháváme se tím zastrašit a po asi 
půlhodinové bitvě, kdy jsme opět 
zpočátku prohrávali, otáčíme na 
3:1 a postupujeme do osmifiná-
le. Čekají nás Rusové, kteří ale 
vzhledem k situaci na Ukrajině 
nesmějí na požadavek organizá-
tora turnaje nastoupit v národních 
barvách a dresech a nehrála ani 
ruská hymna při ceremoniálu ná-
rodů. Náročnost zápasů se hrou 
od hry zvyšuje. Boj o každý míček 
a každý kousek prostoru na hřišti. 
Spornou situaci, kdy míček vyle-
těl z branky nakonec vyřešil roz-
hodčí s podporou videozáznamu. 
Gól nám byl uznán, ale zápas ješ-
tě pokračuje do pátého setu. Mi-
chal se pokouší vystřelit z obrany, 
ale dostává křeč a v bolestech 
odstupuje od stolu. Bereme si 
zdravotní time-out. Rozběhl jsem 
se hledat zdravotníky s prosbou 
o nějaký přípravek či masáž, ale 
bohužel na toto tam odborníky 

práce se značným zpožděním, 
oproti vlastním předpokladům. 
Po započetí prací bylo zjištěno 
na stěnách velké množství sta-
rých nátěrů, které bylo nutné od-
stranit a také opravit nesoudržné 
omítky. Tímto se vše výrazně 
zkomplikovalo.

ské jedničky a na našem domá-
cím stole Leonhart bohužel také. 
Nedaří se nám vyhodit ani vstřelit 
míč do branky. Miguel Dos San-
tos nám svojí hrou ukazuje, že se 
musíme ještě hodně učit. A tak 
se sklopenými hlavami odchá-
zíme od stolu a přemýšlíme, co 
se vlastně během těch dvace-
ti minut na stole stalo. Ale co se 
dá dělat, občas to nevyjde a my 
víme, že nás čeká souboj o 3. mís-
to. Tam už čekají další Italové po 
prohře s Rakouskem. Nejsou to ti 
samí, se kterými jsme hráli vče-
ra, ale jejich styl je dost podobný, 
akorát rychlejší a přesnější. Hraje-
me ve finálové aréně, sledují nás 
kamery a diváci na tribuně. Do 
toho fandění na obou stranách. 
Tentokrát nás přišla podpořit celá 
česká výprava. Po půl hodině hra-
ní se opět schyluje k pátému setu. 
Bitva o každý míček a kousek 
hřiště při bránění. Stav 6:5 pro nás 
a míček vpředu na útočné trojce 
a já vybírám jeden uspořený od-
dechový čas. Ručník, pití, hlubo-
ký nádech a výdech, plácnutí si 
se spoluhráčem a jdeme na to. 
Opět volím stahovačku a Ital má 
prostor na středu branky. Střílím a 
jakoby se v tu chvíli čas zpoma-
lil a vteřina trvala dvakrát déle. 
Koukám na míček, který jen tak 
tak mizí v bráně za Italovými zády. 
Výkřik, radost a obrovská eufo-
rie. Dokázali jsme to. Odvážíme 
bronz z mistrovství světa. Získat 
medaili na největším turnaji bylo 
naším snem. Nyní víme, že to jde, 
jen to chce hodně tréninku, víru 
v sebe sama, pokoru a také kus 
štěstí. Děkujeme městu Bílina, že 
finančně přispělo na výdaje spo-
jené s výjezdem na tento turnaj.

Zdroj: ČFO a Lukáš Rais (předseda 
FSČ – Foosball Severní Čechy – www.
foosmag.cz)

Po stovkách hodin jsme s prací 
v rámci našich možností spoko-
jeni. Nestihli jsme úplně vše, ale 
doufáme, že všichni, jenž stadion 
navštěvují naši práci ocení.
Částečné opravy se dočkala 
také fasáda. Staré a neestetic-
ky umístěné prvky na fasádě se 
odstranili a před instalací nových 
prvků, zejména nového loga klu-
bu mládeže, bylo přistoupeno 
také k opravě. Tu zafinancovali 
soukromé subjekty blízké oddílu 
hokejové mládeže.
Věříme, že tyto naše aktivity ve-
řejnost ocení. Děkujeme všem, 
kteří nám s realizací pomohli.

František Weigl 



kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Do 2. října 2022
BÍLINA V BARVÁCH 
Výstava u příležitosti vydání ka-
lendáře města Bílina 2023.
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
pátek 16. září, 9 hodin
DEN S ENERGIÍ
K dílničkám s pokusy, soutěžím 
a zábavou pro děti zahraje kape-
la Bombarďák.
LESNÍ KAVÁRNA KAFÁČ
neděle 25. září, 15 hodin
NEDĚLNÍ KAFÁČ
Hudební multižánrový mini-
festival. Vystoupí Sarah a The 
Adams, ZUŠ Bílina a Sabina Lu-
dányiová. Ve spolupráci s Malá 
Paříž Teplice.
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
pátek 16. září, 18 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Kurz zahrnuje 10 lekcí pod ve-
dením tanečníka Petra Ven-
grynského.
pondělí 19. září, 18 hodin
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ
Kurz probíhá každou středu a 
zahrnuje 11 lekcí včetně závě-
rečného věnečku.
pondělí 26. září, 20 hodin
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Kurz zahrnuje 10 lekcí pod ve-
dením mistrů Dufkových.
sobota 8. října, 14 hodin
85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BARÁČ-
NÍKŮ
Setkání a oslava Vlastenecko-
-dobročinného spolku Obec ba-
ráčníků Jana Žižky z Trocnova.
MĚSTSKÉ DIVADLO
pátek 30. září, 19 hodin
DIVADLO BOLKA POLÍVKY- RE-
BELKY
V brilantní francouzské tragiko-
medii se náhodně potkají dvě 
zralé ženy, které se rozhodly 
každá z jiného důvodu, vzepřít 
se nalinkovaným životům a vzít 
osud zpět do vlastních rukou.
DIGITÁLNÍ KINO
čtvrtek 15. září, 18 hodin
sobota 17. září, 20 hodin
pátek 23. září, 17 hodin
SLOVO
Slovo je film režisérky Beaty 
Parkanové s Martinem Finge-
rem a Gabrielou Mikulkovou v 
hlavních rolích. Sleduje příběh 
manželů Václava a Věry, kteří si 
vzájemně dali slovo, že budou 
stát při sobě v dobrém i zlém a 
nepřekročí určité morální a spo-
lečenské hranice. 
pátek 16. září, 17 hodin
VSTUPENKA DO RÁJE
Že se vzali, považují oba za svou 
největší životní chybu. Teď však 
musí společnými silami udělat 
vše proto, aby stejnou chybu 
neudělala jejich dcera. 

pátek 16. září, 20 hodin
MOONAGE DAYDREAM
S hudebním filmem Moonage 
Daydream se vydáte na vzrušu-
jící výpravu do života jednoho  
z nejoriginálnějších a nejvý-
znamnějších muzikantů všech 
dob – Davida Bowieho. 
sobota 17. září, 17 hodin
JAN ŽIŽKA
Film Jan Žižka vypráví o zrodu 
nejslavnějšího vojevůdce čes-
kých zemí.
neděle 18. září, 15 hodin
CESTA DO TVOJZEMÍ
Daleko za hranicemi dětských 
hřišť existuje úžasný svět fanta-
zie – Tvojzemí, kde opice a kr-
kavci mluví lidskou řečí. 
čtvrtek 22. září, 18 hodin
sobota 24. září, 20 hodin
INDIÁN
Komedie Indián vypráví o hek-
tickém životě zaneprázdněné-
ho finančníka Ondřeje Jonáše  
a jeho rodiny, do kterého vstou-
pí duch umírajícího indiánského 
náčelníka.
pátek 23. září, 20 hodin
TO NIC, DRAHÁ
Americký psychologický thriller 
režisérky Olivie Wilde pojedná-
vá o Alici, ženě v domácnosti  
z 50. let, žijící se svým manže-
lem v naoko dokonalém vztahu. 
Záhy se však Alice začne obá-
vat, že jeho okouzlující společ-
nost možná skrývá znepokojivá 
tajemství.
sobota 24. září, 17 hodin
AVATAR
Avatar před námi otevírá neu-
věřitelný svět za hranicemi naší 
fantazie.
neděle 25. září, 15 hodin
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Superpes Krypto a Superman 
jsou nerozluční nejlepší přátelé, 
mají stejné superschopnosti a 
bok po boku bojují proti zločinu 
v Metropolis. 
čtvrtek 29. září, 18 hodin
SPOLU
Děj filmu je příběhem pětadva-
cetileté Terezy, která se po roz-
chodu s přítelem vrací domů ke 
své mámě a bratrovi Michalovi, 
desetiletému klukovi zajatém  
v dospělém těle, aniž by tušila, 
že tenhle návrat navždy změní 
její život. 
GALERIE POD VĚŽÍ
Do 30. září
VÝSTAVA POHLEDNIC Z CELÉ-
HO SVĚTA
Výstava sbírky pohlednic Bro-
nislava Luňáčka
ŽENY NEJEN V SEDU
sobota 8. října, 9 hodin
ŠIJEME MÓDU
Kurz šití tašky s pruhem.
Tvořírna v Čapkově ulici 859


