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Samice morčete, rezavá s černými znaky, 
není kastrovaná.

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

Město ocenilo významné 
osobnosti
Město Bílina ocenilo významné 
osobnosti. Pamětní medaile byla 
jako významné ocenění udělena 
Zdeňku Dvořákovi.

Ve městě probíhají investice  
za šedesát milionů
V Bílině v těchto dnech probíhají 
investiční akce za více než 
šedesát milionů korun. Opravují 
se chodníky, celá ulice, zajišťuje 
se stav lázeňské budovy, budují 
se podzemní kontejnery a roste 
správní budova v autokempu.

OSPOD opět pořádal pobytovou 
akci pro děti
Začátkem září se opět podařilo 
Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí Městského úřadu v Bílině 
realizovat víkendový pobyt 
bílinských dětí.

Oktáva gymnázia sjížděla  
o prázdninách Vltavu
Koncem srpna se i v letošním 
roce vydala oktáva bílinského 
gymnázia zažít kousek 
dobrodružství.

Bílinské Psiště slaví druhé výročí 
založení
Ač je to k nevíře, Psiště oslaví své 
druhé narozeniny. Dovolíme si 
shrnout pár akcí, které se
tam v tomto roce konaly.

Některá zvířata marně vyhlížejí 
nové majitele
Spolek AniDef byl oficiálně 
založen 1. července 2017 a stal 
se tak provozovatelem útulku 
pro psy a kočky v obci Žim na 
Teplicku.

Bílina byla partnerem při 
49. ročníku Bílinské půlky
Letošní srpen nebyl jen ve 
znamení Lva, ale také ve znamení 
královny sportu – atletiky. 
dovolené.
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Milí čtenáři, 

přinášíme říjnové vy-
dání Bílinského zpra-
vodaje, ve kterém 
jsme se zaměřili hlav-
ně na investiční akce, 
které v těchto dnech 
probíhají ve městě.  
Je jich dost a celkem 
vyjdou na šedesát mi-
lionů korun. Přehled 

najdete na vnitřní dvoustraně. 
Zmiňujeme také výsledky voleb zastupite-
lů, které proběhly v září. Volební účast byla, 
bohužel, nízká. Ustavující zastupitelstvo,  
na kterém by mělo být zvoleno vedení měs-
ta, se do uzávěrky říjnového vydání nekonalo, 
informace tedy přineseme příště. 
Ohlížíme se také za některými akcemi, které 
se v září konaly. Městská policie oslavila tři-
cáté výročí svého založení, náměstí zaplnily 
fyzikální a chemické pokusy při Dni s ener-
gií, přivítáni byli i noví občánci. GIBS zveřej-
nil výsledky vyšetřování výbuchu muničního 
skladu, ke kterému došlo před dvěma roky. 
Trochu nás překvapilo, jak se v takovém citli-
vém místě s municí zachází. Snad už k niče-
mu podobnému nedojde. 
Na straně šest přinášíme rady, jak se chovat  
v energetické krizi a jak se dostat z dluhů. 
Také upozorňujeme na zákaz návštěv lůž-
kových oddělení Hornické nemocnice s po-
liklinikou kvůli zvýšenému výskytu nemoci 
Covid-19.

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Den s energií lákal děti k fyzice  
a chemii
Jak funguje fyzika a chemie v praxi 
zjistili návštěvníci třetího ročníku 
Dne s energií na Mírovém náměstí 
v Bílině.

Upozornění na způsob odvádění 
dešťové vody
Jistě se mnoho obyvatel již setkalo 
s nebezpečnou situací na chodníku, 
způsobenou zmrazkem, který 
vznikl vytékáním dešťové vody 
z dešťových svodů a okapových 
žlabů.

Bílina dále rozvíjí inteligentní 
kamerový systém
Město Bílina úspěšně realizuje další 
kroky pro zvýšení pocitu bezpečí 
obyvatel a prevenci kriminality.

Na Kyselce začalo omlazování 
lázeňského parku
V září začala revitalizace 
lázeňského parku Kyselka. V těchto 
dnech jsou káceny nebezpečné 
stromy a prostor je čištěn.

Dluhoví poradci jsou na lince déle 
a je jich více
Posílená help linka, jednání s 
poskytovateli úvěrů i exekutory, 
snaha o sjednocení postupu
vůči lidem v oddlužení, příprava 
systémového řešení.

)

Městská policie slaví 30. výročí 
založení
Městská policie Bílina slaví v 
letošním roce 30 let od svého 
založení. Zastupitelstvo města
Bíliny ji zřídilo obecně závaznou 
vyhláškou 27. února 1992.

Poznejte České středohoří 
z pohodlí knihovny
Městská knihovna zve čtenáře  
k posezení nad knihami o Českém 
středohoří, ve kterých se můžete 
dozvědět spoustu nových  
a zajímavých informací a inspirovat 
se při plánování výletů.
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kULtUrNÍ ceNtrUM bÍLiNa

portabo

zkoušely si vědomostní soutěže, 
zasportovaly si a zařádily při vy-
stoupení skupiny Bombarďáci,” 
uvedla starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.
Den s energií město již tradičně 
připravuje s Kulturním centrem, 
Domem dětí a mládeže, bílin-
ským gymnáziem, Historickým 
spolkem města Bíliny a největší-

kdyby jich bylo v budoucnu za-
potřebí. 
Na portále lze dále zjistit infor-
mace o výstraze ČHMÚ, aktuál-
ní teplotu vzduchu, vlhkost, tlak, 
rychlost a směr větru či úhrn srá-
žek za čtyřiadvacet hodin. K dis-
pozici je také předpověď počasí 
ve městě, koncentrace prachu  
v ovzduší. Vše je názorně zobra-
zeno v grafech.                              (red)

popsal student bílinského gym-
názia Tomáš Nový. 
Právě hrou poznávali návštěv-
níci i další typy a vlastnosti 
energie - stříleli z praku, hledali 
rovnováhu pohyblivých ramen 
dřevěné kuličkové dráhy, shazo-
vali plechovky, spolupracovali 
při zvedání zavěšených před-
mětů i při skluzu na lyžích pro 
dvě osoby. Kdo vše zvládl, mohl 
si zamlsat. “Soutěžních stanovišť 
bylo osm, když je děti všechny 
prošly, dostaly sladkou odměnu. 
Pak si mohly zaskákat v nafuko-
vacím hradě nebo se povozit na 
kolotoči na ruční pohon,” dopl-
nila vedoucí Kulturního centra 
Bílina Martina Tuháčková.
Každý Den s energií vyvrcholí 
koncertem, letos náměstí pul-
sovalo v rytmu dětských písní 
od skupiny Bombarďák. Ener-
gií nabitá muzika tak celou akci 
skvěle zakončila. 

(pn)

Jak funguje fyzika a chemie v 
praxi zjistili návštěvníci třetího 
ročníku Dne s energií na Mí-
rovém náměstí v Bílině. Děti z 
mateřinek, žáci základních škol i 
široká veřejnost si mohli vyzkou-
šet mnoho různých zábavných 
pokusů zaměřených právě na 
energii. “Hlavním přínosem je, že 
děti se naučily něco nového, vy-

Datové centrum 
Ústeckého kraje 
pro město do-
končilo aplikaci 
Kvalita ovzdu-
ší ve městě na 
portálu Ústec-

kého kraje PORTABO. Aplikace 
je propojena s výstrahami ČHMÚ 
a předpovědí počasí. Veškerá 
naměřená data se uchovávají, 

mi zaměstnavateli, letos za pod-
pory společnosti ČEZ. “Cílem 
celé akce je, aby se návštěv-
níci dozvěděli něco o vzniku 
energie, aby děti pochopily, ja-
kou zajištění dodávek elektřiny 
domů znamená práci.  Doufám, 
že některé by tato akce mohla i 
motivovat k tomu, aby se ener-
getice věnovaly v budoucnu,” 
řekl Miroslav Svoboda, ředitel 
Elektrárny Ledvice. 
Energii musí vydat člověk, aby 
hodil míčkem, pistole, aby vy-
střelila náboj, parní stroj, aby 
hnal motor, ale také je možné ji 
získat z chemikálií. Toto všechno 
děti poznaly, mnohdy nemohly 
uvěřit svým očím. To když se jim 
před očima měnily barvy nebo 
se najednou objevila láva. “Uká-
zali jsme návštěvníkům u naše-
ho stánku sloní pastu, jak na-
fouknout balonek bez vzduchu, 
jak měnit barvu tekutin nebo 
fungování parního stroje. Pak si 
děti mohou pohrát s dynamem,” 

Den s energií lákal děti k fyzice a chemii

VoLby Do ZastUpiteLsteV obcÍ 2022

dostalo nejvíce hlasů ANO 2011, 
celkem 36 procent, v zastupitel-
stvu tedy obsadí členové hnutí 
jedenáct z devětadvaceti míst. 
Téměř sedmnáct procent voli-
čů preferovalo kandidáty z SPD 
- Trikolora, ti budou mít pět zá-
stupců. Po třech zastupitelích má 
ODS a Bílinští sociální demokraté 
a nezávislí, po dvou MOJE BÍLI-
NA, ČISTÁ A BEZPEČNÁ BÍLI-
NA a Komunistická strana Čech  
a Moravy, jedno místo má Naše 
Bílina - Svobodní                             (pn)

Necelých pětatřicet procent 
bílinských voličů přišlo k zářijo-
vým volbám do zastupitelstev 
obcí, volební účast tak byla nej-
nižší ze všech spádových obcí 
Bílinska. Pod padesátiprocentní 
volební účastí byly z okresu už 
jen Hostomice, ve všech ostat-
ních obcích byla letos účast po-
měrně vysoká. Nejvíce voličů 
přišlo letos překvapivě v Mě-
runicích, a to 72 procent, dále 
v Lukově přišlo 62 procent a v 
Ledvicích 59 procent. V Bílině 

V Bílině přišla k volbám 
třetina voličů

Hlasování pro návrhy 
do participativního rozpočtu

Kvalitu ovzduší ve městě 
zjistíte v nové aplikaciV září se uskutečnily veřejné prezentace 

návrhů do participativního rozpočtu 
TVOŘÍME BÍLINU 2022/2023. 
Představeny byly následující návrhy: 

-  Bořeňská zahrada 
- Křížem krážem Pohádkovým lesem

- Revitalizace parku u DDM Bílina
- Psí louka/venčiště

Hlasovat o jednotlivých návrzích můžete až do 30. listopadu prostřednictvím 
ankety v Munipolisu na odkazu v rámečku, případně v kiosku v infocentru.
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KRIMI
Mp bÍLiNa

Gibs

poLicie čr

Městská policie Bílina slaví  
v letošním roce 30 let od svého 
založení. Zastupitelstvo města 
Bíliny ji zřídilo obecně závaznou 
vyhláškou 27. února 1992. 
V městské policii se za 30 let po-
stupně vystřídalo 108 strážníků. 
Někteří z nich jsou součástí od 
samého počátku. Jedním z nich 
byl taktéž Jan Rozšafný, který  
v srpnu náhle zemřel. I jemu 
patřilo poděkování ředitele po-
licie při slavnostním proslovu 
v obřadní síni radnice, kdy byl 
jednotlivým strážníkům předán  

Generální inspekce bezpečnost-
ních sborů zahájila trestní stíhání 
proti dvěma bývalým policistům 
z Pyrotechnické služby ČR, kteří  
v době výbuchu zodpovídali za 
užívání a ukládání výbušného ma-
teriálu ve skladu v Bílině.
V období od 9. února 2012 do 15. 
září 2020 byl pronajat sklad od 
soukromé firmy pro účely uložení 
výbušného materiálu ve městě 
Bílina. Policisté se protiprávního 
jednání měli dopustit zejména tím, 

Z trestného činu loupeže obvi-
nili kriminalisté dvaatřicetiletého 
muže z Bíliny. Ten měl v polovině 
srpna přepadnout v Bílině sedm-
desátiletou ženu, která kolem něj 
projížděla na kole. 
Nejprve na ženu zakřičel, aby 
upoutal její pozornost, poté co 
nereagovala, jí doběhl a chytil 
nejprve zadní část kola. Potom 
chytil ženu zezadu za krk a začal 
s ní lomcovat. Ženě se podařilo z 
úchopu vymanit, ale lupič jí stihl 

že nechali sklad užívat v rozporu 
s kolaudačním rozhodnutím, kte-
ré povolovalo skladování pouze 
omezeného množství výbušného 
materiálu a jen v částech k tomu 
určených a bezpečných. Z opat-
řených důkazů ovšem vyplynulo,  
že ve skladu bylo uloženo větší 
než povolené množství a navíc 
na místech, které k tomu nebyly 
určené.   
V souvislosti s výbuchem bylo ze 
strany GIBS provedeno zejmé-

strhnout z krku dva řetízky. Jeden 
přitom spadl na zem. S druhým 
však utekl z místa pryč. 
Zdravotní újma naštěstí ženě 
nenastala, ale přišla o řetízek v 
hodnotě 4 500 korun. Ihned po 
oznámení se rozeběhlo intenzivní 
pátrání po pachateli, kterého se 
podařilo díky dobré osobní zna-
losti policistů ztotožnit. Za přečin 
loupež mu v případě odsouzení 
hrozí až desetiletý trest odnětí 
svobody.                                          (red)

na ohledání místa činu, dále bylo 
zajištěno velké množství stop  
a zpracovány znalecké posudky  
a odborná vyjádření.
Po vyhodnocení shromážděného 
spisového materiálu došel poli-
cejní orgán GIBS k závěru, že toho 
času neměli oba policisté ze své 
funkce řádně dbát na své povin-
nosti a z nedbalosti měli zapříčinit 
stav, kdy osoby v okolních objek-
tech byly vystaveny zvýšenému 
nebezpečí smrti či těžké újmy na 

zdraví. Na základě těchto skuteč-
ností bylo policejním orgánem 
GIBS proti dvěma dnes již bývalým 
policistům z Pyrotechnické služby 
Policie ČR, kteří v době výbuchu 
zodpovídali za režim ukládání vý-
bušného materiálu ve skladu v 
Bílině, zahájeno trestní stíhání pro 
trestný čin obecné ohrožení z ne-
dbalosti, kdy v případě prokázání 
viny jim hrozí až pětiletý trest od-
nětí svobody a zákaz činnosti.

kpt. Ivana Nguyenová

z rukou starostky a místosta-
rostky pamětní list a plaketa. 
Městská policie Bílina svou čin-
nost vykonává nejen pro město 
samotné, ale i pro osm okolních 
obcí. Jejím hlavním úkolem je 
zajišťovat veřejný pořádek, řešit 
přestupky a řadu dalších úkolů. 
V současné době je u městské 
policie zaměstnáno 35 strážní-
ků. Cílem je naplnit kapacitu 40 
strážníků. V případě zájmu o po-
zici strážníka Městské policie Bí-
lina prosím kontaktujte jejího ře-
ditele, na čísle 417 810 950.   (red)

Městská policie slaví 30. výročí založení

Muniční sklad v Bílině vybuchl, protože byl přeplněný 

Lupič přepadl ženu na kole 

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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oDbor DopraVy, žiVotNÍho prostřeDÍ a staVebNÍho úřaDU

oDbor sprÁVNÍ a VNitřNÍch VĚcÍ 

Jistě se mnoho obyvatel již se-
tkalo s nebezpečnou situací na 
chodníku, způsobenou zmraz-
kem, který vznikl vytékáním 
dešťové vody z dešťových svo-
dů a okapových žlabů. Mnohým 
se určitě přihodilo, že důsled-
kem zmrzlé vody na chodníku 
došlo v lepším případě k pádu, 
v horším případě i ke zranění.  
V dnešních dešti-
vých dnech, jakožto  
i v dnech nadcházejících, je 
téma odvádění dešťové vody z 
nemovitostí více než aktuální.
Vypouštění vody, ale také splaš-
ků a jiných tekutých odpadů, na 

V září město Bílina přivítalo 
nejmenší spoluobčánky. Do-
provázeli je rodinní příslušníci 
v hojném počtu. Děti přivítala 
Marcela Dvořáková, místosta-
rostka Města Bíliny, a popřála jim 
do života pevné zdraví a šťastný 
život v této neklidné době.
Vítání občánků proběhlo ve 
velmi příjemné uvolněně at-
mosféře. Všem zúčastněným 
velice děkujeme za to, že přišli 
a sdíleli radost z narození na-
šich nejmenších. Děkuji dětem 
i paní učitelce z Mateřské školy 
M. Švabinského v Bílině. Ty si 
pro nás připravily krátké pásmo 
básniček a maminkám předaly 
květiny.
Za asistence budoucí paní uči-
telky, studentky Střední peda-
gogické školy v Mostě, Adély 
Myslíkové, které tímto moc dě-
kuji, si rodiče převzali dárek od 

pozemní komunikace, tedy i na 
chodník přímo zakazuje usta-
novení zákona o pozemních ko-
munikacích. Pokud není systém 
odvodu dešťových vod zaústěn 
do dešťové kanalizace, je vlast-
ník nemovitosti povinen dešťové 
vody likvidovat na svém pozem-
ku. Za porušení výše uvedeného 
hrozí udělení pokuty až do výše 
300 tisíc korun. 
Kam tedy s dešťovou vodou? Na 
tuto otázku hledejme odpověď 
v legislativním rámci ČR, kdy 
tento jasně říká, jak při likvidaci 
srážkové vody na pozemku po-
stupovat. Preferovaným řešením 

města a podepsali se do měst-
ské pamětní knihy.

Do života byly přivítány tyto děti:
Ondřej Svoboda, Emily Buršová, 
Julie Hazdrová, Kilián Knap, Jan 
Zavázal, Tobiáš Herget.

Další vítání občánků se uskuteč-
ní v úterý 15. prosince od 14.30 
hodin v obřadní síni Městského 
úřadu Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku, č. dve-
ří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz - nejpozději 9. prosince 
2022.

Bc. Martina Tučková, matrikářka 
tel.: 417 810 848, 

e-mail: tuckova@bilina.cz

je vsak dešťové vody přímo na 
vlastním pozemku. Pokud to 
není možné, můžete srážkovou 
vodu vypouštět do oddělené 
dešťové kanalizace, která není 
zakončena centrální čistírnou 
odpadních vod. Pouze v případě,  
že dešťovou vodu nelze vsako-
vat ani vypouštět do dešťové ka-
nalizace, povoluje zákon regulo-
vané vypouštění dešťové vody 
do stokové kanalizace, to však 
nelze bez povolení vydaných 
příslušnými úřady.
Tímto upozorněním si dovoluje-
me vyzvat majitele nemovitostí, 
kteří doposud nemají prove-

deno odvedení dešťových vod 
ze střech svých objektů nebo 
dvorů zákonným způsobem, 
aby tak jakmile jim to klimatic-
ké podmínky dovolí učinili. Zá-
roveň je vhodné připomenout 
i vyčištění a opravu dešťových 
svodů a okapových žlabů, ne-
boť jejich ucpáním dochází i k 
přetékání okapových žlabů a tím  
k nepříjemným a nebezpečným 
situacím, zejména pro chod-
ce pohybující se na přilehlých 
chodnících a komunikacích.

Ing. Oldřich Jedlička, DiS.

Upozornění na způsob odvádění dešťové vody

V září byli do života 
přivítáni malí občánci

 

Poplatek za odpad 
 
 
 

Termín splatnosti poplatku za 
komunální odpad za II. pololetí 2022 

je do 30. listopadu 2022 
 

Poplatek na rok 2022 je stanoven  
ve výši 500,- Kč na osobu a rok  
(t.j. 250,- Kč / osoba / pololetí) 

 
Od poplatku na rok 2022 jsou 

osvobozené děti narozené v roce 2022. 
 

Poplatek za psa 
 
 
 

Termín splatnosti poplatku  
za psa za II. pololetí 2022  

je do 30. září 2022 
 

Nezapomeňte si po úhradě poplatku 
vyzvednout na úřadě známku pro svého 
psa, která usnadní městské policii jeho 

identifikaci v případě, že se vám zaběhne. 
 

 
Poplatky můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině v úředních 
hodinách, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města                  
19-1060440379/0800, variabilní symbol pro komunální odpad je 1337 a pro 
poplatek za psa 1341, specifický symbol: rodné číslo plátce. 
 
Nově vám s bezhotovostní úhradou pomůže náš nový POPLATKOVÝ ASISTENT 
na webových stránkách města Bíliny: 
https://www.bilina.cz/ - sekce ČASTO HLEDÁTE – MÍSTNÍ POPLATKY (povinné 
platby občanů) – POPLATKOVÝ ASISTENT. 
 
POPLATKOVÝ ASISTENT vám vygeneruje variabilní symbol pro rodné číslo a typ 
poplatku. 
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čLoVĚk V tÍsNi

Dluhoví poradci jsou 
na lince déle a je jich více
Posílená help linka, jednání s 
poskytovateli úvěrů i exekuto-
ry, snaha o sjednocení postupu 
vůči lidem v oddlužení, přípra-
va systémového řešení. To jsou 
kroky, kterými reaguje Člověk v 
tísni v rámci svého dluhového 
poradenství na situaci, do které 
se lidé v České republice kvůli 
krizi dostávají.  Organizace nyní 
prodloužila provoz dluhové 
help linky. 
Nově je lidem k dispozici každý 
všední den od 8 do 18 hodin na 
číslo 774 392 950. Kromě pro-
dloužení pracovní doby je také 
navýšena kapacita dluhových 
poradců, kteří budou v jeden 
moment moci odbavovat zájem 

volajících tak, aby se každý do-
volal. “Lidem poradíme podle 
situace, v jaké se nacházejí. 
Tomu, kdo zvažuje čerpání úvě-
ru, poradíme, na co si dát pozor, 
u koho si určitě úvěr nebrat, pří-
padně, zda lze situaci řešit jinak. 
S tím, kdo už úvěr má a nemá 
na splátky, probereme, jak ko-
munikovat s věřiteli. Lidem, kte-
ří jsou již v exekuci, poradíme s 
jejich právy. Když se na nás ob-
rátí člověk v insolvenci, může-
me pomoci v komunikaci s in-
solvenčním správcem,” popsal 
Danielem Hůle, vedoucí dluho-
vého poradenství organizace.

(red)

NHSP

Hornická nemocnice s poliklinikou zakázala v září 
návštěvy na lůžkových stanicích. Krátce před uzá-
věrkou Bílinského zpravodaje je opět povolila. 
Vzhledem k nástupu nových onemocnění Covid-19 
je však nutné sledovat web www.hnsp.cz či face-
book organizace, kde jsou uvedené vždy aktuální 
informace. Pro návštěvníky polikliniky je vydáno 
doporučení, aby lidé s příznaky respiračního one-
mocnění dodržovali zásady ochrany dýchacích cest, 
tedy aby měli nasazenou roušku či respirátoru. 

(red)

Možná máte nárok na PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Ověřit si to můžete prostřednictvím orientační kalkulačky 
na www.energetickyprispevek.cz nebo na kontaktech 
výše. O příspěvek lze žádat i zpětně. 

Helplinka Člověka v tísni

770 600 800

jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Úřad práce

800 779 900

callcentrum@uradprace.cz

Obraťte se tam, kde vám ZDARMA pomohou

Abyste nemuseli 
sedět potmě
Nemáte peníze na úhradu  
nedoplatku nebo záloh na energie?

Více možností na  energiebezexekuci.cz

Pozor na  
nedoplatek  
za energie !

Helplinka Člověka v tísni: 
770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Seniorská linka Elpida:
800 200 007

Úřad práce:
800 779 900

Nemáte peníze na úhradu 
nedoplatku nebo záloh energie? 

Obraťte se tam, kde vám 
ZDARMA pomohou.
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sMart city bÍLiNa

Bílina dále rozvíjí inteligentní kamerový systém

Město Bílina úspěšně realizuje 
další kroky pro zvýšení pocitu 
bezpečí obyvatel a prevenci kri-
minality – rozšířený městský ka-
merový systém zastřešuje zvu-
kové senzory, pevné kamerové 
body, tělové kamery strážníků 
i kamery ve vozidlech městské 
policie. Hlavní novinkou je nasa-
zení inteligentního analytického 
softwaru, který pomáhá operá-
torům dohledového centra sle-
dovat dění ve městě. Nástroj do-
káže automaticky rozpoznávat 
rizikové situace a další bezpeč-
nostní scénáře, které jsou pro 
městskou policii důležité.

Bílina se tak zařadila na špičku 
vybraných českých měst, které 
využívají inovativní nástroje a 
integrovaný přístup k zajištění 
bezpečnosti. Přes patnáct no-
vých kamer a několik hlukových 
senzorů bylo instalováno hlavně 
na území sídliště Za Chlumem 
a Teplického Předměstí. Kromě 
rozšíření kamerového systému, 
došlo k modernizaci vybavení 

dohledového centra, testová-
ní sítí 5. generace pro připojení 
kamer či modernizace tělových 
kamer strážníků. 
Město tak pokračuje v naplňo-
vání cílů stanovených ve Stra-
tegii Smart City Bílina a roz-
voji integrované bezpečnosti. 

„Hlavním cílem investic města 
do nových technologií je zvý-
šení pocitu bezpečí obyvatel i 
návštěvníků Bíliny a zejména 
podpora a usnadnění práce 
městské policie. Rozšíření po-
čtu kamer, modernizace infra-
struktury i využití inovativních 
nástrojů se navíc díky aktivitě 
města z významné části poda-
řilo financovat s využitím do-
tačních zdrojů,“ komentuje sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.
V souladu s bezpečnostními 
trendy byl kamerový systém 
města vylepšen o sofistikova-
nou platformu s prvky umělé 
inteligence umožňující auto-
maticky rozpoznávat různé 
nastavené scénáře z provozu 
města. Policii také usnadňuje 
zpětné prohledávání záznamů. 

„Analytický systém je využíván 
na vybraných kamerách dle 
aktuálních potřeb městské po-
licie – umožňuje automatické 
rozpoznání přestupkové čin-
nosti, například nepovoleného 
pohybu vozidel, parkování na 
zákazech stání či překračování 
nastavených hranic vyšším po-
čtem osob. Další funkcí nástroje 
je usnadnění hledání v kamero-
vých záznamech, například na 
základě barvy vozidla či oble-
čení,“ popsal Miloslav Dvořák, 
vedoucí oddělení IT městského 
úřadu Bílina, který má správu 

systému na starosti. Jako pří-
klad lze uvést také situaci vy-
hledávání pohřešované osoby. 
Do analytického systému jsou 
zadány dostupné identifikační 
údaje, například barva obleče-
ní a místo posledního známého 
výskytu pohřešované osoby. 
Inteligentní kamerový systém 

následně umožňuje velmi rych-
lé vyhledání a zpracování pře-
hledu obrázků s osobami, které 
odpovídají popisu. Díky tomu 
mohou strážníci na řadu situací 
reagovat mnohem rychleji.
Nadstandardním řešením v Bíli-
ně je pilotní využití tří zvukových 
senzorů a jejich propojení s ka-
merami. Čidla měří například 
hladinu hluku ve veřejném pro-
storu, což usnadňuje například 
rychlejší odhalení rušení noční-
ho klidu.
Zajímavou funkcionalitou je 
schopnost senzorů rozpoznávat 
rizikové zvuky, například tříštění 
skla nebo střelbu a automaticky 
otočit kameru ke zdroji zvuku. 
Senzory však své okolí nena-
hrávají, analýza probíhá přímo v 
zařízení a do systému městské 
policie chodí pouze upozornění 
o aktivitě. Do budoucna se plá-
nuje rozšíření této technologie.
Na realizované aktivity navazují 
další projekty města. Aktuálně 
Bílina v rámci uzavřeného me-
moranda spolupracuje s Ústím 
na Labem a Ústeckým krajem 
na vytvoření bezpečnostního 
a datového koridoru, který by 
měl zlepšit celkovou spolupráci 
měst a kraje, usnadnit výměnu 
důležitých dat a propojit organi-
zace, které přispívají k zajištění 
bezpečnosti regionu. 

(red)
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oDbor DotacÍ a projektů

LÁZeňský park kyseLka

MÍroVé NÁMĚstÍ

Projekt podporuje kvalitní vzdělávání

Na Kyselce začalo omlazování lázeňského parku

Náměstí mohou lidé 
sledovat online

Začátkem července se naplno 
rozběhla realizace projektu na 
podporu kvalitního a inkluziv-
ního vzdělávání v mateřských 
a základních školách na území 
ORP Bílina. 
Cílem projektu je podpora spo-
lečného plánování a sdílení ak-
tivit v území vedoucí ke zlepšení 

V září začala revitalizace lázeň-
ského parku Kyselka. V těchto 
dnech jsou káceny nebezpečné 
stromy a prostor je čištěn. 
Kácení bude probíhat jak v par-
kové části, tak v prostoru letního 
kina. Dřeviny, které jsou postup-
ně odstraňovány jsou ve špat-
ném stavu a mohou být nebez-
pečné. 
V příštím roce budou ještě 
provedeny bezpečnostní řezy  
a ošetření dřevin. Bude též ob-
novena cesta mezi altánem  

Na rohu Mírového náměstí v Bí-
lině byla nainstalovaná kamera, 
která přenáší obraz online. Lidé 
mohou ruch v centru města sle-
dovat na webových stránkách 
www.bilina.cz, v sekci Turista, 
volný čas, dále záložka Město 

kvality vzdělávání ve školách 
tím, že bude podpořena spolu-
práce zřizovatelů, škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání včetně 
organizací neformálního vzdělá-
vání v místě zaměřená zejména 
na společné informování, vzdě-
lávání a plánování partnerských 
aktivit pro následné společné 

a prameníkem, do celého par-
ku budou osazeny nové lavičky  
a odpadkové koše. Příští pod-

a okolí a Videogalerie. Případ-
ně mohou využít rychlejší cestu 
přes načtení QR kódu u tohoto 
článku.
Kamera přenáší obraz nepřetrži-
tě čtyřiadvacet hodin denně. 

(pn)

řešení místně specifických pro-
blémů a potřeb a vyhodnocová-
ní přínosů spolupráce.
Projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Bílina III nava-
zuje na projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělání ORP Bílina I, 
během kterého došlo k navázá-
ní partnerství a spolupráce míst-
ních aktérů v oblasti vzdělávání, 
kteří měli vliv a zájem o rozvoj a 
pokrok v oblasti vzdělávací poli-
tiky. Naším cílem bude navázat 
na tuto spolupráci, a především 

zim pak budou vysazeny nové 
stromy, keře, trvalky a bude ob-
noven i trávník. Součástí projek-

oživit a podpořit ji s důrazem na 
systémové řešení klíčových pro-
blémů, které vzdělávací subjek-
ty přímo spojují.
Projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Bílina III, regis-
trační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/
20_082/0023057, je financován 
z Evropské unie prostřednictvím 
Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy, jako řídícího or-
gánu Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání.

Ing. Monika Růžičková

tu je i vznik nových broukovišť. 
Všechny práce probíhají pod 
dozorem státní památkové péče 
a Agentury pro ochranu přírody  
a krajiny. Po skončení prací  
v prosinci 2023 bude park vý-
razně omlazený a hlavně bez-
pečný.
Z důvodu probíhajících prací 
může být částečně omezen po-
hyb osob po parku, vždy v místě 
probíhajícího kácení.             

(red)

Město Bílina poptává 

ZPRACOVATELE KRONIKY MĚSTA BÍLINY
Požadované předpoklady:

· trestní bezúhonnost
· zdravotní způsobilost

· flexibilita, dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost
· znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet...)

· minimálně středoškolské vzdělání
· novinářská praxe výhodou

· vynikající znalost českého jazyka

Náplň práce:
· sběr a zpracování významných informací o městě, udá-
lostech a akcích ve městě, včetně významných usnesení 
rady a zastupitelstva, činnosti městských organizací a za-

znamenání mimořádných přírodních jevů ve městě
· systematické a chronologické řazení informa-

cí, stylizace textu po jednotlivých měsících
· předložení návrhu textu do 30. 5. následujícího kalendářního roku

· vyhotovení a odevzdání finálního textu kroni-
ky do jednoho měsíce po obdržení připomínek

· dodržování zákona č. 121/2000 Sb., autor-
ský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Platové podmínky:
· odměna z dohody o provedení práce

Zájemci se mohou hlásit do 27.10.2022.
Mgr. Eva Böhmová - tel. 417 810 930, mobil 607 097 71, 
vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví.



10 /  XXXII  /  14.  ř í j na  2022 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 9
KULTURA

MĚstskÁ kNihoVNa bÍLiNa

iNforMačNÍ ceNtrUM bÍLiNa

Poznejte České středohoří z pohodlí knihovny

O sto let se vrátili lidé na věži

Městská knihovna zve čtenáře k 
posezení nad knihami o Českém 
středohoří, ve kterých se mů-
žete dozvědět spoustu nových 
a zajímavých informací a inspi-
rovat se při plánování výletů. 
Pro neregistrované zájemce je 
v knihovně možnost zapůjčení 
a prostudování knih na místě. V 
příjemném prostředí knihovny, v 
pohodlných křeslech, se s kníž-
kou v ruce přenesete pomocí 
krásných fotografií do krajiny 
Českého středohoří. Dozvíte se 

Poslední zářijová sobota ukon-
čila letní turistickou sezónu a 
návštěvníci Informačního centra 
Bílina se s ní rozloučili zážitko-
vým výstupem na radniční věž s 
návratem do počátku 20. století. 
Zážitek to byl opravdu skvělý. 

o místech, o kterých jste ještě 
neslyšeli nebo je neviděli.

Kniha Tajemství Českého stře-
dohoří
Kniha vás zavede na hrady a 
zámky, na místa těžby drahých 
kovů, českých granátů a dalších 
polodrahokamů. Najdete zde 
i fotografie nejvyšších vrcholů 
Českého středohoří a přírodních 
zajímavostí. Kniha poukazuje 
také na historické a kulturní za-
jímavosti. Závěr publikace je vě-

Pro případné zájemce se bude 
zážitkový výstup na radniční věž 
opakovat v dubnu následujícího 
roku, při zahájení turistické se-
zóny. 

(red)

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Upozorňujeme, 

že pobočka knihovny v ulici M. Švabinského 
bude z důvodu revize knihovního fondu 

od 17. do 21. října 2022 uzavřena. 

V tomto týdnu můžete využít služeb 
centrální knihovny na Mírovém náměs-

tí nebo pobočky Za Chlumem. 

nován posvátné hoře Říp.

Navazující kniha Zázračné Čes-
ké středohoří
Tato vás seznámí se stromy s 
pamětí, se známými i neznámý-
mi skalami a kameny, s památ-
nými kříži, kostely a kaplemi. 
Tuto obrazovou pouť zakončíte 
pohledem na drahé kameny, 
které se ve středohoří nachází.

Kniha Stanislava Štýse Návraty 
vypůjčené krajiny

Tato se zabývá rekultivací kraji-
ny po těžbě hnědého uhlí a zob-
razuje proměny hornických ob-
lastí v Ústeckém kraji v průběhu 
několika posledních desítek let.

Přehled a dostupnost knih nejen 
s touto tématikou zjistíte v on-li-
ne katalogu na webových strán-
kách knihovny www.knihovna-
bilina.cz.

Zdeňka Šmigurová
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kNižNÍ tipy

Město ocenilo významné osobnosti

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie
Karin Lednická

Životice, malá vesnice uprostřed Těšínského Slez-
ska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po 1. září 1939 
se jako dobyté území stává součástí Říše. Během 
války zde tudíž panovaly zcela jiné poměry než v 
protektorátu. Probíhala tu největší germanizač-
ní akce v Evropě. Kdo se nepodvolil, byl vysídlen 
nebo skončil v lágru. Účast na veřejných popra-
vách byla povinná. Stanný soud zasedal téměř 

nepřetržitě – často přímo v bloku smrti nedalekého koncentrační-
ho tábora Auschwitz (Osvětim). Starosta Životic zaujal jednoznačný 
postoj: pěstoval vřelé vztahy s nacistickými pohlaváry a s obyvateli 
obce začal mluvit německy. V atmosféře všudypřítomného strachu 
se Životičtí snažili vydržet do konce války. Nepodařilo se jim to.

Malý šikanista aneb Jak mámy přicházejí o ilu-
ze
Renáta Navrátilová

Taky jste si mysleli, že je těhotenství nejkrásnější 
období v životě ženy? Já tedy ano. Namísto toho 
je mi špatně, pálí mě žáha, jsem oteklá, nemůžu 
najít vlastní kotníky, manžel a pes se stěhují před 
mými náladami na balkon, a jak čas ukáže, místo 
roztomilého andílka porodím uřvaného paviána. 
A ty směšné představy a plány. Přiberu maxi-

málně osm kilogramů. Prcek bude spáč po mně. Na všechno budu 
mít spoustu času. Řekněte mi někdo, jak jsem mohla být tak naivní? 

Zastupitelstvo města Bílina oce-
nilo významné osobnosti. Pamět-
ní medaile byla jako významné 
ocenění udělena Zdeňku Dvo-
řákovi. Bílinský rodák celý svůj 
pracovní a částečně i soukromý 
život zasvětil Bílinsku a jeho oko-
lí. Je uznávaným odborníkem  
v oblasti přírodovědných obo-
rů, jeho znalosti a schopnosti 
jsou na světové úrovni. Věnuje 
se zejména geologii, ale díky 
svým vědomostem se rozsah 
jeho práce rozšiřuje do mnoha 
dalších vědních oborů. Měs-
to reprezentuje svou publi-
kační činností doma i ve světě.  

Za to mu patří velké uznání  
a díky.Letos poprvé se rada 
města rozhodla ocenit své obča-
ny in memoriam. Bílinu postihlo  
v posledním období velké množ-
ství ztrát v podobě osob, které 
významně ovlivnily chod města  
a zasloužily se mnoha způsoby  
o jeho rozvoj.
Oceněni byli Jan Rozšafný, stráž-
ník městské policie, který byl  
u vzniku MP Bílina a vždy praco-
val ve prospěch města, Zahed 
Karnoub, stomatolog, který pra-
coval na HNsP od roku 2016 a 
zajišťoval jako hlavní lékař zubní 
pohotovost, dále Andrea Pavlíč-

David Hecl: mluví k vám kapitán
Martin Moravec

Dámy a pánové, připoutejte se, protože vás čeká 
opravdový zážitek. Je to už víc než třicet let, co 
David Hecl poprvé usedl do kokpitu. Tehdy ho 
trochu vylekal rámus motoru a těžko si pomyslel, 
že jednou to bude právě on, kdo do Prahy přiveze 
největší dopravní letadlo světa. Jako první Čech 
se stal kapitánem na Airbusu A380 ve dvou svě-
tových společnostech, v Emirates a v Korean Air. 
Navštívil desítky zemí, posbíral spoustu zážitků 

a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na 
všechno, co vás kdy o létání napadlo. A možná i na to, co vás ni-
kdy nenapadlo. Proč hladké přistání není úplně dobré? Mají piloti 
rádi potlesk? K čemu jsou na palubě pouta a k čemu sekyrka? Kdy 
se cestujícím neříká úplná pravda? Jací pasažéři byli princ Harry či 
Karel Gott? 

Studie kouzel 
Maria V. Snyderová 

Poté co Jelena odhalila, že má magické schop-
nosti, musela uprchnout z Ixie, kde jsou kouzla 
zakázaná. V Sitii, dlouho ztracené domovině, má 
šanci znovu se setkat s rodinou, kterou nikdy ne-
poznala. Ale cizí země má vlastní tajemství a navíc 
zde s Jelenou jednají s podezřením, a dokonce s 
nenávistí. A to i ti, kteří by měli stát na její straně - 
třeba vlastní bratr.

ková, učitelka ZŠ Za Chlumem 
oceněná za svou lásku k dětem 
a za inovativní výuku, byla i au-
torkou učebnic českého jazyka. 
Oceněna byla také Markéta Ter-
šípová, učitelka ZŠ Za Chlumem, 
za svůj osobitý přístup k práci  
a dlouhodobou spolupráci s Bí-
linským divadelním minimem či 
Bořeňskou čarodějnicí, či Petr 
Matti v rámci své činnosti v ZŠ Za 
Chlumem dlouhodobě pracoval 
s mládeží ze sociálně slabého 
prostředí. 
Všem oceněným ještě jednou 
patří velké díky za jejich práci. 

(red)

Miroslav Mužík vystavuje v knihovně

V městské knihovně na Mírovém náměstí vystavuje své obrazy učitel výtvarné-
ho oboru Základní umělecké školy v Bílině Miroslav Mužík. Autor maluje krajiny 
zejména Českého středohoří. Ve svých obrazech dává prostor nejen fantazii  
a emocím diváka, ale hlavně dělá čest poctivé malířské práci. V jeho díle nejdeme  
i figurální obray. Výstava je prodejní.                                                                       (pn)
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V Bílině v těchto dnech probí-
hají investiční akce za více než 
šedesát milionů korun. Opravují 
se chodníky, celá ulice, zajišťuje 
se stav lázeňské budovy, budují 
se podzemní kontejnery a roste 
správní budova v autokempu. 
Většina nákladů jde z rozpočtu 
města, část pokryjí dotace. 
U konce jsou práce na vybudo-
vání nového správního objektu  
v autokempu na Kyselce. “Jed-
ná se o úplně novou budovu.  
Na začátku letošního roku došlo 
k demolici staré správní budovy, 
začátkem prázdnin jsme začali 
realizovat novou správní budo-
vu. Bude tam zároveň byt správ-
ce autokempu. Jedná se o in-
vestici přibližně v řádu dvanácti 
milionů korun,” uvedla Kateřina 
Adamenko, vedoucí odboru ne-
movitostí a investic.
Na deseti místech ve městě bu-
dou stanoviště podzemních vel-
kokapacitních kontejnerů na tří-
děný i směsný odpad. Některá 
jsou již funkční, jinde se budují. 
Náklady si vyžádají přes patnáct 
milionů, přes tři miliony město 
dostalo jako dotaci z Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Všechna stanoviště budou ve-

řejnosti k dispozici letos v lis-
topadu. “Výhody podzemních 
kontejnerů jsou dvojího charak-
teru, první jsou estetické a dru-
hé jsou funkční. Ty estetické jsou 
na první pohled zřejmé, nová 
stanoviště podzemních kontej-
nerů vypadají mnohonásobně 
lépe než stanoviště klasických 
kontejnerů. Funkční výhody 
jsou zejména v tom, že se jedná  
o velkokapacitní kontejnery, kte-
ré tedy mají mnohem vyšší ka-
pacitu, než mají klasické nádoby 
na komunální i tříděný odpad,” 
konkretizovala starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.  
V současné době připravují 
městské technické služby har-
monogram svozu. Monitoru-
jí, jak se kontejnery v různých 
lokalitách zaplňují, aby mohly 
harmonogram svozu nastavit co 
nejlépe.
Do poloviny listopadu bude 
hotový chodník v ulici Za Chlu-
mem, tam se opravuje i veřejné 
osvětlení a přechod pro chodce. 
Vše za tři a půl milionu. Nový 
chodník bude do konce října  
i v ulici Bílinská. “Podél hlav-
ní silnice 1/13 město realizuje 
opravu chodníku po pravé čás-

ti směrem na Teplice. Stavba 
je realizována společností VHS 
Technology a byla zahájena  
v létě letošního roku, předpoklá-
dáme její dokončení v říjnu le-
tošního roku. Investiční náklady 
jsou přibližně 1,6 milionu korun,” 
doplnila Kateřina Adamenko.
Od poloviny července se rekon-
struuje Teplická ulice. Jedná se 
o celkovou obnovu chodníků, 
silnice i navazující zeleně. Sou-
částí prací je i vybudování nové 
cyklostezky. Vše vyjde na více 
než třiadvacet milionů korun,  
o případnou dotaci bude měs-
to žádat v říjnu. První etapa této 
části rekonstrukce by měla být 
dokončena v listopadu letoš-
ního roku, bude pokračovat po 
zimní přestávce na jaře příští-
ho roku a celá část této rekon-
strukce by měla být dokončena 
v srpnu roku 2023. Každá část 
této stavby by měla být ukonče-
na tak, aby chodníky i komuni-
kace byly schůdné nebo sjízdné.
V hlavní budově lázní se nyní 
pracuje na odvedení srážkových 
vod od objektu, aby byl zajiš-
těn současný stav budovy a ta 
dále nechátrala. Již na začátku 
roku byla s tímto cílem oprave-

na střecha, oplechování, okapy  
a jejich svody. Nyní se odstraňu-
jí nevhodné podlahové krytiny. 
Investice za více než osm mili-
onů, s milionovou dotací, bude 
hotová na konci letošního roku. 
Ještě letos by měla skončit i re-
konstrukce proluky na Mírovém 
náměstí. 
Zatímco tyto investice nyní pro-
bíhají, další se už připravují. Jed-
ná se například o rekonstrukci 
objektu Černého koně na Mí-
rovém náměstí, kde by mělo 
vzniknout nové infocentrum  
s kavárnou, komunitní část  
a další prostory, které budou 
moci využívat například bílinské 
spolky. “Stojíme také před archi-
tektonickou soutěží na plavec-
kou halu, na nový objekt plavec-
ké haly, zda a vůbec plaveckou 
halu budeme stavět novou nebo 
se opět vrátíme k otázce rekon-
strukce stávající haly,” doplnila 
starostka.  
Připravuje se také výstavba 
nové správní budovy na teniso-
vých kurtech, která nahradí tu 
současnou, a upravené bude 
prostranství před Centrální škol-
ní jídelnou.                                  (pn)

Ve městě probíhají investice za šedesát milionů

Správní objekt v autokempu

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s.
Cena díla: 11,9 milionu korun
Termín zahájení: 8/21
Termín dokončení: 9/22
Dotace: není

Podzemní kontejnery na směsný 
a separovaný odpad - 10 stanovišť

Zhotovitel: COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.
Cena díla: 15,1 milionu korun
Termín zahájení: 11/21
Termín dokončení: 11/22
Dotace: 3,3 milionu z Operačního programu Ži-
votního prostředí
Místo: v Sídlišti U Nového Nádraží, v Čapkově 
ulici a v Sídlišti Za Chlumem, v Radniční ulici,  
v Pražské ulici, Fügnerově ulici a Aléské ulici 
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Hlavní budova lázní - zajištění stavu

Zhotovitel: POHL cz, a.s.
Cena: 8,1 milionu korun
Termín zahájení: 8/22
Termín dokončení: 12/22
Dotace: 988 600 korun z Ústeckého kraje

Chodník v ulici Bílinská, 
podél silnice 1/13

Zhotovitel: VHS Technology a.s.
Cena díla 1,6 milionu korun
Termín zahájení: 7/22
Termín dokončení: 10/22
Dotace: není

Rekonstrukce ulice Teplická

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
Cena díla: 23,4 milionu korun
Termín zahájení: 7/22
Termín dokončení: 8/23
Dotace: připravuje se podání do Integrovaného 
regionálního operačního programu
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LiNka beZpečÍ

Jak se připravovat s dětmi do školy
Připravovat se s dětmi do školy 
chce určitě trpělivost. Trpělivost, 
kterou když investujete, poté se 
vám vrátí tím, že se děti naučí 
připravovat i samy. Možná, že si 
oblíbíte pravidelný zvyk přípra-
vy, vymyslíte si třeba i písničku, 
pustíte vámi vybranou hudbu či 
vytvoříte příjemnou atmosféru 
pro to, abyste se s dětmi v pokli-
du připravili do školy. Do přípravy 
do školy patří určitě vypraco-
vání domácích úkolů, ale také 
nachystání si potřebných sešitů, 
učebnic a pomůcek.
Možná, že nevíte z jaké strany s 
přípravou do školy začít. Sami 
jste po práci večer unavení, jste 
rádi, že s vaším dítětem můžete 
strávit nějaký čas, povídat si, či 
hrát. Možná, že na začátku vám 
příprava do školy s dítětem za-
bere více času. Když si z ní vytvo-
říte zvyk, věřte, že se čas zkrátí a 
stane se to přirozenou součástí 
večera.

Kde najít informace ze školy?

Každá škola má vytvořený svůj 
informační systém. Většina škol 
přešla na online komunikaci s ro-
diči v portálech jako je skolaonli-
ne.cz nebo bakalari.cz. Pokud je 
vaše škola používá, měli byste 
tam najít všechny potřebné in-
formace ohledně domácích úko-
lů a přípravy na další den. Škola 
vám poskytne heslo, případně 
i instruktáž, jak se v tomto pro-
středí pohybovat. Dalším zdro-
jem informací ohledně přípravy 
na další den, zvláště na prvním 
stupni, je úkolníček. Ten může 
být pomocníkem pro děti, aby 
si zapamatovaly úkoly, když si je 
napřed napíší sami nebo nalepí, 
když ještě neumí psát. Zapsá-
ní si úkolu skutečně podporuje 
uložení informace, protože úkol 
nejen slyší, ale i napíší a poté vidí. 
Někteří učitelé také úkolníček od 
dítěte přesně z tohoto důvodu 
vyžadují. Motivací dítěte pro prá-
ci s úkolníčkem může být, když 

sis ho samo vybere v obchodě, 
vyrobí, vyzdobí nebo na něj na-
lepí samolepky.

Rituál přípravy

Ne nadarmo se říká, zvyk je že-
lezná košile. Když si vytvoříte 
zvyk přípravy s dítětem, postu-
pem času se z přípravy stane 
něco přirozeného. Vy i dítě bude-
te vědět, co se během přípravy 
bude dít. Dítě bude vědět, jak na 
to. Podpoříte i jeho jistotu v tom, 
že se připravit zvládne. Způso-
bů pro vytvoření zvyku je něko-
lik.  Níže je popsáno načasování 
přípravy, její průběh a přebírání 
zodpovědnosti dítěte.
Ideální čas
Vytvoření zvyku podpoříte ně-
kolika způsoby. Může jít o stejný 
čas každý večer. Ideálním časem 
je, když dítě není unavené. V pro-
vozních podmínkách každoden-
nosti možná nelze zajistit stejný 
čas, ale můžete vytvořit takové 
podmínky, abyste vytvořili pra-
videlnost. Příprava se odehrává 
u stejného stolu – v pokojíčku 
nebo v kuchyni. Pustíte písničku 
pro naladění se na přípravu do 
školy a k motivaci. Zatancujete 
si tanec. Dítě se nejdříve podívá 
na díl pohádky, může si zahrát 
oblíbenou hru na počítači. Nebo 
to můžete vzít z druhého konce a 
pohádka nebo hra budou odmě-
nou za přípravu do školy. Mož-
ností je mnoho a záleží jen na 
vaší představivosti. Možná bude 
mít i vaše dítko nápad, jak začít s 
přípravou do školy.

Co připravovat?

Nějaká část přípravy se bude 
zdát vašemu dítěti těžší, to bude 
pravděpodobně vypracování 
domácího úkolu. Jsou dvě mož-
nosti, jak naložit s těžším úkolem. 
Pro některé děti může být moti-
vační začít nejprve s tím jedno-
duchým a poté se dopracovat k 
tomu těžšímu. Pro jiné dítě bude 

naopak lepší začít s tím obtížněj-
ším, když je odpočaté a může se 
soustředit. Až poté může udělat 
jednodušší úkoly. Můžete vy-
zkoušet obě varianty a zjistit, co 
vaší ratolesti vyhovuje více.
Když například budete začínat 
tím nejtěžším úkolem na začá-
tek – to bude třeba matematika. 
Poté vás bude čekat ještě úkol 
ze zeměpisu – trošku jednodušší. 
Nakonec připravíte učebnice, či 
jiné potřebné věci na další den 
do aktovky. Naučte také své dítě 
nechávat aktovku na jednom 
místě, na kterém také na něj 
bude ráno čekat plně připravená.

Dávkování zodpovědnosti
Kdyby celá školní příprava byla 
jen na vás, je toho skutečně 
mnoho. Na začátku to tak prav-
děpodobně bude. Když si dítě 
zvykne na to, jak příprava vypa-
dá, i prvňáček si pak dovede na-
příklad připravit učebnice na dal-
ší den. Vy pak vše zkontrolujete. 
Možná se dítěti 10x nepovede 
připravit všechny sešity a učeb-
nice,  ale po jedenácté nebo 
dvacáté již ano. Je to proces 
učení a chvíli to bude trvat. Navíc 
schopnost zvládnout věci samo-
statně, bude podporovat sebe-
vědomí vašeho dítěte a naučí se 
novou dovednost. S domácími 
úkoly to bude možná stejné. Nej-
prve ho budete celým proce-
sem domácího úkolu provázet. 
Číst zadání, ptát se na to, co se 
bude vypracovávat. Vymýšlet 
společně. Později vaše dítě bude 
vymýšlet odpovědi samo, přečte 
samo zadání. Nakonec možná 
budete jen v blízkosti a potom 
možná jen uslyšíte, že si dítě jde 
samo udělat úkol a vy ho pak jen 
zkontrolujete. Každé dítě je jiné. 
Někdo se naučí připravovat dříve, 
někdo bude potřebovat motivaci 
k přípravě po dobu celého  prv-
ního stupně, ale možná i pak na 
stupni druhém. Je důležité, aby 
se vaše dítě cítilo dobře a mělo 
jen tolik zodpovědnosti v přípra-

vě do školy, kolik zvládne.

Když nejde udržet pozornost

Pokud je vaše dítě neklidné 
nebo je například diagnostiko-
váno  ADD nebo ADHD, může 
být příprava o nervy. Pro vás, tak 
i pro dítě. Nebojte se toho. Zvyk 
přípravy vám pomůže s pozor-
ností. Nebojte se třeba i rozdělit 
fáze přípravy. Například vypra-
cování domácího úkolu před 
večeří a zabalení aktovky až po 
večeři. Můžete zkusit vytvořit z 
přípravy zábavu. Stopovat na 
čas, za jak dlouho zabalíte ak-
tovku a časy psát do zápisníku. 
Vaše dítě zapomíná zápisník? 
Nic se neděje, pravděpodobně 
vše najdete v online informač-
ním systému školy. Když se malý 
neposeda naučí, že věci mají své 
místo, pravděpodobně se věci 
přestanou tolik ztrácet.

Podpora pro vás i vaše dítě

Děláte, co můžete, a stále vám 
nejde se připravit tak, abyste byli 
spokojení? Vaše dítě stále nemů-
že udržet pozornost? Neházejte 
flintu do žita. Každý jsme sku-
tečně jiný, stejně tak vaše dítě. 
Když si nevíte rady, je v pořád-
ku se poradit s třídním učitelem. 
Ten vaše dítě zná z jiné pozice 
než vy a možná bude mít nějaké 
postřehy, které vám pomohou. 
V každé škole je také výchovný 
poradce, ke kterému se můžete 
jít poradit. Ve školách také bývá 
školní psycholog. Psycholog je 
ve škole jednak pro žáky, učitele, 
ale také pro rodiče. Je na místě 
se jít k němu poradit i ohledně 
přípravy do školy. Dalším mís-
tem, kde vás mohou podpořit 
je Rodičovská linka na čísle 606 
021 021. Ve všedních dnech Vám 
tam konzultanti linky anonymně 
nabídnou sdílení a můžete spo-
lečně vymyslet, co by šlo udělat.

MŠ ŠVabiNského MŠ sÍboVa

Děti sklízely brambory Sovičky se už dobře znají
Na školní zahradě děti ze třídy 
Delfínků z Mateřské školy Šva-
binského sklízely brambory, 
které na jaře zasázely. Brambo-
ry vykopaly, očistily a ukládaly  
je do připraveného kbelíčku. 
Když byla práce hotová, děti 
společně  brambory odnesly 
paní kuchařce, která jim je uvařila 
k obědu.

učitelky ze třídy Delfínků

Začátek školního roku  
u Soviček proběhl v du-
chu společného vytváření 
třídních pravidel, na kte-
rých se děti podílely a uči-
ly se je respektovat, a tak 
vytvářet prostředí pohody 
a přátelství.

Andrea Jedličková 
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oDbor ŠkoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ

OSPOD opět pořádal pobytovou akci pro děti
Začátkem září se opět podařilo 
Oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí Městského úřadu v Bílině 
realizovat víkendový pobyt bí-
linských dětí v rámci programu 
Podpory prevence kriminality 
Ministerstva vnitra. Pobyt pro-
bíhal poprvé v úžasném zázemí 
Letního dětského tábora v Kra-
lovicích. Za umožnění realizace 
pobytu v tomto středisku patří 
velké díky Odborové organizaci 
Dolů Bílina a dále panu kucha-
ři, který se postaral o nasycená 
bříška všech účastníků pobytu.
Víkendového pobytu se opět zú-
častnilo celkem 22 dětí, a to pře-
vážně dětí plnících si povinnou 
školní docházku, se kterými OS-
POD Bílina pracuje. Cílem tohoto 
projektu je prevence a eliminace 
sociálně patologických jevů na 
bílinsku, zvýšení právního vědo-
mí, posilování pozitivních vzorců 
chování nezl. dětí, a to i ve smys-
lu řádného plnění povinné školní 
docházky a důležitosti vzdělá-
ní jako takového pro budoucí 
uplatnění na trhu práce. Projekt 
rovněž nabízí možnost motivace 
k participaci zákonných zástup-

ců či jiných pečujících osob na 
dané problematice.
Pro děti byl tradičně připrave-
ný bohatý a atraktivní program, 
včetně oblíbeného hledání 
ukrytého pokladu, stavění do-
mečků pro skřítky v nedalekém 
lese, soutěžení, opékání buřtů a 
posouzení své odvahy v rámci 
strašidelné stezky odvahy. Závě-
rem pobytu byly dětem předány 
diplomy a ceny za jejich vynalo-
žené úsilí i pamětní trička, která 
si děti jako již tradičně vyrobily.
Za realizační tým a jistě i děti, 
které se v minulosti pobytových 
akcí OSPOD zúčastnily, bychom 
chtěli vzpomenout našeho milé-
ho kolegu, pana Jana Rozšafné-
ho, strážníka Městské policie Bí-
lina. Osobně se zúčastnil takřka 
všech námi pořádaných poby-
tů, počínaje rokem 2012. Svou 
milou povahou, zodpovědným 
přístupem a zejména pozitivním 
vztahem k dětem, zaujal neoce-
nitelné místo v našem týmu.

Bc.Martina Kofroňová, DiS.

MŠ ŠVabiNského DĚtský DoMoV tUchLoV

Ve školce se vylíhli motýli Děti si prohlédly Štolu 
Starého Martina 

Na jaře jsme si ve spolupráci  
s Botanickou zahradou hlavního 
města Prahy přivezli do škol-
ky larvy zářivých tropických 
motýlů morpho peleides z če-
ledi babočkovití. Tito motýli se 
přirozeně vyskytují například  
v deštných pralesích Jižní Ame-
riky, v Mexiku, Střední Americe 
a v severní části Jižní Ameri-
ky. Housenky jsme umístili do 
námi připravených insektárií, 
která byla vytvořena z pařenišť 
vhodné velikosti s ohledem na 
možnost zakuklení housenek.  
Do insektárií jsme každý den do-
plňovali čerstvé listy banánov-

Zářijové odpoledne jsme strávili 
120 metrů pod zemí. Navštívili 
jsme totiž Štolu Starého Martina 

níku, galgánu a dosny a vnitřní 
prostor jsme rosili vodní mlhou. 
Každou volnou chvíli jsme hou-
senkám věnovali pozornost  
a sledovali, jak pomalu okusují 
nachystanou stravu. Netrvalo 
dlouho a mohli jsme se pře-
svědčit, že se housenkám u nás 
líbí. Nejprve se na větvičkách 
zakuklily a když se z nich vylíh-
li motýli, byli jsme jejich krásou 
okouzleni. Motýlům jsme po vy-
líhnutí připravili dobrou a slad-
kou stravu v podobě čerstvě 
nakrojených plátků pomeranče. 

Kolektiv učitelek 

v Krupce. Štola nabízí návštěvní-
kům ukázky ražení historických 
dlouhých důlních děl, ukázky 
rozdílů ve vyztužování prostor 
v minulosti i současnosti, na 
vybraných stanovištích způso-
by dobývání cínové rudy, které 
dokumentují rozvoj technolo-
gie těžby, dále charakteristické 
úseky žíly Lukáš s její minerální 
výplní, sbírku historických před-
mětů a znaků hornických měst 
v ČR, výstavu minerálů a hornin 
a venkovní expozici důlní tech-
niky, mohli jsme také obdivovat 
krásnou krápníkovou výzdobu. 
Štola Starý Martin je kulturní pa-
mátkou a bývala jednou z nej-
významnějších starých důlních 
děl krupského revíru. Otevírala 
jednu z nejbohatších cínových 
rudních žil – žílu Lukáš. Dolování 
zde začalo v průběhu 14. století, 
těžba ustala před druhou světo-
vou válkou. Po návštěvě jsme si 
udělali rychlý kvíz, kdo si co za-
pamatoval, nejlépe na tom byl  
s pamětí Karel.

Teta Irenka a děti
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Krkavec velký 
Vycházky v podzimních plíska-
nicích sice moc nelákají, doma 
ale nemůžeme být zavření stá-
le. Konzumovat děsivé zprávy z 
televize, halit se do teplých dek, 
abychom ušetřili za energie, to 
by nám sebralo zbytky dobré 
nálady, které ještě máme. Vy-
jděme aspoň kousek za město.  
A hned máme co pozorovat.
Čím blíže k Bořeni, tím lépe slyší-
me jakési hrubé krákání z oblohy. 
A co uděláme? No jistě, zajímá 
nás, co se to nad námi ozývá, tak 
upřeme pohled do výšky a vi-
díme ladně plachtit velké černé 
ptáky, krkavce velké.
Krkavec velký (corvus corax) 
patří mezi největší české pěv-

ce, i když asi jeho krákání moc 
našim uším nelahodí. Ale je to 
tak. Černý kovově lesklý velký 
ptáček z čeledi krkavcovitých, 
velký padesát až sedmdesát pět 
centimetrů, rozpětí křídel dosa-
huje dokonce metr a půl, váží-
cí do dvou kilogramů, se nám 
zahnízdil na Bořni a v blízkém 
okolí Bíliny. Podle ornitologů má 
v Čechách hnízdit asi 400 párů 
těchto opeřenců,vypadá to, že 
většina krkavců si oblíbila naší 
znělcovou horu.
Ještě v minulém století byli skoro 
vyhubeni, jako všežravci kromě 
rostlinné potravy někdy napad-
nou i čerstvě narozená mláďata 
srnek, ovcí, vyberou ptačí hnízda. 
Ale největší část jejich potravy 
jsou hraboši, krysy, podobně 

jako supi odklízejí mršiny zvířat. 
Pár krkavců spolu prožívá celý 
život, v předjaří samička nakla-
de do hnízda postaveném na 
nepřístupném místě ve skalách 
či na vysokých stromech 5 až 7 
hnědě kropenatých vajíček, na 
kterých sedí samička asi tři týdny, 
mláďata krmí oba rodiče. Ta po 
necelých dvou měsících vyléta-
jí z hnízda a spolu s rodiči žijí až 
do své dospělosti. Takže název 
krkavčí matka těžko pochází od 
přirovnání k tomuto ptáku, který 
naopak o mládě pečuje velice 
dobře. 
Krkavec je velký komediant. Co 
jsem se za nim naběhala, nače-
kala s foťákem na dobrý záběr, 
a jak jsem zmáčkla spoušť, ti 
vtipálci mávli křídly a jako by se 

vysmívali někde hodně daleko 
na vysokém stromě nebo kdesi 
v dáli na poli. Fotka se dlouho 
nedařila.
Zrak tedy mají vynikající a smy-
sl pro humor také. Zašiju se za 
křoví a zkouším se přiblížit ke 
krkavcům, kde se zobany pošťu-
chují, a oni potvůrky mě stále 
mají v merku. Opět mi zamávají 
perutěmi a mohu šlapat další 
kilometry na místo, kde se usa-
dí. Pokuste se vy, kdo rádi fotíte, 
pořídit snímek a uvidíte, jak si po-
hrají s vámi, nebo se jen tak po-
těšte ladným plachtěním těchto 
zákonem chráněných zpěváčků, 
často zavítají i nad střed města  
a zakrákají, abyste o nich věděli. 

Jitka Brejníková

GyMNÁZiUM bÍLiNa GyMNÁZiUM bÍLiNa

Oktáva gymnázia sjížděla  
o prázdninách Vltavu

Bílinským žákům se ve 
sportu na podzim dařilo

Koncem srpna se i v letošním 
roce vydala oktáva bílinského 
gymnázia zažít kousek dobro-
družství. Tradicí bývá splouvání 
Vltavy. Začátek obstarala nutná 
teoretická průprava, pak už se 
jednadvacet odvážných pře-
sunulo do Vyššího Brodu, kde 
plavba začínala. Po úvodním 
seznámení s manévrováním lodi 

Po tuhé letní přípravě se atle-
tické žákovské týmy pustily s 
vervou do pokračování svých 
soutěží družstev. Jak starší, tak i 
mladší žactvo čekala závěrečná 
kola, po nichž mělo být jasné, 
kdo postoupí do republikového 
mistrovství. Pro mladší žactvo je 
soutěž na úrovni kraje konečná.
V kategorii staršího žactva se 
dívkám na zásadní úspěch  
v podobě postupu nebo umís-
tění mezi prvními třemi družstvy 
dosáhnout nepodařilo, jiné to 
bylo s žáky. Ti svou soutěž jed-
noznačně ovládli a postoupili do 
semifinále MČR družstev žactva. 

nás pak v dalších dnech čeka-
lo sedmdesát říčních kilometrů  
a celá plejáda jezů, které jsme,  
i přes občasné ochutnávání Vl-
tavy, se ctí zvládli. Až na pár 
okamžiků nás tolik nepozlobilo 
ani počasí. Lodě už jsou vráceny, 
oblečení usušeno, jen vzpomín-
ky zůstaly. 

(ms)

To se uskutečnilo v Novém Měs-
tě nad Metují. Ani tam se hoši 
neztratili a v nabité konkurenci 
obsadili těsně čtvrté místo.
V mladším žactvu byla situace 
obdobná. Dívkám se do krajské-
ho finále postoupit nepodařilo, 
chlapci do finále postoupili, ob-
sadili v něm první místo a stali se 
krajskými přeborníky.
Dráhová sezóna tak pomalu 
končí a atletické dění se přesune 
do terénu a po několika týdnech 
i do hal. Přejeme všem našim zá-
vodníkům, aby jim chuť a zápal 
do atletiky vydržely i v následu-
jící sezoně.                                 (ms)
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SPORTOVNÍ STŘELNICE V BÍLINĚ

Ač je to k nevíře, Psiště oslaví 
své druhé narozeniny. Dovolí-
me si shrnout pár akcí, které se 
tam v tomto roce konaly. Snad 
nám i vám přinesly mnoho no-
vého, poučného a hlavně jsme o 
poznání dál v psí řeči a nauce o 
chovu psů.
Zahájení sezony bylo ve zna-
mení Krasopsa, volby nejkrás-
nějšího psího voříška. Zájem o 
tuto akci nás překvapil, účast 
30 psích krasavců nikdo z nás 
nečekal. Velmi nás potěšilo, jak 
dokonale byli všichni připravení. 
Disciplína předveď trik byla roz-
hodující pro malou psí slečnu, 
která k nám zavítala z Loun.
Jsme překvapení, že v průběhu 
dvou let se Psiště stalo velice 
navštěvovaným místem, a to 
nejen dvounožci z celého kraje, 
kteří potřebují poradit s výcvi-
kem a výchovou svých mazlíčků, 
ale navštívili ho např. teenageři z 
bílinského gymnázia.
Přilákalo je vojsko s ukázkou 
zbraní, zdravotního vozu, obran-
nými systémy a především ky-
nology.
Velké díky patří za předvedení 
vojákům ze 4. brigády rychlého 
nasazení obrany národa. Jejich 
přednáška a názorné předvede-
ní vojenské akce byly naprosto 
dokonalé. Následná debata se 
studenty nebrala konce, a to 
díky dotazům kladeným i stu-
denty z Ukrajiny, kterým byla 
přednáška tlumočena do ang-
lického jazyka.
Konec školního roku byl ve zna-

Historie střelby v Bílině je velmi 
bohatá a můžete se s ní podrob-
ně seznámit v článku, který se 
nachází na webových stránkách 
našeho spolku ssk-bilina.estran-
ky.cz, text byl sepsán panem 
Vlastimilem Koulou st. V po-
sledním článku letošního roční-
ku naší soutěže vás seznámíme 
s historií sportovních střelnic v 
Bílině.
V roce 1797 k příležitosti holdo-
vání knížete Josefa Františka 
Maxmiliána z Lobkovic vznikla 
v Bílině střelecká garda. Členo-
vé měli modré uniformy s bílý-
mi vestami a s klobouky, které 
byly ozdobeny černým perem. 
Její trvání však bylo velmi krátké 
stejně jako trvání dalších stře-
leckých společností. V roce 1819 
požádalo 29 měšťanu o koncesi 

Za tuto akci děkuje Psiště svým 
kamarádům záchranářům ze 
spolku Centrum a trenérce vo-
dících psů Labíci.cz.
Výčet aktivit nekončí. Snažili 
jsem se na Psišti vytvářet nové 
překážky pro rodinné mazlíčky, 
nebo vytvořit zázemí pro členy 
spolku. Někteří naši trenéři vy-
dávali na naučné návštěvy do 
mateřských škol v okolí.
Malí psovodi získávali vědomos-
ti o tom jak se o svého mazlíčka 
doma postarat, ale i jak reagovat 
na cizího pejska venku na pro-
cházce. Největší zájem u dětí 
probudili myslivečtí psi Greeny a 
Goofy, kteří kamarádům ze škol-
ky předvedli, jak pes pomáhá v 
lese a co všechno musí zvlád-
nout myslivec.
Letní prázdniny na Psišti již dru-
hým rokem patří přípravě na nej-
větší akci sezony.
Mezinárodní výstavě psů Bíli-
na 2022. Loni se této výstavy 

a chybí i prokazatelné místo, kde 
střelnice stála.
Současná střelnice se nachází v 
Nemocniční ulici poblíž hřbitova 
a v Bílinském zpravodaji se mů-
žete setkat s mnoha fotografiemi 
ze závodů, které tam náš spolek 
pořádá. Dle organizace závodů 
může v jedné směně střílet ko-
lem dvaceti střelců. Na střelnici 
se nachází klubovna, místnost 
pro rozhodčí a další prostory, 
které tvoří zázemí střelnice. Stří-
let se dá z předovek, vzducho-
vek, malorážních a velkorážních 
zbraní. Na činnost střelnice do-
hlíží jmenovaní správci střelnice 
a činnost klubu řídí sportovní 
výbor v čele s jeho předsedou p. 
Václavem Šimkem.
Na závěr Vám položíme posled-
ní soutěžní otázku. Sportovní 

mení chystání se na tábory a do-
volené, kde spousta dětí zažívá 
svá dobrodružství, a proto ko-
lektiv Psiště na tento čas připra-
vil branný den se záchranáři. Zú-
častnili se ho děti všech pátých 
ročníků bílinských ZŠ. Naučili 
se zde hledat v mapách pro pří-
pad, že by se s kamarády ztra-
tili v lese, také poskytnutí první 
pomoci, orientaci v terénu, pou-
žívání GPS v terénu pro případ-
né přivolání pomoci a označení 
místa. Záchranářští kynologo-
vé předvedli ukázku dohledání 
ztracené osoby v terénu a celou 
výbavu k nutnému výkonu jejich 
práce. Lákadlem a adrenalíno-
vou disciplínou pro děti byl la-
nový sestup přes fiktivní propast 
a vyproštění zraněné osoby, to si 
opravdu užily. Pro klidné zakon-
čení dne byl předveden vodící 
pes. Osoba se zavázanýma oči-
ma musela překonat terén plný 
překážek s pomocí vodícího psa. 

k vybudování střelnice v Bílině. 
Za tímto účelem uzavřeli smlou-
vu s Josefem Beerem a najali 
od něho zahradu na Teplickém 
předměstí. Střelnice byla posta-
vena, ale neprosperovala. V roce 
1830 jí postoupili i s pronajatým 
pozemkem měšťanské právová-
rečné společnosti k provozová-
ní. Byl v ní otevřen výčep, který 
pak byl zachován po celou dobu 
její existence. Ostrostřelecká 
společnost také zakoupila poze-
mek ke stavbě nové střelnice v 
roce 1844 a s dovolením knížete 
nazván „Marianhöhe“.
Pan Koula také našel v archi-
vech zmínku o tom, že v roce 
1925 byla pod Bořněm postave-
na střelnice, komu však patřila, 
jaké organizaci, zda sportovní či 
vojenské o tom doklady nejsou 

účastnilo na 200 psů, ani v le-
tošním roce tomu nebylo jinak. 
Potěšil nás velký zájem zahra-
ničních chovatelů z Rakouska a 
Německa, kteří akci navštívili a 
jejich psi zde byli ozdobou. Hlav-
ním organizátorem výstavy je 
Moravia Dog Club ve spolupráci 
s World Kennel Union. Psí škola, 
respektive členové spolku Psí 
škola Bílina, získala v letošním 
roce od této organizace zlatou 
medaili za vzornou přípravu a 
vedení dvoudenní akce, na což 
jsme právem hrdí.
Na sklonku léta začíná Psí škola 
zápisové hodiny pro nové žáky. 
Zájem o tyto hodiny je veliký a 
nám dělá obrovskou radost, že 
se vám u nás líbí. Stále se sna-
žíme zdokonalovat, vymýšlíme 
nové překážky a výzvy pro naše 
čtyřnohé žáky. Někteří již po-
stoupili do žáků připravujících 
se na zkoušky a někteří si zvolili 
dráhu záchranářů. Těší nás vaše 
pokroky, zájem o čtyřnohé par-
ťáky a především o psí řeč.
Nic se neděje jen tak a i my 
musíme poděkovat především 
vedení města za podporu na-
šich akcí a pomoc při úpravách 
Psiště. Jako velké poděkování 
za naší dvouletou práci vnímá-
me dar od pana Zdenka Lamky, 
který Psišti věnoval vyřezaného 
maskota Psiště, záchranářského 
labradora v životní velikosti. Moc 
děkujeme je to pro nás ta pravá 
odměna a pro hřiště krásná do-
minanta.

Kolektiv spolku

střelnice v Bílině se nachází 
poblíž hřbitova nebo poblíž po-
likliniky? Své odpovědi zasílejte 
na email soutěž.ssk@seznam.cz 
do konce měsíce října a uveďte 
svoje jméno a telefonní kontakt. 
Pokud vyhrajete, budeme vás 
kontaktovat a domluvíme kon-
krétní údaje. Dle domluvy si mů-
žete vystřelit 30 ran z malorážky 
nebo 20 ran z velkorážky.
Vítězem předchozího kola se 
stal pan Radek Hudrlík z Bíliny. 
Srdečně gratulujeme. I přes to, 
že naše soutěž pro letošní rok 
končí, máte-li zájem o sportovní 
střelbu můžete nás kontaktovat 
přímo na střelnici v odpoledních 
hodinách nejlépe v úterý nebo  
v pátek.

Ing. Petr Choloušek

Bílinské Psiště slaví druhé výročí založení

Střelecká historie se v Bílině datuje do 18. století



Jessy a Jerry
Úžasná psí dvojice, která spolu prožila celý svůj ži-
vot. Desetiletá fena německého ovčáka Jessy a o 
rok mladší kříženec Jerry jsou miláčci, kteří mohou 
i k dětem. Jsou naprosto nenároční a stačím jim k 
radosti pouze plná miska, vlastní zahrádka a vzhle-
dem k věku ideálně spaní uvnitř. Jessy a Jerry jsou 

opravdu jako jedno tělo a jedna duše, nezaslouží si být rozděleni. 

Salvo
Zdánlivý kliďas, který se narodil 6. května jako štěně 
fenky Bessinky. Miluje válení na gauči, mazlení a hraní, 
nevyžaduje přehnanou aktivitu. Salvo je vhodný pro 
zkušenější majitele, jelikož má obranářské sklony, v 
těchto situacích vrčí a naznačuje kousnutí. Potřebuje 
páníčka, který mu bude autoritou a zároveň dobrým 
parťákem, ukáže mu, že se není čeho bát a dá mu jis-
totu, díky které Salvo získá pocit bezpečí. V dospělosti 
předpokládáme střední velikost do 20 kilogramů.

Asta
Kříženka německého ovčáka Asta v životě neměla 
příliš štěstí. Její majitelé ji po sedmi letech života odlo-
žili do útulku, kde utrpěla torzi žaludku, rychlá pomoc 
fenečce zachránila život. Asta hledá akutně nový do-
mov, jelikož hodně zhubla a necítí se v útulku dobře. 
Je přátelská, hravá a vhodná do každé rodiny, může i k 
dětem. Hledá rodinu, která jí umožní přístup do tepla, 
její zdravotní stav není vhodný k celoročnímu pobytu 

venku. Asta je neskutečně hodná a vděčná fenečka, která vás bude 
milovat celým svým srdcem.

Bodi
Tento krásný a zdravý kříženec bulla hledá do-
mov, kde uplatní svůj přiměřený temperament a 
zvídavost. Bodi chodí slušně na vodítku, neště-
ká, netahá a v bytě je naprosto čistotný. Za plo-
tem dokáže nahánět hrůzu, ale pokud u sebe má 
svého člověka, udělal by první poslední. Není 

vhodný k dětem, jelikož na ně není zvyklý a nemá je příliš v lásce. 

Babule
Babule je šestiletá kříženka staforda o váze 22,5 
killogramu, která v minulosti zažila své. Má zkráce-
ný a ohnutý ocas, zřejmě v minulosti zlomený. Je to 
úžasná mazlící fenečka, která je k lidem přátelská a 
chce být v jejich přítomnosti. Bohužel ji nemůžeme 
doporučit k jiným psům, snaží se vyvolat konflikt.  
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SPOLEČNOST

aNiDef, Z. s.

Miss roMa bÍLiNa

Spolek AniDef byl oficiálně zalo-
žen 1. července 2017 a stal se tak 
provozovatelem útulku pro psy 
a kočky v obci Žim na Teplicku. 
Cílem spolku AniDef je vybudo-
vat pěkné místo, kde se dostane 

láskyplná a plnohodnotná péče 
všem opuštěným a týraným 
psům či kočičkám.
Do adopce odchází všechna zví-
řata očkovaná, čipovaná, odble-
šená, odčervená a kastrovaná, 

případně s podmínkou následné 
kastrace, na základě podpisu 
adopční smlouvy spolu s uhra-
zením příspěvku na péči. 
V útulku je nyní více zvířat, které 
těžko shánějí své nové majitele. 

Kromě pravidelné nabídky zvířat 
k adopci na straně 2 nyní uveřej-
ňujeme souhrnný přehled těch-
to těžko umístitelných mazlíčků, 
kteří si zaslouží mít nový milující 
domov.

Taneční agentura Erik agency 
Bílina pořádá soutěž o nejkrás-
nější romskou dívku z Bíliny ve 
věku od 14 do 17 let v projektu 
Miss Roma Bílina 2022.
Předkolo této soutěže, které 
bylo veřejné, se již uskutečnilo v 

Je to však něžná psí duše, které se v očích odráží naděje a smutek, 
po tom všem, co si prožila. Babule by si moc přála domov, kde noví 
majitelé zapomenou na předsudky bull plemen a zamilují se do její 
povahy, ne vzhledu.

Berta
Přibližně dvouletá kočička Berta je velmi milá, 
kontaktní a čistotná duše, která by si zasloužila 
nový domov. Jako jedna z mála si chodí k lidem 
pro pomazlení. Dává nám neustále najevo, že touží 
po člověku, kterému se bude moct schoulit na klín 

a vrnět. Dejte této drobounké kočičce šanci, uvidíte, že bude vděčná 
do konce života.

Čupřík
Drobný, asi tříletý kocourek jménem Čupřík, čeká 
nenápadně a tiše na novou rodinu. Drží se stranou, 
je chytrý, pozoruje dění kolem sebe, ale když ho 
člověk vezme do náruče, přitulí se a schoulí do 
klína. Čupřík je klubíčko štěstí, které čeká na svou 

šanci, dopřejete mu ji?

Anturie
Kočička s tuhým kořínkem, která skoro vstala z 
mrtvých. Přežila srážku s autem, měla zlomenou 
horní i dolní čelist, podstoupila náročnou operaci, 
ale přesto všechno vyhledávala lidský kontakt a 
třela se hlavičkou o ruku. Sedmiletá Anturie je ve-
selá, klidná a mazlivá kočička, která touží po no-

vém domově u majitelů, co ocení její výjimečnou povahu.

Darina
Bojovnice, která má za sebou několik zákroků, 
včetně operace rozštěpu horní čelisti, vše ale 
zvládla na jedničku. Darinka má vrozenou srdeč-
ní vadu, je proto potřeba s ní chodit na kontroly, v 
běžném životě nemá žádná omezení. Tato komu-
nikativní, přátelská a jedinečná kočička by ocenila 

domov, kde by svému člověku mohla vrnět o sto šest, nejlépe v po-
steli a na gauči.

Narciska
Zhruba čtyřletá Narciska je nejvíce mazlivá ko-
čička z útulku. Neskutečně kontaktní, přítulná a 
úžasná bytost, která kolem vás neprojde bez toho, 
aniž by si řekla o pohlazení. S ostatními kočkami 
vychází velice dobře, ale může jít do adopce i jako 
jedináček. 

a talent romských dívek, soutě-
žit se bude hlavně ve zpěvu a v 
tanci. Dívky uvidíte i ve svateb-
ních šatech bez závoje, u Romů 
se totiž říká, že když mladá dívka 
navlékne závoj na hlavu, už se 
nevdá. Ale nebude chybět ani 

září a byly vybrány  nejkrásněj-
ší dívky do finále soutěže Miss 
Roma. Hlavní soutěž se bude ko-
nat v neděli  23. října v 16. hodin 
v baru U Lázika v Zátiší. Na akci 
je zvána široká veřejnost. “Tento 
projekt chce poukázat na krásu 

promenáda v plavkách. Zveme 
bílinskou veřejnost, přijďte, bude 
to super show,” pozval organizá-
tor Miroslav Erik Lázó.

(red)

Některá zvířata marně vyhlížejí nové majitele

Bílina bude hledat nejkrásnější romskou dívku
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USNESENÍ

Na posledním zastupitelstvu 
města ve volebním období 
2018–2022 byla mimo jiné přijata 
tato usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasi-
lo se záměrem rozšíření hornické 
činnosti na lomu Bílina, organi-
zace Severočeské doly, a. s., dle 
dokumentace „Pokračování hor-
nické činnosti – I. etapa – Doly Bí-
lina 2019–2035“, který je v soula-
du s navrženým postupem lomu 
pro zajištění spolehlivé dodávky 
elektřiny a zásobování obyvatel-
stva teplem a zároveň s řešením 
dalšího postupu ekologických li-
mitů těžby hnědého uhlí v sever-
ních Čechách. Města se rozšíření 
hornické činnosti nedotkne, pou-
ze katastru Jenišův Újezd, který 
spadá do správního území Bíliny.

Zastupitelstvo města schválilo 
poskytnutí těchto dotací:
- Fotbalovému klubu Bílina ve 
výši 1.500.000 Kč na dofinanco-
vání dotace z Národní sportovní 
agentury na rekonstrukci hřiště s 
umělou trávou, které má fotba-
lový klub od města ve výpůjčce,
- Bílinské přírodovědné společ-
nosti ve výši 75.000 Kč na tisk 
knihy o Radovesické výsypce,

- Atletickému klubu Bílina ve výši 
96.250 Kč na zakoupení nového 
sekacího traktoru,
- TJ Lokomotivě Teplice ve výši 
20.000 Kč na výstavbu nového 
objektu „Ohřívárny“ na lyžařském 
stadionu v Novém Městě u Miku-
lova v Krušných horách
- Hospici v Mostě ve výši 70.000 
Kč na projekt „Léčba bolesti v 
hospicové péči“,
- Mostu k naději ve výši 150.000 
Kč na projekt „Terénní protidro-
gový program pro okres Teplice, 
Most a Louny.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí plnění usnesení zastupi-
telstva města č. 117 z 05.05.2021, 
kterým bylo radě města uloženo 
zajistit realizaci opatření k elimi-
naci hluku ze sportovního hřiště 
v ulici Čapkova. Posledním úko-
lem, který je potřeba splnit, je 
vybudování sítě nad okrajovými 
částmi hřiště. Nástavba oploce-
ní byla objednána u společnosti 
Stavíme-ploty.cz, s termínem 
dodání a montáže nejpozději do 
30.11.2022.

Zastupitelstvo města rozhodlo 
vzdát se práva výhrady zpětné 
koupě souboru nemovitých věcí 

Rada města schválila záměr 
prodloužení pronájmu části po-
zemku pro Kavárnu na kolech na 
dobu určitou do 31.12.2022.

Rada města schválila přijetí 
daru od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s., pro Základ-
ní školu Za Chlumem na projekt 
„Obědy pro děti“ pro 15 žáků na 
školní rok 2022/2023 v celkové 
výši 83.951 Kč.

Rada města vzala na vědomí 
přehled návrhů předložených 
občany města v rámci par-
ticipativního rozpočtu na rok 
2022/2023 – TVOŘÍME BÍLINU:
- Návrh č. 1 – Bořeňská zahrada
- Návrh č. 2 – Křížem krážem Po-
hádkovým lesem
- Návrh č. 3 – Oplocení pozemku 
živým plotem – vyřazen z důvo-
du nesplnění podmínek
- Návrh č. 4 – Revitalizace parku 
u DDM Bílina

nacházejících se v areálu býva-
lých vojenských kasáren v Bílině. 
V případě, že by společnost JTH 
Idea, a. s., nedostála svým závaz-
kům vyplývajícím ze smlouvy z 
29.08.2017, tj. zrealizovat projekt 
(včetně jeho dokončení a prove-
dení demolice kasáren) nejpoz-
ději do 5 let, mělo město Bílina 
právo zpětné koupě, ale muselo 
by vypořádat se společností JTH 
Idea, a. s., veškeré proinvestova-
né náklady. Vzhledem k tomu, že 
je stavba před dokončením, bylo 
od tohoto práva ustoupeno.

Zastupitelstvo města schválilo 
rozpočtové opatření na přijetí ne-
investiční dotace ve výši 988.600 
Kč od Ústeckého kraje na akci 
„Zajištění havarijního stavu lázní 
kyselka, Bílina“. Dotace byla zís-
kána z Programu na záchranu a 
obnovu kulturních památek Ús-
teckého kraje pro rok 2022.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí informaci o hospodaře-
ní města Bíliny za I. pololetí roku 
2022, kdy hospodaření skončilo 
přebytkem ve výši cca 62 mil. Kč.

Zastupitelstvo města schválilo 
udělení „Pamětní medaile města 

Bíliny“ za celoživotní přínos pro 
město panu Zdeňkovi Dvořákovi, 
který dlouhá léta působí v Bílin-
ské přírodovědné společnosti. 
Město Bílina a jeho okolí pre-
zentuje svou publikační činnos-
tí nejen po celé republice, ale i 
daleko za jejími hranicemi. Na 
jednání rady města 20.09. bude 
slavnostně předána stříbrná pa-
mětní medaile, písemný doklad 
a finanční odměna.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí monitorovací zprávu 
environmentálního dozoru obcí/
měst Bílina, Braňany, Duchcov, 
Ledvice a Mariánské Radčice 
nad provozem lomu Bílina Seve-
ročeských dolů, a. s., za rok 2021 
a roční zprávu o plnění protipraš-
ných opatření společnosti Seve-
ročeské doly, a. s., pro lom Bílina, 
v roce 2021.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí přehled vybraných při-
jatých dotací a darů za období 
od 01.07.2019 do 24.08.2022, kdy 
za volební období bylo přijato 
celkem 72.207.431,06 Kč ve for-
mě vybraných přijatých dotací a 
celkem 9.082.500 Kč ve formě 
sponzorských darů.

- Návrh č. 5 – Psí louka/venčiště
Hlasovat o jednotlivých návrzích 
je možné až do 30. listopadu v 
aplikaci Munipolis na tomto od-
kazu,  v kiosku v Informačním 
centru Bílina.

Rada města schválila podání 
dvou žádostí o dotace na úpra-
vu zahrad Mateřské školy Aléská 
a Domu dětí a mládeže z výzvy 
5/2022 Ministerstva životního 
prostředí v rámci Národního pro-

gramu Životní prostředí.

Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na 
stavební práce na akci „Revitali-
zace cyklotrasy T 16.1 ulice Pod 
Bořní – zelená turistická trasa 
KČT – chata Pod Bořní, Bílina“ 
je nabídka společnosti FRFOL, 
s. r. o., Ledvice, kdy termín do-
končení díla bude nejpozději do 
30.11.2022.

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bíliny ze 7. září 2022

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny z 20. září 2022

INZERCE

REALITNÍ KANCELÁŘ 
PRO MĚSTO BÍLINA
Výzva :
pro všechny vlastníky nemovitostí !!!
Pokud potřebujete prodat Vaší nemovitost a do součas-
né doby jste jí neprodali - volejte na tel. 737 070 497, 
naše Realitní kancelář pro město Bílina v ulici Seifertova 
čp. 105/11 Vám zajistí její rychlý a bezpečný prodej za 
aktuální tržní cenu. 
Ubezpečujeme všechny, že uděláme maximum proto 
aby jsme Vaše nemovitosti prodali, pracujeme bez pro-
dlevy, vše provádíme obratem. Zvolte si naše služby, 
zvolte si  VAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘ, která pracuje pouze 
pro Vás. 
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RůZNé

Oznámení
Ve Volebním speciálu Bílinského zpravodaje, který vyšel v září 
letošního roku, byl nepřesně uvedený přehled volebních okrsků. 
Místo patnácti míst došlo grafickou chybou k uveřejnění pouze 
čtrnácti míst. Za nepřesnost se velmi omlouváme.

(red)

INZERCE

INZERCE

VZpoMÍNka

Čas rány nehojí, to je jen zdání, stále je v srdci bolest, stest a tiché vzpomínání.

Dne 4. října uplynulo 10 let od úmrtí 

Karla Grümanna
Vzpomíná zarmoucená rodina a příbuzní.

Dne 5. října 2022 uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
kamarádka

Vlastička Edelmannová 
S velkou láskou vzpomínají Jaruš a její manžel Haasovi z Bíliny.

Dne 8. září uplynulo 5 smutných let, kdy nás navždy opustil v 64 letech mi-
lovaný manžel

Antonín Güntner
S bolestí v srdcích vzpomíná manželka, syn a ostatní příbuzní.

Dne 10. října uplynuly pět let, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček 

Václav Kalivoda
S láskou vzpomínají manželka Stáňa, dcery Eva, Jana, Mirka s rodinami  
a ostatní příbuzní a kamarádi.

Tolik jsi milovat život a chtěl jsi s námi být, přišel však osud krutý
a nenechal tě žít.

Dne 28. října uplyne 6 let, co nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, 
tatínek a děda

Robert Šír
S láskou vzpomínají maminka, manželka a jeho milovaná dcerka Zuzana  
a ostatní příbuzní.

Dne 16. října uplynulo již 8 let, co mezi námi není milovaný manžel, tatínek 
a děda

Jan Vrška
S láskou vzpomínají manželka Jana, dcera Michaela, syn Jan, vnoučata Mar-
kéta a Jaroslav.
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Letošní srpen nebyl jen ve zna-
mení Lva, ale také ve znamení 
královny sportu – atletiky. Za-
tímco 15. až 21. srpna proběhlo 
v Mnichově atletické mistrovství 
Evropy, o dva dny dříve, tedy  
13. srpna, proběhla na bílinském 
stadionu soutěž, která má do 
mistrovství Evropy daleko, ale 
svou prestiž si jako devětačty-
řicátý ročník již získala a řadí se 
mezi největší běžecké mítinky 
Ústeckého kraje. 
Za slunečného a velice příjem-
ného počasí sice žádné rekordy 
mítinku nepadly, ale i tak se at-
leti v sobotním odpoledni po-
starali o kvalitní závody. Hlavním 
závodem a vrcholem celého 
soutěžení je závod na 800 me-
trů nazývaný také jako půlka.  
V kategorii mužů zvítězil zá-
vodník Dukly Praha Jan Sýkora 

V nejlepším zápase za poslední 
rok Bílina rozebrala v derby okre-
su Teplice lídra soutěže Proboš-
tov až na dřeň. V životní formě 
hrající útočníci Tůma a Katre-
nič nastříleli po třech brankách, 
skvělým výkonem se přidali  
i ostatní hráči – bojovník a rychlík 
Schüssmann, fotbalový tvůrce 
Smrž, lehkonohý Toth a pevná 
obrana v čele s Vondráčkem, 
který nevypusil jediný vysoký 
centr soupeře. Výsledkem byl 
poločasový stav 5:0 a v druhé 
půli se zápas jen dohrával. Vyso-
ce pozitivní fakt je, že i za tohoto 
stavu Bílina dokázala odpově-
dět na každou z branek soupeře  
a ještě navýšila poločasový roz-
díl. Jak padaly branky? Ve 11. mi-
nutě si míč našel na penaltě Kat-
renič - 1:0. O sedm minut později 
se k trestnému kopu z 25 metrů 
postavil Tůma a po zemi prostře-
lil zeď i brankáře Račuka. Ve 27. 
minutě nádhernou akci po ose 
Smrž, Katrenič, Tůma do prázdné 
zakončil Schüssmann. 34. minuta 
po úniku Dominika Schüssman-
na a faulu Račuka s jistotou pro-
měnil penaltu Tůma - 4:0. Gólo-
vý účet na 5:0 uzavřel Katrenič 
který obstřelil brankáře hostů po 
kolmici Dominika.
Ve druhé půli opět po akci Schüs-
smanna se trefil přesně pod víko 
z vápna Toth v 50. minutě - 6:0.  
V 77. minutě se znovu blýskl 
rychlostí a technikou Tůma, kte-
rý v plném běhu obešel Račuka  
a z úhlu se nemýlil - 7:0. Poté Bí-
lina povolila a po pěkné kolmici 

časem 1:52,72 minuty. Osobní re-
kord a sedmé místo celkově si ve 
vyrovnaném závodě zaběhl bí-
linský závodník Radek Letocha.
V ženách zvítězila letošní mistry-
ně republiky, brněnská běžkyně 
Adéla Sádlová časem 2:07,58 
minuty, na druhém místě stejně 
jako na republikovém mistrovství 
se umístila Anna Suráková (AK 
Škoda Plzeň) časem - 2:08,11 mi-
nuty. 
Dalším významným závodem je 
sprinterský trojboj, tato ne mis-
trovská disciplína skládající se 
z běhů na 60, 100 a 200 met-
rů se stala vítěznou pro dalšího 
závodníka Dukly Praha Philipa 
Kreneka, v ženách kralovala této 
disciplíně Tereza Elena Šínová, 
stříbrná překážkářka z letošního 
mistrovství ČR.

Čestmír Duda

mezi stopery skóroval Kalabza. 
Bílina odpověděla v 78. minutě, 
když Tirb vybojoval míč po chy-
bě Račuka a gól „daroval“ Katr-
ničovi. Po dvou brankách sou-
peře měla poslední slovo Bílina,  
když v nastavení skóroval Smrž.

Bílina – Proboštov 9:3 (5:0)

Branky: Tůma 3, Katrenič  
3, Schüssmann, Toth, Smrž

Sestava domácích : Vondráček 
- Bečvařík, Ulip, Šoufek, Baran – 
Toth, Šebor, Smrž, Schüssmann 
– Tůma, Katrenič
Střídali: Mirga, Blažek, Tirb, Kir-
vej, Sukdolák

Bílina v Novém Sedle
V dalším utkání zajela Bílina do 
Nového Sedla k ambicioznímu 
týmu, který je složen ze zku-

šených hráčů vyšších soutěží 
s vyšším věkovým průměrem 
(základní sestava průměr 37 let). 
Přesto na malém hřišti se Bílina 
prosazovala s problémy. Hrála 
rychle, útočně, ale dlouho s mi-
zernou finální částí. Jen do třicáté 
minuty měla minimálně 4 tutov-
ky (Schüssmann, Katrenič, Mir-
ga), ale první gól padl do šatny 
v 42. minutě a postaral se o něj 
kapitán Šoufek hlavou po centru 
Barana. V druhé půli už produk-
tivita narostla a Bílina vsítila ješ-
tě třikrát – po centru Dominika 
„Šimiho“ se pěkně uvolnil Tóth  
a přesně trefil, po chybách obra-
ny domácích se prosadil Iljazi 
a další průnik Šimiho po křídle 
zužitkoval přesnou dorážkou Še-
bor. Po nedůsledné práci obrany 
hostů na 3:1 snižoval Melichar.
Bílinským zahrál výborně Šou-
fek, líbíli se i Baran, Tóth, Skuthan 
a bojovný Šebor. Střídající hráči 
odvedli dobrou práci, kolektivní 
hrou pro tým překvapil Iljazi.

Nové Sedlo – Bílina 1:4 (0:1)

Branky: Šoufek, Tóth, Iljazi, Šebor 
– Melichar
Sestava Bíliny: Vondráček – Šou-
fek, Brůna, Baran, Šebor, Blažek, 
Tóth, Mirga, Skuthan, Schüs-
smann, Katrenič
Střídali: Iljazi, Demeter, Sukdolák, 
Kirvej

Bohumír Mráz 

Bílina byla partnerem při 49. ročníku Bílinské půlky

Bílina fotbalově zničila Proboštov i Nové Sedlo

SPORT



Posledním kolem skončila letoš-
ní sezóna druholigových druž-
stev dospělých. Deštivé Kladno 
spláchlo všechny naděje bílin-
ských žen na celkové vítězství. 
Začátek soutěže vypadal na-
dějně. Ani jsme nečekali, že v 
prvním kole na našem bílinském 
stadionu skončíme druhé, pak 
přišel Rumburk a drtivé vítěz-
ství. V Jičíně jsme ještě uhájily 
třetí místo i naději, že můžeme 
vyhrát za předpokladu, že na-
stoupíme v silné sestavě jako v 
Rumburku. Bohužel se nám to 
nepodařilo. Opory družstva se 
ze zdravotních důvodů nemohly 
zúčastnit. Torzo družstva čítají-
cí 10 členů ale bojovalo, co síly 
stačily. Postavili jsme i dvě šta-
fety na 4x400 m, holky bojovaly 
jako lvice v dešti i zimě. Bohužel 
to stačilo jen na 5. místo. Porazili 
jsme sice Trutnov, ale Jičín mám 
utekl, a tak můžeme jen komen-
tovat, že když se dva perou, třetí 
se směje, a Jičín vyhrál celou 
soutěž. Je velká škoda, že nás v 
tu nejnevhodnější chvíli zradila 

Ligová soutěž SAL měla sice pře-
stávku, ale členové našeho týmu 
neodložili svá kola ani o dovole-
né. Zvláště pak Pavlína Schäfe-
rová a Filip Šlajchrt se postarali o 
skvělá umístění na cyklistických 
závodech po České republice.

24.7. Rakovnické cyklování - 
MTB závod na 50 km
Šlajchrt Filip - celkově 4. místo  
v kat. 1.
Schäferová Pavlína - celkově  
i v kat. 3.
31.7. Kolem Posázaví - silniční 
závod UAC 98 km
Šlajchrt Filip - 1.
Schäferová Pavlína - 2.
6.8. Sazka Tour Challenge - sil-
niční závod do vrchu - Dlouhé 
Stráně
Šlajchrt Filip - 2.
Schäferová Pavlína - 3.
14.8. Velká cena Temelína - vel-
mi prestižní silniční závod UAC 
100 km
Šlajchrt Filip - 1.
Schäferová Pavlína - 12.
27.8. Duchcov - Bouřňák - silnič-
ní závod do vrchu 17 km
Šlajchrt Filip - 2.
Schäferová Pavlína - 1.
28.8. Lawi Tour Classic - silniční 
závod se šotolinovými sektory 
100 km
Šlajchrt Filip - celkově 4. místo  
v kat. 1.

marodka, ale sportovní život jede 
dál a nás čeká příprava na příští 
rok.
Bílinští muži dokončili čtvrté kolo 
na třetím místě, a to pro nás, z 
pohledu sportovního, dopadlo 
docela dobře. Skončili jsme s 
bodovým ziskem 128 bodů na 
třetím místě. S přehledem zvítě-
zili domácí. K lepšímu výsledku, 

druhému místu, chyběli přede-
vším ze zdravotních důvodů ně-
kteří závodníci, kteří pravidelně 
získávají body. Do sezóny jsme 
nastupovali s ambicí skončit ve 
své skupině nejhůře do druhého 
místa, které zaručuje účast v ba-
ráži o postup do 1 ligy, kde jsme 
léta působili. Po dvou třetích, 
jednom čtvrtém a pátém místě, 

skončilo družstvo mužů na cel-
kovém třetím místě.
Budeme věřit, že příští sezóna 
bude pro nás příznivější. A po-
kusíme se opětovný návrat do 1. 
ligy.

Čestmír Duda

Schäferová Pavlína - DNF z dů-
vodu defektu na jednom ze šo-
tolinových sektorů.

Člen týmu SK Favorit Bílina Vlas-
timil Heller reprezentoval náš 
cyklistický oddíl ve švédském 
Halmstadu. Zde se koncem srp-
na konal gravel závod světové 
UCI série. V tří etapovém závodě, 
zasahujícím od slaného pobřeží 
až po hluboké lesy Hallandu, bo-
jovalo kolem 300 „štěrkoletců“ 

v různých věkových kategoriích. 
Ve věkové kategorii 60 – 64 let si 
závodník Favoritu Bílina, ve všech 
etapách nejlépe rozvrhl síly a jed-
noznačně tuto kategorii ovládl.
Ligová soutěž SAL pokračovala 
21. srpna dalším závodem, který 
se konal ve Svinčicích. Výsledky 
jsme čekali o malinko lepší, ale 
opět nás podrželi a nezklamali 
naše stálice:
M 40 – 1. F. Šlajchrt, 9. V. Borl,  
13. P. Novák

M 50 – 7. M. Vyhnálek, 11. R. Ka-
dlec
Ž – 1. P. Schäferová
Prvním zářijovým závodem byl 
Tour de Zeleňák, který se konal 
3. září, stejně jako Hornický den 
v Bílině. Z tohoto důvodu byla 
skromná účast SK Favorit Bílina 
na této akci města.
Závod se jel na 54 a 106 km, kde 
jsme obsadili tyto pozice:
54 km 106 km
M 30 – 1. J. Wolf M 40 –  
1. F. Šlajchrt
M 50 – 3. R. Kadlec M 50 –  
2. M. Vyhnálek
M 60 – 4. J. Kronich Ž –  
2. P. Schäferová

Ze seriálu závodů nám vypadl 
tradiční Načetín, ale jako náhra-
da počítaná do hodnocení SAL 
byl pro naše borce závod Kliko-
vy vrchy. Závod byl pořádaný 
18.září v okolí Křivoklátska a jeho 
vzdálenost byla 74 km. Předpo-
věď počasí nebyla vůbec opti-
mistická, tak naši závodníci vzali 
zavděk teplotu 11°C, vítr 25km/h 
a byli rádi, že avizovaný déšť ne-
dorazil. Naše umístění:
M 40 – 1. F. Šlajchrt, 6. P. Novák
M 50 – 3. J. Pleva, 4. R. Kadlec
M 60 – 3. J. Kronich
Ž – 1. P. Schäferová

Žaneta Plevová

Bílinští muži i ženy úspěšně závodili ve druhé lize

Cyklisté nezaháleli ani v letních měsících
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sk faVorit bÍLiNa Z.s.

Ženy - konečná tabulka po 4. kolech:
1. AC TJ Jičín 630,2 pom.b. 27 hl.b.
2. AK Bílina 635,7 25
3. AC Turnov 587 23
4. AC TEPO Kladno „B“ 493 21
5. AK Most 512 20
6. AC Rumburk 354,2 11
7. SK AKTIS Praha 374,4 10
8. AC Česká Lípa 269,5 7

Muži - konečná tabulka po 4. kolech:
1. A.C.TEPO Kladno „B“ 764 pom.b 29 
hl.b.
2. AC Turnov 619 29
3. AK Bílina 507,5 22
4. TJ Stodůlky Praha 524 21
5. AC TJ Jičín 453 14
6. AC Slovan Liberec „B“ 407,5 12
7. SC Radotín Praha 107 405,5 12
8. SK Aktis Praha 237,5 5



kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 27. listopadu
SÁRA SAUDKOVÁ 
výstava fotografií 

MĚSTSKÉ DIVADLO

středa 12. října, od 19 hodin
PARDON, PANE PREMIÉRE 
(CO TAKHLE KE ZPOVĚDI)
Vláda Jejího Veličenstva je roz-
hodnuta naplnit volební slib  
a chystá se rázně zatočit se zá-
bavním průmyslem a hazardem. 
Jenže má to jednu vadu – na šéfa 
vládního kabinetu George Vena-
blese se valí skandál. Ze skříní  
na Downing Street 10 nevy-
padávají jen političtí kostlivci,  
ale i polonahé slečny. Sousto 
pro novináře, munice pro opo-
zici, příležitost pro stranické od-
půrce a k tomu všemu zvědavá 
manželka. Situace jako stvořená 
pro komediální žánr s pověstným 
anglickým humorem.

neděle 16. října, 15 hodin
PUTOVÁNÍ S DLOUHÝM, ŠIRO-
KÝM A BYSTROZRAKÝM 
Přeložená pohádka od altánku.

neděle 23. října, 15 hodin
MALÁ ČARODĚJNICE 
Komorní muzikálek pro spoustu 
loutek a jednu herečku. Volně na 
motivy pohádky Ottfrieda Preu-
sslera.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

neděle 2. října, 15 hodin
DEN SENIORŮ

Taneční odpoledne nejen pro 
seniory u příležitosti dne seniorů. 
K tanci a poslechu zahraje To-
máš Laně.

pondělí 17., 24., 31. října, 
18 hodin
TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ
Taneční kurz pro mládež.

pondělí 17., 24., 31. října, 
20 hodin
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Taneční kurz pro dospělé. 

pátek 14. října, 18 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Kurz zahrnuje 10 lekcí pod ve-
dením tanečníka Petra Vengrýn-
ského.

POHÁDKOVÝ LES

středa 26. října, 15.30 hodin
HALLOWEENSKÁ CESTA 
POHÁDKOVÝM LESEM
Soutěže a zábava nejen pro děti. 
Zakončeno sladkou odměnou.

DIGITÁLNÍ KINO

čtvrtek 13. října, 18 hodin
sobota 15. října, 17 hodin 
pátek 21. října, 20 hodin
CIRKUS MAXIMUM
Cirkusový život není jen tvrdá 
práce, ale i svérázný svět lidí, 
kteří mají rádi legraci a obětují se 
pro úspěch v manéži. Film Cirkus 
Maximum chce divákům zpro-
středkovat výlet do tohoto světa 
s pořádnou porcí zábavy. Vhod-
nou jak pro děti s rodiči, tak pro 
rodiče s dětmi…

pátek 14. října, 17 hodin
pátek 21. října, 17 hodin 
BĚŽNÁ SELHÁNÍ
Film Běžná selhání sleduje pří-
běh tří žen různých generací v 
průběhu jednoho dne. 

pátek 14. října, 20 hodin
VÁLEČNICE
Akční drama Válečnice je po-
zoruhodný příběh ryze ženské 
válečné jednotky, která v roce 
1800 chránila africké Dahomej-
ské království neslýchanou zuři-
vou nemilosrdností. 

sobota 15. října, 20 hodin
SVĚTLONOC
Třicátnice Šarlota se vrací do 
rodné vesnice hluboko ve slo-
venských horách. Před mnoha 
lety odsud za nejasných okol-
ností utekla.

čtvrtek 20. října, 18 hodin
sobota 22. října, 17 hodin
pátek 28. října, 20 hodin
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Snímek, jehož předností jsou 
svěží herecké výkony, skvělá ka-
mera, a především bohatý děj, 
vtipné situace a zábavné dialogy.

sobota 22. října, 20 hodin
pátek 28. října, 17 hodin
BLACK ADAM
Téměř 5000 let poté, co byl ob-
dařen všemocnou mocí egypt-
ských bohů - a stejně rychle 
uvězněn - je Black Adam vysvo-
bozen ze svého pozemského 
hrobu a připraven rozpoutat v 
moderním světě svou jedineč-
nou formu spravedlnosti.

čtvrtek 27. října, 18 hodin
ŠOUMEN KROKODÝL
Když se rodina Primmů přestě-
huje do New Yorku, jejich syn 
Josh se snaží zvyknout si na no-
vou školu i přátele. Vše se změní 
od okamžiku, kdy Josh objeví Ly-
lea – zpívajícího krokodýla.

sobota 29. října, 17 hodin
ÚSMĚV
Když se někdo směje od ucha k 
uchu, nenapadne vás, že by se 
už za pár vteřin mohl přímo před 
vašima očima zabít. 

sobota 29. října, 19.30 hodin
HALLOWEEN KONČÍ
Michael Myers, pracovitý zabiják 
s bílou maskou, mnohokrát přežil 
vlastní smrt. Teď však dojde i na 
něj. 

sobota 29. října, 22 hodin
ĎÁBLOVA KOŘIST
V reakci na celosvětový nárůst 
posedlosti démony katolická 
církev znovu otevírá školy exor-
cismu, kde se kněží učí obřadu 
vymítání. 

neděle 30. října, 15 hodin
PRINC MAMÁNEK
Filmová pohádka Jana Budaře o 
princi, který musel dospět v krá-
le. 

GALERIE POD VĚŽÍ

do 31. října
SE SKICÁKEM NA CESTÁCH
výstava Renaty Jedličkové


