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Areál pivovaru jako přirozená 
součást života v Bílině, 
to je záměr města str. 3 str. 12-13



Eliška

Přes rok stará fenka křížence, váží jedenáct 
kilogramů. Do adopce odejde kastrovaná 
odčervená, odblešená, očkovaná, čipovaná, 
na základě podpisu adopční smlouvy  
a uhrazení příspěvku na péči.

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

Vánoční dárky pořídíte 
i v infocentru
V infocentru lze nově pořídit 
dárky na Vánoce. Dárkové balení 
s motivy města zabalí pracovnice 
na přání kupujícího.

Areál pivovaru jako přirozená 
součást života v Bílině, 
to je záměr města
Pětadvacet let areál chátral, nyní 
začala revitalizace a pracuje 
se na rekonstrukci. K cíli však 
vede dlouhá cesta. 

Každý den se mohou děti 
ve škole zdravě nasnídat
V říjnu otevřela Základní škola 
Za Chlumem snídaňový klub 
Ptáčata, který je financován 
z projektu Národního plánu 
obnovy – Škola pro život.

Za odměnu šly děti do myslivny
Děti ze třídy Koťat z Mateřské 
školy Žižkovo údolí sbíraly 
a nosily kaštany. Nasbíraly plné 
tři velké pytle.

Lidé mohou darovat potřeby 
pro psy v útulcích
Psí škola Bílina se připojí 
k pomoci týraným psům 
v útulcích.

Týden hokeje se konal také 
na zimním stadionu v Bílině
Akce Pojď hrát hokej, kterou 
zaštiťuje český svaz ledního 
hokeje, se koná již 10. ročníkem 
po celé České republice.

Fotbalový podzim byl jako 
na houpačce 
Další z podzimních mistrovských 
utkání bílinských fotbalistů 
se uskutečnilo na půdě Junioru 
Děčín.
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Milí čtenáři, 

letos poslední vydání 
Bílinského zpravoda-
je přináší především 
krásné fotografie  
z rozsvícení vánoční-
ho stromu na náměstí. 
Odpoledne bylo plné 
pestrého programu, 
který vyvrcholil video-
projekcí na radniční 

věži a následným rozsvícením vánoční vý-
zdoby ve městě. Na náměstí nechyběli trhov-
ci nabízející vánoční dekorace nebo voňavé 
pochoutky. Vše dohromady vytvořilo krás-
nou atmosféru.
Dále přinášíme informace o zahájení stavby 
nové hasičské zbrojnice v areálu chlumské 
základní školy, zrušení podchodu na Kyselce 
či o snaze města převzít hotel U Lva. 
Dvoustrana patří areálu pivovaru, který měs-
to odkoupilo zpět od společnosti Lesy Sever. 
Nyní se pracuje na vyklízení budov i venkov-
ních prostor a připravuje se celková rekon-
strukce. Vše je však na samém začátku, vy-
řizují se různé dokumenty, studie a podobně. 
Není to zcela jednoduché, koneckonců právě 
kvůli složitému jednání s památkáři a vyso-
kým nákladům na rekonstrukci od zámě-
ru Lesy Sever odstoupily. Město však chce 
vytrvat a dojít až do konce. Jak bude po re-
konstrukci vypadat a jaké bude jeho využití,  
v současnosti není jasné. Město ho však chce 
otevřít veřejnosti a zapojit do běžného života 
veřejnosti. 

Přeji vám příjemné čtení, 

Pavlína Nevrlá
šéfredaktorka
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Podchod na Kyselce nahradí 
chodník přes trať
V rámci rekonstrukce traťového 
úseku Bílina – Most dojde  
k rekonstrukci železniční stanice 
Bílina a navazující železniční  trati 
směr Most včetně zastávek. 

Město se stále snaží převzít 
Hotel U Lva 
Na konci října vypršela platnost 
smlouvy o nájmu prostor sloužících 
k podnikání na adrese Mírové 
náměstí 91 a 92, tedy Hotelu U Lva.

Dotace pomohou zvýšit výsadbu 
stromů
íky grantové výzvě Sázíme 
budoucnost od Nadace Partnerství 
mohou lidé získat až 150 tisíc korun 
na jarní výsadbu stromů. 

Bílinu trápí odstavené vozy 
v ulicích města
Od února 2021 do konce října 
tohoto roku řešil silniční správní 
úřad při odboru dopravy, životního 
prostředí a stavebního úřadu 
necelou stovku odstavených 
vozidel.

Zásahy strážníků jsou někdy 
i kuriózní
O různá kuriózní oznámení nemá 
operační středisko Městské policie 
Bílina v průběhu roku takovou 
nouzi, jak by se mohlo zdát. 

Senioři se učili poskytovat první 
pomoc
Senioři se v říjnu a listopadu mohli 
zúčastnit hned tří zajímavých 
přednášek. První se konala 
v hostomickém klubu seniorů, 
tématem byla první pomoc při 
masivním krvácení.

Neprozkoumaná Radovesická 
výsypka láká k pochodům
V pořadí druhý turistický pochod 
na Radovesickou výsypku, který 
proběhl v listopadu, byl zaměřený 
na nově vzniklé vodní plochy a tam 
žijící ptáky.

12 /  XXXII  /  16 .  p rosinc e   2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

OBSaH
zpravodajství

VZDĚLÁVÁNÍ

sport

spoLečNost

Z raDNice

Bílinský zpravodaj je do schránek distribuován zdarma

 reDakce bÍLiNského ZpraVoDaje
Šéfredaktorka: 
Pavlína Nevrlá,  tel.: 774 564 894

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

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

E-mail: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vydavatel: Město Bílina

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

Sídlo: 
Břežánská 50/4, Bílina 418 31

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

kriMi

ZDraVotNictVÍ, sociÁLNÍ VĚci

pes k aDopci

kULtUra



12 /  XXXII  /  16 .  p rosinc e   2022 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 3
ZPRaVODaJSTVÍ

sprÁVa žeLeZNic

cesta DĚjiN

V rámci rekonstrukce traťové-
ho úseku Bílina – Most dojde  
k rekonstrukci železniční stani-
ce Bílina a navazující železniční 
trati směr Most včetně zastá-
vek. Nové normové předpisy 
a vyhlášky mnohdy vyžadují 
větší zásahy do stávajících ob-
jektů, než je ekonomicky nebo 
uživatelsky výhodné. Jedním  
z příkladů je i rekonstrukce pod-
chodu pro pěší u zastávky Bílina 
- Kyselka. 
Nově by musel být přístup do 
podchodu bezbariérový, což 
by si vyžádalo vytvořit přes 
padesát metrů dlouhou ram-
pu, kterou by bylo navíc nut-
né zastřešit. Toto opatření by 
si vyžádalo zakrytí místní do-
minanty – stáčírny kyselky při 
pohledu z prostoru za tratí.  

Cesta dějin je nedílnou součástí 
města Bíliny již desítky let. Krás-
ná lesní cesta vinoucí se nad 
údolím Bezovky, od Zámecké 
zahrady po Radovesickou vý-
sypku, v délce asi kilometr a půl 
je také součástí žluté turistické 
okruhové trasy.
Většina bílinských obyvatel, 
jenž cestu využívají na procház-
ky nebo sportovní aktivity, si za 
dlouhá léta zvykla míjet stromy, 
na kterých jsou informace o vý-
znamných událostech a osob-
nostech týkajících se zejména 
českých dějin. Bohužel, klima-
tické podmínky posledních let 
zapříčinily devastaci stromů  
v této krásné části Bíliny. Kaž-
dým rokem jsou desítky stromů 
nenávratně zničené. Srdcem 
a mozkem každého stromu je 
kořenový systém zajišťující jeho 
mechanickou stabilitu, přijímá 
jím vodu a zajišťuje potřebnou 
výživu. V důsledku dlouhodo-

Provoz městského úřadu v době vánočních svátků
Městský úřad Bílina bude v pátek 30. prosince celý uzavřen.

Od pátku 23. do čtvrtka 29. prosince bude uzavřen odbor nemovitostí a investic, obecní živnostenský úřad a odbor dotací a projektů.
Dále bude od 27. do 29. prosince částečně omezen provoz finančního odboru, odboru dopravy, stavebního úřa-

du a životního prostředí, odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví a odboru správního a vnitřních věcí.
Ve čtvrtek 29. prosince budou pokladní přepážky pro platby v hotovosti otevřeny do 10 hodin.

Ve spojení s nízkým využitím 
stávajícího podchodu, blízkosti 
železničního přejezdu a taktéž 
snížení počtu traťových kolejí 

bě přetrvávajícího sucha vystří-
dané táhnoucím se dešťovým 
obdobím, je kořenový systém 
vystavován stresovému prostře-
dí, jež vede nejen k mechanické 
nestabilitě stromu, ale může se 
stát i významným predispozič-
ním faktorem pro jeho chřadnutí 
a odumírání.

přistoupila společnost Správa 
železnic ke zrušení podchodu  
a doplnění železničního přejez-
du chodníkem pro pěší. 

Klimatická nestabilita v této lo-
kalitě způsobila vývrat borovic, 
odumíráním smrku ztepilého 
a také postupného skonu bří-
zy bělokoré. Nestálost počasí 
umožnila také kůrovci plošné 
napadení porostů. 
Zejména z důvodu bezpečnos-
ti prochází cesta dějin těžbou 

Železniční přejezd bude vyba-
ven novým přejezdovým světel-
ným zabezpečovacím zařízením 
se závorami, které by měly za-
bránit vstupu chodců do kolejiš-
tě v případě jízdy drážního vozi-
dla, a zajistit tak jeho bezpečné 
přecházení.
Stávající konstrukce podcho-
du budou v rámci rekonstruk-
ce traťového úseku zbourány  
a vzniklý prostor bude zasypán 
včetně vstupů do podchodu.  
V prostoru stávajících vstupů do 
podchodu budou zřízeny nové 
úrovňové přístupy na nástupiště 
z prostoru železničního přejez-
du.
Se zahájením realizace stavby 
investor počítá v horizontu dvou 
let. 

(red)

těchto dřevin, jenž mohou ohro-
žovat osoby na turistické cestě. 
Kvůli tomuto nutnému prořezu  
a odstranění mrtvých dřevin 
bude velice obtížné zachovat 
stávající podobu datování vý-
znamného období na stávající 
stromy, jak tomu bylo od samé-
ho počátku. Můžeme si být jisti, 
že současné klimatické podmín-
ky budou i nadále postihovat 
další stromy v této oblasti. Nyní 
probíhají jednání s vlastníkem 
pozemků o možnosti, jakým 
způsobem zachovat význam 
této stezky.
Zároveň město žádá obyvatele, 
aby dbali zvýšené opatrnosti při 
návštěvě nejen Cesty dějin, ale 
také níže položené Cesty malí-
řů, a nevstupovali za zákazové 
pásky. Nutné těžební práce bu-
dou probíhat zhruba od poloviny 
prosince. 

František Weigl 

Podchod na Kyselce nahradí chodník přes trať

Cesta dějin prochází významnou proměnou kvůli
klimatickým podmínkám, hynou tam stromy

Ilustrační fotografie znázorňující chodník pro pěší přes trať
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KRIMI
Mp bÍLiNa

Mp bÍLiNa pÁtrÁNÍ poLicie čr

O různá kuriózní oznámení nemá operační 
středisko Městské policie Bílina v průběhu 
roku takovou nouzi, jak by se mohlo zdát. 
Naposledy se na strážníky obrátili lidé ze 
sousedních Hostomic. Od řeky se až téměř 
na druhý konec obce vydala zvědavá nutrie. 
Přerostlý hlodavec u místních nevyvolával 
právě nejpříjemnější pocity. Koneckonců lze 
pochopit, že když máte u vrátek obří myš, 
která na odhánění reaguje zcela opačně, než 
se očekává, nebude se jednat o nejšťastnější 
okamžik vašeho dne. Hlídka strážníků, kte-
rá na místo dorazila, měla buďto více štěstí, 
nebo nutrie projevila určitý respekt k unifor-
mám, každopádně zákonné výzvy k opuštění 
prostoru nemusely být použity. Hlodavec byl 
úspěšně zahnán i bez výzev a místní si mohli 
dál v klidu užívat nedělní dopoledne.
Někdy věci vypadají z pohledu oznamo-
vatele trochu jinak, než se nakonec ukáže,  
že pravda či příčina je někde jinde. Strážníci 

S blížícími se vánočními svátky se tradičně 
obchody a nákupní centra plní zákazníky 
mnohem více, než bývá běžné. V honbě 
za dárky či pochutinami bývají nakupující 
roztržití a méně obezřetní. Kvůli tlačenicím  
u regálů a frontám u pokladen pro pachatele 
kapesních krádeží vznikají ideální podmínky 
pro jejich nekalou činnost. Bílinští strážníci 
připomínají několik rad, jejichž dodržování 
zlodějům výrazně sníží šanci na úspěch.
• Nenoste s sebou zbytečně velký obnos 
peněz nebo si hotovost rozdělte a noste jí při 
sobě na různých místech. 

Odcizená motorka
Ke krádeži motocyklu v hodnotě 140 tisíc 
korun došlo v listopadu v Hostomicích  
v ulici Havlíčkova. Neznámý zloděj pře-
konal plot a z neuzamčeného zahradního 
přístavku odcizil motocykl Yamaha FJR 
1300, šedé barvy. Motorka byla vybavena 
sedlem RUTAN, dále plexisklem AIRMAX 
a padacími rámy, tzv. špunty, které se na-
chází po levé a pravé straně v nejširším 
bodě motorky, na kterých se nacházelo 
osvětlení. V případě poznatku k této mo-
torce žádáme o kontaktování policistů na 
lince 158. 

přijali oznámení o vozidle, které jezdí po jed-
nom z bílinských sídlišť takovým způsobem, 
jako by jeho řidička byla pod vlivem alkoholu. 
Hlídka na místě zjistila poměrně nešťastnou 
řidičku, jejíž podezřelý styl jízdy měl příčinu 
v porouchaném automatickém řazení jejího 
vozidla. Nakonec se řazení auta rozbilo úplně, 
a proto čekala na odtahovou službu. Vozidlo 
měla řádně označeno výstražným trojúhel-
níkem, a tak po nezbytné dechové kontrole 
na alkohol s negativním výsledkem strážníci 
do příjezdu odtahovky již pouze usměrňovali 
okolní provoz. 
Je lepší mechanická nebo elektrická ruční 
brzda? Používat ji či nikoli? Téma, na které 
alespoň jednou debatoval snad prakticky 
každý, kdo vlastní řidičský průkaz. Někdo ji 
používá vždy a za každých okolností, někdo 
občas podle situace a někdo je zapřísáhlým 
odpůrcem jakékoli manipulace s tím „klac-
kem“ mezi sedadly. Ruční brzda se však nikoli 

bezdůvodně oficiálně nazývá brzdou parko-
vací. Její nepoužití se nedávno nevyplatilo 
jednomu z řidičů, jehož vozidlo se samovol-
ně rozjelo po parkovišti a narazilo do druhé-
ho vozu. Přivolaná hlídka strážníků provedla 
lustraci obou vozidel a zjistila jejich majitele, 
kteří se na místě domluvili na náhradě způ-
sobené škody. 
Operační strážníků přijal také oznámení  
o kočce uvízlé v motorovém prostoru vozidla. 
Pravda, co by za to mnozí z řidičů starších aut 
dali, kdyby jim motor vrněl jako kotě, nicmé-
ně živá kočka pod kapotou není zrovna ten 
nejlepší tuning. Strážníci kočku po vyproštění 
z motoru nezraněnou předali majitelce, která 
se mezitím dostavila na místo. Dlužno dodat, 
že zachráněná kočka byla vlastně kocour. 
Buďto je to fanda do aut, nebo se chtěl jen 
ohřát.     

(mp)

• Pokud je to možné, využívejte prioritně 
platbu kartou a u sebe mějte jen nezbytnou 
finanční rezervu. 
• Věnujte zvýšenou pozornost svým osob-
ním věcem, které máte při sobě, případně  
i věcem, které jste ponechali ve vozidle před 
obchodem. Vystavená peněženka v otevře-
né kabelce či nákup na sedačkách zaparko-
vaného vozidla bývá pro zloděje neodolatel-
nou pozvánkou. 
• Neodkládejte kabelky s osobními věcmi 
ani tašky do nákupního vozíku, který nechá-
váte bez dozoru.

Zásahy strážníků jsou někdy i kuriózní

Při nakupování buďte obezřetní, 
připomínají strážníci
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čeZ DistribUce 

hoteL U LVa

ZÁkLaDNÍ škoLa Za chLUMeM

oDbor NeMoVitostÍ a iNVestic

Společnost ČEZ Distribuce upozorňuje 
vlastníky nemovitostí, přes které vede nad-
zemní elektrické vedení distribuční sou-
stavy, na povinnost odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů, které ohrožují 
bezpečné a spolehlivé provozování distri-
buční soustavy. 

Na konci října vypršela platnost smlouvy 
o nájmu prostor sloužících k podnikání na 
adrese Mírové náměstí 91 a 92, tedy Hote-
lu U Lva, která byla v roce 2002 uzavřena 
se společností WAMB. Nájemce však od-
mítl objekt k ukončení smlouvy předat, pro-
to rada města uložila učinit kroky vedoucí  

Chlumská základní škola oslavila padesá-
tileté výročí svého založení slavnostním 
plesem. Ten se konal v Kulturním domě 
Fontána a sešli se při něm současní i bývalí 
zaměstnanci školy se svými dnes již dospě-
lými žáky. Tančilo se, slavilo a hlavně vzpo-
mínalo. “K Základní škole Za Chlumem mám 
vztah nejen z pozice města jako zřizovatel 
základní školy, ale i já jsem tam po čtyři roky 
na prvním stupni chodila, takže je to kus 
mého dětství, kus mého života,” uvedla sta-
rostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
Ples začal ve svižném tempu díky taneční-
kům z bílinského Domečku. Ti rozhýbali ná-
vštěvníky a pomyslné žezlo strůjců zábavy 
pak předali hudebníkům oblíbené skupiny 
Alibi. Pod jejich taktovkou se plesalo až do 
půlnoci, kouzelník Štěpán Šmíd mezitím 
ukázal, jak umí množit peníze i další triky 
mikromagie, připravena byla také bohatá 
tombola. O půlnoční překvapení se postaral 
sehraný tým zaměstnanců školy, kteří spo-
lečně zazpívali dvě písničky.  
Stavba budovy chlumské školy byla dokon-
čena v létě roku 1972 a v září tohoto roku 
usedli do lavic první žáci. Oficiálně byla ško-

k pozastavení dodávky vody do tohoto ob-
jektu.
Rada taktéž vzala na vědomí stanovisko 
právního zástupce města, na základě kte-
rého není možné vyhovět žádosti nájemce 
o uplatnění opce na prodloužení nájem-
ní smlouvy na dalších 5 let. Společnost 

la otevřena až 15. března 1973. “Od té doby 
prošla škola mnoha proměnami, mnoha 
změnami. V posledních zhruba deseti le-
tech vznikaly krásné nové učebny, napří-
klad učebna přírodopisu, učebna chemie,  

WAMB totiž dlouhodobě nehradila nájemné  
a platby za služby a porušila tím podmínky 
smlouvy.  K vymožení pohledávek za neza-
placené nájemné a využívání služeb je již 
vedeno exekuční řízení a rozhodčí soud.

(red)

na Radovesické výsypce můžeme najít en-
viromentální učebnu, která funguje pro 
všechny základní školy a pro všechny spol-
ky,” sdělila ředitelka školy Barbora Schnei-
derová.
Škola se bude rozvíjet i nadále, v budoucnu 
by totiž kromě základního vzdělávání mohla 
nabídnout i následné studium. “Uvažujeme 
o vzniku učňovského střediska, jehož pro-
voz by byl pravděpodobně spojen právě 
se Základní školou Za Chlumem. Jistě by 
mělo velký význam pro děti, které ukončují 
vzdělání na základních školách a mohly by 
plynule přejít k dalšímu vzdělávání,” konkre-
tizovala místostarostka města Marcela Dvo-
řáková.
Výročním plesem oslavy padesátiletého 
fungování školy nekončí. Připraveno je mno-
ho dalších akcí, například sportovní klání 
pro děti, den otevřených dveří nebo setkání 
zaměstnanců. Slavnostní akademie žáků na 
konci školního roku oslavy ukončí, zároveň 
však otevře další kapitolu v životě školy.    

(pn)

Z bývalého hřiště v areálu Základní školy 
Aléská je nově vybudovaná parkovací plo-
cha. Řidiči se na ni dostanou vjezdem z uli-
ce Aléská mezi areálem základní a vedlejší 
mateřské školy. Na plochu zaparkuje zhruba 
pětatřicet vozů. 
Stavba parkoviště byla realizována spo-
lečností Petr Arpáš. Náklady na realizaci si 
vyžádaly přes 570 tisíc korun. Stavba byla 
zahájena 17. října, nyní je již parkoviště volně 
přístupné. 

(pn)

Nebyl-li zásah proveden do 15. listopa-
du tohoto roku a je ohrožena bezpečnost  
a spolehlivost provozování zařízení distri-
buční soustavy, je pracovník pověřený spo-
lečností ČEZ Distribuce oprávněn ke vstupu 
na dotčené pozemky za účelem provedení 
zásahu.

Výška a vzdálenosti porostů jsou dané zá-
konem. Na stránkách ČEZ Distribuce je  
k dispozici instruktážní video, jak prořezávat 
a udržovat ochranné pásmo a jak provádět 
ořezy dřevin a stromoví bezpečně, aby ne-
došlo ke zraněním nebo škodám na majet-
ku.                                                                    (red)

Vlastníci nemovitostí musí upravit stromy 

Město se stále snaží převzít Hotel U Lva

Chlumská základka oslavila padesátileté výročí plesem

U školy je nové parkoviště pro pětatřicet aut
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ZDRaVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ VĚCI

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.

pečoVateLskÁ sLUžba bÍLiNa

Senioři se učili poskytovat 
první pomoc

Senioři se v říjnu a listopadu 
mohli zúčastnit hned tří zajíma-
vých přednášek. První se kona-
la v hostomickém klubu seniorů, 
tématem byla první pomoc při 
masivním krvácení. Účastníci 
se seznámili s technikou a způ-
soby zastavení masivního krvá-
cení a s postupy ošetření těchto 
ran. Plánovaná přednáška poz-
ději přešla v neplánovanou dis-

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PRO CÍLOVÉ SKUPINY II
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městské-

ho úřadu v Bílině, odboru školství, sociálních věcí a zdra-
votnictví s platovým zařazením v 11.plat. třídě, dle NV 

č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 25.280 Kč do 37.170 Kč.

Požadavky:
splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dosažené min. vyšší odborné vzdělání zaměřené na 

sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální 
činnost) znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnos-
ti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování,

trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz sku-
piny B, praxe ve veřejné správě a sociálních službách – výhodou,

zkoušky odborné způsobilosti (v sociálních službách 
nebo při výkonu veřejného opatrovnictví) - výhodou

Lhůta podání přihlášky: nejpozději 20.12.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- so-

ciální pracovník II - neotevírat“ doručit osobně do poda-
telny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Měst-

ský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody stran

Informace: vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdra-
votnictví, Mgr. Eva Böhmová, tel.: 417 810 930, 607 097 714. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výbě-
rové řízení zrušit bez uvedení důvodů. 

Více na www.bilina.cz

kuzi o dostupnosti jednotlivých 
ambulancí bílinské polikliniky  
a důležitosti zdravotní preven-
ce a očkování.
V Domě s pečovatelskou služ-
bou v Bílině se konala přednáš-
ka pro zaměstnance na téma 
demence a její nejčastější for-
my – Alzheimerova choroba. 
Téma bylo vybráno účastnice-
mi přednášky vzhledem ke stá-
le se zvyšujícímu věku klientů,  
o které pečují. V závěru pro-
běhla přínosná diskuze pečo-
vatelek.
Do třetice se konala přednáška 
v Klubu seniorů v Aleské ulici, 
jejím tématem byla laická první 
pomoc při zástavě srdeční čin-
nosti a při masivním krvácení. 
Přednáška měla teoretickou  
i praktickou část. Při teoretické 
části vysvětlovala přednáše-
jící postupy při první pomoci  
v obou případech a v prak-
tické části si účastnice mohly 
vyzkoušet jednotlivé postupy  
na cvičné figuríně. 

Naděžda Maurerová
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Z DopisU čteNÁře

NaDace partNerstVÍ

Dotace pomohou zvýšit výsadbu stromů

Vážená paní starostko,
voliči Vám dali důvěru, abyste po další 4 roky vedla naše město a 
starala se o nás. Bílina stárne. Snad Vás bude zajímat, co nás, starší  
a staré, trápí.

1. Chybí nám odborné lékařské poradny, za kterými musíme jezdit až 
do Teplic. Jedná se o poradny gastro, cévní, nefro. Dřív na poliklinice 
byly. Samozřejmě by  nemusely být denně. Dobře funguje například 
poradna psychiatrie - jedno odpoledne za 14 dnů.

2.  V Bílině naprosto chybí logopedi. Pokud máte štěstí, přijmou vás po 
více než ročním čekání Teplice nebo Most. To je pro předškolní dítě 
velmi dlouhá doba, často vede ke zbytečnému odkladu školní do-
cházky. Navíc to pro rodiče znamená téměř na každou návštěvu čer-
pat dovolenou. Dříve bylo na poliklinice odborné pracoviště logopeda. 
Vím to, před 40 lety jsem tam s dcerou chodila. Později nápravu řeči 
prováděly přímo učitelky ve školkách, nyní prý tuto kvalifikaci žádná  
z nich nemá. Nelze je nějak motivovat?

3.  Autobusy MHD jsou pro nás staré nevhodné. Téměř všechna seda-
dla, i ty pro invalidy, jsou na schodech. S berlemi se na ně špatně leze, 
navíc v zatáčkách nemůžete ukročit do  strany a tím srovnat balanc.  
V tom vyniká zvlášť bílý autobus. Ten má schůdky tak vysoké, že na 
ně ani nezvednu nohu. Nemůžete jednat s dopravcem, aby tento au-
tobus do bílinské MHD nenasazoval?

4.  Zastávka MHD na náměstí není krytá. Nejméně stovka cestujících 
denně je vystavena nepřízni počasí. To určitě vidíte z okna radnice. 
Před 50 lety byla velká krytá čekárna v proluce mezi  knihovnou  
a klubem. Nyní je proluka uzavřena - čert ví, co se tam připravuje.  
Zastávka MHD by tam byla velice vhodná. Čekání na nynější zastávce 
je  nepříjemné  i proto, že vadíme davům lidí, které jdou do banko-
matu, na poštu a do spořitelny. Samozřejmě by autobus musel objet 
náměstí, ale parkování  osobních aut by se mohlo nějak upravit. Nako-
nec tamtudy projíždějí i popeláři.
I současné zastávky jsou nepříjemné. Skleněnou střechou do nich 
praží slunce. Zastávky nechrání před deštěm ani před větrem, navíc 
skleněné stěny by potřebovaly často čistit, na což samozřejmě tech-
nické služby nemají kapacitu.
Tak to je asi tak všechno. Doufám, že uděláte všechno pro to,  
aby se nám žilo lépe. Není to téměř žádný nápor na městský rozpočet, 
takže se to dá  zařídit určitě rychle.
Předem děkuji.

Vladimíra Benáková, předsedkyně SVJ, Bílina, Síbova 315

Reakce starostky města na příspěvek: 

Vážená paní Benáková,
děkuji za Váš dopis i podněty, které jste mi zaslala 18. října 2022. Vše-
mi se bude město i městský úřad podle zákonů daných kompetencí 
zabývat, resp. některými se již zabývá. Dovolím si pár z Vašich podně-
tů rovnou reagovat, abyste měla nejen Vy, ale i další občané města 
relevantní informace ohledně toho, co je v kompetenci města a měst-
ského úřadu řešit a co případně již nikoliv.
K Vašemu prvnímu dotazu na odborné lékařské poradny Vám mu-
sím sdělit, že rozhodování o tom, kde budou které odborné lékařské 
ordinace, je plně v kompetenci zdravotních pojišťoven. Ty rozhodují 
o síti ambulantních specialistů a poraden v jednotlivých regionech. 
Město ve spolupráci s Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., je 
však dlouhodobě připraveno v případě zájmu ambulantních spe-

Díky grantové výzvě Sázíme budoucnost od Nadace Partnerství mo-
hou lidé získat až 150 tisíc korun na jarní výsadbu stromů. Výzva se 
zaměřuje na zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich 
okolí. Nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči o stromy, odborný do-
hled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. O grant 

mohou žádat všechny subjekty, které prokáží vztah k místu realizace 
projektu, tedy i fyzické osoby. Příjem žádostí běží do 16. ledna 2023. 
Více na www.nadacepartnerstvi.cz/granty. 

(red)

cialistů ordinaci nabídnout. Nicméně financování zdravotní péče 
včetně rozhodnutí o umístění odborných ambulancí a lékařských 
služeb je, jak jsem uvedla výše, plně v kompetenci zdravotních pojiš-
ťoven a do tohoto procesu město nijak jinak, než nabídnutím ordinací 
zasahovat nemůže.
Obdobná situace je i v souvislosti s logopedickými poradnami, kte-
ré ve Vašem dopise rovněž zmiňujete. Získat klinického logopeda je 
téměř nemožné nejen pro nás, ale i pro mnohem větší města, krajské 
nemocnice nebo samotný kraj. Kliničtí logopedové na pracovním trhu 
nejsou. Bohužel i z tohoto důvodu jsou v Bílině velmi dlouhé čeka-
cí lhůty na vyšetření do logopedické poradny. Město ve spolupráci  
s mateřskými školami a základními školami však pro děti zajišťují ale-
spoň určitou logopedickou péči a to formou tzv. logopedické chvilky 
nebo intervence. Tato péče je poskytována v MŠ Švabinského, MŠ Sí-
bova a MŠ Čapkova, ze základních škol je pak logopedická intervence 
poskytována na ZŠ Za Chlumem a ZŠ Lidická, které disponují peda-
gogickými pracovníky, kteří mají kurz logopedické intervence.
K městské hromadné dopravě Vám mohu sdělit, že tuto službu zajiš-
ťuje pro město společnost Arriva na základě veřejnoprávní smlouvy, 
která rovněž definuje, jakými autobusy bude tato služba zajišťována. 
Ty musí splňovat jak standardy kvality, tak standardy bezpečnosti 
uvedené v příloze k zákonu č. 194/2010 Sb., o veřejných službách  
v přepravě cestujících. Přeprava osob s omezenou schopností pohy-
bu a orientace musí být zajištěna autobusy, ve kterých musí být vyhra-
zena a označena místa k sezení pro cestující s omezenou schopností 
pohybu a orientace a musí v nich být umožněna přeprava dětského 
kočárku s dítětem a přeprava vodícího psa doprovázejícího nevido-
mou osobu. Záložní „bílý“ autobus je nasazován v případě, že je v po-
ruše, popř. probíhá údržba nebo se nabíjí autobus bezemisní „modrý“. 
Nicméně i záložní autobus splňuje výše uvedené standardy bezpeč-
nosti a kvality podle uvedeného zákona.
Stávající smluvní podmínky se společností Arriva rovněž neumožňují 
MHD zajíždět na jiné místo na Mírovém náměstí v rámci schváleného 
jízdního řádu a ani ho měnit či přesouvat, neboť současná zastávka 
neslouží jen pro MHD, ale i pro pravidelnou linkovou dopravu a pře-
sun zastávky by kompletně narušil bezproblémový průběh přepravy 
osob. Na Vámi navrhovaném místě je navíc zřízeno místo pro vozidla 
taxislužby. Stávající uspořádání je rovněž odsouhlasené Dopravním 
inspektorátem Policie ČR a zkolaudováno příslušným silničním správ-
ním úřadem. 
Nicméně vnímáme, že nezastřešení stávající zastávky MHD na Mí-
rovém náměstí je uživatelsky velmi nepříjemné. Již jsme zahájili,  
ve spolupráci s odborem nemovitostí a investic a městskou architekt-
kou, kroky k jejímu zastřešení. Vzhledem k nedostatku místa pro vol-
ně stojící zastřešení na chodníku předpokládáme, že zastřešení pro 
čekající občany u zastávky MHD u pošty na Mírovém náměstí bude 
muset být řešeno formou stříšky zakotvené ve fasádě domu. Míro-
vé náměstí je z hlediska památkové péče velmi cenná část městské 
památkové zóny, a proto i tato úprava bude muset být na základě 
projektové dokumentace odsouhlasena a schválena orgánem státní 
památkové péče.
Mytí všech zastávek ve městě je prováděno pravidelně každý rok 
Městskými technickými službami Bílina. V letošním roce toto bylo za-
jištěno na konci dubna. Každý den je rovněž prováděn pravidelný svoz 
přilehlých košů a úklid zastávek každý den od pondělí do pátku.
V případě podnětu od jakéhokoliv občana města na nepořádek nebo 
špínu na zastávce MHD, a to jak na město prostřednictvím aplikace 
Munopolis/Mobilní Rozhlas, požadavků občana na webových strán-
kách města nebo e-mailem na epodatelna@bilina.cz nebo přímo na 
technické služby bude zajištěn jejich dodatečné mytí či úklid i v jaké-
koliv jiném termínu.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat Vám za Vaše podněty.

Zuzana Schwarz Bařtipánová
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oDbor DopraVy, žiVotNÍho prostřeDÍ a staVebNÍho úřaD

oDbor NeMoVitostÍ a iNVestic

Bílinu trápí odstavené vozy v ulicích města

Práce na nové hasičské zbrojnici začaly

Od února 2021 do konce října 
tohoto roku řešil silniční správ-
ní úřad při odboru dopravy, ži-
votního prostředí a stavebního 
úřadu Městského úřadu v Bílině 
necelou stovku odstavených 
vozidel nacházejících se na úze-
mí města Bílina.
Ačkoliv je většina bílinských 
obyvatel všechny považuje za 
vraky, které jen hyzdí veřejný 
prostor nebo zabírají tolik po-
třebná místa k parkování, není 
tomu tak. Některá totiž jen ne-
mají platnou technickou kontro-
lu, chybí jim registrační značka 
(SPZ) nebo jsou bez povinného 
ručení. Než je budou moci kom-
petentní úředníci městského 
úřadu nechat odtáhnout, musí 
být splněna řada zákonných 
podmínek.
Nejprve musí vlastníka odstave-
ného vozu vyzvat, aby jej odsta-
vil mimo pozemní komunikaci  
a dát mu na to dva měsíce. Te-
prve poté, když vlastník vozidla 
na výzvu nereaguje, jej smí od-
táhnout na odstavnou plochu. 
Tam musí být odstaveno další tři 

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů bude mít v Bílině zcela 
novou hasičskou zbrojnici. Tu již 
začalo město budovat v areá-
lu Základní školy Za Chlumem, 

POZEMKY K PRONÁJMU
Město Bílina nabízí k pronájmu pozemky - část p. č. 556, část p. č. 557 a část p. č. 558 v k. ú. Bílina 

o celkové výměře cca 280 m2.  
Pozemky tvoří proluku v ulici Pražská nad Zeleným domem za účelem využití, který musí být v souladu s platným Územním plánem měs-

ta Bíliny. Tato plocha je vedena v plochách smíšených obytných městských. Hlavní využití těchto ploch je bydlení a občanské vybavení. 
Bližší informace o možnostech využití je možné získat v oddělení Územního plánování, tel. č. 417 810 884, nebo správě majetku, tel. 417 810 822. 

Dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny činí výše ročního nájemného za tyto po-
zemky 5 Kč/m2, v případě, že nebudou sloužit podnikání, 100 Kč/m2 v případě, že budou sloužit podnikání. 

Žádosti se přijímají na podatelně Městského úřadu v Bílině nejpozději do 31. ledna 2023.

měsíce, než jej bude moci měst-
ský úřad nechat ekologicky zlik-
vidovat (sešrotovat).
Vrakem je silniční vozidlo, které 
je zjevně technicky nezpůsobi-
lé k provozu na pozemních ko-
munikacích, přičemž důvodem 
této nezpůsobilosti jsou závady 
v technickém stavu vozidla. Vra-
kem je pak takové vozidlo, jehož 
případná oprava by si vyžádala 
výměnu, doplnění nebo opravu 

vedle sportovního hřiště. Po 
mnoha letech tak budou mít bí-
linští dobrovolníci svou zbrojni-
ci, která bude splňovat veškeré 
zákonné i technické požadavky. 
“Město Bílina musí ze zákona 
mít jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů, která musí být ak-
ceschopná. To se nám povedlo 
zařídit zhruba po třiceti letech. 
Během té doby tady sice jed-
notka fungovala, ale v podstatě 
třicet let nevyjela. Nám se po-
dařilo jednotku zaktivnit, máme 
členy sboru, kteří opravdu vy-
jíždějí k požárům a musíme jim 
připravit zázemí tak, aby mohli 
svou činnost vykonávat v soula-

podstatných částí mechanismu 
nebo konstrukce silničního vo-
zidla. To znamená, že o vrak se 
bude jednat pouze tehdy, když 
se závady v technickém stavu 
budou týkat podstatných částí 
mechanismu nebo konstrukce 
vozidla. S přihlédnutím k prá-
vě uvedenému lze za podstat-
nou část mechanismu nebo 
konstrukce vozidla považovat 
zejména motor nebo karose-

du se zákonem. Bohužel, bývalé 
prostory v areálu kasáren nespl-
ňovaly technické požadavky pro 
akceschopnou jednotku sboru 
dobrovolných hasičů,” uvedla 
starostka města Zuzana Sch-
warz Bařtipánová.
Kromě kasáren sídlili dobrovolní 
hasiči v minulosti například na 
stanici profesionálních hasičů 
nebo na radnici. Žádné z těchto 
míst však zcela nevyhovovalo, 
stejně jako současné prostory. 
“V současné době máme pro-
najaté prostory v areálu Dolů 
Bílina. Jedná se pouze o garáž 
bez dalšího zázemí. Nová hasič-
ská zbrojnice bude mít dvě nad-

rii. Pokud ty budou mít zjevné 
závady, které mohou ohrozit 
bezpečnost silničního provozu,  
tak většinou bude možné tako-
vé vozidlo označit za vrak. Půjde 
například o prasklou nebo nad-
měrně zkorodovanou nápravu 
vozidla, nadměrné poškození 
(koroze) podvozku vozidla, po-
škození kabiny vozidla, zjevné 
poškození elektroinstalace vo-
zidla, chybějící podstatné části 
vozidla jako například světlome-
ty, kola, vysklená okna, z vozidla 
z důsledku jeho zjevně závad-
ného technického stavu vytékají 
provozní kapaliny, vozidlo má 
ostré hrany, vozidlu chybí kapo-
ta a podobně. 
Vozidla, která jsou v hledáč-
ku, lze dohledat na webových 
stránkách Městského úřadu Bí-
lina v sekci MONITORING v pod-
sekci Odbor dopravy. Přehled 
vozidel vykazujících známky 
vraku je pravidelně aktualizo-
ván.

Ing. Oldřich Jedlička, DiS.

zemní podlaží, první bude pro 
výjezdovou jednotku, v patře 
bude školící místnost, klubov-
na pro mládež a další nezbytné 
místnosti. Také tam budou tři 
garážová stání,” popsal velitel 
jednotky Miroslav Doležal. 
Stavba nové zbrojnice začala 
v říjnu letošního roku, měla by 
být dokončená začátkem roku 
2024. Celkem bude nová hasič-
ská zbrojnice stát necelých pět-
atřicet milionů korun, pět milio-
nů pokryje dotace Ministerstva 
vnitra a Ústeckého kraje, zbytek 
uhradí město ze svého rozpočtu. 

(pn)
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GaLerie poD VĚžÍ

Neprozkoumaná Radovesická výsypka láká k pochodům

Ke studiu virtuální 
univerzity patří i zábava

Obrazy Miroslavy Hubertové odhalují kouty duše

V pořadí druhý turistický pochod 
na Radovesickou výsypku, který 
proběhl v listopadu, byl zaměře-
ný na nově vzniklé vodní plochy 
a tam žijící ptáky. Průvodce po-
chodu, ornitolog Jiří Vaník uvedl, 
jaké druhy ptáků na výsypce žijí 
a jakou úlohu mají v rekultivova-
né krajině vodní plochy. Zdatně 
mu sekundovala manželka Anna 
Vaníková, která přítomné sezná-
mila se zajímavostmi a problé-
my s hnízděním ptactva. Pochod 
byl naplánovaný k informačním 
panelům, které se zaměřují na 
rozsáhlý vodohospodářský sys-
tém a tzv. Nebeským jezírkům. 
Jedná se menší vodní plochy, 
které vznikly nahromaděním 
vody a jejichž jedinými vodními 
zdroji jsou srážky a stoky z okol-
ního terénu. „Takových jezírek 
najdeme po celé ploše výsypky 
několik a jsou závislá na sráž-
kách. Tvoří tak ideální prostředí 
pro rozmnožování obojživelníků 
a ptáků,“ uvedl Jiří Vaník.
V místě, kde kdysi býval rybník 
na východním okraji obce Rado-

Počátkem listopadu jsme s na-
šimi milými pilnými studenty 
Virtuální Univerzity třetího věku 
vyrazili na výlet do Botanické 
zahrady v Teplicích. Venku bylo 
sychravo, ale my jsme se před 
studeným a mlhavým počasím 
schovali do krásně vyhřátých 
skleníků, kde jsme absolvovali 
poučnou, ale zároveň vtipně po-
danou komentovanou prohlíd-
ku. Po jejím skončení jsme si ve 
foyer expozičního skleníku Tro-
picana prohlédli výstavu s ná-
zvem Sklípkani – dokonalí lovci, 

O emocích a tajemných zákou-
tích duše je prosincová výstava 
v Galerii Pod Věží s výstižným 
názvem Krajiny duší pro ty,  
co tuší. Autorkou abstraktních 
obrazů je chomutovská malířka 
Miroslava Hubertová.
Energická a svérázná umělky-
ně vděčí za lásku k výtvarné-
mu umění hlavně mamince,  

vesice, se nachází vodní plocha, 
která slouží jako retenční ná-
drž pro vodu z okolních svahů. 
Celé okolí jezírka je podmáčené  
a rostou zde vlhkomilné druhy 

která nabídla více než 40 druhů 
sklípkanů. Během naší prohlídky 
skleníků začalo svítit sluníčko, 
proto jsme si prošli také venkov-
ní expozici, která ožila podzimní-
mi barvami. Výlet se nám všem 
moc líbil a nyní již vymýšlíme, 
kam se podíváme příště.
Bližší informace nejen ke stu-
diu VU3V najdete na webových 
stránkách www.knihovnabilina.
cz a na www.facebook.com/
knihovnaBilina.      

Petra Jirásková

která jí podle jejích slov udávala 
směr. „Od mala velmi ráda tvůr-
čím způsobem zkouším, co je  
v umění možné, abych vyjád-
řila, co cítím a promlouvala k 
ostatním,“ uvedla s tím, že po 
ukončení základní školy se vrhla 
na studium v Karlových Varech 
obor malby skla a porcelánu. 
„Do světa profesionálních malířů 

bylin. Na březích jezírka roste nej-
hojněji rákos obecný a orobinec 
širokolistý. „V hustých porostech 
rákosu hnízdí vodní druhy ptáků, 
například potápky malé, polá-

mi otevřel dveře chomutovský 
spolek umělců pod vedením 
akademického malíře a sochaře 
Kamila Sopka,“ uvedla malířka.
Nejsou to jen obrazy na plátně, 
svou tvorbu zachycuje na růz-
ných plochách z různých ma-
teriálů jako je dřevo, keramika 
nebo látka. „V poslední době 
také navrhuji a vyrábím autorské 

ic bÍLiNa

Infocentrum nabízí novinky

Kniha České středohoří z leta-
dla je plná leteckých fotografií,  
které zachycují krásy přírody  
a detaily měst, které se v této 
oblasti nacházejí, a to včet-

ně Bíliny. K pexesu a klíčence  
s motivy bílinského Pohádko-
vého lesa přibyly hrníčky, které 
ocení nejen děti. 

(hub)

ci chocholačky i labutě velké.  
Z pěvců zde hnízdí slavík mod-
ráček, rákosník velký nebo str-
nad,“ doplnila Anna Vaníková. 
Jako zajímavost uvedla, že mezi 
některými ptáky v době hnízdě-
ní je taková rivalita, že brání  
i v důležitém zahnízdění. „Svá 
pracně vystavěná hnízda jsou 
schopni za den tomu druhému 
vyházet, jenže tím se prodlužuje 
doba zahnízdění.“
Radovesická výsypka nabízí 
mnoho míst, o kterých laická 
veřejnost nemá tolik informací  
a setkává se z řad turistů s vel-
kým zájmem. „Bylo to velmi za-
jímavé, kolik informací jsme se  
o ptácích, ale i vodních plochách 
dozvěděli, a které jsou pro ta-
kovou krajinu, jako je výsypka, 
velmi důležité,“ řekla členka tu-
ristického oddílu Sokol Bílina Ja-
roslava Vrajová.
Další turistický pochod za po-
znáním Radovesické výsypky 
se bude konat v příštím roce na 
jaře.

Lada Hubáčková

hračky, pro které mi motivaci 
dává mých pět dětí. Také se za-
bývám výrobou šperků a jiných 
dekorativních předmětů,“ dopl-
nila autorka výstavy výčet své 
další tvorby. Výstava potrvá do 
23. prosince. 

(hub)
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Vánoční strom v Bílině pomohly rozsvítit stovky lidí
Vánoční strom, kašna na náměstí i světelná výzdoba v Bílině se den 
před první adventní nedělí rozzářily. Slavnostní rozsvícení si nene-
chaly ujít stovky lidí, kteří se v krásné předvánoční atmosféře sešli se 
svými přáteli i rodinou u výborného svařáku nebo sladkých trdelní-
ků, poslechli si hudební vystoupení a prošli si trhy. 
Především pro děti připravili herci z Divadla V Pytli vánoční příběh  
s názvem Andělské světlo. To měli andělé hned na začátku rozsvítit, 
aby doprovázelo Dorotku na cestě za Ježíškem, ale ono se ztratilo. 
“Naštěstí Dorotce pomáhali dva andělé a nakonec se světlo podařilo 
najít. Víte kde? Za mléčnou dráhou u Jupitera. Naštěstí letěla letka 
andělů kolem, tak nám ho přivezli,” uvedl Petr Stolař z Divadla V Pytli. 
Jakmile bylo světlo zpátky v lucerně, vylétli andělé na radniční věž. 

Krásná videoprojekce nutila všechny přítomné zvednout oči vzhůru 
a sledovat, jak se andílci po věži prohánějí a připravují vše potřeb-
né na Vánoce. Jakmile bylo vše hotové, mohly v Bílině začít Váno-
ce. “Všem přeji pohodové prožití adventního času v kruhu rodinném 
a během vánočních svátků hodně lásky, pohody. Do nového roku 
především zdraví a štěstí,” popřála starostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.  
Vánoční atmosféru si mohou lidé v Bílině užít po celý prosinec. Kaž-
dou adventní neděli bude v kostele od čtyř hodin odpoledne kon-
cert, ve čtvrtek 15. prosince vystoupí v divadle Janek Ledecký a až 
do 8. ledna se ve Výstavní síni U Kostela koná výstava s názvem Ad-
ventní čas s anděly.                                                                                                       (pn)
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Pětadvacet let areál chátral, nyní začala revitalizace 
a pracuje se na rekonstrukci. K cíli však vede dlouhá 
cesta. 

Od zpětného odkoupení areálu pivovaru městem uběhlo půl roku. 
Po převzetí areálu město ihned začalo prověřovat možnost realizace 
opravy střech, na které měl původní vlastník zpracované projekty  
a vydaná stavební povolení. Byl osloven původní projektant a statik, 
aby prověřili aktuální stav střech a krovů oproti době zpracování pro-
jektů. Uskutečnila se jednání s památkáři, aby se vzájemně vyjasnily 
úvodní představy. Co se v areálu událo a co je v plánu uvádí v rozho-
voru místostarosta města Karel Matuška.

Přestože lidé fyzicky změny v areálu nevidí, na jeho revitalizaci ne-
přetržitě pracujete. Čím se nyní zabýváte?
Nějaké fyzické změny vidět jsou. V létě Městské technické služby 
Bílina na pravém nádvoří vyřezaly letité náletové porosty, vyčistily 
nánosy zeminy a uklidily různý letitý odpad. V těchto dnech se v are-
álu řeší vyčištění části otevřeného koryta potoka, kde rostou přímo 
v korytě stromy a poškozují těleso koryta. Z toho co vidět není, ale 
je to velmi důležité, je zpracování stavebně-historického průzkumu, 
který je nezbytný pro jednání s památkáři. Z něj vyplyne například  
i postoj památkářů k případným žádostem o demolici některých ob-
jektů, ale i jejich nové vyjádření k opravě střech. Je třeba upozornit, 
že při tomto posuzování naprosto nerozhoduje současný stav ob-
jektů, ale především jejich historie. V nejbližší době bude objednán 
i stavebně-technický průzkum. Ten je třeba pro zjištění aktuálního 

technického stavu budov. Zpracovává se také projekt opravy štíto-
vé stěny z Pivovarského náměstí, kam bychom rádi vrátili původ-
ní znak Lobkowiczů. Sice toto nyní není nic zásadního, ale myslím,  
že to bude i trochu symbolické, že se s areálem konečně začíná 
něco dít. Horní část štítu je ve velmi špatném stavu, už se téměř ne-
opírá o krov a podle projektantů je nejvyšší čas štítovou stěnu řešit.

Kdy tedy začne oprava střech?
Zde je pro mě osobně vývoj zklamáním. Oproti předpokladu nešlo 
na základě stávajícího stavebního povolení realizovat výměnu střeš-
ní krytiny a svodů na objektu podél ulice Litoměřická, jelikož stav 
se za těch pár let změnil a i zde bude třeba zásah do krovů. Změny 
stavebně-technického stavu jsou i u ostatních střech. Počkáme na 
výsledky historického i technického průzkumu a podle jejich výsled-
ků se provede příprava a následná realizace opravy střech. Oproti 
předpokladu to bohužel bude trvat déle. S ohledem na současný 
stav objektů však nemělo smysl vypsat výběrové řízení na opravy 
podle několik let starých projektů. Hrozily by nejasnosti, nepřesnos-
ti, vícepráce i možné spory s dodavateli. Celý průběh oprav bude 
pod dozorem památkářů, kteří řeší nejen to, co se bude opravovat,  
ale i jak se to bude opravovat. Někdy požadují dokonce staré původ-
ní postupy, což dnes již jen tak někdo neumí.

V areálu měl zázemí historický spolek, co bude s ním?
Své zázemí tam stále má. Jen jsme jako nový majitel jeho zástupce 
informovali o našich plánech, že chceme areál co nejdříve vyčistit a 
postupně opravit, čemuž bude třeba se vždy podle aktuální situace 
přizpůsobovat. Také bychom chtěli již nyní venkovní prostory areálu 
začít občas využívat i pro veřejné akce. Otázka je, co současný stav 

Areál pivovaru jako přirozená součást 
života v Bílině, to je záměr města

Foto: Ota Schneider, AUDIO-VIDEO SCHNEIDER
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umožňuje. I toto jsme se spolkem projednali. Myslím, že přítomnost 
spolku v areálu bude i nadále oboustranně prospěšná, jen logicky 
se musí vývoji oprav a záměrům města přizpůsobovat.

Jaké využívání areálu již v současné době máte na mysli?
Osobně si umím představit různé akce na nádvoří, zejména na le-
vém. Například nějaký jarmark, halloween, řezbářský plenér, módní 
přehlídku, dětský den nebo něco jiného, co technický stav s ohle-
dem na bezpečnost dovolí. Záleží to na zájmu různých spolků a or-
ganizátorů tam něco pořádat. Nemusí to být město. Třeba zrovna 
historický spolek. Uvažujeme o nějaké grantové výzvě s podporou 
pro pořadatele. Jen k tomu potřebujeme i levé nádvoří vyklidit a vy-
čistit. Již vyčištěné pravé nádvoří by se v zadní části podle mě dalo 
příležitostně využívat jako rozšířené parkoviště při větších akcích na 
náměstí nebo v zimním stadionu. Nyní prověřujeme, jak by to tech-
nicky jednoduše a s malými náklady šlo.

Zájem o areál projevili i kynologové. Z jakého důvodu?
Areál je svou rozlohou, nepřehledností, temnými zákoutími a sklepy 
vhodný pro výcvik záchranářských psů. Město rádo takový výcvik 
podpoří, nikdy nevíte, kdo a kdy je budete potřebovat. Nic to nestojí 
a tito kynologové se svými psy patří ke světové záchranářské špičce. 

O odkupu pivovaru

Společnost Lesy Sever, která pivovar před šesti lety od města 
koupila, nebyla schopna především kvůli vysokým požadav-
kům památkářů a finanční náročnosti rekonstrukce areál opravit. 
Začátkem letošního roku ho tedy nabídla ke zpětnému odkupu 
městu. 
Společnost v areálu plánovala demolici několika budov, které jsou 
ve velmi špatném stavu a nejsou památkově chráněny. Ostatní 
chtěla v dalších letech opravit a vybudovat apartmány pro hosty 
zámku, malý pivovar a restauraci. Rovněž tam měl vzniknout sál 
pro pořádání různých slavnostních akcí, například svateb. 
Areál společnost původně odkoupila za 2,3 milionu korun, což 
odpovídalo hodnotě ze zpracovaného znaleckého posudku. 
Město ho zpětně odkoupilo za 2,4 milionu korun. V ceně již byly  
i původní projekty na opravu střech.
Pivovar leží v městské památkové zóně a některé z jeho budov 
jsou navíc ještě samostatně památkově chráněny. Takto vysoký 
stupeň ochrany pro investora či majitele znamená, že nezíská po-
volení pivovar zbourat a pozemek třeba využít jinak.

Z historie pivovaru

Právo várečné bylo městu uděleno 15. února 1590 Kryštofem star-
ším z Lobkovic a vdovou po Janu Popelovi z Lobkovic Kateřinou. 
Vařilo se bílé a ječné pivo. Založení pivovaru je na starých pivních 
etiketách datováno rokem 1615. Současná budova pivovaru byla 
postavena v roce 1695. V polovině 18. století se tu ročně vařilo 434 
sudů piva, což stačilo i k zásobení horských obcí patřících lobko-
vickému panství. 
Před 1. světovou válkou se začalo prodávat lahvové pivo, litr za 32 
haléřů. Během první republiky pivovar vařil světlé výčepní pivo 10°, 
Zámecké pivo světlé 12° a Ležák tmavý Kozel 12°. 
Pro zámecká pivovar v Bílině začaly těžké časy rokem 1948, kdy 
byl odebrán Lobkovicům a přeměněn na státní podnik. Již tehdy 
bylo zázemí pivovaru zastaralé, poslední rekonstrukce proběhla na 
konci 19. století. Od ledna 1953 se stal součástí národního podniku 
Krušnohorské pivovary v Lounech. Vařilo se zde světlé výčepní pivo 
7° a 10°, známá Perla severu 11°, Ležák světlý 12° a tmavé pivo 10°. 
V roce 1977 se uvařilo pouze devět tisíc litrů světlé desítky a je-
denáctky Perly severu, poslední várka byla vyrobena 23. února 
1977. Zůstala tu jen sladovna, který vyráběla slad pro nový pivovar  
v Mostě - Sedleci. 

Budou se v areálu pohybovat na vlastní nebezpečí, a to maximálně 
dvakrát do měsíce. Pro správný výcvik záchranářských psů se prý 
prostředí výcviku musí neustále střídat, aby si prostor nezapamato-
vali. Osobně mě překvapilo a mrzí, že se z tohoto souhlasu města na 
sociálních sítích, kvůli jednomu krátkému článku v regionálním tisku, 
udělala pomalu aféra s tvrzením, že se jedná o nové využití areálu a 
proč jsme ho k tomuto účelu kupovali. Jedná se jen a pouze o krát-
kodobé a současné využití.

Jaké by mělo být využití v budoucnu?
To je téma k diskuzi. Zdálo by se, že na ni je ještě dostatek času.  
Já si však myslím, že není na co čekat. Chtěl bych navázat na letní 
diskuze se zástupci všech politických stran v rámci pracovní sku-
piny a pokračovat v nich již i s odborníky. Nebude to jednoduché.  
Je třeba najít smysluplné využití, zaměřené jak na obyvatele města, 
tak by podle mě mělo být i částečně netradiční a zajímavé, aby při-
lákalo do města turisty. Areál by určitě měl být v budoucnu běžně 
průchozí, neměl by být uzavřený. Je třeba nalézt hlavní nosné využi-
tí. Samozřejmě s tím souvisí finanční náklady. Již od jara, kdy se areál 
odkoupil, hledáme dotační možnosti. Zatím na tento typ areálů moc 
nejsou nebo jsou s ohledem na potřeby spíše symbolické. Nyní má  
v dotačních programech přednost hlavně úspora energií a obnovi-
telné zdroje. Uvidíme. Vždy je však třeba mít pro žádost hotový pro-
jekt a někdy už i stavební povolení. My jsme na začátku, vedeme 
teprve diskuze, co by tam mohlo být. Současně je nezbytné při úva-
hách o využití zvažovat i budoucí provozní náklady.

Oproti předchozímu volebnímu období jste se stal z předsedy pra-
covní skupiny pro pivovar druhým místostarostou, co to změní?
Z dobrovolného zájmu se stala povinnost a zodpovědnost, ale ten 
zájem mi určitě zůstal. Mělo by to snad umožnit, řečeno sportovní 
terminologií, větší tah na branku. Jen tu branku na můj vkus brání 
hodně obránců: stav areálu, památková ochrana, stavební předpisy, 
úvahy o využití a k tomu ještě v současné době rostoucí ceny mate-
riálů i prací. Takže zápas asi bude delší, ale věřím, že město, a hlavně 
jeho obyvatelé nakonec vyhrají. Mám jen prosbu. Déle než pětadva-
cet let nikdo areál neřešil a téměř nikomu to nevadilo. Prostě nebyl 
součástí života města. Nyní se jím město intenzivně zabývá, chce 
stav řešit. Buďme, prosím, trochu trpěliví i soudní. Nebude to hned 
ani zadarmo, ale začalo se a určitě to má smysl
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POZVÁNKY

PŮLNOČNÍ
BOHOSLUŽBU

Církev bratrská Bílina

Vás zve na

24.12.2022 / 22:00-23:00

čtení vánočního příběhu z Bible

zpívání vánočních písní
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oDDĚLeNÍ sociÁLNÍ péče a ZDraVotNictVÍic bÍLiNa

Tři králové budou 
v Bílině vybírat dary

Vánoční dárky pořídíte 
i v infocentru

Od 1. do 15. ledna 2023 se bude 
konat Tříkrálová sbírka, kterou 
byla Usnesením České biskup-
ské konference pověřena Cha-
rita ČR Most. V tyto dny budou 
pracovníci Charity Most cho-
dit po ulicích v Ústeckém kraji  
v kostýmech Tří králů s koledou 
a budou do zapečetěných po-
kladniček vybírat příspěvky od 
veřejnosti. Každá skupinka ko-
ledníků bude mít svého vedou-
cího, který bude plně odpovídat 
za svěřenou pokladničku a bude 
informovat případné zájemce  
o účelu Tříkrálové sbírky a o čin-
nosti Charity ČR. Každý vedoucí 
bude označen průkazkou se 
jménem, na níž bude podpis li-
toměřického biskupa a ředitelky 

Diecézní charity Litoměřice. Čís-
lo průkazky bude odpovídat čís-
lu zapečetěné pokladničky.
Sbírka bude podporována celo-
státní propagační kampaní, která 
bude zahrnovat reklamní spoty 
v televizi a rádiu. V dřívějších le-
tech byla ze sbírky financována 
řada charitních projektů, jako 
jsou například Domovy pro mat-
ky s dětmi v tísni, Azylové domy, 
Domy na půl cesty, humanitární 
pomoc při přírodních, ekologic-
kých nebo humanitárních chari-
tách.

Předem děkujeme všem dár-
cům za příspěvky.

Bc. Věra Kodadová,DiS.

V infocentru lze nově pořídit dár-
ky na Vánoce. Dárkové balení  
s motivy města zabalí pracovni-
ce na přání kupujícího. Vhodné 
jsou pro všechny věkové sku-
piny, například do dětského ba-
líčku zabalí předměty s motivy 

Pohádkového lesa, pro pány lze 
do balíčku dát medovinu, frťany  
a trojhránky, pro ženy pak zá-
mecký čaj, svíčku a hrníček.
Nově se dá v infocentru zakoupit 
přívěsek na klíče ve tvaru srdce  
s motivem Bořně.                       (hub)

ZUš bÍLiNa

Umělci uspořádali koncert k významnému dni
Tradičně věnuje ZUŠka jeden 
ze svých podzimních koncer-
tů vzpomínce na události roků 
1939 a 1989. V podání žáků a 
učitelů si přítomní vyslechli 
skladby klasické, lidové i popové.  
A nemohly chybět ani písničky 
Karla Kryla. Představili se sólisté, 
dívčí soubor Komořinka, Pěvec-
ký sbor a kapela Biliband. Ve-
lice nás těší velká návštěvnost 
koncertů, zároveň se omlouvám 
všem, kteří tentokrát museli zů-
stat stát, případně čekali na své 
účinkující děti mimo koncert-
ní sál. Někdy sedmdesát míst 
prostě nestačí.

A co chystáme na Advent?  
Vystoupení při rozsvícení vá-
nočního stromu v Mirošovicích, 
zajedeme do Teplic spoluúčin-
kovat při Vánocích s Arkádií  
a Vánočních trzích na Zámec-
kém náměstí. Na neděli 11. pro-
since připravujeme koncert v bí-
linském kostele sv. Petra a Pavla 
a ve středu 14. prosince uskuteč-
níme Vánoční koncert hudeb-
ního a tanečního oboru v Měst-
ském divadle v Bílině. A bude 
toho určitě ještě mnohem více. 
Srdečně vás zveme a přejeme 
příjemné prožití adventního času.

Jiří Kopa

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Od 23. do 31. prosince 2022 

bude městská knihovna 

včetně poboček uzavřena.
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Mš čapkoVa

Mš LeDVice

Mš M. šVabiNského

Zš Za chLUMeM

Mš čapkoVa

Od myslivců dostaly děti 
dárečky a stromek

Skupinky poznávaly stromy

Výlet do svíčkárny

Na jedné lodi školáci 
diskutují

Při cvičení byly děti 
evakuovány

I v letošním roce se v Mateř-
ské škole Čapkova uskutečnil 
sběr kaštanů a žaludů. Děti na-
sbíraly velké množství těchto, 
pro zvířátka lahodných, plodů.  
Jako poděkování obdržely od 
myslivců sladkosti, výtvarné po-

V říjnu se v ledvické školce ko-
nal projektový den zaměřený na 
stromy. Nejprve jsme se s dět-
mi připravili ve školce, ukázali 
si všechny listnaté a jehličnaté 
stromy na interaktivní tabuli a na 
kartách. Rozdělili jsme se na pět 
skupin, které byly složené podle 
věku. Poté byla v lesoparku při-

Děti z Mateřské školy Maxe Šva-
binského se vydaly autobusem 
do svíčkárny v Šestajovicích  
u Prahy. V dílničce si vyrobily 
svíčky, které zdobily polevou, 
plnily a vrstvily sedm druhů moř-
ské koupelové soli do ozdob-
ných lahviček a vykrojily si gly-
cerinové mýdlo. Součástí areálu 
byla i minifarma, kde si děti moh-
ly prohlédnout a nakrmit hospo-
dářská zvířátka. Všichni si výlet 
náramně užili.

Kolektiv učitelek

S novým školním rokem se do 
Základní školy Za Chlumem vrá-
til projekt zvaný Jsme na jedné 
lodi II, který si klade za cíl zlepše-
ní klimatu školy prostřednictvím 
rozšiřování povědomí žáků o 
palčivých tématech, na která se  
v rámci vyučování nedostává to-
lik času, ale přitom jsou důležitá 
pro kvalitní život.
Trvání projektu je naplánováno 
od začátku září do poloviny pro-
since a celý projekt je realizo-
ván prostřednictvím workshopů  
a návazných odpoledních semi-
nářů pro děti převážně z druhé-
ho stupně a jednu třídu ze stup-
ně prvního. Workshopy vede 
sociální pracovník Jan Bína, kte-
rý vede i odpolední semináře se 
staršími dětmi. Odpolední semi-

V Mateřské škole Čapkova se 
v říjnu uskutečnil cvičný požár-
ní poplach. Za doprovodu sirén 
přijelo několik hasičských vozů 
a děti byly evakuovány na školní 
zahradu, kde tak mohly sledo-
vat, jak probíhá samotný zásah 
hasičů při hašení požáru. Bylo 
jim také vysvětleno, jak taková 
záchranná akce probíhá a mohly 

třeby a stromeček, který bude 
naší školce zdobit během vá-
nočního času. Všem rodičům  
a dětem děkujeme za spolupráci.

Kolektiv učitelek

pravena soutěž. Děti měly kartič-
ky, kam zakreslovaly podle čísel, 
zda se jedná o strom listnatý 
nebo jehličnatý. Na konci soutě-
že jsme si kartičky prohlédli a vy-
hlásili vítěze, ale největší radost 
jsme měli z výsledků, protože 
chyb bylo opravdu málo.
Markéta Pikalová

náře s dětmi mladšími pak vede 
sociální pracovnice Miroslava 
Kruntová.
Dopolední workshopy probíhají  
s každou třídou jednou za tři 
týdny a řeší se například práce 
s informacemi, odvrácená stra-
na internetu, můj sen, můj vzor, 
moje budoucnost, dále šika-
na, závislosti, sex versus porno  
a další. Jan Bína je velice svérázný,  
dokáže děti zaujmout a worksho-
py tak probíhají živou formou – 
děti hodně reagují, diskutují, jsou 
zvídavé.
Věříme, že projekt Jsme na jed-
né lodi II je jak pro naše děti, tak  
pro naši školu přínosem.

Jan Bína

si pod dohledem hasičů vyzkou-
šet i kyslíkové masky. V závěru 
čekalo na děti další překvapení,  
a to prohlídka hasičského vozu 
i s jeho vybavením. Dětem i ce-
lému kolektivu školky se akce 
velmi líbila a děkují hasičům  
za společně strávené dopoled-
ne.

Kolektiv učitelek
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Mš sÍboVa Mš sÍboVa

Mš Za chLUMeM

Mš šVabiNského a aNtoNÍNa soVy

Babička Eliška četla pohádku Mateřinku navštívili papoušci

Ve školce řádila strašidla

Děti si prohlédly trofeje

Třídu Soviček v Síbovce navštívi-
la babička Eliška, která se s nimi 
pěkně přivítala, popovídala si  
a přečetla pohádku k odpočin-
ku po dobrém obědě. Dětem se 
moc líbilo relaxovat zase trošku 
jinak a na oplátku zase slíbily 
hodné babičce Elišce, že přijdou 

Strašidelný den si všichni v Ma-
teřské škole Za Chlumem užili 
naplno. Počasí nám přálo, a tak 
jsme naši zahradu proměnili  
v opravdu kouzelné místo. Létali 
jsme na koštěti, přenášeli na lžíci 
dračí oko, lovili pavouka a házeli 
do kotlíku žábu. Tohle parád-
ní řádění jsme uzavřeli kouzle-
ním. Po přidání ještěrky, myšky,  

do klubu důchodců před Váno-
cemi. Už nyní se pilně připravují, 
že našim seniorům zazpívají ně-
jaké vánoční koledy a předvedou 
tanečky, aby jim udělaly radost  
v předvánočním čase.

Učitelky od Soviček

Jednoho podzimního dopoled-
ne se objevila v Mateřské škole 
Síbova milá opeřená návštěva. 
Děti mohly vidět a poznávat ně-
které druhy papoušků, které pod 
vedením zkušených cvičitelů 
předvedly veselé kousky jako 
šplhání, válení sudů, točení se  
v kolotoči a létání na místo ur-
čení. Děti se s nimi mohly také 
vyfotit. To byla opravdu pěkná a 
veselá zábava.

Kolektiv učitelek

netopýřích zubů a trochu dět-
ského šampaňského se nám 
podařilo uvařit kouzelný lektvar. 
Teď už jen musíme zjistit, kdo 
se nám po něm promění třeba v 
netopýra. Děkujeme rodičům za 
spolupráci při přípravě kostýmů 
a poskytnutí dýní na výzdobu.

Kolektiv učitelek

Děti z Mateřské školy Švabinské-
ho a Antonína Sovy navštívil člen 
mysliveckého spolku Bořeň Bí-
lina pan Edelmann, který vyprá-
věl dětem o tom, jak se myslivci 
starají o les a o zvířátka. Všechny 
děti zaujaly trofeje jelena, daňka  
i muflona, vycpaniny zvířat, 
ale i kůže divočáka. Nakonec 
myslivec zapískal na vábnič-
ky a poděkoval dětem za sběr 
kaštánků a suchého pečiva pro 
zvířátka. 

Kolektiv učitelek 

Zš Za chLUMeM

Každý den se mohou děti ve škole zdravě nasnídat
V říjnu otevřela Základní ško-
la Za Chlumem snídaňový klub 
Ptáčata, který je financován  
z projektu Národního plánu ob-
novy – Škola pro život. Klub je 
otevřen každý den od 7 do 7.45 
hodin a navštěvují ho převážně 
žáci prvních až třetích tříd, kteří 
se zde mohou nasnídat, strávit 
čas se svými kamarády a učiteli 
a také potkat nějakého zajíma-
vého hosta nebo si zahrát stolní 
hru. V osm hodin pak chodí na 
snídani přípravné třídy. 
Snídaně jsou podávané formou 
zdravého bufetu. Naším cílem 
v první řadě je, aby se děti ráno 
v klidu a vhodně nasnídaly, ne-
měly a hlad a měly dostatek té 
správné energie. Také si pře-
jeme, aby se nenásilnou for-

mou naučily vybírat si vhodnou 
stravu, učily se samostatnosti  
a neplýtvání – tedy daly si na 
talíř jen to, co doopravdy sní a 
zbytečně nevyhazovaly. V nepo-
slední řadě je pro nás také velmi 
důležité neformální setkání dětí  
i dospělých. 
Rádi bychom, aby se snídaní 
alespoň občas mohly zúčastnit 
všechny děti, a tak každý den 
od osmi hodin mohou v rámci 
třídnické hodiny přijít dvě třídy 
posnídat se svými kamarády, 
třídním učitelem a třeba i s ně-
kým dalším, koho si na snídani 
pozvou. Abychom se opravdu 
učili samostatnost, pomáhají 
tyto třídy se závěrečným úkli-
dem. A pokud třídy nebudou 
chtít snídat v jídelně, vyzved-

nou si suroviny v jídelně, připraví  
si snídani sami a pak se společ-
ně vydají třeba na piknik. Nebo 
připraví snídani pro ostatní děti. 
Plánujeme také tematické sní-
daně, takže nesmí chybět vý-
zdoba. I na té se podílejí děti. 
Tu první halloweenskou si při-
pravila třída 5.C. A halloween-
ské dobroty jako překvapení 
připravily některé paní učitelky. 
Zdravou snídani z vloček zase 
na první listopadový den připra-
vila třída 8.C během pracovního 
vyučování. 
Snídaňové kluby budou ve škole 
otevřené od října do konce květ-
na a věříme, že je děti i dospělá-
ci budou rádi navštěvovat. 

Mgr. Barbora Schneiderová
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Zš LiDickÁ

Mš aLéskÁ

Zš LiDickÁ

Mš sÍboVa

Mš aLéskÁ

Mš žižkoVo úDoLÍ

Park před Základní školou Lidic-
ká se proměnil v halloweenský 
rej masek. Čarodějnice, kostlivci, 
upíři a duchové s nadšením plnili 
úkoly, a to ne vždy jednoduché.  
V pavoučí síti lovili pavouky, pře-
konávali vlastní strach sáhnutím 
do sklenic s neznámým obsa-
hem, koštětem obletěli park, skli-
dili dýně, srovnali svíčky podle 
velikosti, složili tajenku z kos-
ter zvířat a nakrmili ducha. Pro 
mnohé to byla zkouška odva-

V Mateřské škole Síbova měly 
děti spoustu dýní, které vydla-

Letošní Halloween byl pro ně-
které děti z Mateřské školy 
Aléská prvním, který mohly osla-
vit se všemi kamarády ze školky 
a jejich rodiči. O to větší počet 
strašidýlek se sešel. Masky byly 
skutečně různorodé a krásné 
– převážně doma šikovnými ro-
diči vyrobené. Oslavy strašidel-

hy, hbitosti a logického myšlení.  
Za splnění všech úkolů si zaslou-
žili odměnu.
U vchodu do školy to vonělo ká-
vou a čajem a bylo připraveno 
stylové pohoštění. Všichni měli 
možnost ochutnat všelijaké dob-
roty, které připravily vychovatel-
ky a některé maminky.
Masky byly moc povedené  
a vybrat ty nejhezčí byl opravdu 
těžký úkol. Některé si zasloužily 
speciální odměnu.
Na závěr nás čekal všemi očeká-
vaný lampionový průvod. Cesta 
byla tajemná a občas nás vystra-
šilo i nějaké to strašidlo ukryté 
ve tmě. Ale všichni v pořádku  
a ve zdraví došli do cíle.
Poděkování za spolupráci patří 
žákům 2. stupně, kteří pomáhali 
s celou akcí, dále městské policii 
a asistentům prevence kriminali-
ty za doprovod na lampionovém 
průvodu a speciální poděkování 
panu Alexovi Kykalovi za spon-
zorský dar.             Vychovatelky ŠD 

Děti z MŠ Čapkova a MŠ  
Za Chlumem se s velkým nad-
šením pustily do výroby andělů 
různými výtvarnými technikami. 
Vyrobení andělé jsou doplňkem 
k prodejní výstavě pískovcových 
soch kamenosochařů Stokla-
sových s názvem Adventní čas  
s anděly ve výstavní síni u Kos-
tela.                         Kolektiv učitelek

Třída 9.B ze Základní školy Li-
dická připravila pro 1. stupeň 
bohatý halloweenský den. Klu-
ci ve strašidelných maskách  
a kostýmech, čekající na chod-
bě na stezce odvahy, měli za 
úkol vystrašit děti po cestě do 
třídy a naladit je tím na strašidel-
nou atmosféru. Žáci si také pro 

děti připravili krátkou přednášku  
o tom, jak Halloween vznikl, a 
jak, a kde se slaví. Děti, které 
nebyly namalované nebo ne-
měly kostým, si mohly nechat 
na obličej namalovat jakoukoliv 
strašidelnou masku. Při návratu 
zpátky do své třídy bylo na stole 
u dveří připraveno „děsivé ob-
čerstvení“, které žáci 9.B přinesli 
z domova, zároveň děti dosta-
ly jako dárek papírové netopýří 
masky. Cílem akce bylo udělat 
dětem hezký Halloween a zpří-
jemnit jim školní den.

Anna Ponížilová

baly, vyrobily si pěknou výzdo-
bu, a poznávaly tak světovou 
tradici Halloween. Nezapomněli 
jsme ani na naše tradiční české 
Dušičky. Celý den jsme si užili  
v maskách strašidýlek, plnili při-
pravené úkoly a také trochu ml-
sali. Velmi nám chutnala i dýňo-
vá polévka, kterou nám uvařily 
naše paní kuchařky.

Kolektiv učitelek

ného svátku se neobejdou bez 
reje masek, soutěží a dovádění,  
ale také mlsání, za které všem 
zúčastněným děkujeme. Doufá-
me že se soutěže a halloweenská 
diskotéka líbila, jak dětem tak  
i rodičům.

Kristýna Failová

Děti ze třídy Koťat z Mateř-
ské školy Žižkovo údolí sbíraly  
a nosily kaštany. Nasbíraly plné 
tři velké pytle a my děkujeme 
všem rodinným příslušníkům za 
pomoc při sběru. Za odměnu 
navštívily s panem myslivcem 
Edelmannem myslivnu MS Bo-
řeň Bílina. Dozvěděly se spoustu 
informací o lesní zvěři. Porovná-
valy paroží, poznávaly lesní zví-
řata, jakou mají srst, zabarvení, 
čím se živí, jak se jmenuje zvířecí 
rodina, na co mají dávat pozor 
při pohybu v lese, jak mohou 
zvěři pomáhat. Rekvizity byly 
zakoupeny za přispění města 
Bílina. Nakonec šly děti odnést 
zvířátkům dobroty do krmelce. 

Kolektiv učitelek

Školní družina si užila 
halloweenské odpoledne 

Předškoláci vyráběli anděly

Deváťáci postrašili mladší spolužáky

Předškoláci dlabali dýně

Halloween oslavila 
školka na zahradě

Za odměnu šly děti 
do myslivny
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DeN boje Za sVoboDU a DeMokracii

žeNy NejeN V seDU

Radní města Bíliny Petra Sku-
thanová a Rostislav Aulický 
společně s dalšími uctili odkaz  
17. listopadu Den boje za svobo-
du a demokracii a Mezinárodní 
den studentstva u památníku 

Spolek Ženy nejen v sedu Bí-
lina, zaměřený na ruční práce, 
především na společné šití, vy-

za Husitskou baštou v Bílině. 
Pamatujme, že svoboda, kte-
rou máme není samozřejmostí  
a proto se musíme všichni snažit 
ji chránit. 

(red)

jel na první víkendový pobyt do 
Sloupu v Čechách. Stanovil si za 
cíl ušít během tohoto víkendu 
rolovací batoh. Přestože se jed-
nalo o složitější projekt, všechny 
tvořilky odjely domů s krásným 
batohem. 
Akce se velmi vydařila a již plá-
nujeme další společný tvořivý 
pobyt. 

Radka Rosová

Radní uctili odkaz svobody

Tvořilky ušily batoh
během víkendu

psÍ škoLa bÍLiNa

Psí škola Bílina se připojí k po-
moci týraným psům v útulcích, 
rozhodl o tom příběh malého 
štěňátka, které bylo nalezeno  
v Bílině s velmi ošklivými zna-
ky týrání což malém nepřežilo. 
Prosíme tedy naše kamarády 

dvounožce o pomoc. Zahajuje-
me sbírku pamlsků, granulek, 
hraček, dek, drogerie a dalších 
potřeb. Prostě všeho, co pomů-
že opuštěným hafanům v útulku  
a trochu jim nahradí lidskou lás-
ku.                              Renata Vítová

Lidé mohou darovat 
potřeby pro psy v útulcích

 

se sídlem v Oseku
přijmeme kolegu na HPP na pozici 

• montážní technik 
• servisní technik (nutnost elektro vyhl. 50 § 6) 

garážových vrat a vjezdových bran, plotů, 
automatických dveří, rolet 

 
www.have.cz 

 

 
 volat : 777 324 129 
j.grundling@have.cz 

INZERCE
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USNESENÍ / RůZNé

Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci do Operačního 
programu Zaměstnanost plus na 
projekt „Nová příležitost pro Bí-
linu“, jehož hlavním cílem bude 
znovuzapojení (či zapojení) co 
nejvyššího počtu zástupců cílové 
skupiny znevýhodněných osob 
na trh práce. 

Rada města vzala na vědomí 
informaci vedoucí odboru správ-
ního a vnitřních věcí o konání zá-
jezdů pro občany města Bíliny. 
10. prosince budou vypraveny 
dva autobusy na vánoční trhy do 
Drážďan a 17. prosince bude vy-
praven autobus do vánoční Prahy. 
Cena obou zájezdů je stanovena 
na 100 Kč za osobu. Prodej jíz-
denek bude zahájen vždy týden 
před uskutečněním zájezdu, v 
přízemí radnice, dveře č. 103. 

Rada města zřídila dvě nové pra-
covní pozice zařazené pod odbor 
nemovitostí a investic. Podmínky 
výběrových řízení na pozici „Tech-
nik investic“ a „Administrativní 
pracovník“, s termínem nástupu 
od 01.01.2023, budou v následu-
jících dnech zveřejněny na webo-
vých stránkách města v sekci 

– úřední deska – volná místa a v 
Bílinském zpravodaji. 

Rada města schválila prodejní 
cenu knihy „České středohoří z 
letadla“ od Petra Tomana ve výši 
590 Kč a prodejní cenu hrnku s 
motivem Pohádkového lesa ve 
výši 179 Kč. Knihu a hrnek je mož-
né nově zakoupit v infocentru na 
Mírovém náměstí a na Kyselce. 

Rada města schválila záměr pro-
nájmu části pozemku p. č. 556, 
p. č. 557 a p. č. 558 v k. ú. Bílina 
v proluce v ul. Pražská pod ga-
bionovou zdí, kdy výměra bude 
stanovena vytyčovacím plánem. 
Cena bude stanovena dle směr-
nice č. 4/2014 upravující pod-
mínky pronájmu pozemků města 
Bíliny s tím, že účel využití bude v 
souladu s platným Územním plá-
nem města Bíliny. Bližší informa-
ce k možnostem využití pozemků 
případně poskytnou zaměstnanci 
úřadu územního plánování.   

Rada města vzala na vědomí 
informace odboru nemovitos-
tí a investic k vypršení platnosti 
smlouvy o nájmu prostor slouží-
cích podnikání na adrese Mírové 

náměstí 91 a 92 (Hotel U Lva) a 
vzhledem k tomu, že nájemce, 
společnost WAMB, v. o. s., od-
mítl objekt k ukončení smlouvy 
předat, uložila rada města uči-
nit kroky vedoucí k pozastavení 
dodávky vody do tohoto objek-
tu. Rada taktéž vzala na vědomí 
stanovisko právního zástupce 
města k nemožnosti vyhovět žá-
dosti nájemce o uplatnění opce 
na prodloužení nájemní smlouvy  
na dalších 5 let, z důvodu nepl-
nění podmínek smlouvy. Spo-
lečnost WAMB řádně nehradi-
la nájemné a platby za služby.  
K vymožení pohledávek za neza-
placené nájemné a využívání slu-
žeb jsou vedena exekuční řízení. 

Rada města souhlasila s vyu-
žitím objektu areálu bývalého  
pivovaru v Bílině za účelem vý-
chovy a výcviku záchranných 
psů. Podmínkou je, že vstup  
do areálu musí být vždy nahlá-
šen s dostatečným předstihem  
a každá osoba účastnící se da-
ného výcviku svým podpisem 
v prezenční listině potvrdí svou 
účast na vlastní nebezpečí a 
poučení o bezpečném chování  
v místě výcviku. 

Rada města rozhodla opě-
tovně zveřejnit výzvu k podání  
nabídek na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Revitalizace 
cyklotrasy T 16.1 ulice Pod Bořní – 
zelená turistická trasa KČT – cha-
ta Pod Bořeněm, Bílina – II“. 

Rada města zřídila deset komi-
sí: bytovou, sportovní, sociálně 
zdravotní, komisi pro místní mé-
dia, pro bezpečnost a prevenci 
kriminality, pro dopravu, pro ži-
votní prostředí, pro rozvoj, vize a 
cestovní ruch, pro kulturu a škol-
ství a komisi pro otevírání obálek s 
nabídkami a hodnotící komisi pro 
posouzení a hodnocení veřejných 
zakázek malého rozsahu. Komise 
byly zřízeny jako poradní orgán 
rady. Předsedové a členové ko-
misí budou jmenováni na dalším 
zasedání rady. 

Rada města schválila harmo-
nogram zasedání Rady města 
Bíliny. V roce 2023 se zasedání 
rady uskuteční v následujících 
termínech: 17. ledna, 7. února, 14. 
března, 4. dubna, 9. a 30. května, 
27. června, 25. července, 29. srp-
na, 26. září, 24. října, 14. listopadu 
a 19. prosince.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 1. listopadu 2022

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 22. listopadu 2022
Rada města pověřila starostku 
města svoláním Zastupitelstva 
města Bíliny v mimořádném 
termínu. Zasedání se uskuteční  
ve středu 30. listopadu 2022,  
kdy na programu bude složení 
slibu členy zastupitelstva, kteří 
byli omluveni z ustavujícího za-
sedání, a dále návrh na podání 
ústavní stížnosti proti rozhodnu-
tím ÚOHS a rozsudku NSS souvi-
sející s obecně závaznou vyhláš-
kou města č. 10/2015 o regulaci 
provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her. Zasedá-
ní bude možné sledovat on-line  
na stránce https://live.pub-
licstream.cz/bilina. 

Rada města schválila záměr 
prodeje dřeva vytěženého  
v rámci revitalizace parku Kyselka.  
Výzva obsahující bližší informa-
ce a podmínky prodeje bude  
v následujících dnech zveřejněna 
na webových stránkách města  
a webových stránkách Měst-
ských technických služeb Bíli-
na. Dřevní hmota bude prodána 

jako celek zájemci s nejvyšší na-
bídkou s podmínkou vlastního 
odvozu. Přihlásit se bude moci 
kdokoli. 

Rada města vzala na vědo-
mí informaci ředitelky Měst-
ských technických služeb Bílina  
k termínům veřejného bruslení  
na zimním stadionu. Plán veřej-
ného bruslení na každý následu-
jící týden bude občanům města 
pravidelně zasílám prostřednic-
tvím Munipolisu. Zároveň bude 
zveřejňován na webových strán-
kách Městských technických 
služeb Bílina a facebookových 
stránkách města. 

Rada města schválila termíny 
pro vítání občánků v roce 2023. 
V případě zájmu o slavnostní  
vítání novorozených dětí, kte-
ré se v příštím roce uskuteční  
7. března, 13. června a 12. prosin-
ce, se prosím dostavte na ma-
triku v 1. patře, s rodným listem 
dítěte a občanským průkazem 
alespoň jednoho z rodičů.

Rada města schválila termíny 
svatebních obřadů na rok 2023. 
Svatební obřady se budou konat 
ve stanovených termínech vždy 
v sobotu v obřadní síni radnice. 
Konkrétní termíny budou zve-
řejněny na webových stránkách 
města. Zároveň bude možné 
opět využít svatební obřady ko-
nané v kanceláři matriky, a to 
každý první pátek kalendářního 
měsíce. 

Rada města rozhodla zadat za-
kázku na zajištění péče o opuště-
ná a týraná zvířata útulku AniDef, 
z. s., Žim, na období let 2023–
2025. 

Rada města jmenovala předse-
dy a členy jednotlivých komisí. 
Komise zřízené radou tak budou 
moci svou činnost zahájit v nej-
bližších dnech. Přehled předse-
dů a členů komisí bude k dispozi-
ci na webových stránkách města. 

Rada města v působnosti valné 
hromady společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, schválila předpokládaný 
postup a časový harmonogram 
výběrového řízení na nového jed-
natele nemocnice následovně:
1. podmínky výběrového říze-
ní budou předloženy ke schvá-
lení na jednání valné hromady 
20.12.2022,
2. začátkem ledna 2023 bude vy-
hlášeno výběrové řízení a bude 
probíhat inzerce a propagace vý-
běrového řízení,
3. uzávěrka přihlášek do výběro-
vého řízení bude stanovena do 
konce února 2023,
4. na jednání valné hromady  
14. března 2023 proběhne vyhod-
nocení a předložení výsledků,
5. nástup nového jednatele 
se předpokládá nejpozději od 
15.06.2023.

Tento krok navazuje na mimo-
řádnou neplánovanou změnu 
jednatele nemocnice z června le-
tošního roku. Rada města tak plní 
předchozí slib, kterým se zavázala 
vypsat na funkci jednatele výbě-
rové řízení do 12 měsíců.

Šedesát tisíc osob navštívilo In-
formační centrum klasické ener-
getiky Skupiny ČEZ v Elektrárně 
Ledvice. Většina z nich při té pří-
ležitosti vystoupala i na nejvyšší 
oficiální rozhlednu v České re-
publice, jejíž prosklená vyhlídka 

a volně přístupný ochoz se na-
cházejí ve výšce 140 metrů na 
severní podpůrné věži kotelny 
výrobního bloku 6 (Nový zdroj). 
Tím s číslem 60 000 se přitom 
stal Petr Pelc, který společně 
se spolužáky ze Střední školy 

stavební a strojní Fráni Šrámka 
v Teplicích zavítal do infocentra 
na exkurzi v rámci výuky a měl 
to štěstí, že vstoupil do vestibu-
lu jako šestý v pořadí. „Počítal 
jsem s tím, že jedu na klasickou 
exkurzi, kde se dozvím něco  

o elektrárně, ale že dostanu hned 
na začátku tašku plnou dárků, 
mě opravdu dostalo,“ neskrýval 
své překvapení i radost Petr Pelc.

Ota Schnepp

eLektrÁrNa LeDVice

Šedesát tisíc lidí navštívilo ledvickou elektrárnu
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bLahopřÁNÍ

Dne 22. prosince 2022 uplyne 7 let, co nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a děda

Zdeněk Čihák
S láskou vzpomínají manželka, dcera Anuška, vnuk Martin 
a ostatní příbuzní.

Dne 11. prosince uplynul rok, co nás náhle opustil otec, syn, bratr

Martin Halmich
Nikdy nezapomeneme. Synové Martin a Jakub, matka, sestry a ostatní příbuzní.

Dne 19. prosince 2022 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek, děda a praděda

Reiner Hutter
S láskou stále vzpomíná manželka Soňa s rodinou. 

Dne 17. prosince by se dožila 80 let paní 

Jaroslava Johnová
z Bíliny. S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami, vnoučata a sourozenci.

Dne 13. listopadu by oslavila své nedožité 80. narozeniny

Zlatoslava Línková
S bolestí v srdci vzpomíná dcera Romana s manželem a vnukem Lukášem.

Dne 2. prosince 2022 uplynulo již 20 let od úmrtí pana

Ferdinanda Lochovského
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 31. prosince 2022 bude rok, co nás tak náhle a nečekaně opustila paní 

Eva Musilová
Mami, moc nám tady chybíš.

Dne 18. prosince 2022 oslaví své 90. narozeniny paní 

Helena Mertlová
Celá rodina přeje vše nejlepší. 

Dne 21. prosince to bude 5 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a děda

Jiří Mládek
Vzpomíná celá rodina.  

Dne 15. listopadu uplynulo 30 let, kdy tragicky zemřela

Bětuš Pilerová
Stále vzpomíná přeživší nehody Květa Šámalová a s ní ostatní příbuzní.

Dne 19. ledna 2023 oslaví 80. narozeniny paní

Ludmila Šlechtová
Maminko, všechno nejlepší. Krásné narozeniny ti přejí dcera Lída, 
muž Bedřich, Luky, vnuk s Helčou, Tom, Pavel s Klárkou a Klárinkou. 
Máme tě moc rádi.

Poptávka

Koupím dům či byt v Bílině. 
Za nabídky děkuji. 
Tel.: 734 714 133

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Platan javorolistý
strom parádník
Noci jsou dlouhé, nekonečné, 
dny kratičké a my na severu Čech 
málokdy míváme zimy jako od 
pana Lady. Poklici z mlhy ale ob-
čas protrhne větřík a sluníčko nás 
vyláká na kratinkou procházku. 
Jistě že se projdeme po Mírovém 
náměstí, pokocháme se pohle-
dem na mohutný nazdobený vá-
noční strom, ale to třeba nevíte, 
že stačí dojít do parku u Husitské 
bašty a tam je také naparáděný 
strom. Nesvítí, netřpytí se, ale 
příroda ho obdařila půvabnými 
ozdůbkami.
V parčíku je to největší, nejmo-
hutnější listnatý strom - platan 
javorolistý (Platanus). Jde o nej-
většího zástupce dvouděložných 
rostlin. Výška našeho platanu je, 
tipuji, ke třiceti metrům. A věk? 
Určitě dvě století pamatuje.  
Kdyby mohl vyprávět, to by bylo 
zajímavostí.
Platan si mnozí pletou s javorem, 
listy jsou podobné, jen u platanu 
jsou silnější a pevnější a opadá-
vají hodně pozdě na podzim, 
takže ještě koruna zcela bezlistá 
není. Ale co nás zaujme, to jsou 
spousty kouliček (velikost 1,5  
až 2 cm) visících na dlouhých 

stopkách na větvích. To je plo-
denství platanu, které strom zdo-
bí až do jara.
Na jaře, když platan vyraší, vy-
tváří na větvích samčí a samičí 
květenství. Myslím, že podrob-
ným popisem květenství bych 
vás odradila od dalšího čtení, je 
poměrně složité a odborné výra-
zy by vás možná ani nijak neoslo-
vily. Samčí květenství po splnění 
svého úkolu, opylení, zaschnou,  
ale samičí květenství se mají  
k světu. Dorostou asi do dvou-
centimetrových kouliček, v létě 
vypustí nažky - semínka,aby se 
rozletěla a zakořenila ve vhod-
ném prostředí, to je ve vlhké 
půdě nejraději blízko potoků 
nebo řeky.
Na platanu nás ještě zaujme 
na kmeni kůra, která se v plá-
tech odlupuje a tvoří mozaiku 
od světle šedivohnědé barvy  
až po tmavší hnědozelené pláty. 
To platan také odlišuje od javoru 
či babyky.
Další platany, mnohem men-
ší, rostou v řadě u řeky Běly 
od vlakového nádraží směrem  
k obchodnímu centru Albert.  
Pár jedinců sice nepřečkalo su-
ché roky, ale většina stromků ve-
sele roste.

Jitka Brejníková
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Akce Pojď hrát hokej, kterou za-
štiťuje český svaz ledního ho-
keje, se koná již 10. ročníkem po 
celé České republice. Díky dosa-
vadním ročníkům získalo první 
zkušenost s ledním hokejem na 
37 tisíc dětí. Týden hokeje je sé-
rie sportovních akcí pro děti ve 
věku od 4 do 8 let a jejich rodiče, 
kterým se naskytne unikátní pří-
ležitost seznámit se s hokejovým 
prostředím. Pro děti je připraven 
zábavný program na ledě i mimo 

něj, rodiče zde získají podrobné 
informace o tom, co obnáší mít 
doma malého hokejistu a jaký je 
přínos ledního hokeje pro fyzický  
a osobnostní rozvoj dětí.
Naše dráčata předvedla no-
vým účastníkům ukázku suché 
přípravy a také modelový tré-
nink dětí 1. a 2. tříd. Následně se  
s pomocí trenérů oblékly děti  
do hokejové výstroje a sami si 
mohli užít spoustu zábavy na le-
dové ploše. Trenéři si přichystali 

pro děti atraktivní hry se sladkou 
odměnou na konci tréninku.
Na letošní akci se zaregistrovalo 
18 dětí. Bohužel, ne všichni mohli 
dorazit. Zejména třídní schůzky 
na základních školách byly čas-
tou omluvenkou. Jelikož je akce 
Pojď hrát hokej
plánována dlouho dopředu, 
nedá se takovéto kolizi nik-
terak zabránit. My v hokejovém 
klubu HC Draci Bílina věříme,  
že se s většinou těchto dětí bu-

deme setkávat při pravidelných 
trénincích po mnoho dalších let.
Pokud jste se na akci nemohli 
dostavit, můžete přijít v jakýkoliv 
jiný den. Stačí se telefonicky do-
mluvit s prezidentem klubu Mi-
roslavem Sichrovským na tele-
fonním čísle 603 575 699. Vždyť 
hokej je super zábava, přijďte 
mezi nás!

František Weigl 

Házenkářky SK Bílina se pod výstižným  jménem Bílinské laňky zúčastňují v zimním období turnajů v bliž-
ším i vzdálenějším okolí. Vedou si dobře a kromě sportu na turnajích utužují kolektiv a zažívají spoustu 
legrace.                                                                                                                                                            Bohumír Mráz

Týden hokeje se konal také na zimním stadionu v Bílině

Laňkám se v turnajích daří

SPORT
hc Draci bÍLiNa

sk bÍLiNa

Autoškola 
Jana 

pořádá 
svůj 10. ples

v sobotu 18. března 2023
od 19 hodin. 

Vstupenky budou k dispozici
od ledna v autoškole.

INZERCE



Další z podzimních mistrovských 
utkání bílinských fotbalistů se 
uskutečnilo na půdě Junioru Dě-
čín. Bílinští přijeli v pozici lídra 
průběžné tabulky, a tak také do 
zápasu vstoupili. Dobrý pohyb  
s míčem předvedl Iljazi, zatáhl 
míč do pokutového území domá-
cích, po několika přihrávkách se  
k němu míč vrátil a vstřelit bran-
ku do odkrtyté svatyně domá-
cích už nebyl problém. Bílina i 
nadále usilovala o zvýšení ve-
dení, domácí obrana však byla 
proti. Největší šanci neproměnil 
Katrenič, když tváří v tvář branká-
ři Děčína netrefil branku. Po dva-
ceti minutách domácí hru srov-
nali a výsledkem bylo i vyrovnání 
skóre. Branka domácích padla po 
dobře rozehraném přímém kopu, 
který ve snaze míč odhlavičkovat 
srazila hostující obrana do vlastní 
branky. Po přestávce Bílina zvýši-
la obrátky a snaha o vedení byla 
patrná. Obrana Děčína v čele  
s výborným brankářem však 
byla proti. Náznaky šancí končily  
v náručí domácího gólmana, a 
tak největším nebezpečím pro 
domácí byly rohové kopy. Ulip se 
dokázal prosadit do zakončení, 
žádné z nich se však mezi tři tyče 
nevešlo. Domácí po celý druhý 
poločas hrozili z nebezpečných 
brejků a nakonec to byli oni,  
kdo slavili tři body. Vítězná bran-
ka padla z pokutového kopu po 
jasném faulu uvnitř pokutového 
území. Bílina tak po sérii vítěz-
ných utkání ztratila všechny body 
a tím i vedení v průběžné tabulce.

Bílina znovu nadělovala

Už ve 3. minutě zápasu Bíliny  
s Mojžířem se po centru Katreni-

če odrazil míč na hranici vápna  
k Smržovi a ten trefil přesně k tyči. 
Tím byl dán ráz celého utkání, ve 
kterém hosté z Mojžíře nemě-
li šanci na dobrý výsledek také 
proto, že Bílině se dařilo i promě-
ňování šancí. Do poločasu se tre-
fil ještě Iljazi, který po dlouhém 
pasu vnikl do šestnáctky zleva 
a obstřelil brankáře. Brzy po za-
hájení druhé půle dal Esi téměř 
stejný gól a hattrick uzavřel v 53. 
minutě po krásné akci a finální 
přihrávce Tirba. Vstřelení tří bra-
nek mu tedy trvalo jen deset mi-
nut hry. Pátou branku dal znovu 
Smrž, když zavěsil odražený míč 
k levé tyči. Bilanci Bíliny uzavřel 
na konečných 6:1 Blažek, kte-
rý dorážel přízemní pas Barana. 
Událostí zápasu byl první start 
mladého brankáře Dvořáka, kte-
rý rozhodně nezklamal. Nebál se 
hrát v pokutovém území a ukázal 
dobrý nákop i přihrávku. Jediný 
gól hostů za stavu 4:0 mu daro-
vali svou laxností Smrž s Ulipem, 
ti však se vykoupili velmi dobrým 
výkonem v průběhu celého zá-
pasu. 

Bílina upevnila vedení v tabulce

Výkony Bíliny jsou na podzim 
přímo úměrné kvalitě soupeře. 
Klášterec je zatím nejslabším 
účastníkem 1.A třídy a výkon Bí-
liny byl v Klášterci jen průměr-
ný. Domácí si vytvořili i několik 
vyložených šancí včetně nepro-
měněné penalty po úmyslné 
ruce Brůny. Ten byl za tuto ruku 
i vyloučen a Klášterec hrál od 37. 
minuty přesilovku. Přesto Bílina 
vyhrála jasným skóre a po ztrátě 
Proboštova doma má už v čele 
tabulky jednobodový náskok. 

Výhru nastartoval v 28. minutě 
Tirb, který z úhlu trefil přesně po 
křížném centru Katreniče. Dru-
hou branku dal po faulu na ne-
únavného Schüssmanna kapitán 
Katernič a gólový účet zápasu 
uzavřel v 57. minutě pěknou stře-
lou z 20 metrů Tóth. Kombinova-
ná sestava Bíliny tedy bez pro-
blému vyhrála.

Vítězství na penalty

Bílina se představila v Modré 
bez několika hráčů základu a 
měla těžký úkol. Vypořádat se 
s podmáčeným terénem, který 
nesvědčil kombinaci a hlavně 
s nepřízní hlavního rozhodčího.  
Ten zvláště v 1. poločase otáčel 
často rozhodnutí proti hostům. 
Hrubou chybu udělal podle mí-
nění i domácích hráčů, když ne-
odpískal penaltu za jasný faul 
na malém vápně, otočil i udělení 
žluté karty. Bílinští tentokrát za-
chovali klid v rámci pravidel a do-
hráli složité utkání se ctí. Oběta-
vě nastoupili nedoléčení Šoufek  
a Tůma, terén svědčil lehkono-
hém Tóthovi, vzorně bojovali 
Podaný, Schüssmann i další. Vý-
borně si počínal i mladý brankář 
Dvořák. Bílina šla do vedení ve 
25. minutě, když dlouhým pasem 
Iljazi našel Schüssmanna, ten se 
posunul na střed a přesně trefil 
pravou šibenici. V 67. minutě se 
domácím podařilo zblízka vy-
rovnat po rohu. Vyrovnaný duel 
dospěl až k penaltám. Bílinští 
tentokrát byli přesní a klidní a po-
stupně Iljazi, Tóth, Schüssmann, 
Bečvařík a Kozler proměnili.  
Domácí nedali první penaltu, a 
tak si Bílina odvezla z těžkého 
prostředí cenné dva body.

Z povinného vítězství prohra

Po dlouhé době opět kompletní 
tým domácích nastoupil k další-
mu mistrovskému utkání s očeká-
váním povinného vítězství. Spo-
řice, které jsou v letošní sezóně  
za výsledkovým očekáváním, 
měly být snadným soupeřem. 
Úvodní desetiminutovka poři-
nesla jednu výraznou brankovou 
možnost, kterou Šoufkovi zmařil 
hostující brankář. Klíčový oka-
mžik utkání nastal ve 13. minu-
tě. Hostující brankář odkopl míč  
od své branky, Šoufek v souboji 
lehce strčil do hostujícího útoční-
ka, který, ačkoli lehce zavrávoral, 
pokračoval s míčem k domácí 
brance. Ve velkém vápně sklu-
zem odehrál míč do bezpečí dru-
hý stoper Bruna. Hlavní rozhod-
čí odpískal nedovolený zákrok  
a vrátil míč na místo přestupku 
Šoufka, zároveň mu udělil žlutou 
kartu. Po chvíli své rozhodnutí 
změnil a vytáhl k všeobecné-
mu překvapení kartu červenou. 
Od té chvíle domácí hráči zcela 
ztratiili koncentraci a soustředě-
ní hosté trestali. Třemi brankami 
si vytvořili poločasový náskok  
a o osudu utkání bylo rozhodnu-
to. Ve druhém poločase dokonči-
li debakl domácích a překvapivě  
si odvezli všechny body. V průbě-
hu utkání obdržel červenou kartu 
i domácí trenér za nevybíravé vý-
roky směrem k rozhodčím.

Bohumír Mráz

Střelcům již skončila sezona.  
V listopadu se na střelnici objevili 
dva vítězové naší letní čtenářské 
soutěže, a to Radim Vacek a Ra-
dek Hudrlík. Oba si vyzkoušeli 
střelbu a promluvili si o možném 
zapojení do činnosti klubu.
Čtyři členové klubu začali v prů-
běhu listopadu chystat střelnici 
na zimu. Práce věnovali zabez-
pečení, úklidu před zimou a po-
dobně.
Na konci listopadu pořádal klub 
poslední závody, Klubový přebor 
ve střelbě z malorážních i velko-
rážních krátkých zbraní. Výsled-
ky uvedeme v příštím zpravodaji.

Petr Maurer, foto Václav Šimek

Fotbalový podzim byl jako na houpačce

Vítězové soutěže si vyzkoušeli střelbu
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kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 8. ledna 2023
ADVENTNÍ ČAS S ANDĚLY 
Výstava pískovcových soch ka-
menosochařů Jitky a Marcela 
Stoklasových doplněná o výtvo-
ry dětí z bílinských MŠ a ZŠ.

MĚSTSKÉ DIVADLO

čtvrtek 15. prosince, 19 hodin
JANEK LEDECKÝ
Vánoční koncert.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

16. prosince, 18 a 19 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Kurz zahrnuje 10 lekcí pod ve-
dením tanečníka Petra Vengrýn-
ského.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

neděle 18. prosince, 16 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí Mužáci z Kobylí, muž-
ský sbor z naší partnerské obce. 
Vstupné dobrovolné, bude vy-
užito na podporu Pečovatelské 
služby Bílina.

GALERIE POD VĚŽÍ

do 23. prosince
KRAJINY DUŠÍ, PRO TY, CO TUŠÍ
výstava abstraktních obrazů

DIGITÁLNÍ KINO

pátek 16. prosince, 17 hodin
KŮŇ
Zakřiknutý učitel Dušička nemá 
právě nejlepší životní období. 
Prožívá krizi s přítelkyní, která ho 
chce vlastnit. Má problémy ve 
škole, kde ho nutí změnit způsob 
jeho výuky. Trápí se se souse-
dy, kteří mu vnucují měšťácké 

principy. A k tomu všemu najde 
na Vánoce u sebe doma živého 
koně.

pátek 16. prosince, 20 hodin
sobota 17. prosince, 20 hodin
pátek 23. prosince, 20 hodin
pátek 30. prosince, 20 hodin
AVATAR: THE WAY OF WATER
Film Avatar: The Way of Water 
nabízí filmový zážitek na zcela 
nové úrovni. James Cameron 
vrátí diváky zpět do nádherného 
světa Pandory ve velkolepém a 
strhujícím dobrodružství plném 
akce. Ve filmu Avatar: The Way 
of Water se po více jak deseti le-
tech znovu setkáváme s Jackem 
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří 
stále bojují za to, aby se udrželi v 
bezpečí a naživu.

sobota 17. prosince, 17 hodin
ŠÍLENÁ NOC 
Štědrý večer. Pro partu zločinců 
ideální čas na přepadení nechut-
ně bohaté rodiny a provětrání 
jejího sejfu. Ve svém plánu však 
nepočítali s velmi nepravděpo-
dobným vousatým hrdinou, kte-
rý komínem přinese dárky. 

čtvrtek 22. prosince, 18 hodin
WHITNEY HOUSTON: I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY
Snímek Whitney Houston: 
I Wanna Dance with Somebody 
je oslavou jedinečné a nezapo-
menutelné Whitney Houston. 
Od mladé gospelové sboristky z 
New Jersey až po jednu z nejpro-
dávanějších a nejoceňovanějších 
umělkyň všech dob – taková je 
inspirativní, dojemná a emoci-
onální cesta životem a kariérou 
Whitney Houston, kterou si di-
váci mohou na filmovém plátně 
vychutnat zároveň s velkolepými 
vystoupeními a soundtrackem 
nejoblíbenějších hitů této hu-
dební ikony.

pátek 23. prosince 17 hodin
pátek 30. prosince, 17 hodin
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ 
PŘÁNÍ
Do kin se vrací jeden z nejob-
líbenějších hrdinů z pohádek  
o Shrekovi. Má ten nejroztomilej-
ší kukuč, před alkoholem dává 
přednost mléku a jako šermíř je 
přímo geniální. Kocour v botách 
si bude plnit poslední přání.

čtvrtek 29. prosince, 18 hodin
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Oblíbený herec Elyas M’Barek, 
známý učitel ze série filmů Fakjů 

pane učiteli, se vrací v roli filmo-
vé celebrity, která se na útěku 
nečekaně ocitne v poněkud vý-
středním stand-up klubu na pol-
štáři ve tvaru vaginy. Tak začíná 
jeho seznámení s Friedou, které 
mu opravdu hodně změní život.

INFORMAČNÍ CENTRUM 
BÍLINA

do 21. prosince
každé pondělí a středa, 16.30 
hodin
VEČERNÍ VÝSTUPY NA VĚŽ
Prohlídky města z výšky.

CÍRKEV BRATRSKÁ BÍLINA

sobota 24. prosince, 22 hodin
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Čtení vánočního příběhu z Bible, 
zpěv vánočních písní

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 23. prosince
OČI DOKOŘÁN 
Výstava obrazů žáků ZUŠ.

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ 2022
Český rybářský svaz, MO BílinaDůlní 85, 418 01 Bílina

pondělí 19. posince - 8 až 17 hodin
úterý 20. prosince - 8 až 17 hodin
středa 21. prosince - 8 až 17 hodin
čtvrtek 22. prosince - 8 až 17 hodin

pátek 23. prosince - 8 až do vyprodání zásob

BEZPLATNÁ 
PRÁVNÍ PORADNA
středa 21. prosince, od 15 do 16 hodin

Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, kancelář číslo 104


