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Starosta Bíliny jedná o zachování finanční úřadu

Kalendář na podporu opuštěných dětí je hotový

Zpráva o rušení Finančního úřadu v Bílině, kterou vydalo ČTK, zaskočilo starostu města Bíliny 
Oldřicha Bubeníčka. „Informaci jsme se dozvěděli z médií. Nikdo nás o ničem oficiálně neinfor-
moval,“ reagoval na zprávu. „Myslím si, že nás jako první o chystaných krocích mělo informovat 
Ministerstvo financí ČR nebo Generální finanční ředitel,“ doplnil Bubeníček. 

víc a delší časová prodleva. Podle 
mluvčí Generálního finančního 
ředitelství (GFŘ) Petry Petlachové 
přinese zrušení pobočky úsporu. 
„Zrušením nejmenších územních 
pracovišť dojde ke specializaci 
řady činností, ke zvýšení efektivi-
ty práce finančních úřadů a k ne-
malé úspoře finančních prostředků 
za pronájmy, provoz a opravy bu-
dov,“ řekla pro ČTK mluvčí. 

Finanční správa má v plánu 
zrušit v příštím roce 23 finanč-
ních úřadů v České republice, 
kde pracuje méně než 11 lidí. 
V bílinské pobočce finančního 
úřadu pracuje 13 zaměstnanců, 
přesto by se měla rušit. Pro za-
městnance Finančního úřadu to 
bude znamenat přesun do Teplic 
a pro obyvatele Bíliny a přileh-
lých obcí najeté kilometry na-

Starosta Oldřich Bubeníček, 
ale oponuje. „Město Bílina 
darovalo budovu finančnímu 
úřadu za podmínky, že bude 
v Bílině jeho pobočka.“ Ani 
s argumentem GFŘ, že úřad na-
vštěvuje minimum lidí, Bubení-
ček nesouhlasí. „Počet pracov-
níků zde není malý a zejména 
je hodně využívaný obyvateli 
města a okolí.“  (lal)

Azylová zařízení Klokánek v Ústeckém kraji se v současné době potýkají s finančními problémy. Na jejich podporu vznikl 
kalendář na rok 2016 s názvem O snech. Kalendář podpořilo i město Bílina. Více na straně 7. Foto: Lenka Seďová



Městská policie 
přitvrdí v boji proti 
drogám
Stále více se na drogové 
scéně objevují látky, jako 
jsou například amfetami-
ny, benzodiazepiny, del-
ta-9-tetrahydrokanabiol 
(THC), kokain, metamfeta-
miny, opiáty nebo metadon. 
Odhalovat tak osoby, které 
jsou po vlivem nějaké dro-
gy bývá stále složitější.

Na Bílinsku dunělo techno čtyři dny

Městská policie v Bílině, 
ale dostala významného po-
mocníka, a to systém pro ana-
lýzu drog Dräger Drug Test 
5000. Přístroj dokáže ze slin 
okamžitě odhalit druh dro-
gy. Odběr vzorku a následná 
analýza je otázkou pouhých 
několika minut. „Kontroly 
osob se provádějí převážně 
na žádost Oddělení sociál-
něprávní ochrany dětí (OS-
POD),“ uvedl mluvčí Měst-
ské policie v Bílině František 
Krejčí s tím, že za uplynulý 
víkend se provedla kontrola, 
kde byly dvě pozitivní osoby 
a dokonce jeden řidič moto-
rového vozidla. 

Městská policie Bílina pravi-
delně kontroluje místa, kde se 
drogy nejvíce vyskytují a dají 
se lehce sehnat. „Na takových 
místech bývá zpravidla největ-
ší koncentrace osob pod vlivem 
drog,“ potvrdil Krejčí. Výsled-
ky analýzy lze ihned na místě 
vytisknout a předat je například 
Policii ČR. Tuto novou aktivitu 
bílinské městské policie přiví-
tala nejen Policie ČR ale i ku-
rátoři OSPOD.  (Jas, lal)

Obec Červený Újezd nad Bí-
linou zažila akci, na kterou 
místní obyvatelé jen tak neza-
pomenou. Přilehlý areál, kte-
rý v minulosti sloužil sovětské 
vojenské posádce, v 90. letech 
jako utečenecký tábor a v po-
slední době nevalně proslulé 
sociální zařízení. 

Prokletí obce jakoby nebralo 
konce. Pozemek, který vlastní 
soukromá osoba, je prázdný a po-
malu se z něj ztrácí vše, čím byl 
kdysi vybavený. Příliv tanečníků 
na technoparty, která měla být pro 
400 lidí se, ale zvrhla v masovou 
akci, na kterou přijelo kolem čtyř 
tisíc fanoušků techna. Nenápad-
nou obec tak znají v Německu, 
Itálii nebo Holandsku. Obyvatelé 
Červeného Újezdu vzpomínají 
na akci doslova jako na horror. 
„Vzhledem k tomu, že máme dům 
v těsné blízkos-
ti areálu, tak jsme 
to chytli doslova 
z první ruky,“ po-
psala ohlušující ví-
kend Soňa Jermano-
vá. „Naštěstí nebyla 
ještě taková vedra, 
takže jsme měli za-
vřená okna. Doma 
jsme měli i psa, aby 
nezešílel,“ doplnila. 

Více jak hluk, 
ale trápil obyvatele 
obce pocit bezmo-
ci. „Po celou dobu konání akce 
jsme telefonovali snad na všech-
na patřičná místa, ale zbytečně.“ 
Na technoparty se také dostavila 
stráž CHKO, která rozdala něko-

lik pokut za nedovolené táboření. 
Celou akci sledovala Policie ČR. 
Zasáhnout ale nemohla hlavně 
z toho důvodu, že akce se konala 
na soukromém pozemku. 

Po skončení akce se účastníci 
pomalu trousili pěšky na vlak 
nebo odjížděli svými vozy. Ně-
kteří si nepořádek po sobě ukli-
dili, někteří si s tím příliš hlavu 
nelámali. 

„Nepořádek kolem silnice byl 
velký. Většinu nepořádku si 
uklidili sami návštěvníci. Stá-
le ale moc nerozumíme tomu 
jak v takových špatných hygi-
enických podmínkách, které 
v areálu jsou, může taková akce 
vůbec proběhnout. Česká legis-
lativa je v tomto nedokonalá,“ 
uvedla těsně po akci pro Teplic-
ký deník starostka Hrobčic Jana 
Syslová.

 Lada Laiblová

Ve městě probíhá výsadba dřevin 
a úpravy parkové zeleně

Město Bílina do budoucna počítá s další výsadbou dřevin a úpra-
vou zeleně. S tou ji aktivně pomáhají Severočeské doly a.s. 

V současné době se dokončila 
výsadba v parčíku u Kulturního 
domu Fontána, na Pivovarském 
náměstí, u prodejny Penny a na 
kruhovém objezdu u prodejny 
Lidl. „Výsadbu provádí společnost 
Ekodendra. U Kulturního domu 
Fontána se vysadily platan javo-
rolistý, brslen, levandule, mochna, 
tavolník a další,“ uvedla Helena 
Volfová z odboru životního pro-
středí na Městském úřadě v Bílině.

Převážná část náhradních vý-
sadeb se realizuje na pozemcích, 
které jsou vhodné pro náhradní vý-
sadbu za dřeviny pokácené v před-
polí lomu Bílina. „Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat ředitelce 
Městských technických služeb Bí-
lina, Olze Roučkové a vedení Měs-
ta Bílina, za podporu a spolupráci 
při výsadbách,“ řekla Volfová  
a podotkla, že realizace náhradní 
výsadby neznamená pouze nákup 

rostlinného materiálu, ale zahrnu-
je i zpracování projektové doku-
mentace zahradním architektem. 
„Tímto způsobem odbor životního 
prostředí postupně zajišťuje pro 
město Bílina náhradu za nemocné, 
staré a nebezpečné stromy, nebo 
realizaci zcela nových výsadeb ve 
vybraných lokalitách. (lal)

Na technoparty v Červeném Újezdu místní obyvatelé jen tak 
nezapomenou Foto: Z. Traxler
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Střípky
z Bíliny

Spolupráce 
pokračuje

Zastupitel města Bíliny Lu-
káš Brázda navštívil partnerské 
město Stropkov. Město Bílina 
navázala spolupráci s tímto slo-
venským městem dlouhodobou 
spolupráci. Převážně výměnných 
pobytů dětí, školních olympiád 
a turistiky.  (lal)

Škola a školka 
dostane dotaci

Město poskytne dotaci 6 tisíc 
korun Základní škole praktické 
na projekt Osobní bezpečí aneb jak 
žít bezpečně v nebezpečném světě. 
Mateřská škola M. Švabinského 
obdrží 136 tisíc na pořízení klavíru 
a interaktivní tabuli s příslušen-
stvím za 74 tisíc korun.  (lal)

Připravuje se nová 
vyhláška

Město Bílina má v plánu přes-
ně vymezit plakátovací plochy. 
Z toho důvodu vzniká nová Obec-
ně závazná vyhláška o umisťová-
ní plakátů po městě a užívání pla-
kátovacích ploch v majetku města 
Bíliny.  (lal) 

Zájem o rybářské lístky stoupá, 
pytláctví ale neubývá

Správu nad hřbitovem přebírají technické služby
Místní hřbitov změní od 1. 

října správu, která začne spadat 
pod Městské technické služby 
města Bílina a projde postupně 
kompletní obnovou. 

„Nebude to vůbec snadné, pro-
tože musíme zpracovat novou 
evidenci hrobů, kterých jsou 
zhruba čtyři tisíce. Sestavit podle 
data úmrtí, důvod úmrtí a zpra-
covat nové hrobové mapy,“ po-
psala jen základ nové činnosti 
ředitelka Městských technických 

služeb Olga Roučková. Pohřební 
služba bude fungovat i nadále. Po-
platky za místa na hřbitově budou 
ale již vybírat technické služby. 
Hřbitov ještě čeká další změna, 
a to kompletní revitalizace zeleně. 
Ta je ale zatím ještě pouze na pa-
píře. „Na základě dendrologického 
posudku dojde k odstranění pře-
stárlých a nemocných dřevin, kte-
ré se nahradí novými,“ prozradila 
Helena Volfová z odboru životního 
prostředí.  (lal)

Kapři, líni, plotice, perlíni, cejni nebo dravé ryby jako štika, can-
dát, úhoř se dají ulovit na Bílinsku. Zhruba tisíc úhořů vypustil 
Rybářský svaz do řeky Bíliny letos v květnu, jinak jsou obecně 
dravci ve zdejších vodách v menšině. 

„Každý rok se v Bílině vydá přes 
sto rybářských lístků, nejčastěji 
s platností na deset let,“ uvedla 
Jindra Záhořová z odboru správ-
ních a vnitřních věcí na MěÚ 
v Bílině. Do konce roku je ještě 
celkem daleko, ale lístek už si při-
šlo vyřídit 242 žadatelů. Jen osm 
z nich bylo žen,“ prozradila. 

Rybářské lístky se mohou pořídit 
na rok, na tři roky nebo na deset let 
a právě o ty bývá podle Záhořové 
největší zájem. Letos se jich vy-
dalo 144. Na tři roky jich bylo 75 
a nejmenší zájem je o roční lístky, 
kterých se vydalo pouze16.

Bez lístku hrozí pokuta
Rybářský lístek musí mít ze záko-
na každý, kdo loví ryby v rybář-
ském revíru. Přesto se stále na-
jdou „rybáři“, kteří loví ryby bez 

povolení. Jak uvedl mluvčí Měst-
ské policie v Bílině, tak chytání 
ryb bez rybářského lístku neubý-
vá. „Situace je stále stejná, v noč-
ních hodinách chytneme pytláky 
v Bezovce a poslední případ pyt-
láctví se stal přímo na řece Bíli-
ně,“ popsal s tím, že se sice jed-
ná o přestupek, ale podle zákona 
o rybářství hrozí sankce do výše 
8 tisíc korun. „Také za tento pře-
stupek lze uložit zákaz činnosti 
do jednoho roku,“ dodal. 

Důležité jsou zkoušky
K získání prvního rybářského líst-
ku je nutné předložit osvědčení 
o získané kvalifikaci vydávané 
právnickou osobou pověřenou 
Ministerstvem zemědělství. „Tyto 
kvalifikační předpoklady splňuje 
osoba, která je rybářským hos-

podářem, zástupcem rybářského 
hospodáře, rybářskou stráží nebo 
která doloží osvědčení o vykonání 
zkoušky na rybářského hospodáře 
nebo na rybářskou stráž,“ upozor-
nila Záhořová.

Na městském úřadě pak žadatel 
předloží občanský průkaz, doklad 
o získané kvalifikaci, doklad o za-
placení správního poplatku a vy-
plněný formulář. Žádost se pak 
zpravidla vyřizuje obratem.

Rybářský lístek se vydává pro celé 
území České republiky. V Bílině 
a okolí se mohou lovit ryby v horní 
nádrži rybníku Bezovka, v Márince 
ve Světci, Kostomlatském rybníku 
1 a 2, Mukovském rybníku a také 
v řece Bílině. JaS, lal

Výlov ryb na rybníku v Bezovce.  Foto: V. Weber
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Město vytvoří plán 
na rozvoj vzdělávání

Město Bílina, jako obec s rozšíře-
nou působností, plánuje připravit 
projekt zaměřený na tvorbu Míst-
ního akčního plánu rozvoje vzdě-
lávání. Projekt bude financován 
z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní a z rozpočtu města Bílina. Plán 
bude prioritně zaměřen na rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělá-
vání dětí a žáků do 15 let.
Projekt navazuje na právě skon-
čený projekt Zvyšování kvality 
základního vzdělávání na Bí-
linsku, který byl financovaný 
z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost a který byl všemi 
zapojenými základními školami 
hodnocen pozitivně především 
z pohledu kladného vlivu na žáky.
V rámci připravovaného projektu 
bude navázáno na funkční part-
nerství představitelů bílinských 
mateřských a základních škol, 
školských zařízení, zástupců or-
gánu sociálně-právní ochrany 
dětí, zástupců města, kteří jsou 
zodpovědní za oblast vzdělávání 
a zástupců nestátní neziskové or-
ganizace. Nově budou do tohoto 
partnerství zapojeny i mateřské 
a základní školy ze spádových 
obcí v rámci ORP Bílina. Výsled-
kem spolupráce mezi jednotlivý-
mi institucemi bude vznik Místní-
ho akčního plánu rozvoje vzdělá-
vání, který bude také sloužit jako 
podklad pro čerpání dotačních 
prostředků na investiční i nein-
vestiční projekty do mateřských 
a základních škol z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a Integrovaného regionál-
ního operačního programu.
 MěÚ Bílina

nové
projekty

Psi nemají čipy, proto musí zasahovat 
 lidé z útulku

Velmi často se stává, že na-
šeho psího miláčka neuhlí-
dáme a ztratí se. Většina 
majitelů ztracených psů kla-
sicky začne obvolávat měst-
kou policii nebo psí útulky 
v okolí. Městský úřad v Bí-
lině spolupracuje s útulkem 
v Jimlíně. 

Majitel psího útulku v Jimlí-
ně David Kubalík, jezdí do Bí-
liny již řadu let pravidelně. 
„Do Bíliny jezdíme průměrně 
sedm krát do měsíce. Z toho 
tak pětkrát pro psy a dvakrát 
kvůli kočkám,“ uvedl. Přesto-
že se již mohou psi registrovat 
čipem, je stále málo majitelů 
psů, kteří této služby využijí. 
Pro odchycené psy, si ale také 
bohužel přijede jeden nebo dva 
majitelé. „Pro ty co zůstanou, 
hledáme nové majitelé pomocí 
webů a inzerátů. Někdy se na-
jdou noví majitelé rychle a ně-
kdy je u nás zvíře roky,“ popsal 
Kubalík. 

Město Bílina hradí útulku ma-
ximálně 50 dní pobytu zvířete. 
Na další dny si musí útulek se-
hnat peníze. „Majitel zvířete, 
pokud si pro něj přijede, hradí 
cestu do Bíliny a zpět, pobyt 
v útulku a následné zdravotní 
procedury,“ upřesnil Kubalík. 
Jak dále potvrdil, tak někte-
ří majitelé si stěžují, že pobyt 
v útulku je velmi nákladný. 
„Měli by si uvědomit, že ne-
hradí granule, pití, ale i vodu 
na úklid, dezinfekce, elektřinu, 
práci, odpady, pojištění budov 
i osob,“ vysvětlil s tím, že když 
se veškeré náklady sečtou, tak 
dají zajímavou sumu. 

V současné době mají v ji-
mlínském útulku čtyřicet různě 
velkých kotců, ale podle Kuba-
líka záleží samozřejmě na veli-
kosti a chování psů. „Do jedno-
ho kotce se mohou vejít tři malí 
psi, ale také jen jeden veliký. 
Záleží i na povaze psa.“ 

David Kubalík má široký zá-
běr a jezdí nejseverněji do Bžan 
u Teplic, nejzápadněji do Struž-
né u Karlových Varů, nejjižněji 
do Blatna u Petrohradu a nejvý-
chodněji do Liběšic u Litomě-
řic. „Naše činnost tak zasahuje 
do tří krajů. Jsme 24 hodin den-
ně připraveni vyjet pro zvíře,“ 
doplnil. Lada Laiblová

Barda (č.4718-Peruc), bez PP, asi 2 roky stará fena, v kohoutku 
58 cm, na krku známka- současný majitel nevypátrán

Gustík (č.4720-Žatec), nejspíše kříženec, štěně, asi 8 měsíců 
starý pes, v kohoutku 58 cm, odchod možný od 11. 8. 2015

Žerýček (č.4713-Bílina), nejspíše kříženec jezevčíka, asi 3 roky 
starý pes, v kohoutku 26 cm, veselý

Mopsi (č.4717-Toužetín), nejspíše kříženec, štěně, asi 10-12 
měsíců starý pes, v kohoutku 35 cm, nedůvěřivý
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Starostova vila bude opětovně zdobit nábřeží
Od začátku 90 let chátrala vila 
na nábřeží řeky Bíliny a nikdo 
snad již nedoufal, že se dočká 
svého znovuzrození. Vilu ne-
chal postavit nejvýznamnější 
starosta města Bíliny Josef 
Schmettan, který starostoval 
v letech 1895 – 1918.

Starostova vila vešla do paměti 
nejvíce v období, kdy v ní sídlil 
Dům pionýrů a mládeže. Po re-
voluci se musel narychlo vykli-
dit. Od té doby byla vila prázdná 
a zub času se na ní hodně pode-
psal. Doslova v hodině dvanácté 
ji od soukromého vlastníka od-
koupil spolek Klub přátel Josefa 
Masopusta a zahájil tak projekt 
s názvem Víceúčelové komunitní 
centrum Bílina. „Po dokončení re-
konstrukce bude objekt využíván 
prostřednictvím organizovaných 
spolků, které působí v našem regi-
onu. Partnerem je například pro-
střednictvím Fondu ohrožených 
dětí teplický Klokánek,“ vysvět-
lil jeden ze zakládajících členů 
a předseda spolku, Petr Procház-
ka. „Počítáme se zřízením kon-
taktního místa pro Bílinu a spádo-
vé obce. Své zázemí zde bude mít 
i Historický spolek města Bíliny,“ 
doplnil s tím, že cílem projektu 
je vrátit vile život a zároveň pod-
pořit spolkovou činnost na území 
města Bílina. „Ne všichni mají 
své zázemí pro setkávání, besedy, 
přednášky. Budou nastavena ur-
čitá pravidla, na základě kterých 
budou mít organizované skupiny 
možnost zázemí vily vyžít.“

Plánovaná akce
To, že vilu koupil spolek Klub 
přátel Josefa Masopusta, není 
žádnou náhodou. „Rekonstrukce 
vily byla jedním z našich dlou-
hodobých cílů a máme velkou 
radost z toho, že se nám tento 
záměr podařilo splnit,“ prozradil 
Procházka, který spolek založil 
s Jiřím Horou již v roce 2009. 
„Věříme, že realizace rekon-
strukce bude dokončena v řád-
ném termínu a veškeré podmínky 
budou splněny. Projekt je pro nás 
jednoznačnou prioritou tohoto 
roku a děláme maximum pro to, 
se všechny plány povedly.“ 

Spolku se podařilo získat dota-
ci z operačního programu ROP 
Severozápad ve výši 15 milionů. 
„Dotace činí maximálně 85 pro-
cent z celkových nákladů. Jednalo 
se o poslední dodatečnou výzvu 

v programovém období 2007 – 
2013,” potvrdil Procházka. 

Uvnitř vily bylo smetiště
Na vilu, kterou nikdo dlouhá léta 
neudržoval byl žalostný pohled 
nejen z venku, ale take zevnitř. 
“Zbylo pouze obvodové zdivo 
a střecha, která byla v průběhu let 
několikrát opravována. Byly vy-
trhané všechny podlahy, rozvody 
elektroinstalace i vody. Dům byl 
plný odpadu, kabelových izolací, 
stavebních sutin. Zkrátka smetiš-
tě,“ popsal stav vily před rekon-
strukcí Procházka. 

Do konce letošního října by 
měla být vila kompletně oprave-
ná. Zajímavostí je, že záměrem 
celého projektu je to, že se drží 
toho, jak původní stavba vypada-
la. „Proto čerpáme z historických 
pramenů tak, aby vila byla taková 
jako v době, kdy byla postavena. 
Pro vozíčkáře bude zajištěn i bez-
bariérový přístup,“ připomněl 
Procházka. Lada Laiblová

Historie vily na nábřeží
Jedním z nejvýznamnějších bílinských starostů byl Josef Schme-

ttan. Pocházel z rolnického rodu z Hrobčic, vyučil se mydlářem, ale 
protože to byl člověk velmi schopný, stal se už za starosty Eduarda 
Dobrowolského stavebním referentem na bílinské radnici a aktivně se 
účastnil tehdejší výstavby města. Roku 1895 se sám stává starostou. 
Pod jeho správou se z Bíliny stává moderní město vybavené vymo-
ženostmi své doby - elektrickým osvětlením, vodovodem, kanalizací, 
telegrafem a telefonem. Zasloužil se rovněž o stavbu nové velkolepé 
radnice. Podporoval také pěvecký spolek. Jeho starostování bylo pro 
město velkým přínosem, i když mu čeští obyvatelé Bíliny měli za zlé, 
že v době 1. světové války všemožně podporoval válčící monarchii, 
a to až do úplného konce.  Tomáš Matějka

Vila prvního starosty města Bíliny Josefa Schmetany, která byla 
v dezolátním stavu, se po letech opravuje.  

 Foto: Archiv Tomáše Matějky
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Bílinské sojky zažily neobvyklý tábor
Ve spolupráci základní organizace ČSOP Třeboň a několika dal-
ších obdobných oddílů, jako jsou naše Bílinské sojky, se podařilo 
Bílinské přírodovědné společnosti zajistit pro děti s trvalým zá-
jmem o přírodu nový speciální týdenní tábor. 

Od 18. do 25. července se děti 
měly možnost formou exkursí s fun-
dovanými specialisty, soutěží, her 
a přednášek posílit svoje přírodo-
vědné znalosti a setkat se se svými 
kamarády ze soutěže Zlatý list. Tá-
bor se konal v prostoru základny 
Zdravotně-sociální fakulty Jihočes-
ké university v Českých Budějo-
vicích v obci Hradce jihozápadně 
od Českých Budějovic. Bez nároku 
na odměnu profesionální i amatérští 
odborníci z oborů jako je botanika, 
zoologie savců, ornitologie, ento-
mologie, geologie, meteorologie, 
lesnictví a dalších se měli možnost 
věnovat během celého dne malým 
skupinkám dětí. Ty pak tím pádem 
měly zábavnou formou možnost zís-
kávat vědomosti a zkušenosti přímo 
od pramene a dle vlastního přání. 

Co si děti upekly, to snědly
Některé „exkurze“ se věnovaly 
třeba také horolezeckým techni-

kám, kreslení a malování, vyrá-
bění ozdob z přírodních materiá-
lů, po večerech se četly autorské 
povídky. Tábor doprovázela ce-
lotáborová „hmyzí hra“, ve které 
měly děti možnost mezi sebou 
soutěžit o ceny ale zároveň se 
naučit spolupracovat při řešení 
složitých problémů jako třeba 
bez kuchyňských pomůcek upéct 
chleba. Nechyběla ani závěrečná 
vědomostní přírodovědná soutěž. 
První čtyři dny bylo sice děsné 
vedro, takže účastníci jak ve sta-
nech, tak v chatkách přes poledne 
dost trpěli a museli si to kom-
penzovat častým chlazením pod 
sprchami či v rybníku, ale jinak 
moc nebyl čas na flákání a myslet 
na nesnáze. 

Výlety a jídlo na jedničku
Program měl spád od sedmi ráno 
do 10 hodin večer a ani potom se 
nechtělo spát a chodilo se ještě 

na přírodovědná promítání, nebo 
zazpívat si k ohni. Dobrými zážit-
ky byly také dva skoro celodenní 
výlety do údolí Křemžského po-
toka a Vltavy a také na vrch Kleť. 
Třešničkou na dortu bylo vyni-
kající zajištění stravování a tak 
osm členů přírodovědně turistic-
kého oddílu Bílinské sojky bylo 
průběhem tábora nadšeno a těší 

se na jeho možné opakování. 
Na průběhu tábora se jako odbor-
níci a vedoucí podíleli i dospělí 
členové společnosti K. Mach a M. 
Machová. Poděkování za pomoc 
s dopravou dětí na místo a zpět 
patří I. Dudové.

Karel Mach, předseda
Bílinské přírodovědné

společnosti z.s.

Tento měsíc si připomeneme 
smutné 20-ti leté výročí, 

kdy jsme se naposledy rozloučili 
s naší maminkou

Marcelou  
Červenkovou-Blažejovskou 

(roz. Kasalovou)

V našich vzpomínkách 
jsi pořád s námi.

Marcela, Míra a Tereza
s rodinami

inzerce 1015/Bz

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu 
Individuální přístup

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika

Bílinské sojky pod lanovkou na Kleť.  Foto: BPS

Blahopřání
Dne 17. srpna  

oslaví 70. narozeniny  
paní Anna Válková z Bíliny. 

 
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí,  

lásky a osobní spokojenosti  
přeje dcera Anna, syn František, snacha Jana 

a vnoučata Jiří, Šárka a Jan.

Vzpomínka Vzpomínka

Dne 8. 8.  
uplynulo 15 smutných let  
od smrti drahé manželky 

Marie Kladivové. 
S láskou a úctou  

vzpomínají manžel, syn, vnuk 
a sourozenci.  

Nikdy nezapomeneme. 

Dne 23. 8. uplynulo 
dvacet smutných let 

od úmrtí našeho drahého  
tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Jana Moflára z Bíliny. 
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery, syn, vnoučata a pravnoučata. 
Nikdy nezapomeneme.
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První výstava odhalila fotografie dětí s jejich idoly

Ing. David Ryč (stavební firma 
Solidní domy) 
Jindřich Luňák (stavební 
firma Hakim) 
Olga Šebková (majitelka stájí 
na Hipodromu Most)
Lada Fantová (majitelka ob-
chodu s bižutérii a textilem)
ing. Miloš Přiklopil ml. (firma 
Sebatex) 
ing. Petr Hynek (FK Teplice)
Ing. Rudolf Kozák (Severočes-
ké Doly Chomutov)

Fotografie dětí se známými osobnostmi se poprvé představily 
na vernisáži 7. 8. 2015 na Autodromu v Mostě. Jednotlivé fotogra-
fie jsou součástí charitativního kalendáře pro rok 2016 s názvem 
O snech. Autorkou fotografií je Lenka Seďová. 

Slavnostní vernisáže se zúčastnil 
za Autodrom Most generální ředi-
tel Jiří Volovecký a ředitelka ob-
chodu a marketingu Jana Svobo-
dová. Není náhodou, že první vý-
stava se konala právě v prostorách 
motoristického areálu. Autodrom 
Most si odkoupil jednu z fotogra-
fií, která se fotila přímo na závodní 
dráze. Tím přímo podpořil azylové 
domy Klokánek v Ústeckém kraji. 
„Právě Autodrom Most odstarto-
val adoptování fotografií, kterými 
se firmy mohou následně propa-
govat, protože jí mají ve svém 

mistryně ve vizážistice Vladimíra 
Krajníková se podílela na líčení. 
Josef Černík jako hlavní sponzor 
prozradil důvod, proč podpořil 
tento projekt velmi věcně. „Bylo 
to jednoduché rozhodování. Sám 
mám rodinu, a tak je mi líto dětí, 
které ji nemají.“ 

Na vernisáž přišla i patronka 
kalendáře O snech Lucie Šlégr 
(Králová). „Byla jsem velmi potě-
šena, že mě paní Vítová oslovila, 
protože si myslím, že právě tako-
vé projekty mají smysl,“ řekla. 
Na vernisáži nemohla chybět ani 

tak musely přesunout do dětských 
domovů. Jenže jak vysvětlila Da-
niela Brníková, tak se jedná o dvě 
neslučitelné věci. „Klokánky jsou 
koncipované pro okamžitou pomoc 
ve většině případů týraných dětí. Je 
jim věnována zvláštní péče, na kte-
rou nejsou v dětských domovech 
vybaveni.“ V Klokáncích tak končí 
děti, které pocházejí z různých koutů 
například Ústeckého kraje. Teplický 
Klokánek má například nejvíce dětí 
z Bíliny.  Lada Laiblová 
 

Osobnosti na fotografiích
  Lenka Taussigová
  Lucie Šlégr 
  Veronika Kašáková
  Kamil Střihavka
  Olga Lounová
  Pavel Verbíř
  Josef Vojtek
  Simona Baumrtová
  Michaela Marková
  David Deyl
  Gabriela Soukalová
  Jiří Šlégr

Sponzoři
Dvořák a syn
Ing. Tomáš Loukota (Zámecké 
vinařství Třebívlice)
Petra Vyoralová (Salon Delta)
Gabriela Grozíková (odborová 
organizace Doly Most)
Lucie Habovčíková, Měrunice
Josef Černík (Prueba)
Pavel Choutka (Reklama-
-Mach design Bílina)
Jiří Hájek (Unipetrol Litvínov)
Lukáš Budaj (Lukda)

vlastnictví,“ řekla organizátorka 
projektu Renáta Vítová. 

Kalendář by nemohl vzniknout 
bez sponzorů. Tím byla například 
firma Prueba, jejímž jednatelem 
je Josef Černík, Pavel Chout-
ka nebo Petra Vyoralová, která 
vlastní svatební salon Delta. Pro 
zajímavost Petra Vyoralová vy-
bavila téměř všechny osoby, kte-
ré jsou na fotografiích. Evropská 

ředitelka azylových domů Kloká-
nek v Teplicích, Dubí a Ústí nad 
Labem Daniela Brníková, kterou 
potěšila nejen účast sponzorů, 
známých osobností, ale hlavně 
charakter celé akce. „V době, kdy 
se snažíme Klokánky zachovat, je 
to velmi potěšující a jsem ráda, že 
má tato tak velkou odezvu.“ 

V současné době hrozí azylovým 
domům Klokánek zánik. Děti by se 

Zastupitel města Bíliny Jiří Urbánek s Renatou Vítovou, kteří přišli 
s nápadem, jak pomoci Ústeckým Klokánkům. Foto: L. Laiblová

Lidé, kteří pomáhají těm, kterým osud nedopřál žít v klidné 
rodině. Foto: L. Laiblová

Ředitelka Daniela Brníková, která se snaží dětské azylové 
domy Klokánek udržet. Foto: L. Laiblová

Organizátorka Renata Vítová s generálním ředitelem 
Autodromu Most Jiřím Voloveckým. Foto: L. Laiblová
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INFORMAČNÍ CENTRUM
 BÍLINA

Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek: 

8.00 – 12.00
12.30 – 17.00

pátek: 
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00

sobota: 
9.30 – 12.00
12.30 - 16.00

Kulturní
servis

ČtVRteK 24. ZářÍ 
od 19:00 hodin

Luc Chaumar
Mafie a city

Hrají:  Lukáš Langmajer, Ivan 
Vyskočil, Veronika Nová-
ková, Karel Zima

Přiznat svému nejlepšímu příteli, 
že jsme milencem jeho dceru, to 
je záležitost opravdu delikátní. 

Vstupné:  300,-, 250,-,  
200,-, 150,- Kč

LetNÍ DIGItáLNÍ KINO

Pátek 14. srpen od 21:30 hodin
MiSSiON iMPOSiBLe: 
NÁROD GRÁZLŮ – 2D

USA/Akční / Dobrodružný / 
Thriller/. 

České titulky.

Sobota 15. srpen od 21:30 hodin
faNtaSticKÁ ČtyŘKa – 2D

USA/ Akční / Fantasy / Sci-Fi/. 
Český dabing.

Pátek 21. srpen od 21:30 hodin
NeNaSytNÁ tiffaNy – 2D

Sobota 22. srpen od 21:30 hodin
aNt- MaN – 3D

USA/ Akční / Sci-Fi

Pátek 28. srpen od 21:30 hodin
BLÁZNiVÁ DOVOLeNÁ – 2D

USA/ Dobrodružný / 
Komedie/. 

České titulky.

Sobota 29. srpen od 21:30 hodin
BeZ KaLHOt XXL – 2D

USA/ Komedie/. 
České titulky.

PROHLÍDKA RADNIČNÍ VĚŽe 

od 2. 5. 2015 do 31. 8. 2015
Po, St: 9.00, 10.00,
11.00, 14.00 hodin

Út, Čt, Pá : 9.00, 10.00,
11.00 hodin

Vstupné: dospělí 20,- Kč; děti, 
studenti, senioři 10,- Kč

PřIPRAVUJeMe NA ZářÍ
MÍROVÉ NáMĚStÍ BÍLINA

Sobota 5. září
DeN HORNÍKŮ 2015

Kulturní program na Mírovém 
náměstí v Bílině. Součástí 

programu budou jako vždy 
dětské atrakce, stánky. 

Více informací na 
www.kckaskada.cz 

nebo na samostatných 
letácích.

KULtURNÍ DŮM FONtáNA

Čtvrtek 17. září od 19:00 hodin
taNeČNÍ KURZ 2015

Tradiční společenské tance, 
latinsko-americké tance, blues, 

rockenroll, twist, merenque. 
Vyučuje taneční mistr 

Petr Dufek ml. z Teplic. 
Hudební doprovod skupina 

MANE.
Minimální počet účastníků 

kurzu je 15 párů.
Přihlášky do kurzu: 

Informační centrum Bílina, 
Břežánská 50/1, Bílina

Vstupné: 1200,- Kč.

StřeDA 14. řÍJeN 
od 19.00 hodin

aNi Za MiLiON

Hrají:  Michaela Kuklová a Mar-
cel Vašinka

Myslíte si, že se nedá napsat 
dobrá, rafinovaná detektivka pro 
dva herce? 
Vstupné:  250,-, 200,-,  

150,-, 100,- Kč

ČtVRteK 12. LIStOPAD 
od 19:00 hodin

POStaVeN(i)Í MiMO HRU

Hrají:  Jan Révai/ Miroslav Hra-
bě, Ernesto Čekan, Roman 
Štolpa/ Petr Semerád

Komedie o fotbale, kamarádství 
a lásce k jedné ženě. Horká no-
vinka současného maďarského 
autora v podání Divadla Radka 
Brzobohatého. 

Podzimní divadelní představení

Vážení divadelní přátelé, 
Divadelní představení budou 

odehrána od září do listopadu 
2015. Všechny uvedené hry jsou 
zařazeny do divadelního před-
platného, které Vám umožňuje 
navštívit tato představení s cca 
10% slevou oproti vstupnému. 
Věříme, že každý z Vás si v naší 
nabídce najde to své a po návště-
vě bílinského divadla budete mít 
pocit příjemně strávených chvil. 

Místa v divadelním sále jsou roz-
dělena do čtyř cenových pásem: 
I. pásmo - přízemí, 1. řada balkon
II. pásmo - 2. – 4. řada balkon
III. pásmo - 5. – 6. řada balkon

IV. pásmo - 7. – 8. řada balkon

Předplatné:
I. pásmo - 800,- Kč
II. pásmo - 700,- Kč
III. pásmo - 600,- Kč
IV. pásmo - 500,- Kč
Výhody předplatného: 
  výrazná sleva oproti cenám 

vstupenek ve volném prodeji
  zajištění stálého místa v hledi-

šti divadla
  abonentka je přenosná, můžete 

ji komukoli půjčit či darovat
  šetří Váš čas a zbavuje starostí 

s obstaráváním vstupenek
  měsíční kulturní program zasí-

lán na e-mail

PRODEJ ABONMÁ
od 1. 8. 2015

REZERVACE ABONMÁ
od 1. 7. 2015 v Informačním 
centru Bílina
Po – Čt  8:00 – 12:00 hodin, 

12:30 – 17:00 hodin
Pá  8:00 – 12:00 hodin, 

12:30 – 15:00 hodin,
So 9:30 - 16:00 hodin

tel:  (+420) 417 810 985,  
775 601 264

info@kckaskada.cz
www.kckaskada.cz

Upozornění: změna programu 
vyhrazena

Městské divadlo Bílina - Předplatné podzim 2015

Kulturní centrum Kaskáda informuje
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Novinky a tipy pro srpnové čtení 

V knihovně zazněly písně Milana Chladila
Městská knihovna Bílina informuje

Za rok se vrátím, byl název jednoho z dalších pořadů Čaji o páté, 
který proběhl koncem července v bílinské městské knihovně. 
Vzpomínkami na Milana Chladila provázel moderátor, produ-
cent, textař a zpěvák, Šimon Pečenka. 

„Milan Chladil nebyl jenom 
zpěvák, ale také zapálený fotba-
lista, elegán a milovník života,“ 

prozradil něco ze soukromí o zpě-
vákovi našich babiček, Pečenka. 
Návštěvníci se dále dozvěděli, že 
zpěvák, který tvořil nerozlučnou 
dvojici s Yvettou Simonovou, měl 
velké srdce a žil na 150 procent. 

V pořadu zazněly jeho nejznáměj-
ší písně v podání Šimona Pečenky, 
který také prozradil, jak vlastně ten-
to recitál vznikl. „Bylo to na podnět 
právě Yvetty Simonové, která byla 
polovinou legendárního pěveckého 
dua,“ uvedl Pečenka. 
 Městská knihovna Bílina

LIteRAtURA PRO DOSPĚLÉ

Peter May
ČtVRtÁ OBĚt 

Tento skotský autor si u nás zís-
kal zaslouženou pozornost díky 
jedinečné trilogii z ostrova Le-
wis, jež uhranula dlouhou řadu 
nadšených čtenářů. Nyní se tak 
mohou seznámit s jeho šestidíl-
nou sérií „čínských thrillerů”. 
Ocitáme se tedy pro nás Evropa-
ny v dost netypickém prostředí, 
konkrétně v Číně, jež se během 
posledních let daleko více ote-
vřela okolnímu světu, a přesto si 
uchovala svůj režim, mentalitu 
a tisícileté tradice. A právě sem 
přilétá na konci tisíciletí ame-
rická soudní lékařka Margaret 
Campbellová, aby unikla před 
minulostí a pokusila se vypořá-
dat se všemi svými problémy. 

Vladimír Šindelář
KRiMiNÁLNÍ PŘÍBĚHy 

Ze StaRÉ ŠUMaVy
Snad každý člověk si pod pojmem 
Šumava představí něco jiného. 
Někdo si vybaví zelené kopce 
šumavských lesů, jiný zase třeba 
pěknou zimní dovolenou na ly-
žích. Ale život na Šumavě v mi-
nulosti nebyl snadný. Podmínky 
zde byly drsné a stejně drsní byli 
i někteří místní lidé, kteří občas 
nebrali ohledy na cizí majetek 
nebo život. Jak prosté tu bylo 
živobytí, tak prostý byl i zdejší 
zločin. Rána ostrým nožem vy-
řešila spor dvou mladíků o dívku, 
máchnutí těžkou sekerou umožni-
lo pachateli loupežné vraždy při-
vlastnit si majetek oběti a děcko 
utopené v řece mělo zachránit ne-
dobré rodinné vztahy rodičů. Tyto 

případy se udály už před dávnými 
lety, většinou v 18. a 19. století, 
ale čas nedokázal ani přes nános 
prachu zakrýt mnohou tragédii lid-
ského osudu. Všechny zde popsané 
příběhy starých šumavských zlo-
činů jsou skutečné a udály se tak, 
jak je autor objevil v jihočeských 
archivech. Nebylo třeba na nich nic 
měnit. Napsal je sám život.

DĚtSKá LIteRAtURA

Dagmar H. Muellerová 
SÉRie UPÍŘÍ iNteRNÁt

Molly zbožňuje lechtání slunečních 
paprsků ve tváři, jejím nejoblíbeněj-
ším jídlem jsou špagety carbonara 
se spooooooustou česneku a před 
ostatními tají, že v tmavých, vlhkých 
sklepích ji přepadá strach. Že na tom 
není nic neobvyklého? Jenže ono je. 
Molly je totiž upírka. Rodiče Molly 

se na to už nemůžou dívat. Ať je 
to z létání, z krvovědy či z telepa-
tie – na Molly se sype jedna špatná 
známka za druhou. To musí skon-
čit! Šupem ji posílají do proslulé-
ho tradičního internátu pro upíry 
– na zámek Strašidelná skála, kde 
v sobě Molly záhy odhalí netušené 
schopnosti…

Karen Mccombie
SteLLa a……

Oblíbili jste si šílené příběhy 
vaší kamarádky Stelly? Se-
znamte se také s Megan. Megan 
vpadne do Stellina života jako 
granát a obě děvčata si můžou 
užít spoustu legrace. Tedy, užily 
by si, kdyby nezačaly průšvi-
hy s tou šíleně tajnou aférkou. 
Na jednu Stellu toho bude až 
dóóóst. Přečtěte si nový příběh 
edice Stella a ...
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Městské kroniky v současnosti již drby nešíří
Kdo by alespoň ve škole nesly-
šel o Kronice české od Václava 
Hájka z Libočan sepsané v 16. 
století. Je v ní kromě faktů 
také hodně přibarvených pří-
běhů i úplných výmyslů. Ta-
kových kronik existuje v his-
torii více. Neověřené údaje, 
fantazie „kronikáře“, domýš-
lení, informace z doslechu.

I dnes mají města své kroniky, 
dokonce je od listopadu 1989 
jejich povinností je vést podle 
zákona. Svou městskou kroniku 
má i Bílina. Vede ji už pátým 
rokem bývalá zastupitelka města 
Jaroslava Mrázová. „S nabídkou 
psát kroniku mě oslovil tajemník 
města. Bývá zvykem, že kroniky 
často píšou učitelé ve výslužbě, 
což je i můj případ. Práce na kro-
nice mě baví a o jejím ukončení 
zatím neuvažuji.“

Zápisy tvoří občané
Do kroniky může psát pouze kro-
nikář, podněty pro zápisy však 
může navrhovat kdokoli, buď 
osobním kontaktem s kroniká-
řem, nebo prostřednictvím sekre-
tariátu městského úřadu. Většinou 
kronikář podněty občanů či insti-
tucí sám vyhledává. „Podklady 

pro záznamy získávám z různých 
zdrojů, a to od občanů, na odbo-
rech na radnici, z tisku, z výroč-
ních zpráv institucí, z věstníků 
apod. To, co bývalo kořením kro-
nik, tedy drby, už nyní není mož-
né. Nikdy k událostem také ne-
připojuji svůj vlastní názor kvůli 
objektivitě zápisů,“ popisuje Jaro-
slava Mrázová.

Informace obsažené v kronice 
města pocházejí z různých oblastí 
a jsou seřazené do kapitol Hospo-
daření obce, Průmysl a obchod, 
Sport, Veřejný život v obci, Škol-
ství a kultura, Výstavba, Sociální 
a zdravotní záležitosti, Počasí či 
Pohyb obyvatelstva atd.

Kroniku si prohlédnete na CD
Kronika už nemůže na rozdíl od mi-
nulosti obsahovat nepodložené in-

formace. Také se změnil i vzhled 
bílinské kroniky. Dříve bývaly tyto 
knihy často tlusté, krasopisně psané 
a zdobně vymalované. Ručně psa-
nou kroniku dodnes udržuje napří-
klad Cheb. Je psána kaligrafickým 
písmem a obsahuje velké množství 
kreseb. Zacházet s ní se smí pouze 
v bílých rukavicích.

Bílinská kronika má především 
elektronickou podobu a až poté 
bývají záznamy vytištěny. Roč-
ní zápisy bílinské kroniky psané 
elektronicky tvoří 60 až 80 stran 
plus přílohy. Vážou se do samo-
statných svazků. Každý z nich 
musí vždy schválit rada města 
a podepsat starosta.

Svazek za rok 2014 postihuje 
zásadní události jako například 
volby, sportovní akce nebo akce 
školek, ale také drobné zajíma-

vosti jako například účast bílin-
ského vlakového nádraží v anketě 
o to nejošklivější, romskou svat-
bu v kostele i ztrátu půlmetrového 
papouška kakadu žlutočečelatého.

„V dnešní době, kdy každá práv-
nická i soukromá osoba má své 
webové stránky, kde podrobně 
popisuje své aktivity a má boha-
tou fotogalerii, ztrácí kronika svo-
ji originalitu. Svůj význam však 
určitě neztrácí, protože všechny 
informace jsou zachované pro 
budoucnost, mají encyklopedický 
charakter, zatímco jejich zdroje 
jsou různě aktualizované nebo 
smazané,“ vysvětluje Jaroslava 
Mrázová. 

Kroniky pak na radnici zůstávají 
10 let. Poté se předávají do okres-
ního archivu, kde je možné si je 
prohlédnout. Jana Šimáčková

Z historie kronikářství
Ze slova kronika je stále 

patrný její význam. Ze staré 
řečtiny se přes latinu dostalo 
do češtiny slovo chronos, tedy 
čas. Kronika má za úkol nést 
v sobě dějiny světa, státu, mís-
ta, instituce či spolku od nej-
starší doby po nejnovější, a to 
chronologicky.

Pamětní zápisy a knihy vedlo 
mnoho měst a městeček již před 
staletími. Pokynem hraběte Kar-
la Chotka z 31. srpna 1835 však 
bylo uloženo, aby v každém měs-
tě a v každé obci s právem trhu 
v Čechách byla zavedena kronika 
v jazyce německém nebo latin-
ském. Po vzniku Československé 

republiky bylo zákonem ulože-
no samosprávným obcím založit 
a vést pamětní knihu obecní čili 
kroniku. Za okupace byly obcím 
kroniky zcela odebrány, psaly se 
jen někde a tajně, byly uloženy 
v zemských archivech, na zám-
cích apod. Mělo se tak zabránit 
zápisům z donucení. Po válce 

byly obcím vráceny a byla snaha 
válečné období doplnit. Po úno-
ru 1948 bylo Ministerstvem 
kultury doporučeno národním 
výborům, aby jmenovaly kroni-
káře, zákon to však nenařizoval. 
Některá města tak kroniky ne-
psala vůbec. Po listopadu 1989 
se povinnost do zákona vrátila.

Kronikářka města Bíliny Jaroslava Mrázová. Foto: L. Laiblová
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Zkrat v rozvodně kompre-
sorové stanice v Elektrárně 
Ledvice způsobil poruchu 
technologie a následný požár 
v objektu. Systém elektronic-
ké požární signalizace infor-
muje o této události obsluhu 
výrobního bloku. Na místo 
vyslaný provozní elektrikář 
potvrdí vznik požáru, bohužel 
se při obhlídce nadýchá kou-
ře a zkolabuje. To už ovšem 
obsluha bloku neví, zraněnou 
osobu objeví až přivolaní ha-
siči… Tolik scénář havarij-
ního cvičení, které proběhlo 
26. května v rámci připrave-
nosti zaměstnanců Skupiny 
ČEZ na mimořádné události 
v elektrárenském provoze.

I když se jednalo pouze o cvi-
čení, rozběhl se po ohlášení si-
mulovaného požáru nezbytný 
kolotoč, který zalarmoval po-
žární hlídku, všechny členy ha-
varijního štábu a profesionální 
hasiče z Hasičského záchran-
ného sboru Severočeských dolů 
– Dolů Bílina, kteří mají stanici 
v sousedství elektrárny. Událost 
jim byla oznámena v 9.10 hodin, 
přičemž na místě zásahu už byli 
o tři minuty později. Poté, co jim 
mistr elektro zajistil beznapěťo-
vý stav, vnikli do kompresorov-
ny, kde během likvidace požáru 
našli na podlaze zhrouceného 
muže. Velitel zásahu proto oka-
mžitě přivolal důlní záchrannou 
službu. Po vynesení zraněného 
a jeho „odvozu“ do nemocnice, 
pomyslném odvětrání prostoru 
a následné kontrole objektu byl 
zásah u konce. Od vzniku mimo-
řádné události až po její likvidaci 

Značka „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“
Asociace regionálních značek 

na základě jednotných principů 
a pravidel uděluje značky ve všech 
členských regionech. Nyní vzniká 
nová regionální značka také v oblasti 
Krušnohoří. Regionální značkou se 
označují zpravidla řemeslné výrob-
ky (např. výrobky z pleteného dřeva, 
slaměné výrobky, fotografie, kerami-
ka, šperky, sněžnice, krajka, sklo, ná-
bytek, papírové obaly, apod.), potra-
viny a zemědělské produkty (pe-

čivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, 
víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní 
plody, ryby, med, apod.) a přírod-
ní produkty (léčivky, bylinné čaje, 
rákos pro stavební účely, extrakty 
z rostlin pro kosmetické účely, kom-
post, minerální voda, apod.). Kritéria 
pro splnění značky jsou původ vý-
robku v regionu, kvalita a ekologic-
ká šetrnost. V některých regionech 
lze značku udělit také pro ubytovací 
a stravovací služby a zážitky spja-

té s regionem. Značka může být 
udělena jak tradičnímu výrobku 
tak i novému, jestliže splní uve-
dená kritéria a certifikační komise 
rozhodne o jejím udělení. Občané, 
podnikatelé i další zájemci o udě-
lení značky „KRUŠNOHOŘÍ 
regionální produkt“ získají další 
informace na www.maskaszk.cz 
a www.regionalni-znacky.cz. 

Ing. Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

V Elektrárně Ledvice prověřovali havarijní 
připravenost zaměstnanců

přitom neuběhlo ani půl hodiny. 
V 9.45 proto členové havarijní-
ho štábu ukončili svou činnost, 
včetně odhadu vzniklé škody, 
která právě díky rychlému zá-
sahu hasičů byla stanovena jako 
minimální. 

„Cílem havarijního cvičení bylo 
ověření postupu směnového in-
ženýra a spolupráce pracovníků 
Elektrárny Ledvice během vzniku 
mimořádné události v součinnosti 
s jednotkou Hasičského záchran-
ného sboru Dolů Bílina, včetně 
zajištění beznapěťového stavu. 
Ověřovaly se i aktivace členů 
havarijního štábu a platnost ak-
tuálních kontaktů v tabulce ohla-
šovacích povinností při vzniku 

mimořádné události. Pochopitel-
ně došlo i na ověření technického 
prostředku určeného pro vyrozu-
mění zaměstnanců, v tomto přípa-
dě megafonu,“ uvedl Josef Tisoň, 
specialista havarijní připravenosti 
elektráren Skupiny ČEZ. 

Jak dále poznamenal, vše pro-
běhlo podle plánů a instrukcí, 
kterými je nutné se během mi-
mořádných událostí řídit. „Neza-
znamenal jsem žádné opomenutí. 
Velice dobrá byla i komunikace 
s hasiči na místě zásahu a také 
mezi havarijním štábem a vrátni-
cí, jejíž obsluha okamžitě hlásila 
veškeré průjezdy zásahových vo-
zidel, včetně sanity,“ konstatoval 
spokojeně Josef Tisoň.

„Prověřili jsme si, jak by vše 
probíhalo, kdyby nastala reálná 
situace. Je přitom jedno, zda by 
hořelo v kompresorovně nebo ně-
kde jinde v elektrárně. Postup je 
vždy stejný, pouze časy by se liši-
ly a také by zřejmě byla jiná jmé-
na členů požární hlídky a směno-
vého inženýra. Jsem rád, že naši 
zaměstnanci jsou dobře připra-
veni na zvládnutí mimořádných 
situací a věřím, že své znalosti ne-
budou muset nikdy uplatnit v pra-
xi,“ uzavřel Milan Bártl, vedoucí 
odboru řízení provozu v Elektrár-
ně Ledvice a zároveň i místopřed-
seda havarijního štábu. 

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ

Ukládání zraněné osoby na trasportní lůžko. 
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Bílina posílila v útoku, chce bojovat 
na předních příčkách tabulky

Fotbalisté z FK Bíliny mají za sebou letní přípravu, kde odehráli 
dva přípravné zápasy. Na turnaji bohužel obsadili čtvrté místo 
po dvou nepříjemných porážkách s Duchcovem a Srbicemi. Tým 
tlačila ofenzíva, proto se rozhodl posílit útočné pozice. 

Posily se Bílině očividně vypla-
tily, protože v generálce se poda-
řilo Bílině porazit Ledvice. „Útoč-
ná síla byla znatelná. Měli jsme 
spoustu šancí a vstřelili nějaké 
branky,“ uvedl prezident FK Bíli-
na Petr Procházka. Tým ale pro-
dělal další změny. Odešli Augusta 
a Vlasák. „Augusta odjel na studij-
ní pobyt do zahraničí, Vlasák se 
vrátil do Ledvic. Rád bych touto 
formou oběma poděkoval za je-
jich přístup a přínos pro náš klub,“ 
připomněl Procházka a dodal, že 
všichni věří, že Augustu ještě v bí-
linském dresu uvidí.

Na postu trenéra se nic nemění. 
Jaroslav Kovačka bude i nadá-
le trénovat bílinské áčko. „Není 
žádný důvod něco měnit. Obsa-
dili jsme šesté místo a před námi 
skončily opravdu kvalitní celky. 
Pomáhat mu bude i nadále bí-
linský patriot Bedřich Hulínský. 
Realizační tým A mužstva rozšíří 
Václav Mojžíš, se kterým počítá-
me v roli vedoucího týmu.“

Cíle do nové sezóny
V uplynulých dvou sezónách se 
Bílina držela na předních mís-
tech v tabulce a tam by se chtěla 
podle Procházky udržet i v nové 
sezóně. „Tým jsme doplnili 
na postech, kde jsme cítili velké 
rezervy. Noví hráči jsou připra-
veni především do ofenzívy,“ po-
tvrdil Procházka. „Měli bychom 
dávat více branek a měli bychom 
předvádět daleko atraktivnější 
pojetí hry. Věřím tomu, že ten, 
kdo bude chodit na naše utkání, 
bude s výkony a výsledky spo-
kojen.“
Důležitou novinkou v bílinském 

fotbalovém klubu je opětovné za-
pojení B týmu dospělých. „Byli 
jsme osloveni vedením mužstva, 
které působilo pod hlavičkou 
Hrobčice B. Jedná se o bílinské 
hráče, kteří mají fotbal rádi, avšak 
přebor mužů z různých důvodů 
hrát nemohou,“ vysvětlil prezi-
dent. „Osobně jsem rád, že jsou 
„doma“ v Bílině. Věřím, že bude 

fungovat komunikace zejména 
s A mužstvem a že si B mužstvo 
opět získá své důležité postave-
ní,“ řekl Procházka. 

Ohlédnutí za uplynulou 
sezónou
Podzimem prošel FK Bílina cel-
kem v dobré pohodě. Dařilo se 
dávat branky a mužstvo nasbí-
ralo 25 bodů. „V zimě skončilo 
hostování střelce Františka Tůmy 
a jaro dobré rozhodně nebylo. 
Chyběla střelecká osobnost, přes-
to se blýskl obránce Mergl a zá-
ložník Vlasák,“ sdělil Procházka 
a zhodnotil, že hráči zejména 

vzhledem k pracovnímu vytížení 
nestíhali trénovat a na hřišti to 
bylo znát. „Morálka týmu pova-
dala a v červnu všichni byli rádi, 
že je konec sezóny. Naštěstí jsme 
měli body z podzimu a soutěž 
jsme relativně v klidu dohráli.“ 
Jak řekl nakonec Petr Procházka, 
tak ve sportu je to jako v životě. 
Jednou je člověk nahoře a jednou 
zase dole. „My jsme si řekli, že 
bychom měli provětrat stojaté 
vody a tým posílit. Vzrostla kon-
kurence, hráči si najednou více 
věří a jsem zvědav, jak do nové-
ho ročníku vstoupíme. Já osobně 
našim hráčům věřím.“

LtK Bílina se stalo mistrem pro rok 2015

V základní skupině DM2 A ne-
našel domácí tým přemožitele. 
Již prvním utkáním s TK Louny 

na domácí půdě zaslal domácí tým 
výsledkem 9:0 jednoznačně svoji 
vizitku ostatním soupeřům, kdo 

směřuje k vítězství. Další druhé 
dějství v Jirkově se i začínajícími 
hráči LTK Bílina podařilo dovést 
k vítězství 3:6. Následující třetí 
turnaj opět na domácí půdě proti 
TK Chomutov i s nejnižším mož-
ným počtem domácích hráčů skon-
čil vítězství 6:3. Na v pořadí čtvrté 
utkání vyrazil domácí tým do Žat-
ce a již v plné sestavě deklasoval 
soupeře domácího týmu A celkově 
0:9. Páté utkání na opět domácí 
půdě proti týmu Žatec B výsledek 
9:0 upevnilo průběžně první mís-
to skupiny. Poslední, pátý turnaj 
taktéž na domácích kurtech proti 
LTC Litvínov B, svým výsledem 
9:0 podtrhl letošní suverenitu LTK 
Bílina a jako vítěze skupiny jej po-

slal do finálového boje o postup 
do vyšší soutěže. Finále se hrálo 
opět na domácí půdě a LTK Bíli-
na vybojoval výsledek 5:4 proti 
LTC Děčín (vítěz skupiny DM2 
B) postup do vyšší soutěže pro 
nadcházející sezónu 2015-2016.

Za LTK Bílina v této sezóně 
mistrovských soutěží do utká-
ní zasáhli tito hráči: M. Fi-
ala, J. Koudelka, A. Radba,  
Š. Štrébl, P. Chotěborský,  
J. Jeniček, V. Sedlák, M. Novák, 
M. Matějová, M. Černíková,  
B. Fečková a K. Procházko-
vá. Nasazení do utkání, strate-
gii a rady udávaly kapitánky  
Š. Šnorová a Mrg. L. Lugsová.

 Za LTK Bílina P. Fečko

Tým mladších žáků LTK Bílina dosáhl v této sezóně zatím největšího úspěchu v novodobé historii klubu. Vyhrál mistrovskou soutěž oblastní 
skupiny DM2A. Pokud se ohlédneme do minulosti, tak v roce 2013 to bylo 5. místo, minulý rok 3. místo, nyní již výše uvedené vítězství.

 Foto: FK Bílina Foto: Archiv

Část vítězného týmu, zleva: K. Procházková, M. Černíková, ka-
pitánka Mrg. L. Lugsová, B. Fečková, M. Fiala a J. Koudelka
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