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Děti díky nemocnici poznávají hmyz

Ordinace pořádala preventivní den

Hornická nemocnice s poliklini-
kou zahájila přednáškový cyklus  
v mateřských školách. Jako prv-
ní se zúčastnila Mateřská škola  
v Hrobčicích a poté Mateřská škola 
Aléská v Bílině. Účelem této akce je 
seznámení dětí s obyvateli hmyzí-
ho hotelu a jejich význam pro při-
rozený koloběh v přírodě. Hmyzí 
hotel totiž vznikne v areálu bílinské 
nemocnice v rámci projektu Od-
počinkový park. Pavel Rais měl pro 
děti připravené povídání doplněné 
obrázky hmyzích obyvatel a vlastní 

ukázky hmyzích domků. Děti tak 
dostaly návod, jak si vytvořit na 
zahradě školky vlastní hmyzí do-
mečky. Všichni se určitě rádi zapojí 
do tvorby našeho parku s tím, že 
na svých vycházkách děti nasbírají 
šišky, větvičky a další potřebný pří-
rodní materiál. Pro všechny byly 
připraveny i omalovánky se zmíně-
nou tématikou.
S dalšími přednáškami budeme 
pokračovat i v dalších mateřských 
školách.

HNsP

V polovině září se v ordinaci praktického lékaře v Hostomicích konal 
den otevřených dveří s ukázkou zdravotních inkontinenčních pomů-
cek. Zúčastnilo se celkem jednadvacet návštěvníků, mezi nimi byly  
i členky klubu seniorů z Hostomic. Někteří návštěvníci využili mož-
nosti změření krevního tlaku a glykemie.                   Naděžda Maurerová

Lidé v Hornické nemocnici s poliklinikou 

3. díl

V tomto čísle zpravodaje bych 
chtěla představit profesi, kterou se 
v naší společnosti zabývá Simona 
Chynoraiová. Ergoterapie je pro-
fese, která prostřednictvím smy-
sluplného zaměstnávání usiluje  
o zachování a využívání schopnos-
tí jedince potřebných pro zvládá-
ní běžných denních, pracovních, 
zájmových a rekreačních činností 
u osob jakéhokoli věku s různým 
typem postižení - fyzickým, smy-
slovým, psychickým, mentálním 
nebo sociálním znevýhodněním. 

Je to profese, která se zaměřuje na 
podporu zdraví a celkové pohody 
jedince prostřednictvím zaměstná-
vání. Primárním cílem ergoterapie 
je umožnit lidem účastnit se kaž-
dodenních aktivit. Ergoterapeuti 
dosahují tohoto cíle tak, že se snaží 
pomoci lidem provádět činnosti, 
které zvyšují možnost jejich začle-
nění, nebo přizpůsobují prostře-
dí podporující participaci osoby.  
Tolik definice ergoterapie.
V naší Hornické nemocnici s po-
liklinikou se této činnosti věnuje 
ergoterapeutka Simona Chynorai-
ová. Pracuje zde osm let a práce je 
pro ni i koníčkem. Ke svým klien-
tům přistupuje s laskavostí a úctou 
ke stáří. Její životní motto zní: „Ni-
kdy nedělej, co nechceš“. A vlastně 
toto krédo se odvíjí od její profese. 
Jak sama říká: “Abychom mohli 
poskytovat kvalitní terapii, je důle-
žitá správná motivace. Nemůžeme 
nutit pacienty do činností, které 
nemají rádi.“
Zeptala jsem se, jak paní Chy-
noraiová tráví volný čas. Uvedla,  
že relaxem jsou pro ni vycházky  
se svým psem a práce kolem domu 
se zahradou.

Helena Marinčáková, HNsP

Pacienti si užili 
hravé odpoledne

Další aktivitu pro pacienty bílinské 
nemocnice připravily sestřičky ze 
stanic LDN pod názvem Hravé od-
poledne. Soutěžilo se v disciplínách 
cvrnkání kuliček, házení šipek na 
terč, hod na kuželky a plechovky. 
Mnozí si tím možná připomněli 
hry z dětství. Nejen pro vítěze byly 
připraveny i pěkné ceny. 
Her se zúčastnili pacienti LDN, 
jejich rodinní příslušníci, personál 
nemocnice a lidé konající veřejnou 
službu v naší nemocnici. Připrave-

no bylo i malé občerstvení. Počasí 
se vyvedlo a dobrá nálada nikomu 
nechyběla. Rozcházeli jsme se tro-
chu unavení, ale s pocitem krásně 
stráveného sluníčkového odpoled-
ne.
Je jen dobře, že se v naší nemocnici 
stále snažíme zlepšovat a zpříjem-
ňovat pobyt našich pacientů. Dík 
patří zdravotníkům, kteří nad rá-
mec svých povinností dávají našim 
pacientům ještě kousek sama sebe.

HNsP

Děti s Pavlem Raisem při jedné z přednášek

Simona Chynoraiová při své práci

Foto: Helena Marinčáková

Foto: HNsP

Foto: HNsP
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Zástupci partnerských města poznávali Bílinu 

Sauna bude po opravách k nepoznání 

Prezident Miloš Zeman s lidmi hovořil 
o imigrantech, euru i o drahém másle

Zástupci partnerských měst navští-
vili Bílinu. Zástupci slovenského 
Stropkova, polské Bilgoraj a Jarac-

Koncem letošního roku budou 
moci lidé využívat nově zrekon-
struovanou saunu. Opravy změní 
celý objekt k nepoznání. “Saunový 
provoz byl na hranici životnosti, 
proto jsme včas přistoupili k rekon-
strukci a modernizaci, aby mohl 
být provoz v rámci platných norem 
zachován i do dalších let,” uvedla 
místostarostka města Zuzana Bař-

S obyvateli města se začátkem říj-
na sešel prezident České republiky 
Miloš Zeman. Na náměstí za ním 
přišlo několik stovek lidí. “Hned 
na úvod musím říci, že zde v Bíli-
ně máte krásné náměstí. To není 
jako to v Žatci, které se hodí spíše k 
natáčení historických filmů,” začal 
prezident s lehkou nadsázkou de-
batu s veřejností.
Obyvatelé se prezidenta ptali na 
názor na současnou situaci v Ka-
talánsku, kterou okomentoval při-
rovnáním, jako kdyby se od Čech 
chtěla odpoutat Morava. Další 
otázka směřovala na prezidentův 
postoj k imigrantům, kteří by přišli 
do Česka. “To je různé. Imigran-
tů z Ukrajiny je tu několik tisíc. 
Imigranty ze Slovenska snad ani 
nemohu takto nazývat. S těmito 

zewa a ukrajinského Novovolynsku 
si prohlédli město i zajímavosti v 
okolí. “Partnerství pro nás zna-

tipánová. Objekt B plavecké haly, 
tedy část se saunou a občerstvením, 
se začal opravovat začátkem čer-
vence, ihned po skončení sezóny, 
a opět přístupný bude v prosinci. 
Vstupní hala a prostor občerstve-
ní zůstane na svém místě, přibude 
však zázemí pro obsluhu. Kapacita 
osmi osob v sauně a dvaceti osob 
v šatně zůstane zachována, prostor 
se však celkově zvětší. Vše bude 
přizpůsobeno i pro návštěvu han-

imigranty však nikdo z nás nemá 
větší problémy. Opakem mohou 
být muslimští imigranti, kteří se 
nechtějí přizpůsobit našemu stylu 
života. Takové my tu vítat nebude-
me,” dal Miloš Zeman jasně najevo 
svůj názor. Veřejnost zajímal také 
termín, kdy by mohlo Česko při-
jmout euro. Na to prezident odpo-
věděl, že se tak snad stane až poté, 

mená hlavně výměnu zkušeností, 
spolupráci při různých projek-
tech. Velmi rádi jsme naše přátele  

dicapovanou osobou. Sauna dosta-
ne zcela novou kabinu, vyměněné 
budou i povrchy a ostatní zařízení 
a vybavení.
Nově bude vybudován prostor pro 
poskytování doplňkových služeb, 
jako jsou například masáže či solá-
rium. Provoz bude moderní, efek-
tivní a odpovídající platným hygie-
nickým předpisům.
Budova plavecké haly začala pro-
cházet modernizací od roku 2014. 

co Řecko splatí svůj dluh, protože 
je nepřípustné, aby český pracující 
daňový plátce hradil dluh za Řeky. 
Konkrétnější termín neuvedl. 
V rámci debaty se dostalo také na 
téma drahého másla, se kterým 
souvisel dotaz, proč stát neuvol-
ní levné máslo ze svých zásob.  
To prezident vysvětlil tím, že by 
tyto zásoby řešily nedostatek lev-

z ostatních hornických měst přiví-
tali a těší nás, že mohli být součástí 
městských oslav a Dne horníků,” 
uvedl starosta města Oldřich Bu-
beníček. 
Delegace si prohlédla město, zú-
častnila se exkurze do stáčírny Bí-
linské kyselky a také do žateckého 
pivovaru. Starostové měst hodno-
tili návštěvu velmi kladně. “No-
vovolynsk je také hornické město 
jako Bílina, proto máme k sobě 
blízko. Práce horníků je velmi ná-
ročná, proto si jistě zaslouží takové 
krásné oslavy, jaké se tady právě 
konají,” řekl při zahájení Dne hor-
níků starosta Novovolynsku Viktor  
Sapozhnikov. Zároveň upozornil 
na politické problémy, které Ukra-
jina v současnosti má, a obyvate-
lům města přál hlavně žití v míru. 
K poděkování za možnost návštěvy 
Bíliny se připojili i ostatní starosto-
vé zahraničních měst. 

V roce 2015 došlo k zateplení stěn  
a střechy, výměně oken, dveří  
a vnějších prosklených konstruk-
cí. Dále byly vyměněny rozvody 
ústředního topení a vzduchotech-
niky, která se během těchto prací 
ukázala jako zcela nefunkční.
Město nechává rovněž zpracovávat 
projektovou dokumentaci na re-
konstrukci hlavní budovy. Změny 
navržené v projektové dokumenta-
ci budou známé na podzim.

ného másla jen po velmi krátkou 
dobu, navíc je máslo v zásobách 
mražené a nasolené, a tak by zřej-
mě nikomu moc nechutnalo.
Miloš Zeman s lidmi mluvil zhruba 
půl hodiny. Během debaty uvedl na 
pravou míru nepravdivé informace 
některých médií, že by snad měl 
přijít o nohu. Nemoc, kvůli které 
přišel o citlivost ve spodní části 
končetiny, prezident přiznal, zve-
sela však přítomným ukázal, že ji 
stále má. 
Atmosféra na náměstí v době pre-
zidentovy návštěvy byla velmi pří-
jemná. Některé jeho výroky lidé 
ocenili potleskem, jindy mu jen 
poděkovali za to, že do Bíliny přijel. 
Na závěr setkání se Miloš Zeman 
podepsal do pamětní knihy, zavěsil 
na městský prapor stuhu a převzal 
darem obraz bílinského malíře An-
tonína Říhy.

Zástupci zahraničních měst se sešli při Bílinských slavnostech Foto: Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Prezidenta Miloše Zemana přivítal v Ústeckém kraji hejtman Oldřich Bubeníček
Foto: Pavlína Nevrlá



4 KRIMI 13. října 2017

Skákat chtěl za každou cenu

Na hřbitově buďte obezřetní

Reflexní prvky zachraňují životy

Konflikt mezi provozovatelem 
zábavní atrakce a návštěvníkem 
museli řešit strážníci při Dni hor-
níků. Po třetí hodině odpolední se 
šel pobavit na skákací hrad jeden 
z přítomných chlapců. Zastavil ho 
však provozovatel z důvodu bez-
pečnosti, protože kapacita atrakce 
již byla naplněná a chlapec musel 
tedy chvíli počkat. To se mu však 
nelíbilo a na hrad se chtěl přesto 
dostat. Provozovatel ho tedy chy-
til za rameno, aby ho znovu zasta-
vil. Toto jednání se nelíbilo otcovi 
hocha a provozovateli nejprve 
nadával a poté ho fyzicky napadl.  
Strážníci nejprve situaci uklidnili, 
poté celý případ předali policistům. 

(pn)

V podzimním čase lidé navštěvují 
hřbitovy daleko častěji, než v jiných 
obdobích, a to nejen ve dnech duši-
ček. Bílinští strážníci apelují na ná-
vštěvníky hřbitovů, aby se chovali 
obezřetně. “Hřbitovy nejčastěji na-
vštěvují senioři. Na podzim se brzy 
stmívá, a to nahrává kdejakým lap-
kům nebo lupičům. Prevencí může 
být docházení na hřbitov v dopro-
vodu a za dostatečného světla,” 
doporučil ředitel Městské policie 
Bílina Petr Kollár s tím, aby si lidé 
na hřbitov nebrali na sebe šperky 
nebo nenosili vyšší obnos peněz. 

Za tmy a šera by lidé měli v ulicích 
města používat reflexní prvky. Deš-
tivé počasí a brzký soumrak těchto 
dnů zhoršuje viditelnost pro řidi-
če a neznačeného chodce mohou 
snadno přehlédnout. “Užívání re-
flexních prvků mimo obec stano-
vuje zákon, my však lidem dopo-
ručujeme, aby je měli na správných 

Cílem zlodějů však nemusí být 
přímo osoba, ale třeba její vozidlo. 
“Nešvarem je ponechání věcí vidi-
telně v autě. Lidé například vyjedou 
na nákup a cestou zpět se zastaví na 
hřbitově. Tašky v autě lákají zlodě-
je, který je nejčastěji odcizí rozbi-
tím bočního okénka. Způsobená 
škoda je pak v některých případech 
vyšší než hodnota odcizené věci,” 
vysvětlil ředitel. 
Zabránit přepadení nebo zcizení 
věcí mohou návštěvníci hřbitova 
svou všímavostí. “Jakmile uvidí po-
dezřelé osoby, ať ihned volají stráž-

místech připnuté vždy, když jdou 
ven za špatné viditelnosti. Řidič je 
tak lépe uvidí třeba na přechodu 
nebo například při pohybu na par-
kovišti,” vysvětlil ředitel Městské 
policie Bílina Petr Kollár. 
Reflexními prvky bývají vybavené 
některé batohy, aktovky nebo ka-
belky. Někdy je mívá všité i samo 

níky. Hlídka na místě vše prověří 
a může zabránit nepříjemnostem. 
Strážníci samozřejmě na hřbito-
vě budou hlídkovat i namátkově,” 
upozornil Petr Kollár. 
V případě napadení strážníci ne-
doporučují, aby se senior snažil 
ubránit, útočník ho pak může ještě 
více zranit. Dobrým pomocníkem 
může být takzvaný osobní alarm, 
tedy přívěsek na klíče, který po 
stisknutí tlačítka začne hlasitě hou-
kat. Tím na sebe přepadená osoba 
upozorní. 

(pn)

vrchní oblečení. Pokud tomu tak 
není, mohou si lidé pořídit reflex-
ní přívěsek, který jde zavěsit na zip 
tašky nebo bundy, či reflexní pásek, 
který je ze všech prvků nejvýraz-
nější a dá se upnout na ruku, nohu 
nebo třeba kočárek. “Takto označe-
ní chodci či cyklisté jsou vidět už 
na dálku a řidič s jejich přítomnos-
tí počítá, má čas na brzdění nebo 
úhybný manévr. Je to maličkost, 
která může zachránit život,” dopl-
nil ředitel. 
Hlavně v ranních hodinách by 
se zvýšeným pohybem chodců 
ve městě měli počítat řidiči vozů. 
“Dospělí chodí do práce, děti do 
školy. U většiny přechodů ve měs-
tě po ránu dohlížejí strážníci nebo 
asistenti prevence kriminality, kteří 
vůz na chodce upozorní a zastaví 
ho. Tam, kde hlídky nejsou, dopo-
ručujeme přecházet s velkou opatr-
ností a řidiče žádáme, aby ve městě 
jezdili pomalu a opatrně,” vyzval 
Petr Kollár.  

(pn)

ZE SVODEK 
MĚSTSKÉ POLICIE

Zajistili hledaného
Na podnět volajícího se strážníci 
rozjeli do ulice Antonína Sovy, kde 
se měl v jednom z bytů nacházet 
muž v celostátním pátrání. Hlíd-
ka ho zastihla na chodbě domu. 
Hledaný se po chvíli přiznal, že je 
na útěku z výchovného ústavu pro 
mládež. Hlídku pak dobrovolně ná-
sledoval na služebnu policie.       (pn)  

Zmije musela ze zahrady
Jedovatou zmiji měla žena na po-
zemku v ulici Zahradní. Hlídka 
pomocí odchytové tyče hada opatr-
ně odchytila a následně ji vypustila 
daleko od obydlené části.             (pn)

Asistovali u dopravních nehod
U dvou dopravních nehod asisto-
vali v září bílinští strážníci. Nejprve 
v ulici 5. května. U čerpací stanice 
tam autobus porazil ženu. Hlíd-
ka na místě usměrňovala dopravu  
a provedla u řidiče autobusu de-
chovou zkoušku na alkohol. Ta byla 
negativní. Žena prý měla přebíhat 
vozovku mimo vyznačený přechod, 
autobus nedobrzdil a narazil do ní. 
Sanitkou pak byla převezena do ne-
mocnice na ošetření. Dalším účast-
níkem nehody byl motorkář, který 
nedobrzdil za autobusem a narazil 
do něj. K jeho zranění nedošlo, měl 
však poškozenou motorku. Případ 
si převzali policisté. Další nehoda 
se stala v Bílinské ulici, kde osobní 
vůz srazil cyklistu. Ten byl sanitkou 
odvezen do nemocnice na ošetře-
ní. Strážníci usměrňovali dopravu 
v místě, které bylo průjezdné jen  
zčásti. Dále zajistili kolo zraněného 
cyklisty a předali mu ho po návratu 
z nemocnice. I tento případ dořeší 
policie.                                              (pn) 

Hráli fotbal na silnici
Opravdu nevhodné místo ke hře si 
vybrala skupina dětí. Začala totiž 
hrát fotbal se spadanými jablky pří-
mo na hlavní silnici číslo 13. Hlíd-
ce na místě tvrdili, že češou jablka, 
aby je následně odvezli do výkupu. 
Strážníci je z místa vykázali a pou-
čili je o nebezpečí jejich chování pro 
ně samotné i pro účastníky silniční-
ho provozu.                                      (pn)

Pomohli nemocné seniorce
Seniorka ve vysokém věku požádala 
strážníky o pomoc při řešení kon-
fliktu se svou sousedkou. Žena byla 
totiž napadena sousedčiným psem 
a potřebovala potvrzení, že pes není 
nemocný. S formulářem na potvr-
zení pro lékaře se však za sousedkou 
bála jít, protože nevěděla, jak bude 
reagovat. Hlídka nemocnou seni-
orku doprovodila a navíc majitelku 
psa poučila o povinnosti předložit 
doklad o prohlídce psa veterinářem. 
Seniorka byla za vstřícnost hlídky 
velmi vděčná a později strážníky 
informovala, že od sousedky potvr-
zení dostala.                                     (pn)



5ZPRAVODAJSTVÍ13. října 2017

Demolice kasáren začala, budovy 
zmizí do konce letošního roku

Město a dopravce uvažují 
o zavedení elektrobusů v MHD

Budovy bílinských kasáren jdou 
postupně k zemi. Na konci září 
totiž začala demolice, která potr-
vá zhruba tři měsíce. Na podzim 
příštího roku by se mělo začít s 
výstavbou skladových hal nového 
logistického areálu. Vše musí po-
dle smlouvy začít fungovat do dvou 
let od vydání stavebního povolení. 
“Od doby, kdy kasárna opustila 
armáda, budovy chátraly. Město je 
dostalo v roce 2001 převodem od 
státu, a to již byly budovy vydran-
cované. Navíc jsme museli dodržet 
podmínku, že kasárna nebudou 
po dalších deset let využívána ke 
komerčním účelům, jiné využití 
se však hledalo těžko. Po uplynutí 
této doby se město kasárna snažilo 
prodat, což se nyní povedlo,” uvedl 
starosta města Oldřich Bubeníček. 
Bourání stávajících hal plánuje 
nový vlastník, společnost JTH, 
zhruba do konce roku. Nejprve je 
nutné z budov ručně vymontovat 
dveře, okna, brány a další vybave-
ní, aby zůstaly jen holé zdi. Cihel-
ná a kamenná suť se poté sveze do 
velké drtičky, kde se nadrtí na po-
řadovanou fragmentaci a zrecyk-
lovaný materiál bude znovu použit 
například na výstavbu cest či pod-
loží silnic. Na vyčištěném pozem-
ku vyrostou dvě nové samostatné 
budovy. “Záměr je orientovaný na 
skladové plochy, což nezvýší hluk 
ani prašnost v okolí. Zásobování 
skladových hal bude probíhat ze-
vnitř areálu na vlastním zásobo-
vacím dvoře. Přístupy do areálu 
budou dva. Hlavní vjezd a výjezd 
bude ve východní části z ulice Ra-
dovesická a bude sloužit především 
pro nákladní dopravu. Druhý vjezd 
a výjezd bude z ulice Teplická. Toto 

Městská hromadná doprava v Bí-
lině by mohla být ekologická. Spo-
lečnost Arriva City, která ve městě 
zajišťuje dopravní obslužnost, totiž 
zvažuje nasazení autobusů s elek-
trickým pohonem na všech lin-
kách. “V současné době probíhají 
jednání mezi společností a městem 
Bílina. Pokud by vše vyšlo, byla by 
Bílina prvním městem v kraji, kte-
rá má zcela bezemisní hromadnou 
dopravu,” uvedl vedoucí odboru 
dopravy Oldřich Jedlička.

pracovních míst. “Preferovat bu-
deme zaměstnance z Bíliny a 
okolí. Kromě administrativních 
pracovníků bude velká poptávka 
po profesích, jako jsou vrátný, ma-
nipulační dělníci, řidiči, obsluha 
vysokozdvižných vozíků, údržbá-
ři, baliči a podobně,” uvedl mluvčí 

skupiny JTH Karel Schön. Samot-
nou demolici provádí společnost 
Automakar, která v minulosti 
poslala k zemi například zimní 
stadion v Teplicích nebo budovy 
bývalých uranových dolů ve Stráži 
pod Ralskem. Výstavba jezdeckých 

kasáren začala v roce 1847 a dalších 
padesát let se postupně rozšiřovala. 
V letech 1905 až 1906 zde sloužil 
arcivévoda Karel, poslední rakous-
ký císař. 
Video ze začátku demolice můžete 
shlédnout na facebookovém profi-
lu města.  

řešení považujeme za nutné z hle-
diska bezpečnosti i provozu areálu. 
Areál bude oplocený a hlídaný,” po-
psal generální ředitel skupiny JTH 
Jaroslav Třešňák. 
Výstavbou logistického areálu 
vznikne postupně až 60 nových 

Pro cestující by nenastala žádná 
negativní změna, cena jízdného 
by zůstala stejná. Zvýšil by se však 
komfort jízdy, protože elektrobusy 
by byly zcela nové, a navýšila by se 
přepravní kapacita. Vozy by se zřej-
mě dobíjely na stanici v Důlní ulici, 
to je však zatím jen plán. “Pokud by 
se společnost rozhodla tento záměr 
uskutečnit, lidé by mohli začít elek-
trobusy jezdit nejdříve v příštím 
roce,” doplnil vedoucí. 

(pn)

Pavlína Nevrlá

Vendula Vodičková se 
stala místostarostkou
Veronika Horová podala začátkem 
října rezignaci na funkci  
1. místostarostky města pro věci 
neinvestiční a na mandát člena 
Rady města. Tuto funkci nyní za-
stává Vendula Vodičková.         (pn) 

Městský úřad otevřel 
novou recepci
V těchto dnech začne ve vstupní 
hale městského úřadu fungovat 
nová recepce. Lidé tam budou 
moci využívat služeb Czech PO-
INTu, dostanou radu při orientaci 
v budově a senioři nad 70 let si tam 
budou moci zařídit průkazku na 
městskou hromadnou dopravu. 
Recepce bude v provozu v běžných 
úředních hodinách.                    (pn)

Poraďte se 
s advokátem
V říjnu budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
18.10. od 15 do 17 hodin v kance-
láři číslo 207 v budově městského 
úřadu v Seifertově ulici. 
Jedná o krátké informativní pora-
dy v délce zhruba patnácti minut, 
jejichž účelem je poskytnutí zá-
kladních informací ohledně jed-
notlivých případů tak, aby daná 
osoba získala přehled o svých prá-
vech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřešení 
konkrétního právního případu, ale 
seznámení žadatele s jeho situací a 
případnými možnostmi, které mu 
právo nabízí k řešení jeho postave-
ní. Bezplatné právní porady tedy 
nemohou zahrnovat podrobné 
studování spisů, zpracování po-
drobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, 
smluv a podobně.                       (red)

Redakce 
Bílinského zpravodaje
Redakce Bílinského zpravodaje 
sídlí v přízemí budovy Kulturního 
centra Bílina, v ulici Želivského 
číslo 54/7. Přijďte za námi s ná-
měty, pozvánkami, připomínkami 
nebo jinými materiály ohledně 
vydání Bílinského zpravodaje.  
K dispozici jsme každé pondělí od 
9 do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894.  (red)

KRÁTCE
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Dopravní hřiště opět ožije, poslouží výuce

Workout na Pražském Předměstí nebude
Workoutové hřiště na Pražském 
Předměstí stát nebude. Město vyšlo 
vstříc tamním obyvatelům, kteří si 
v místě hřiště nepřáli. “Lidé z blíz-
kých domů sepsali petici, aby tam 
workout nestál. Rada města tedy 
rozhodla v jejich prospěch,” uvedla 
místostarostka Zuzana Bařtipáno-
vá.
Lidé s umístěním hřiště v Jirásko-
vě ulici nesouhlasili hlavně kvůli 
obavám ze zvýšené hlučnosti. Další 
vhodná lokalita v této části města, 
která by vyhovovala všem pod-
mínkám, se nenašla. “Sportovci  
z Pražského Předměstí tedy mohou 
využívat ostatní workoutová hřiště
ve městě, nejblíže mají dvě posilov-
ny na Kyselce, a to v areálu volno-
časové plochy a na osmičce,” dopl-
nila místostarostka.
Další workoutová hřiště město vy-
buduje v sídlišti Za Chlumem mís-
to bývalého antukového hřiště a na 
Teplickém Předměstí v areálu dět-
ského hřiště v Teplické ulici.     (pn)

Dopravní hřiště v Bílině bude 
opět v provozu. Město nyní usiluje  
o pronájem státního pozemku, na 
kterém hřiště bývalo, aby jej opra-
vilo a znovu otevřelo veřejnosti. 
“Po dlouhé roky plochu využíva-
la provozovna sběrných surovin. 
Vzhledem k postupnému útlumu 
provozu sběrny a zájmu města  
o vybudování dětského dopravní-
ho hřiště jsme začali hledat vhodné 
místo pro jeho vybudování a býva-
lé dětské dopravní hřiště se ukáza-
lo jako ideální. V současné době 
jednáme s Centrem služeb pro 
silniční dopravu o dlouhodobém 
pronájmu nebo výpůjčce dané plo-
chy,” uvedla místostarostka Zuzana 
Bařtipánová.
Pokud město s plánem uspěje, 
budou provedeny základní úpra-

vy, aby dopravní hřiště mohlo být 
zprovozněno pro veřejnost. “Bude 
vyspraven terén, upraví se okolí 
cest a chtěli bychom tam pro děti 
i nově namalovat parkoviště a kru-
hový objezd, který tam nyní není. 
Dále tam bude vybudováno zázemí 
pro obsluhu, návštěvníky a usklad-
nění pomůcek, bude zajištěno od-
vodnění a oplocení plochy hřiště,” 
vyjmenoval vedoucí odboru do-
pravy Oldřich Jedlička.
Hřiště bude po otevření sloužit 
hlavně dětem z mateřských a zá-
kladních škol, a to nejen z Bíliny, 
ale i okolních obcí. Různé akce pro 
veřejnost by se tam pak konaly i ve 
spolupráci s BESIPem. V provo-
zu by mohlo být hřiště v průběhu 
příštího roku. 

(pn)

Na Pražském Předměstí workoutové hřiště stát nebude                                                                                                                       Foto: Pavlína Nevrlá

Lidé vytřídili tuny odpadu
Ze zprávy společnosti EKO-KOM 
a.s. ze srpna letošního roku vyplý-
vají informace o množství odpa-
dů z obalů, které občané našeho 
města v obdobní od 1. dubna do 
30. června 2017 vytřídili a které 
tato společnost převzala k využi-
tí. V uvedeném období jsme tedy 
do příslušných sběrných nádob 
nashromáždili celkem 37,18 tun 
papíru, 19,91 tun plastu, 19,44 
tun skla a 46,475 tun kovů. Od-

měna, která městu za zajištění míst 
zpětného odběru, za minimální 
dostupnost sběrné sítě a za zajiš-
tění využití odpadů z obalů pří-
sluší, činila celkem 244 488 korun. 
Všem, kdo mají na tomto přízni-
vém výsledku zásluhu, patří velké 
poděkování.

Dana Novotná 
oddělení životního prostředí
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CHCETE-LI KOUPIT NEMOVITOST, STAVĚT ČI OVLIVŇOVAT OKOLÍ, 
ZAJÍMEJTE SE O ÚZEMNÍ PLÁN

Proč se mám zajímat o územní 
plánování?

Územní plánování řeší využití 
území a zásady jeho uspořádání. 
Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. S ohle-
dem na ochranu krajiny dbá na 
hospodárné využívání zastavěného 
území. Územní plánování usiluje  
o dosažení souladu veřejných  
a soukromých zájmů. 
Pod pojmem „využití území“  
v územním plánování rozumíme 
určení, jakým způsobem bude úze-
mí využito (pro jakou stavbu, čin-
nost či jinou funkci). Pod pojmem 
„uspořádání území“ v územním 
plánování rozumíme koncepci vy-
užití území, a to v zastavěném úze-
mí a zastavitelné ploše zejména: 
•	 způsob	zástavby,	
•	 výšku	zástavby,	
•	 intenzitu	 využití	 pozem-
ku (jak velká jeho část může být 
zastavěna, udává se v procentech). 
V nezastavěném území zejména: 
způsob využití pozemků v krajině, 
vymezení územních systémů eko-
logické stability (biocentra, bioko-
ridory), návrh cestní sítě apod. 
Územní plán stanovuje koncepci 
rozvoje a ochranu hodnot území 
obce.  Územní plán je z hlediska 
obce a jejích občanů nejdůležitěj-
ším nástrojem územního pláno-
vání. Vymezuje zastavěné území,  
zastavitelné plochy, plochy přestav-
by, plochy pro veřejně prospěšné 
stavby, plochy pro veřejně prospěš-
ná opatření, plochy pro územní re-
zervy a stanovuje podmínky využi-
tí těchto ploch. Dále řeší koncepci 
dopravní a technické infrastruktu-
ry, koncepci využití krajiny apod. 
Územní plán je závazný pro roz-
hodování správních orgánů  
v území. Správní orgány zejména 
pak stavební úřad jsou povinny se 
tímto závazným územně pláno-
vacím podkladem řídit při vydá-
vání svých správních rozhodnutí 

a jiných opatření.  Proto chcete-li 
koupit nemovitost, chcete-li stavět 
či ovlivňovat své okolí, zajímejte se 
o územní plán své obce.

Jak a kdy se zapojit do plánování 
města?

Pořízení územního plánu prochází 
schvalovacím procesem, který je 
zakotven v § 43 až § 60 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 
zákon). Občané mají možnost se  
zapojit do celého procesu pořizo-
vání územního plánu. Efektivní 
právní nástroje však mají přede-
vším v závěrečné fázi (veřejné pro-
jednání), kdy se mohou vyjadřovat 

k upravenému návrhu územního 
plánu (červeně).
 
Podrobné informace o celém pro-
cesu pořizování územního plánu 
a dalších územně plánovacích do-
kumentů a podkladů naleznete 
na Portále územního plánování  
http://portal.uur.cz/druhy-a-faze-
-porizovani-uzemne-planovaci-
-dokumentace/porizovani-uzem-
niho-planu.asp. 
Městský úřad Bílina zahá-
jil v souladu s ustanove-
ním §55 odst. (1) a za použití  
§ 47 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a tavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), projednání návr-

hu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Bílina v uplynulém období 
(dále jen „návrhu Zprávy“), který 
obsahuje pokyny pro zpracování 
změny Územního plánu Bílina. Do 
23. 10. 2017 může každý uplatnit u 
pořizovatele (Městský úřad Bílina, 
odbor stavební úřad a životní pro-
středí, úřad územního plánování, 
Břežánksá 50/4,  418 31  Bílina) 
připomínky k „návrhu Zprávy“.  
Oznámení o vystavení návrhu 
Zprávy spolu s textem návrhu 
Zprávy je vystaveno v termínu od 
21. 9. 2017 do 23.10.17 na úřední 
desce Městského úřadu Bílina.

Ing. Alice Pevná
Úřad územního plánování

Poplatek za komunální odpad

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině v 
těchto hodinách:
Pondělí 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
Úterý 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin
Středa 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
Čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků,  
je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména  
osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957 
nebo e-mailem na adresu:
 financni@bilina.cz.

Poplatek na rok 2017 je stanoven ve výši 500 korun na osobu a rok  
(t.j. 250 Kč/osoba/pololetí). Od poplatku na rok 2017 jsou osvobozené děti 
narozené v roce 2017

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 2017 je 30. 11. 2017

* Pokud tak určilo zadání, součástí návrhu musí být vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj. 
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Slavnosti uctily práci horníků, 
bavily veřejnost a probudily sopku

Tisíce lidí se zúčastnily Dne hor-
níků v Bílině. Oslavy náročné prá-
ce horníků byly velmi rozmanité  
a každý si z programu vybral to 
své. Den začal mší v kostele sv. 
Petra a Pavla, z náměstí pak ná-
vštěvníky na Kyselku opět vozil 
výletní vláček. Vstup do areálu 
tradičně zpříjemňovala dechová 
hudba na scéně U Kádi. Na kou-
pališti se konalo slavnostní zahá-
jení, kterého se ujali mladí herci 
pod vedením Adama Šmejkala  
v příběhu o patronce horníků sva-
té Barboře. Bezprostředně poté 
přítomné přivítal starosta města. 
“Bílina byla, je a bude i nadále 
hornické město. Jsou zde celé ro-
diny, které pracovaly a pracují na 
šachtě. Lidé z ostatních měst by 
si těch našich horníků měli vážit, 
tak jako si jich vážíme my, protože 
bez nich by jinde v republice ne-
mohli topit nebo svítit. Horníci 
si tedy zaslouží takové oslavy, aby 
se mohli pobavit a sejít se,” uvedl 
starosta města Oldřich Bubení-
ček. Den horníků i celé městské 
slavnosti se konaly ve spolupráci 
se společností Severočeské doly. 
“Snažíme se, aby naše spoluprá-
ce s městem byla i do budoucna 
co nejlepší. Jsme si vědomi toho,  
že naše pracoviště je v těsné blíz-
kosti Bíliny. Děláme všechna 
možná opatření, abychom ne-

ztěžovali bydlení v této lokalitě.  
Tyto povinnosti bude i nadále plnit. 
S tím souvisí i rekultivace krajiny,” 
řekl ředitel Severočeských dolů Ivo 
Pěgřímek.
Na pódiu byli po úvodních proslo-
vech oceněni obyvatelé Bíliny za 
dlouholetý přínos pro město. Těmi 
byli zpěvačka Petra Börnerová, lé-
kař Vladimír Volman, lékař Yaser 
Karnoub, učitel a zakladatel atle-
tické školky Jiří Nechvátal, Vladi-
mír Procházka za vedení kroužku 
lodních modelářů a fotograf Václav 
Weber. Dále byli vyhlášeni výherci 
dětské výtvarné soutěže.
Zábavný program se konal ve všech 
částech odpočinkového areálu.  
Na koupališti se odehrával festival 
Babí léto, U Kádi vyhrávala de-
chovka, růžový palouček patřil již 
tradičně dětem s celodenním  pro-
gramem Divadla V Pytli a stánkům 
s prezentací Domu dětí a mláde-
že v Bílině. U altánu zněla hudba  
z kláves, k soutěžím vyzval histo-
rický spolek J. Voita. Všude voněly 
dobroty. Na scéně na Kafáči zazněla 
hudba různých hudebních žán-
rů jako je jazz, šansony a oblíbený 
rock&roll. Na minigolfu se kouzlilo  
a do letního amfiteátru mířili hlav-
ně příznivci popu.
Ani letos nechyběla dražba ručně 
ušitých panenek podle obrázků 
dětí z bílinských mateřských a zá-
kladních škol, které se zúčastnily 
výtvarné části soutěže Bořeňská 

čarodějnice. Celkem se za hračky 
podařilo vytěžit tisíc korun, které 
budou použity na nákup výtvar-
ných potřeb do škol.
Samozřejmostí již byly stánky  
s ručně vyráběnými produkty nebo 
ukázka hornické důlní techniky. 
“Velkým překvapením letošních 
oslav byl večerní ohňostroj, který 
rozzářil oblohu nad Bořní. Byl vi-
dět z velké dálky, a tak trochu budil 
dojem, jako kdyby se vyhaslá sopka 
znovu probudila,” popsala vedoucí 
Kulturního centra Martina Tuháč-
ková.
Svou úlohu služeb pro návštěvníky 
skvěle plnila i nová pobočka infor-
mačního centra. “Zamířily k nám 
asi dvě stovky lidí, které si kupova-

ly Bílinskou kyselku, magnetky, 
hrnečky či pohledy. Návštěvnost 
v den oslav byla tedy několika-
násobně vyšší než v běžný den,” 
uvedla Lenka Říhová z Informač-
ního centra Bílina.
O bezpečnost návštěvníků se sta-
rali strážníci městské policie, kteří 
usměrňovali dopravu, organizo-
vali parkování a dohlíželi na do-
držování veřejného pořádku po 
celém městě i v areálu oslav.
Den horníků byl vyvrcholením 
Bílinských slavností, které ctily 
práci horníků výstavami v Galerii 
Pod Věží i ve výstavní síni U Kos-
tela či besedou v Městské knihov-
ně o historii města. 

Pavlína Nevrlá

Foto: Pavlína Nevrlá
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Foto: Pavel Hospodář
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Dudy z Bíliny byly slyšet u nás i v zahraničí, 
dudácká dechovka je dodnes unikátem

Strakonické dudy, ty jsou slyšet 
všudy. Jihočeské rčení však po 
mnoho let platilo i na severu Čech, 
a to díky bílinskému dudáckému 
souboru. Malou selskou dudáckou 
založil v roce 1957 hudebník z Bíli-
ny František Beneš. Letos uplynulo 
sto let od jeho narození. S dudác-
kým souborem se věhlas Bíliny do-
stal do všech koutů republiky i do 
zahraničí. 

Na začátku byly dudy 
a láska k hudbě

František Beneš pocházel z ves-
ničky Jinín u Strakonic. Narodil  
se v dubnu 1917 do rodiny kováře s 
mnoha dětmi. Do sousední vesnice 
už odmala docházel učit se hrát na 
housle, jeho učitel měl však doma  

i dudy, a tak se malý František nau-
čil i základy na tento nástroj. “Tatí-
nek byl velmi hudebně nadané dítě, 
ale byl z chudé rodiny a na studia 
hudby nebyly peníze. Přesto se díky 
tamnímu faráři dostal na hudební 
gymnázium v klášteře ve Fryštá-
ku na Moravě. Tam dále studoval 
housle a naučil se hrát i na trubku. 
Jelikož ale nechtěl zůstat v klášteře, 
nemohl tam odmaturovat, a tak pár 
měsíců před ukončením studia ze 
školy odešel,” zavzpomínala dcera 
Františka Beneše Miloslava Prej-
zová. Monsignor - učitel mladého 
Františka - odcházel do důchodu 
do zařízení ve Smečně a svého žáka 
si vzal s sebou jako společníka.  
Ten se zanedlouho oženil  
a kvůli práci se v roce 1948  
i s rodinou odstěhoval do Bíli-
ny, kde pracoval u městských 
statků a později v Teplicích  
u státních lesů. “Hudba však byla 
stále jeho život a dudy ho pořád 
lákaly. Podařilo se mu získat jedny 
velmi staré, snad ještě z 18. století,  
a na ně se naučil sám. Netrvalo dlou-
ho a mezi přáteli našel další hudeb-
níky, se kterými začal hrát. V roce 
1957 založili dechovku Severočeská 
Lesanka, ve které hrál na křídlovku,  
a v tom samém roce založil i dudác-
ké trio - Malou selskou dudáckou. 
Spojil tyto dvě hudební skupiny do-
hromady. To bylo něco unikátního, 
spojit dudy s dechovkou. Lidem se 
to ale velmi zamlouvalo,” dodala 
dcera.
Dudácké uskupení ještě v roce své-
ho založení hrálo v mnoha městech 
republiky, později začalo pravidel-
ně hrát na lodi, která plula z Ústí 
nad Labem do Drážďan, a v NDR 
se o jejich umu brzy dobře vědělo. 
Mnoho vystoupení se tedy konalo 
právě tam. 
Zajímavostí je též to, že na 15. 
kongresu International folk music  
v Gottwaldově v roce 1962 studijní 
přehrávka souboru vzbudila mi-
mořádnou pozornost mezi ento-
muziology z celého světa. Dále stojí 
za zmínku, že měli několik vystou-
pení v rozhlase a v televizi a řadu 
výchovných koncertů v bílinských 
školách.
S Františkem Benešem, který se 
ujal dud, hrál František Langer na 
housle a na klarinet Vratislav Vích. 
Někdy se k nim přidal i pěvecký 
soubor Lidové školy umění nebo 
s nimi vystupovaly sólové zpěvač-
ky. Založen byl i taneční soubor. 
V tomto seskupení účinkovali na 
všech národopisných slavnostech 
ve Strakonicích, Domažlicích, 
Strážnici, při dočesných a jiných 
akcích. František Langer dokon-
ce několik skladeb komponoval.  
Tento široký repertoár typicky lido-
vých písní z Chodska, Prácheňska  

i Domažlic začali doplňovat písně-
mi a zvyky z oblasti Podkrušnohoří, 
z Lounska, Roudnicka a Žatecka.

Oprávněný věhlas

Spojení dud a dechových ná-
strojů bylo velmi neobvyklé,  
ale o vystoupení byl obrovský zájem.  
Od samotného začátku vedl Fran-
tišek Langer podrobnou kroniku.  
Ta začíná fotografií, na které Fran-
tišek Beneš podepisuje zakládací 
listinu pod hlavičkou Krajské sprá-
vy Státních lesů v Teplicích. Kniha 
dále popisuje každé vystoupení, po-
tíže při cestování, radostná setkání 
s kolegy. Dokládá také fotografie, 
novinové články, děkovné dopisy. 
“Pan Langer kroniku vedl velmi 
poctivě, navíc ji prokládal vlastno-
ručními malbami,” popsala Milo-
slava Prejzová. Kronika má celkem 
tři svazky, které končí v osmde-
sátých letech. Kromě záznamů  
z vystoupení popisuje i onemocnění  
a následné úmrtí Františka Langera  
v roce 1977 - v tu dobu se kroni-
kářství věnoval již František Beneš,  
a o jedenáct let později se zmiňuje 
i o úmrtí Vratislava Vícha. Po smr-
ti svých kamarádů hledal František 
Beneš nové kolegy, avšak to nebylo 
jednoduché. V dobové zprávě pana 
Merkela z ministerstva kultury au-
tor píše: Vyhledat nové partnery ne-
bylo lehké, neboť tento styl muziky 
je odlišný od jiných žánrů. Hráč pro 
tento způsob hry musí míti lásku  
k lidové písni, specialisovaný pro 
kolektivní souhru a hlavně pamět-
livý hrát skladby při reprodukci bez 
not.
Z tohoto vyplývá, jak moc speci-
fickou hudbu trio hrálo. Po mnoha 
peripetiích se podařilo ustanovit 
novou sestavu, kterou tvořil kromě 
Františka Beneše Vítek Brunclík, 

student gymnázia, a Pavel Bašus, 
učitel LŠU Most. O zpěv se posta-
rala Alena Čejkovská.

Unikát v zapomnění

Po smrti Františka Beneše v roce 
2001 se již nikomu nepodařilo 
navázat na původní dudáckou de-
chovku. Přestože kroniky dokládají 
snad tisíce vystoupení při nejrůz-
nějších příležitostech, mnoho pří-
mo z Bíliny, v současné době se  
o působení tria ví ve městě velmi 
málo. Zájem o dobové materiály 
nyní, k výročí sto let od narození 
zakladatele a šedesáti let od zalo-
žení dudáckého tria, měli dudáci 
ze Strakonic prostřednictvím Pa-
trika Řediny. “Chtěli se dozvědět 
všechno o tatínkovi, vyprávěla 
jsem jim, co si pamatuji, poskytla 
jsem i fotografie a úryvky z kronik.  
Snad se tedy na dudáckou dechovku  
z Bíliny nezapomene alespoň na jihu 
Čech,” uzavřela Miloslava Prejzová.   

Pavlína Nevrlá

Za poskytnuté materiály děkujeme 
Miloslavě Prejzové
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Pavlína Nevrlá

Na uhlí vznikaly krásné obrazy i fotografie

Děti vnímaly 
hornictví jako umění

Historii hornictví v regionu uká-
zala výstava Malováno na uhlí ve 
Výstavní síni U Kostela. Lidé si 
mohli prohlédnout obrazy, z nichž 
některé vznikaly přímo pod ruka-
ma horníků, fotografie strojů, mapy 
dolů, hornické předměty i unifor-
my. “Tyto a podobné exponáty se 
poměrně těžko shánějí. Obrazy  
a fotografie se k nám většinou do-
staly z rodin, jejíž členové byli hor-
níci, a po skončení provozu šachty 
si je brali domů. Nyní je lidé posky-
tují nám. S předměty a stroji, které 
horníci používali ke své práci nebo 
které se používají v jiných oblastech 

V Galerii Pod věží byla do konce 
září k vidění výstava Svatá Barbora, 
hornický kahan, lucerna. Jak název 
napovídá, jednalo se o exponáty  
a obrazy zaměřené na hornictví. 

s hornictvím souvisejících, je to 
trochu jiné. Ty jsme většinou dosta-
li od společností provozující šach-
tu,” uvedl ředitel Podkrušnohor-
ského technického muzea v Mostě 
Zbyněk Jakš. 
Zajímavostí výstavy byla například 
funkční olejová lampa, která se 
používala ještě začátkem 18. sto-
letí. Je ve velmi zachovalém stavu, 
má knot a hoří. Dále byl k vidění 
starý anemometr nebo nivelační 
přístroj. Ani jeden z nich se nyní  
v této podobě nepoužívá, nahradily 
je digitální přístroje. Netradičním 
předmětem z historie hornictví 
byla rýsovací souprava. “Tu nepoží-
vali přímo horníci, ale měřiči, kteří 
zakreslovali důlní díla do map,” vy-
světlil ředitel.  

Svěží štěstí přineslo smrt

Součástí výstavy byla také vzpo-
mínka na tragickou událost v dole 
Svěží Štěstí u Duchcova, kde 19. 
září 1900 došlo k explozi, při kte-
ré zahynulo pětapadesát horníků.  
Již 15. září bylo v blízkosti těžní 
jámy cítit kouř. Inženýr Dyk při fá-
rání zkoumal jeho původ a asi pěta-
šedesát metrů od těžní jámy objevil 
podezřele teplé místo za vyzdívkou 

jedné z chodeb. To nechal otevřít  
a ohnisko záparu vychladit vodou. 
V následujících dnech se na stej-
ném místě ukázal ještě jeden zápar, 
který byl také zlikvidován. 
V den katastrofy se na tomtéž místě 
objevila trhlina, ze které začal vy-
stupovat kouř. Inženýr informoval 
své nadřízené, od nichž obdržel 
pokyn, aby okamžitě odvolal všech-
ny ohrožené z dolu. Dal povel do-
zorci, aby odvedl lidi do bezpečí. 
To už nestihli, krátce nato se ozval 
výbuch. Zemřel inženýr, dozorce  
a spolu s nimi ihned nebo krátce po 
neštěstí i třiapadesát dalších mužů. 
Jednatřicet horníků se zachránilo 
bez zranění, dva byli zraněni lehce, 
tři těžce.

Tradice severu

Hornictví k severu Čech neodmy-
slitelně patří. Severočeská hnědo-
uhelná pánev v minulosti zajišťova-
la zhruba 80 procent těžby hnědého 
uhlí v republice. Nejvýznamnější 
část této pánve je centrální část, 
mostecká oblast, která se v období 
po druhé světové válce podílela té-
měř padesáti procenty na celostátní 
těžbě hnědého uhlí a v době nej-
většího rozmachu dobývání hně-

dého uhlí zajišťovala stále více než  
40 procent těžby.
Ještě v polovině 50. let bylo v se-
verozápadních Čechách v provo-
zu skoro šedesát hnědouhelných 
lomů, na počátku 90. let bylo 
provozováno již jen dvacet dolů,  
z toho třináct právě v Severočeské 
hnědouhelné pánvi. V roce 1991 
byl vládou vyhlášen útlumový pro-
gram uhelného hornictví. Postupně 
jsou uzavírány méně efektivní doly.  
Definitivní ukončení těžby hnědé-
ho uhlí na Mostecku se předpoklá-
dá v průběhu příštích třiceti let. 

Zdroj: PTM Most, redakčně upraveno

Zajímavostí je, že autory děl byly 
děti ze základních škol. Výstava 
byla součástí městských slavností.           

(pn)
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Cestovatel bude vyprávět o Sýrii

Pod Sukoslavem zněla hudba festivalu

Městská knihovna připravuje bese-
du s cestovatelem a etnologem Li-
borem Drahoňovským. Přednáška 
Autostopem rozmanitou Sýrií se 
uskuteční ve čtvrtek 26. října 2017 
v 17 hodin v klubovně knihovny. 
Poutavé vyprávění Libora Draho-
ňovského bude doplněno promítá-
ním fotografií.
Sám cestovatel o Sýrii říká, že je to 
země s bohatou historií a spoustou 
pamětihodností.
“Přestože většinu její rozlohy zaují-
mají vyprahlé pustiny, je zde mnohé 
k vidění. Například působivé roz-
valiny starověkého města Palmyry, 

Kdo si hraje, nezlobí. Tohoto rčení 
se drželi muzikanti jak mladí, tak  
i staří a ostřílení v Kostomlatech 
pod Milešovkou, kde probíhal na 
náměstí 2. hudební festival mla-
dých. Ten pořádala XIX. župa ba-
ráčníků Teplice spolu ve spolupráci 
s obcí Kostomlaty pod Milešovkou 
pod záštitou hejtmana Oldřicha Bu-
beníčka.
Na pódiu se vystřídalo několik or-
chestrů a menších hudebních těles 
Ústeckého kraje, mažoretky z Libo-
chovic zahájily svým vystoupením 
festival. Krásné tóny, které uchvátily 
všechny diváky a posluchače fes-
tivalu, patřily skupinám Bigband 
Konzervatoře Teplice, Juniorband 
ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem  
a dechové kapely Severka. Bez 
rozdílu věku zaujalo vystoupení 
světoznámé dechové kapely Kra-
janka, která diváky roztancovala. 
Konec festivalu patřil rockové kapele  

která byla ve 3. století našeho leto-
počtu centrem království mocné 
vládkyně Zenobie, dále několik 
mohutných hradů z dob působení 
křižáků, ze kterých je beze sporu 
nejmonumentálnější Krak de Cha-
valier. Jeho vyobrazení jsem obdi-
voval už jako malý kluk v knížkách 
o historii. Spatřit tento hrad bylo 
mým mnohaletým snem. Damašek 
mne zaujal rozsáhlým komplexem 
budov Umajjovské mešity a úzký-
mi uličkami starého města. Druhé 
největší město Sýrie Aleppo se pyšní 
působivou pevností a četnými me-
šitami. Severem země protéká řeka 

Eufrat, jejíž tyrkysově modré vody 
zavlažují z velké části bavlníková 
a obilná pole. Zdejší zapomenuté 
rozvaliny města Rusafy i pevnosti 
Halábije jsou místa, jež se rozhod-
ně vyplatí navštívit,” uvedl s tím,  
že tento výčet pamětihodností se 
týká pouze zlomku z obrovské-
ho kulturního dědictví. Žel právě 
mnohé pamětihodnosti Sýrie byly 
během současného několikaletého 
konfliktu zničeny nebo silně po-
škozeny. Mnohé z toho, co ukazuje 
během promítání na fotografiích, 
již vzalo za své. Z putování po Sý-
rii vzpomíná nejen na architekturu 

různých dob, ale především na se-
tkání s přívětivými a pohostinnými 
lidmi. Kromě toho při stopování ne-
musel nikde dlouho čekat a nejed-
nou se mu dostalo pozvání na noc-
leh, čímž mohl poznat více ze života 
místních obyvatel. Letní období sice 
přineslo několik dní s teplotou nad 
45 stupňů Celsia, na druhou stranu 
byla všude hojnost ovoce. S oblibou 
sbíral plně vyzrálé fíky, které roztíral 
na pečivo. Chutí se tomu nevyrov-
naly ani ty nejlepší marmelády, kte-
ré kdy v životě jedl.

Eva Padevítová
Městská knihovna Bílina

Mefisto s Viktorem Sodomou  
a Evergreenbandu. Přes nepří-
zeň počasí byla veliká návštěvnost  
a prosby, aby nepršelo, byly shora 
vyslyšeny i letos.Nechyběl ani do-
provodný program. Děti i dospěláci 
soutěžili v pojídání velkých koláčů. 
Velký úspěch měla soutěž o nejhezčí 
a nejchutnější kanapku - jednohub-
ku. Dále byla na programu soutěž 
Muž roku. Soutěžní disciplíny byly 
těžké, ale pro muže očividně pří-
jemné. Však si všichni soutěžící za-
sloužili i pěkné odměny. Celý pro-
gram provázel slovem známý herec 
a moderátor Jiří Kraus.
Všechno jídlo a Sukoslavské koláč-
ky byly snědeny, pivo a víno bylo vy-
pito, odměny rozdány a posluchači 
se těžko smiřovali s tím, že festival 
letos končí.

Jitka Dolejšová
ředitelka festivalu

SOUTĚŽ NA ŘÍJEN
ZNÁTE SVÉ MĚSTO? 

Kde se nachází dům s originálními reliéfy? 
Napovíme, že ho najdete v blízkosti centra města.  

Správná odpověď z minulého čísla: 

Hrobka na místním hřbitově patří MUDr. Hugovi 
Tropschuhovi, 1867 - 1927. V Bílině působil jako 
starosta v roce 1918. 

Výherkyně soutěže z měsíce srpna Lucie Dostálo-
vá z Bíliny.

Správně odpověděla a vylosovaná byla 
Blažena Koucká z Bíliny, která získala dár-
kový poukaz v hodnotě 250 korun do vino-
téky Bez kocoura v Seifertově ulici. 

VÝSTAVA OBRAZŮ V GALERII POD VĚŽÍ

KVĚTA NOVÁKOVÁ

VÝSTAVA POTRVÁ DO 27. 10. 2017

TAJEMSTVÍ ZA OPONOU
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V Hostomicích přivítali prvňáčky slavnostně

Názor čtenáře: Změny v předškolním vzdělávání

Školní rok 2017/2018 jsme v Zá-
kladní škole Čestmíra Císaře v 
Hostomicích slavnostně zahájili za 
přítomnosti starosty Hostomic Iva-
na Holaty a starostů ze spádového 
obvodu naší školy. Za Ohníč to byla 
starostka Lenka Brandtnerová, za 
Ledvice starostka Lenka Fritschero-
vá a za Světec starostka Barbora Ba-
žantová. Dalším hostem byl zástup-
ce Severočeských dolů Chomutov 
Otakar Vomasta.
Přivítání nových prvňáčků je vždy 
krásné, až dojemné. Viděli jsme 
rozjasněné i zvědavé tváře dětí, kte-
rým začíná život nejen radostí a her,  
ale i povinností. To je vlastně velká 
změna v jejich životě. My pedago-
gové uděláme vše pro to, aby se naši 
noví žáci u nás cítili bezpečně a nau-
čili se pokud možno co nejdříve pl-
nit nové úkoly a povinnosti. Velice 
rádi bychom zde měli děti radost-
né, pracovité, ohleduplné, přející, 
šikovné a hlavně zdravé. Rodičů a 

Právě začínající školní rok s sebou 
přinesl celou řadu „inovátorských“ 
aspektů, které ovlivňují předškol-
ní vzdělávání. Tyto aspekty ne-
jsou z mého pohledu jen pozitivní  
a mnohdy jdou proti potřebám sa-
motných dětí. Z tohoto důvodu cí-
tím i já potřebu se k dané problema-
tice kriticky vyjádřit. V první řadě 
bych rád okomentoval „vzdělávání“ 
dvouletých dětí. Dvouleté dítě je 
vzhledem ke svým vývojovým spe-
cifikám doposud batoletem, které 
má bezesporu potřebu být se svojí 
matkou, potažmo trávit čas v nuk-
leární či širší rodině. Emocionální 
nezralost jedince je v tomto věku 
zcela běžná a přirozená. Je pro něj 
tedy mnohdy velice stresující trávit 
delší čas bez přítomnosti blízkých 
osob. Dvouleté dítě v mateřské škole 
se dle mého názoru necítí bezpečně. 
Bohužel jsou kladeny potřeby ro-
dičů nad potřeby dětí. Dospělý se 
může bránit či přizpůsobit, dvouleté 
batole však nikoli. Rodiče nastupují 
do zaměstnání již po dvouleté ma-
teřské (rodičovské) dovolené, což je 
z hlediska ekonomického zcela urči-
tě pochopitelné, vždyť ekonomická 
funkce rodiny patří mezi funkce 
elementární. Ptá se však někdo  
(rodič, zákonodárce, úředník mini-
sterstva), jakou potřebu má dvoule-
té batole? Zcela určitě není jeho pri-
mární potřebou trávit čas v pro něj 
stresujícím a frustrujícím prostředí 
mateřské školy, a to vše umocněno 
nepřítomností jeho matky.
Další aspekt, a to z pohledu státu,  
je zcela pragmatický. Do konce roku 
2013 spadaly jesle pod rezort mini-

prarodičů přišlo již tradičně hodně 
a dotvářeli tak krásnou atmosféru 
tohoto slavnostního dne v životě 

sterstva zdravotnictví, které vyža-
dovaly po osobách, jež se o batolata  
v jeslích staraly, zdravotnické vzdě-
lání. Tedy pokud chtěla v té době 
kvalifikovaná paní učitelka ma-
teřské školy přejít do jeslí, nebyla 
pro toto kvalifikačně způsobilá.  
Doposud tedy v pořádku, jsou na-
stavená pravidla a ta je potřeba do-
držovat. Od roku 2014 však jesle ne-
spadají pod rezort zdravotnictví, ale 
jsou brány jako závislá činnost, tedy 
řidčeji řečeno soukromé podnikání. 
Také naprosto v pořádku. Co však  
v pořádku dle mého názoru není,  
že najednou z ničeho nic ta samá 
paní učitelka, která ještě před pár 
lety nebyla způsobilá k tomu, aby se 
starala v jeslích o dvouletá batola-
ta, je najednou mávnutím proutku, 
aniž by se jí kdokoli ptal, profesně 
způsobilá a (ve velkých uvozov-
kách) “vzdělává” batolata v mateř-
ské škole. Inu, co se komu hodí do 
krámu…
Samotný název předškolní vzdělá-
vání predikuje náplň činnosti ma-
teřských škol, tedy je to vzdělávací 
instituce, kde probíhá edukační 
proces. Opět zde vyslovím svůj 
vlastní názor (i když připouštím,  
že subjektivní). Dvouleté dítě ješ-
tě doposud není natolik zralé,  
aby mohlo být standardně vzdě-
láváno. Takže, co dělají učitelky  
v mateřské škole? Opečovávají 
malá batolátka, u nichž převažuje 
doposud většinou saturace základ-
ních potřeb. Tedy nevzděláváme, 
ale staráme se. Opět bravurní tah 
nějakého teoretika, předkladatele 
návrhu zákona. Zcela jistě by stačila 

jejich ratolestí. Přejeme jim, aby se 
jim dařilo a dělali radost sobě, rodi-
čům i učitelům.

týdenní praxe v mateřské škole, aby 
teoretik pochopil úskalí aplikace do 
praxe. Také si nedovedu představit, 
že se dají dvouletá batolata vzdělá-
vat v duchu Bloomovy taxonomie.  
Vezmu to spíše laicky. Dítě v ma-
teřské škole, už i na počátku své 
docházky, by mělo být schopno na 
určité úrovni hodnotit, posoudit, 
odhadnout, dále provézt analýzu 
problému, umět aplikovat řešení, 
porozumět výsledku a tedy si osvo-
jit určitou konkrétní znalost či do-
vednost. Dvouleté dítě toto schopno 
není a je od společnosti bezohledné, 
že klade potřeby rodičů nad potřeby 
dětí.
Opustím teď problematiku „vzdělá-
vání“ dvouletých dětí a přejdu k dal-
šímu „skvostu“ úředníka teoretika. 
Od 1. září 2017 je dle zákona povin-
né předškolní vzdělávání pro děti  
v posledním ročníku mateřské ško-
ly. Pokud stát někomu něco nařídí, 
pak se zcela určitě může spolehnout 
na to, že to dotyční budou dělat  
s láskou a dobrovolně. Jisté „po-
kud“ jsme tu už v minulosti zažili, 
a popravdě - příliš se neosvědčilo.  
Aby vše nevypadalo příliš negativis-
ticky, je důležité podotknout, že sa-
motná myšlenka povinného posled-
ního roku vzdělávání není vůbec 
špatná. Jenže polovičatá práce bez 
dotažených základních věcí vrhá, 
alespoň z mého pohledu, na tyto 
snahy velice negativní světlo. Jistě by 
bylo velice přínosné, kdyby do prv-
ních tříd základních škol nastupo-
valy děti dostatečně socializované, 
které ovládají dovednosti odpoví-
dající jejich věku. V tomto ohledu je 

Novinkou v tomto školním roce je, 
že jsme otevřeli dvě oddělení školní 
družiny. Provoz jsme zorganizovali 
tak, aby děti mohly dělat různé po-
hybové činnosti v okolí školy nebo 
v tělocvičně i v případě špatného 
počasí.
Žáci z 2. až 9. ročníku zahájili škol-
ní rok také slavnostně a řada z nich 
se už na kamarády opravdu těšila. 
Samozřejmě i jim přejeme hodně 
úspěchů v tomto školním roce. Žá-
kům, pro které je to školní rok po-
slední, aby se jim podařilo dostat se 
na střední školu, kterou si vyberou. 
Výchovná poradkyně Dana Bou-
šová může pomoci jak dětem, tak 
rodičům vybrat obor, ve kterém by 
byli naši budoucí absolventi úspěšní 
a dobří.
Co říci závěrem? Hodně štěstí všem 
v novém školním roce přejí zaměst-
nanci naší krásné školy.

Mgr. Aleš Žák, ředitel ZŠ Hostomice

určitě poslední ročník předškolního 
vzdělávání důležitým článkem.
Tedy vzděláváme povinně pěti až 
sedmileté děti. Nikde však není 
stanoveno, kolik hodin či dní může 
za školní rok dítě v mateřské škole 
zameškat, jakým způsobem se má 
omlouvat, kdo bude zkoumat čet-
nost jeho docházení do mateřské 
školy aj. Primární zájem na vzdě-
lávání dětí by měli mít především 
rodiče. Zde je potřeba se zeptat, 
jaký stimul je vede k tomu, aby své 
dítě do mateřské školy vodili? Slova 
matky „musíš jít do školky, jinak 
nám seberou peníze“ jsou dosta-
tečně výmluvná. Dítě do mateřské 
školy přijmout musíme, ale co když 
nezaplatí stravné? Budou ho „živit“ 
poctivé rodiny, které stravné pla-
tí? Nebo jim bude úplata za stravu 
odpuštěna? Příliš mnoho otazní-
ků a konkrétní prováděcí předpis  
k zákonu není. Jak to tedy mají ma-
teřské školy řešit? Z jedné strany 
jsou povinnosti rodičů vyplývající  
ze zákona, potažmo školního řádu, 
na druhé straně stojí povinnost ma-
teřské školy dítě bezpodmínečně 
každé ráno přijmout. 
Určitě mnoha učitelkám mateř-
ských škol prolétly tyto aspekty 
hlavou, spousta z nich souhlasí, ně-
které mohou být proti. Je to určitě 
námět k zamyšlení, jen je absolutně 
neproduktivní, když se nad tímto 
problémem zamýšlejí předškolní 
pedagogové, kteří nic nezmůžou,  
a kompetentní osoby při tvorbě 
zákona toto zamyšlení zcela zjevně 
přeskočily. Držím nám všem palce.

Mgr. Michael Novotný
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ZŠ Lidická je finančně gramotnou školou

Novým dětem se nestýská Hrají si na kominíka

Základní škola Lidická převzala  
v září v rámci odborné konference 
Finančně gramotná a podnikavá 
škola certifikát Finančně gramot-
ná škola. Akci organizovala spo-
lečnost Yourchance v prostorách 
ČSOB Inspirace v Praze. Naše ško-
la byla jednou ze dvou oceněných 
škol, které obdržely zlatý – nejvyš-
ší úroveň certifikátu, který vyjad-
řuje vysokou míru aktivity školy 

Začal nový školní rok a zase se na-
plnila školní zařízení dětmi. I naše 
Mateřská škola Síbova. Každý den 
je slyšet dětský smích. Děti jsou 
zabrané do svých her, že se jim ani 

V Mateřské škole Síbova se rodí 
noví sportovci. Děti z oddělení 
Včeličky se učí cvičit na židličkách 
a rády hrají pohybovou hru s ná-

v oblasti podnikavosti a finančního 
vzdělávání žáků.
V průběhu školního roku 2016/2017 
jsme se zapojili například do celo-
světové akce Global Money Week, 
a jsme tak zapsáni v celosvětovém 
systému zúčastněných organizací. 
Probojovali jsme se s našimi týmy 
do celostátního finále soutěže Roz-
počti si to a to v obou kategoriích  
I. i II. stupně. V rámci finále II. stup-

ně o nás dokonce informovala tele-
vize Déčko ve svých Zprávičkách. 
Reprezentovali jsme Ústecký kraj  
v celostátním finále soutěže Finanč-
ní gramotnost v I. a II. kategorii. 
Pořádáme pro žáky kurzy Abece-
da podnikání a Profesní orientace 
Junior Achievement, vyučujeme 
samostatný předmět Finanční gra-
motnost v 7. a v 9. ročníku a mohli 
bychom jmenovat další aktivity.

Udělený certifikát je vyhodnoce-
ním práce všech učitelů a žáků 
v oblasti finančního vzdělávání, 
které považujeme v dnešní době 
za velmi důležité.
Děkuji všem za jejich práci a vě-
řím, že se nám podaří dosaženou 
úroveň i v dalších letech obhájit.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

nestýská po rodičích. V mateřské 
škole vládne klid, pohoda, příjem-
ná atmosféra.

Učitelky MŠ

zvem Na kominíka. Průpravou je 
jim i chůze po schodech. Již se 
těší na další cvičení.

Učitelky MŠ
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Mladí rybáři se učili chytat ryby

Víkend byl pro děti samým překvapením

Začátkem září se okolí rybníku 
v Bezovce naplnilo dětmi v do-
provodu rodičů. Většina z nich si 
chtěla chytit svou rybu. Někteří už 
rybařili, jiní měli prut v ruce popr-
vé. Rybáři měli pro děti připraveny 
pruty i návnadu a ze břehu bylo 
možné některé ryby pozorovat.  
I když jsme z dobře informova-
ných zdrojů věděli, že se tam na-
cházejí i kousky měřící více než 70 
centimetrů, vylovit se je nepoda-
řilo. Pro děti, které zrovna čekaly 
na volný prut, byla připravena au-
todráha, tvoření rybiček ze samo-
tvrdnoucí hmoty či z papíru, na-
vlékání korálků a pro ty nejmenší 
špunty chytání rybiček na suchu.
Odpoledne pořádal Dům dětí  
a mládeže Bílina ve spolupráci  
s Klubem rybolovné techniky 
Bílina. Rybáři zajistili pro děti 
napuštění rybníka i s rybami, ob-
čerstvení i propagační předměty. 
Všechny děti, které se toto od-
poledne přihlásily do rybářského 
kroužku, získaly rybářský lístek 
zdarma.

DDM Bílina

Celý zářijový víkend a přípravy na 
něj nám začaly ještě daleko před 
letními prázdninami. Určitě jste 
si všichni všimli našich příspěvků  
v této soutěži a hlasovali pro nás 
a poslali nás tak až do velkého 
finále, které se konalo na konci 
srpna až přelomu září, kde odbor-
ná porota vybírala z pěti domovů  
a rozhodovala o tom, který domov 
se zúčastní víkendu snů. Odbor-
ná porota rozhodla o tom, že náš 
domov měl nejkrásnější příspěvky  
a tak jsme se mohli radovat a těšit 
na společný víkend.
Vše začalo příjezdem autobusu  
a mnohačetného realizačního 
týmu na naše nádvoří. Povinná 
dokumentace před odjezdem, fo-
tografování, natáčení, to vše pro-
běhlo a jak jinak než s parádními 
úsměvy. Zbývalo již jen naložit 
naše věci do zavazadlového pro-
storu a nastoupit do autobusu. 
Euforie vládla Tuchlovem. V auto-
buse panovalo také lehké napětí, 
jelikož jsme pořádně nevěděli, kam 
jedem, dokud nám to hlavní koor-
dinátor víkendových aktivit nepro-
zradil. Aquapark hotel, Špindlerův 
Mlýn, bouřlivý potlesk a jekot dětí 
mluvil za vše.
Po příjezdu do Špindlerova Mlý-
na jsme si odnesli věci na hotel, 
ubytovali se a utíkali na oběd.  

Po obědě nás již čekal nadupaný 
program. Rozdělili jsme se do sku-
pin, které byly podle věku. Velké 
děti šly se strejdou Radkem a tetou 
Janou sjíždět krkonošské kopce na 
velké koloběžce a poté také slaňovat 
přehradu. Děti přijely s velikým nad-
šením a do večera vyprávěly zážit-
ky. Malé děti byly s tetou Martinou 
a tetou Irenkou v adrenalinovém 
parku, kde zkoušely různé sporty – 
aquazorbing, trampolínu na lanech, 
horolezctví, slalom na koloběžce, 
kroket a plno dalšího. Počasí nám 
nepřalo, pršelo a foukalo, ale tyto 
zážitky, které jsme zažívali, nás do-

staly do tak skvělé nálady, že jsme 
počasí ani nevnímali. Odpoledne 
uteklo jako voda a už jsme utíkali 
na večeři a po večeři na kvíz, který 
pro nás koordinátoři připravili, kde 
se proti sobě vzájemně utkaly naše 
čtyři rodinky. Poté již následovala 
volná zábava a dětská diskotéka.
Druhý den po snídani jsme odstar-
tovali návštěvou bazénu, kde děti 
mohly relaxovat, zaplavat si, zajez-
dit na tobogánech. No hádejte, co 
zvítězilo? Jasně, že tobogány.
Po zábavě jsme si museli zabalit 
věci, nikomu se nechtělo. Všich-
ni bychom si to chtěli protáhnout.  

Po obědě na nás čekalo jedno vel-
ké překvapení na Labské přehra-
dě, kde jsme si mohli vyzkoušet 
sjezd na horolezecké adrenalinové 
lanovce. Nadšení bylo veliké, ne-
mluvě o té frontě, která se oka-
mžitě začala tvořit před atrakcí. Ti 
nejmenší nevěřícně koukali, co to 
vlastně je, ale za asistence dospě-
lých si lanovku také sjeli a kdyby-
chom nemuseli dojet zpět, jezdili 
bychom tam snad až do teď.
Plní zážitků a překvapení jsme se 
vydali zpět do Tuchlova, kde nás 
čekalo jedno ohromné překvapení, 
které plno z nás šokovalo a dohna-
lo k slzám dojetí.
V oddělení druhé a čtvrté rodin-
ky byly vysazené dveře u kuchyní  
a místo dveří byl nalepený obrov-
ský balící papír s mašlí. Malé děti 
se okamžitě začaly papírem protr-
hávat do kuchyní, kde jsme všich-
ni spatřili nové kuchyňské linky, 
stoly, židle, lustry, komody, prostě 
komplet nové kuchyně, vyzdobené 
bylinkami na vaření a také balonky 
pro nejmenší. Dojetím a krásou se 
některé děti rozplakaly a rozbre-
čely také tety a strejdy. Nakonec 
jsme v nových kuchyních dostali 
i večeři uvařenou šéfkuchařem, 
na které jsme si všichni ohromně 
pochutnali.

Dětský domov Tuchlov 
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Jakub Jakl: Chceme v Bílině pořádat 
národní sraz citroënů, lidem se u nás líbí

Šest let se v Bílině koná sraz vozů 
značky Citroën a  za tu dobu se tato 
akce dostala na špičku v celé repub-
lice. Již loni byl sraz vyhlášen za 
nejlepší z celé sezóny, letos to nejen 
potvrdil, ale získal i označení nej-
větší. Jaký tedy bude příští rok, kam 
až lze sraz dovést a jak náročná je 
organizace, řekl v rozhovoru jeden 
z organizátorů Jakub Jakl.

Jak hodnotíte letošní sraz?

Od srazu u nás jsme navštívili ještě 
několik dalších takových setkání 
po republice a všude nám lidé říkají 
to samé. Bílinský sraz je jedinečný 
svou festivalovou atmosférou, na-
bízíme bohatý program, a to nejen 
pro dospělé, ale myslíme i na jejich 
děti. Líbí se jim i propojenost sou-
kromé akce s veřejností, protože 
je samozřejmé, že majitelé histo-
rických aut chtějí své poklady ně-
komu ukazovat. Letos nám velmi 
pomohli sami obyvatelé Bíliny, aniž 
by si to možná uvědomili. Zatímco 
dříve na kolonu vozů čekalo na ná-
městí pár desítek lidí, letos jich tam 
bylo několik stovek. Jakmile vozy 
zaparkovaly, lidé je obestoupili  
k prohlídce a přátelsky si povídali  
s majiteli. Bylo to zkrátka velmi 
příjemné, a tak to vnímáme nejen 
my, ale právě i účastníci srazu. 

Jak náročné je sraz připravit?

Tím, kam jsme vše za těch šest let 
posunuli, jsme si na sebe ušili bič. 
Je náročné uspokojit návštěvníky 
a zabavit je tím, co ještě neviděli. 
Letos se povedla exkurze zámku  
a stáčírny. Na příští rok musíme 
naplánovat něco přinejmenším 
takto zajímavého. Zjistili jsme, že 
účastníky tady láká industriální 
oblast, takže zkusíme vyjednat pro-
hlídku elektrárny nebo bychom se 
chtěli podívat na šachtu. Zajímavá 

se vyjet podívat na Fláje nebo na 
podobná místa, gró našeho pro-
gramu pro účastníky srazu chceme 
ale mít v Bílině. Jak už jsem říkal, 
místní lidé sraz podporují, stejně 
tak město, a tak jim na oplátku mů-
žeme sem přivést desítky lidí a tím 
podpořit turistický ruch. Nabízí se 
tedy možnost nejezdit za zábavou 
jinam, ale zařídit program tady.  
To může třeba znamenat promítání 
nějakého klasického filmu v letním 
kině nebo tam připravit jiný pro-
gram. Takže ano, můžeme ukázat 
krásy a zajímavosti okolí, ale před-

by byla i projížďka areálem che-
mičky v Litvínově za tmy. Zajistit 
program pro několik desítek ná-
vštěvníků srazu je složité, popravdě 
uvítáme i případné tipy ze strany 
veřejnosti.

V kraji je jistě mnoho míst, 
kam by se mohli milovníci 
historie podívat.

To sice ano, ale náš cíl není vyvézt 
návštěvníky z Bíliny pryč. Můžeme 

nostně chceme lidi udržet tady. 
Na každém zatím uspořádaném 
srazu byla nějaká velká zajíma-
vost, nějaké lákadlo. Bude i v 
příštím roce?

Letos se nám podařilo zajistit ha-
sičský speciál Citroën C 350 Bel-
phegor, tedy šesti a půl tunový vůz 
francouzských požárníků. O pře-
kvapení na příští rok už jednáme. 
Zatím prozradím pouze to, že by 
se mohlo jednat o sportovní vůz, 

kterých bylo vyrobeno jen několik 
desítek kusů. Majitel s ním však na 
silnici vyjíždí jen velmi výjimečně, 
bojí se, že by se mohl vůz poškodit, 
což je samozřejmé. Možná nám ale 
na nabídku kývne a podaří se tento 
unikát přivést. Tím však naše plány 
nekončí.

Takže se mohou příští rok těšit 
i na něco jiného?

Příští rok ještě ne, ale už můžu pro-
zradit, že zvažujeme zkusit uspo-

řádat Český národní sraz citroënů. 
Pokud se to podaří, mohl by se tu 
celorepublikový sraz konat v roce 
2020. To však bude jiný oříšek.  
Na takové srazy přijíždí tři sta až 
šest set aut. Tím se nabízí otázka, 
kam se vejdou. Musíme tedy najít 
vhodný prostor a vše pečlivě při-
pravit. Mohl by to být ale dobrý 
trénink, protože v roce 2019 chtějí 
české kluby požádat o pořadatelství 
světového srazu, který by se konal 
v roce 2023. Na této organizaci by-
chom se jistě také podíleli.

O Česku by se tedy v tomto 
ohledu vědělo po celém světě?

To jistě ano, ale to už se dávno 
ví. Magazín Enten Schnabel loni 
vydal velkou reportáž o srazu  
v Bílině. Recenze byla velmi kladná.  
Je to pro nás opravdu pocta, dostat 
se do tohoto časopisu. Ale loni to 
nebylo poprvé, co se o nás magazín 
zmínil. Už tři roky jsme zařazeni  
v jejich přehledu srazů a tam se ka-
ždý sraz jen tak nedostane. 

Bílinský sraz citroënů organizu-
jí Zdeněk Butala, Jindřich Vážný, 
Marek Němeček, Lukáš Straka a Ja-
kub Jakl. Organizátoři děkuji měs-
tu Bílina za finanční i organizační 
podporu a vstřícnost, všem dobro-
volníkům, městské i státní policii, 
klubu vojenské historie Šluknov za 
služby bezpečnostní agentury, obci 
Hrobčice za zpřístupnění kuchyně 
v mateřské škole, doktorovi Tálerovi 
a panu Koukolovi za zpřístupnění 
zámku, stáčírně Bílinské kyselky 
za exkurzi, správcům autokempu 
za perfektní práci, vedení technic-
kých služeb za ubytování i řešení 
technických problémů, obyvatelům 
Bíliny za návštěvu i ohleduplnost,  
a všem, na které jsme v tomto výčtu 
zapomněli. Na tuto akci se totiž váže 
čím dál vyšší počet lidí, kteří nám 
pomáhají, byť sebemenší maličkostí. 

Pavlína Nevrlá

Účastníci letošního srazu při exkurzi na zámku Foto: Katka Žofková
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Po prázdninách 
se senioři opět sešli

Po prázdninách se opět rozjela čin-
nost Klubu seniorů na Pražském 
Předměstí I v Bílině. Všechny pří-
tomné přivítala vedoucí klubu Alž-
běta Fialová, která je stručně se-

známila s podzimním programem  
a nastínila možnosti na příští rok.  
V klubu panovala příjemná atmo-
sféra, ani se nikomu nechtělo domů.

Růžičková Eliška

Díky mladým rybářům je Labe čistější
Velmi zajímavou a přínosnou akci 
s poetickým názvem Děti pro krás-
nější Labe za podpory Ústeckého 
kraje zorganizoval Český rybářský 
svaz, Severočeský územní svaz, 
Dům dětí a mládeže Bílina a Klub 
rybolovné techniky Bílina. Na státní 
hranici v Dolním Žlebu se setka-
li mladí rybáři z Ústeckého kraje  
a sousedního Saska. Děti společně 
čistily řeku Labe, zbavovaly ji ne-
čistot a nánosu odpadků, které tu 
bohužel velmi často po turistech zů-
stávají. Během společné cesty všech-
ny čekalo plnění různých úkolů a 
řešení vědomostních testů o fauně a 
flóře vyskytující se kolem řeky Labe. 
Na konci této cesty si každé dítě vy-
pustilo do řeky malého kapříka.
Akce se konala pod záštitou hejtma-

ce ředitele pro výkon přenesené pů-
sobnosti, vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství Monika Ze-
man a hosté z Německa. Nechyběl 

na Ústeckého kraje Oldřicha Bube-
níčka a se svými proslovy vystoupili 
mimo jiné i náměstci hejtmana Ja-
roslav Foldyna a Petr Šmíd, zástup-

ani zajímavý program, návštěvníci 
se mohli například seznámit s prací 
Policie ČR či si vyslechnout před-
nášku o repatriaci lososa.
Na závěr akce, které se zúčastnilo 
třicet dětí z Českého rybářského 
svazu a třicet dětí z Anglerverband 
„Elbflorenz“ Dresden, byla vy-
hodnocena soutěž mezinárodních 
družstev. Za Ústecký kraj na prvním 
místě skončil Adam Lasík z ČRS 
MO Teplice a Jan Fürman z ČRS 
MO Bílina.
Jednalo se o velmi příjemný den, 
během kterého se mohly děti do-
zvědět mnoho nového, seznámit se 
s novými přáteli a udělat něco pro 
krásnější prostředí, ve kterém všich-
ni žijeme.                                      

Krista Sýkorová, ředitelka DDM Bílina

V Měrunicích se začátkem podzimu bavily přede-
vším děti. Pro ně připravili tamní dobrovolní hasiči 
slavnosti, při kterých jim ukázali svou techniku, vý-
zbroj a výstroj, a pak už se všichni vrhli na zdolávání 
soutěžních disciplín. Pro každého soutěžícího byly 
připraveny drobné dárky, a kdo měl za sebou všechna 
stanoviště, mohl jít na kolotoče nebo si zaskotačit v 
nafukovacích balonech. 
Další akce byla určena jen pro odvážné děti. Čeka-
la na ně totiž stezka odvahy. Menší vyrazili ještě za 
soumraku, starší pak za úplné tmy. Čerti, ježibaby a 
další strašidla nenechali kolem svého doupěte projít 
nikoho bez strašlivého jekotu. Na konci se ukázalo,  
že děti jsou velmi statečné a stezku s větším či men-
ším úsměvem zvládly.                                                          (pn)         

Hasiči i strašidla pobavili děti

Svůj manželský slib obnovili po šedesáti letech manželé Jaroslava a Josef 
Smržovi dne 2. září na Obecním úřadu v Měrunicích před starostkou 
Jitkou Novou. Výročí svatby připadalo na 31. srpna. 

Diamantová svatba

Foto: obec Měrunice

 Foto: obec Měrunice
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Příspěvek čtenáře:
Chtěla bych se zeptat, zda by nebylo 
možné nějak vyřešit stání na chod-
níku u bývalých kasáren, napří-
klad označením na chodníku, kam 
až mohou auta parkovat, aby bylo 
možné normálně projít i s kočárkem.  
Auta tam stojí tak, že lidé musí cho-
dit po silnici. Tato situace je velmi 
znepokojující. Nechci si raději ani 
představit, že tam chodce, který byl 
nucen jít po silnici, něco srazí. Vím, 
že u Johnnyho je značka, že parková-
ní na chodníku je povoleno, ale zna-
čení vedlo pouze na tom širším úseku 
podél technických služeb. 

Jitka Brožková

Odpověď:
Návrh s vyznačením parkovacích 
míst, která by byla částečně umístě-
na na chodníku a částečně na silnici 
pro motorová vozidla tak, aby byl 
zachován dostatečný prostor pro 
chodce včetně osob s kočárkem,  
a zároveň, aby byl zachován plynulý 
a bezpečný provoz motorových vo-

zidel, jsme již v průběhu letošních 
prázdnin zasílali PČR - Dopravní 
inspektorát Teplice k posouzení.  
Bohužel, zatím bez odpovědi. /v 
době uzávěrky BZ, pozn. red./ Pro-
sím tedy o trpělivost, v této věci se 
již koná. 
Také vás odkáži na strážníky Měst-
ské policie Bílina. Právě v jejich 
kompetenci je řešení této situace, 
protože řidiči, kteří na tomto mís-

tě parkují, zřejmě porušují zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, a Městská 
policie Bílina by měla s těmito řidi-
či navázat kontakt, poučit je či jim 
domluvit, popřípadě udělit bloko-
vou pokutu nebo možný přestupek 
oznámit úřední cestou odboru do-
pravy k dalšímu projednání. 

Bc. Oldřich Jedlička, DiS. 
vedoucí odboru dopravy 

Doplnění:
Město má v návrhu do rozpočtu 
na rok 2018 zahájení akce s ná-
zvem Rekonstrukce ulice Teplická.  
Jedná se o úsek od Vraha po Pivo-
varské náměstí. Tato akce by měla 
být rozdělena asi do tří etap, první by 
měla pokrývat území od náměstíč-
ka u Vraha zhruba k bývalé základní 
škole nebo Tučkovu mlýnu. V rámci 
této akce by mělo dojít mimojiné  
k rekonstrukci náměstíčka u Vraha, 
rekonstrukci chodníků a vymezení 
parkovacích míst v ulici Teplická 
podél kasáren a Městských technic-
kých služeb Bílina. Pokud bude akce 
v rozpočtu schválena, bude v roce 
2018 připravena projektová doku-
mentace a navazující inženýrská 
činnost (územní a stavební řízení). 
Pokud by vše šlo rychle, bude v ten-
to rok akce zahájena. 

Mgr. Zuzana Bařtipánová 
2. místostarostka pro věci investiční 

Příspěvek čtenáře

Ozdobte si domácnost 
vlastními výrobky

Dárky můžete nově
koupit po celý den

Pokud chcete mít letošní Vánoce 
zcela ve své režii, nezapomeňte na 
ruční ozdoby. Materiál k tvoření 
nyní nabízí obchod s kreativními 
potřebami Denore v Břežánské uli-
ci. “Máme naskladněné podzimní  
a vánoční přízdoby, například stuhy, 
plody, listy, baňky, glitrové ozdoby, 
větvičky, věnce a mnoho dalšího,” 
vyjmenovala majitelka obchodu Ire-
na Nováková. Veškeré produkty lze 
objednávat i přes eshop www.deno-
re.cz. Zázemí obchodu nově slouží i 

Od 1. listopadu bude možné navští-
vit prodejnu šperků a dárkových 
předmětů K-šperky každý všední 
den od 9 do 17 hodin s hodinovou 
přestávkou od 12 hodin. Tím se ote-
vírací doba mění z pouze odpolední 
na celodenní. 
V obchodě je možné zakoupit si 
ručně vyráběné šperky, které maji-
telka Kateřina Volmanová připraví 
i přesně podle zadání zákazníka. 
Jako dárek jsou vhodná různá do-
mácí mýdla, manžetové knoflí-
ky, lékovky, sponky či zapalovače.  
Pro své výrobky získala v minulém 

jako výdejní místo DPD Uloženka.  
V obchodě lidé dále najdou kom-
pletní potřeby pro ubrouskování, 
mýdlování, svíčkování a další druhy 
tvoření. Součástí obchodu s poloto-
vary je i prodej hotových výrobků. 
Všechny, které zákazníci v obchodě 
uvidí, pocházejí od šikovných tvo-
řilek z Bíliny. V nabídce jsou ručně 
vyrobené sponky, čelenky, krabičky 
a další věci z papíru, z pedigu, z pří-
rodnin či háčkované nebo ušité. 

(pn) 

roce majitelka certifikát Krušnohoří 
regionální produkt, který je zárukou 
kvality, původu a šetrnosti k život-
nímu prostředí. Obchod nabízí pro-
dukty s touto známkou i od jiných 
výrobců, například marmeládu 
nebo hořčici z Farmičky Modřínka, 
víno z vinařství Chrámce, bio ka-
kaové pomazánky či zrnkové kávy 
z Pražírny u Kapličky nebo masti  
a čaje z Krušnohorské apatyky.  

K-šperky lidé najdou v kamenném 
obchodě v Zámecké ulici. 

(pn)

Foto: Pavlína Nevrlá
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úklid společných prostor – SUNN 675.
 Informaci o hospodaření města Bí-

liny za I. pololetí roku 2017
 Informaci odboru nemovitostí a 

investic o splnění usnesení č. 33 k 
investiční akci 60–29 (2010–2015) 
„RD pod Bořněm“ – výše zmařených 
nákladů bude prověřena právním zá-
stupcem města a zároveň bude před-
ložen záměr prodeje investiční akce 
60–29 (2010–2015) „RD pod Boř-
něm“. Součástí materiálu je i předpo-
kládaná výše nákladů na dokončení 
této akce.

 Vyjádření Ing. Andrey Novákové, 
jednatele společnosti Hornická ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o., ke stíž-
nosti a žádosti o pomoc ve věci zdra-
votní péče, adresované zastupitelstvu 
města a podané panem Františkem 
Šanderou, že se tato dle zákona č. 
372/2011 Sb., zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich posky-
tování, nepovažuje za stížnost.
Zvolilo:

 Pana Jiřího Urbánka (ANO 2011) 
členem Rady města Bíliny.

Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání, které se uskutečnilo 7. září, mimo jiné:

Schválilo:
 Přijetí dotace Ministerstva kul-

tury ČR z Programu regenerace 
městských památkových rezervací 
a městských památkových zón pro 
rok 2017 ve výši 400.000 Kč.

 Přijetí neinvestiční dotace od Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí z 
Operačního programu Zaměstna-
nost na projekt „Dětské kluby při 
základních školách v Bílině“, ve výši 
1.324.488,29 Kč.

 uzavření smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 700.000 
Kč mezi městem Bílina jako  
poskytovatelem a Římskokatolic-
kou farností – arciděkanství Bílina, 
jako příjemcem, na realizaci pro-
jektu „Revitalizace průchodu za fa-
rou na adrese Na Zámku 95/2, 418 
01 Bílina, umístěné na parc. č. 131, 
zapsané na listu vlastnictví č. 1960  
v k. ú. Bílina, obec Bílina.  

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí finančního účelové-
ho příspěvku na obnovu kulturní 
památky mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a:
* společností Bohemia Healing  
Marienbad Waters, a. s., jako pří-
jemcem. Předmětem smlouvy 
je poskytnutí příspěvku na akci 
„Oprava kamenných zdí a schodišť 
pomníku F. A. Reusse v areálu Bí-
linské Kyselky“ ve výši 331.000 Kč 
z Programu Ministerstva kultury 
ČR a ve výši 350.000 Kč z rozpočtu 
města Bíliny

* panem J.Š. jako příjemcem. Před-
mětem smlouvy je poskytnutí pří-
spěvku na akci „Sanace tzv. Hu-
sitské bašty“ ve výši 69.000 Kč z 
Programu Ministerstva kultury ČR 
a ve výši 50.000 Kč z rozpočtu měs-
ta Bíliny.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a spo-
lečností Hospic v Mostě, o. p. s., 
jako příjemcem, na projekt „Léčba 
bolesti v Hospici v Mostě“, ve výši 
50.000 Kč.  

 Uzavření bezplatné darovací 
smlouvy o poskytnutí movité věci 
„Speciálního nákladního požární-
ho automobilu CASK 25 T815“ pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasi-
čů mezi městem Bílina a společnos-
tí Severočeské doly, a. s., Chomutov.  

 Uzavření kupní smlouvy na ná-
kup dvou užitkových vozidel pro 
potřeby Městské policie Bílina mezi 
městem Bílina jako kupujícím a 
společností OKIM, s. r. o., jako pro-
dávajícím.

 Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 22.06.2017 
do 22.08.2017.

Vyslovilo:
 Zánik mandátu členky Zastupi-

telstva města Bíliny paní Hany Zed-
níkové (ANO 2011) k 01.09.2017, 
z důvodu neslučitelnosti funkcí,  
v souladu s § 55 odst. 3 písm. c)  
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění.

Vzalo na vědomí:
 Rezignaci Ing. Petra Procházky 

(ANO 2011) na funkci člena Rady 
města Bíliny, a to k 31.08.2017 a na 
mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 04.09.2017.

 Rezignaci pana Josefa Černíka 
(ANO 2011) na mandát člena ZM 
města Bíliny, a to k 10.08.2017.

 Rezignaci paní Renaty Vítové 
(ANO 2011) na postavení náhradní-
ka na funkci členky ZM Bíliny, a to k 
05.09.2017.

 Rezignaci Ing. Michala Vyhnálka 
(ANO 2011) na postavení náhradní-
ka na funkci člena ZM Bíliny, a to k 
06.09.2017.

 Prohlášení pana Luďka Svobody 
(ANO 2011) členem ZM Bíliny k 
02.09.2017, s náležitostmi složení sli-
bu 07.09.2017.

 Prohlášení pana Martina Kačírka 
(ANO 2011) členem ZM Bíliny k 
07.09.2017, s náležitostmi složení sli-
bu 07.09.2017.

 Zápis z jednání finančního výboru 
z 04.09.2017.

 Zápis z jednání kontrolního výbo-
ru z 04.09.2017 a zároveň schvaluje 
doplnění plánu činnosti kontrolního 
výboru o kontrolu č. 6/2017 – kont-
rola čerpání dotací z programu pod-
pory celoroční podpory sportovních 
spolků, kontrolu č. 7/2017 – kontrola 
dodržování náležitostí smlouvy uza-
vřené s firmou EuroProfiClean CZ na 

členkou sportovní komise Eurore-
gionu Krušnohoří.

 Vzala na vědomí:
 Informaci o monitoringu život-

ního prostředí ve městě Bílina, 
předloženou odborem stavebního 
úřadu a životního prostředí. V In-
formaci vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic ohledně stížnosti 
občanů na znečišťování lokality Na 
Výsluní stavbou rodinných domů.

Informaci o zahájení zjišťovacího 
řízení pro záměr Adaptace kolejové 
nakládky prachového uhlí ÚUL na 
nové přepravní systémy ve stávají-
cím areálu Severočeských dolů, a. 
s., Dolů Bílina v Ledvicích.

 Záznam o poskytnutí metodické 
pomoci MV ČR městu Bílina ve 
věci obecně závazné vyhlášky měs-
ta č. 8/2015 o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a 
zlepšení vzhledu města.

 Zápis z jednání komise pro škol-
ství, kulturu a sport z 04.09.2017.

Rada města na své 16. schůzi konané 12. září mimo jiné:

Uložila:
 Vedoucímu stavebního úřadu 

a životního prostředí poptat fir-
my, které se specializují na měření 
prašnosti a hlučnosti, a to z důvodu 
posouzení znečišťování životního 
prostření na území města Bílina.                                                                           
                                              
Schválila:

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a pa-
nem Pavlem Sixtou jako příjemcem 
ve výši 25.000 Kč na pořádání oslav 
k 80. výročí založení Obce Baráční-
ků v roce 2017.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 8.000 
Kč mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Svazem Maďarů – 
CSMMSZ, z. s., p. s., Teplice, jako 
příjemcem na náklady spojené s 
účastí maďarských kuchařů na akci 
Den horníků v Bílině, který se ko-
nal 16.09.2017.

 Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a spolkem  
Automotosport Osek, z. s., jako 
příjemcem ve výši 12.000 Kč na po-
řízení pohárů pro závodníky Kruš-
nohorského poháru, který se konal 
23.09.2017.

Uzavření smlouvy o nájmu prosto-
ru sloužícího podnikání mezi paní  
Vita Babiy, bytem Bílina, jako ná-
jemcem a městem Bílina jako pro-
najímatelem. Předmětem smlouvy 
je pronájem prostoru sloužícího 

podnikání na adrese Mírové ná-
městí 46, pro využití jako provozov-
na kosmetických služeb, s účinností 
smlouvy o nájmu od 01.10.2017.
 
Souhlasila:

 S výší likvidačního zůstatku spo-
lečnosti Rekreační a sportovní za-
řízení Bílina, s. r. o., v likvidaci, v 
částce 530.368,44 Kč.

Rozhodla:
 Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce, a to spo-
lečnosti 4SOFT, s. r. o., Tanvald na 
akci: „Revitalizace zahrady mateř-
ské školy Síbova“.
 
Zamítla:

 Žádost spolku Draci Bílina, z. s., 
o poskytnutí neinvestiční dotace na 
částečné pokrytí nákladů na spo-
lupořádání mezinárodního turnaje 
Christmas Cup 2017.
 
Jmenovala:

 Paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina, v sekretariátu sta-
rosty a na webových stránkách 
města (www.bilina.cz). Kvěch 
Ladislav, tajemník MěÚ
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Bronislav Celich.

Jana Nového.
Ing. Ondřej Výborný. Robert Šír.

Lubomír Čenták. Eva Malá.

Vzpomínka

Vzpomínka VzpomínkaVzpomínka

Vzpomínka Vzpomínka

Dne 29. září uplynuly dva roky, 
kdy nás navždy opustil 

Dne 21. září 2016 dotlouklo srdíčko 
našeho syna 

Je tomu rok od chvíle, kdy nás ve věku 
nedožitých 70 let  tragicky opustil náš 

milovaný bratr, tatínek a dědeček 

Dne 28. října 2017 uplyne 1 rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný syn, manžel, 

tatínek a děda pan

Tolik jsi miloval život
a chtěl jsi s námi být, 
přišel však osud krutý

a nenechal tě žít.

Dne 30. září uplynulo 12 let, co nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, 

dědeček a kamarád pan

Dne 22. září uplynul rok, co nás navždy 
opustila naše milovaná 

manželka a babička paní

Ludmila Šlechtová.

Janu Mairichovi

 
BLAHOPŘÁNÍ

 
BLAHOPŘÁNÍ

Dne 19. ledna 2018 oslaví své 
75. narozeniny

k 70. narozeninám 
dlouholetému atletovi a trenérovi

Všechno nejlepší a hodně zdraví jí přejí 
dcera Lída s manželem Bédou, syn Va-
šek s manželkou Ivou, vnoučata Lukáš, 

Tereza, Tomáš, Pavel a Michal 
a pravnoučata Tomášek a Domíšek. 

K jubileu mu popřály mnoho zdraví  
a štěstí do dalších let místostarostky 

Veronika Horová 
a Zuzana Bařtipánová.

Vzpomíná sestra Eva s rodinou, dcera Lenka s 
rodinou a přítelkyně Světlana.

S bolestí a s láskou vzpomínají 
rodiče Věra a Zdeněk Nových.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Zarmoucená rodina

S láskou vzpomínají maminka, manželka, 
jeho milovaná dcerka Zuzanka 

a ostatní příbuzní. 

Sláskou stále vzpomínají manželka, syn Petr s 
manželkou a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.

S láskou vzpomínají manžel 
a dcera s rodinou.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za první akci Domu dětí a mládeže Bílina s názvem Chyť si svou rybu, 
která se konala u rybníka v Bezovce. Byla jsem mile překvapena a stejně tak i mé vnučky, které se akce zú-
častnily. Vyrobily si ryby z keramiky, papíru či korálků a také si zkusily vylovit živou rybu. Byly nadšené. 
Děkuji.

Eliška Růžičková

Poděkování

Čas mezi žněmi a adventem byl tím správným obdobím pro slavení posvícení (vždy 3. říjnová neděle po svát-
ku sv. Havla) neboli hodů (na Moravě) se vším, co k nim odjakživa patřilo: jídlo, pití, hudba a tanec, zvyky.  
Tomu musely předcházet patřičné přípravy. Nejdříve bylo třeba postavit hodovou máji. Byla podobná těm,  
co se stavěly na počátku května nebo o letnicích.
Dohlížiteli nad hody byli volení stárci, každý rok dva. Stávali se jimi mladí muži, vážení mezi mládeží, a ob-
vykle také bohatí, neboť stát se stárkem znamenalo velké výlohy. Stárek musel zajistit spoustu jídla a pití,  
aby mohl pohostit celou chasu. Často musel trochu opravit a uvést do pořádku dům, kdy bydlel. Není proto divu,  
že se stárci vybírali alespoň půl roku předem. Přesto bylo stárkovství vysoce prestižní záležitostí a rodiny stárků 
rády takovou slávu zaplatily.
Na posvícení se pečou posvícenské koláče a hnětýnky, konají se taneční zábavy i průvody s maskami.
Jedním z rituálů hodů bylo hlídání máje, kterou se snažili přespolní domácím porazit. Přes noc se držely hlídky, 
někdy se ke sloupu přivazoval hlídací pes. Pokud byly vztahy mezi vesnicemi vyhrocené, docházelo i ke rvačkám, 
psi byli zabíjeni a domácí občas svou máji neuhlídali. Její krádež znamenala pro celou ves a místní mladé muže 
především strašlivou ostudu. Ozdobený vršek pak bylo nutné od únosců vykoupit, obvykle to stálo nějaký ten 
soudek vína nebo kořalky, někdy bylo nutno zaplatit na celý večer muziku.
Zajímavé byly i místní hodovní zvyky. Třeba na jižní Moravě se každoročně v rámci hodů „mlátil kačer.“ Tento 
zvyk vrchnost již v 19. století zakázala, šlo totiž o surové zacházení se zvířetem. Změnil se na kradení kačera.  
Ten se postaví v tašce na židli na náměstí a vybraní mladíci ho střídavě hlídají. Pokud se kačer do večera ztratí, 
je to podobná potupa jako pokácená máje.
Jak vypadá slavení hodů dnes? Tradice je ohrožena nedostatkem stárků, neboť náklady na stárkovství jsou dnes 
opravdu vysoké. Obce se snaží stárkům pomáhat, protože starostové se snaží zvyk udržet.
Posvícení v Čechách se objevuje čím dál více.   
Významným státním svátkem je 28. říjen. Dnem vzniku samostatného československého státu v roce 1918  
si připomínáme vytvoření společného suverénního státu Čechů a Slováků po rozpadu rakousko-uherské monar-
chie. Československý stát již neexistuje, ale byl velmi významným mezníkem v naší historii.             Mgr. Pavel Pátek

Pranostika:
Teplý říjen, studený listopad. Září víno uvaří, říjen mačká hrozen. Po teplém září zle se říjen tváří.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Pár slov k svátku v říjnu

Svoz komunálního odpadu
Po + Pá - Za Chlumem, SHD, Pane-
lové sídliště, SUNN, Čapkova
Út + Čt - Pražské Předměstí, Újezd-
ské Předměstí, centrum města
St - svoz komunálního odpadu 
právnických osobám

Svoz komunálního odpadů 
z rodinných domů 
Po - Pražské Předměstí, Újezdské 
Předměstí, Žižkovo údolí
Út - Teplické Předměstí, Srbsko, 
Bezovka, Lidická
St - Výsluní, Větrák, Důlní, centrum 
města
 
Svoz separovaného odpadu 
Po - Plast, Papír vč. rodinných domů
Čt - Papír - veřejné stání
Pá - Plast - veřejné stání
St - Sklo - vždy poslední středu 
v měsíci
 
Svoz BIO odpadu
St - od dubna do října (případně do 
poloviny listopadu dle klimatických 
podmínek)

Harmonogram 
svozu odpadů:
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Krasobruslaři vstoupili do nové sezóny

Začátkem srpna se členové SK Kra-
so Bílina sešli v kempu na Kyselce a 
užili si tam týden společného sou-
žití. Týden to byl náročný, dvakrát 
denně trénink na ledě, dopoledne 
balet a posilování, odpoledne ješ-
tě tanec. Po skončení tréninkové-
ho programu si děti mohly užít 
krásného prostředí kempu, kde si 
na místním koupališti vyzkoušely  
i tobogán. Pod vedením Denisy Pa-
lečkové ve volném čase hrály různé 
hry, malovaly a dokonce nám všem 
vyrobily batikovaná trika s potis-

kem krasobruslařské brusle. Tento 
společný týden jsme zakončili spo-
lečně s rodiči opékáním buřtů.
Po volném víkendu následovaly ješ-
tě další dva týdny soustředění, když 
už ale děti denně dojížděly. Začínali 
jsme ráno v sedm a končili v šest-
náct hodin. Program byl podobný - 
dvakrát denně led, balet, posilování 
a tanec.
Klub pořídil pro tuto sezónu všem 
členům krásné zimní bundy s nápi-
sem klubu, se kterými budou děti 
i trenérky reprezentovat Bílinu na 

různých soutěžích v ČR i zahraničí 
hlavně mimo led. Na led mají děti  
z minulé sezóny teplé černé soupra-
vy, rovněž s nápisem klubu.
Nová sezóna pro KS KRASO Bílina 
začala pod vedením hlavní trenérky 
Miloslavy Koberové, druhé trenérky 
Denisy Bukorové, pomocných tre-
nérů Miloše Chocholouše a Kristý-
ny Hauptvogelové. Tanec a balet již 
druhým rokem zajišťuje Maruška 
Dobiášová.
Poslední týden v červenci se čtyři 
děvčata našeho klubu spolu s tre-

nérkou zúčastnila celostátního sou-
středění v Příbrami.
Od září začíná normální týdenní 
tréninkový proces – pětkrát led, je-
denkrát balet, jeden krát tanec. Rádi 
uvítáme ve svém kruhu čtyři děti ve 
věku od čtyř, maximálně šesti let.
Od října bude otevřen další ročník 
Školičky bruslení pro začátečníky 
– pro předškolní a školní mládež.  
Počet dětí je opět omezen.

Koberová Miloslava
předseda SK KRASO Bílina

  

Zimní stadion, Litoměřická 904, Bílina 
 

OTEVÍRÁ 

od 5. října 2017 další ročník 

Lekce probíhají každý čtvrtek 17:45 – 18:15 hod. 

Členský příspěvek = 200 Kč/měsíc 
     vstup na led povolen pouze v rukavicích + přilba nebo čepice 

 (můžeme Vám zapůjčit dívčí brusličky vel. 28 – 30) 
        Přihlášky: vždy 30 min. před zahájením lekce v šatně KRASO na ZS 

 
Bližší informace: 724 138 761, koberovam@seznam.cz 

 

  
Zimní stadion, Litoměřická 904, Bílina 

VYHLAŠUJE: 

 
 
 

4 dětí ve věku 4 – 6 let se zájmem o krasobruslení 
(pro začátek zapůjčíme brusle) 

Bližší informace: 724 138 761, koberovam@seznam.cz 
 
 

Foto: SK Kraso Bílina
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Skvělý výsledek fotbalistů v Kadani

Cenný úspěch s velkým favoritem soutěže

Bílinským se nedařilo, prohráli ve Vilémově

Kdo nebyl přítomen, neuvěří.  
Ve 28. minutě utkání vedla Bílina 
v Kadani 4:0, a to ještě další dvě 
tutovky neproměnila. Příčinou 
tohoto stavu byly jednak hrubé 
chyby kadaňské obrany, ale hlavně 
výborné řešení brejkových situací 
ze strany hostů. Na nulovém stavu 
se podílela i bezchybná hra Bíliny 
v obranné činnosti celého týmu. 
Po chybě obrany domácích vysunul 
Tůma v 20. minutě do plného běhu 
Kotěšovského a ten pod padajícím 
brankářem dal první gól. Násle-

Výborně si vedla Bílina v domácím 
utkání s Mosteckým FK, který patří 
k velkým favoritům soutěže. Zápas 
byl pro domácí nesmírně náročný, 
protože po většinu zápasu soupeř 
držel míč a dobře kombinoval. Bí-
linští však byli mimořádně nažha-
veni, nedarovali soupeři ani metr 
prostoru a příkladně bojovali o 
každý míč. To se ukázalo už v 17. 
minutě , když Procházka doběhl 
malou domů mostecké obrany a 
přehodil brankáře – 1:0. Hosté s 

O tom, že není každý den svátek,  
se přesvědčili hráči Bíliny ve vzdá-
leném Vilémově. Po vysokém vítěz-
ství doma se jim hra vůbec nedaři-
la a kromě úvodu a závěru zápasu 
nevyvinuli žádný tlak na domácí.  
Ve středu hřiště ztráceli jednodu-
ché míče, když se jim podařily dvě 
či tři přihrávky, následovala ztráta  
a rychlý protiútok domácích.  
Ti byli velmi produktivní a pro-
měnili téměř všechny gólovky.  

dovaly rozhodující čtyři minuty  
zápasu. V 26. minutě Bečvařík  
před prázdnou bránou doklepl 
přesný míč Pavlíčka, který skvěle 
pronikl po levém křídle. O minu-
tu později dal bombou z penalty 
gól Tůma po hloupém faulu ka-
daňských zadáků. A o dvě minuty 
později vběhl mezi domácí zadá-
ky Procházka, zmocnil se špatné 
přihrávky obránců a do šibenice 
dal čtvrtý gól. Až ve 43. minutě se 
radovali i domácí po průniku Be-
leje po levém křídle.Kdo čekal po 

exligovými hráči Stožickým a Lá-
chou, posíleni i o střelce Valentu z 
Krupky, zvýšili obrátky a byli vel-
mi nebezpeční. Po dvou kolmicích 
se prosadil v 34. minutě Dominik 
Valenta a srovnal na 1:1. Druhý 
poločas probíhal ve stejném duchu, 
hosté útočili, domácí výborně brá-
nili a hrozili z rychlých brejků. Po 
jednom z nich se od Augusty dostal 
míč k Procházkovi, který napřáhl z 
25 metrů a vstřelil jeden z nejkrás-
nějších gólů. Tvrdá rána vymetla 

V 15. minutě brankář Vondráček 
udělal riskantní kličku, po které 
všem zatrnulo, ale odehrál míč 
do středu pole. Vzápětí zaútočili 
domácí po pravém křídle a pěkný 
centr proměnili v první gól. V 26. 
minutě jen výborný zákrok Von-
dráčka zabránil druhému gólu. 
O deset minut později měli hosté 
první velkou šanci. Míč propa-
dl k Procházkovi, ale jeho střela 
byla slaboučká – lehká kořist pro 

poločase pokus domácích o zvrat, 
nedočkal se. Domácí sice útočili 
častěji, ale Bílina v obraně chyby 
nedělala. Důsledkem frustrace do-
mácích bylo vyloučení kadaňského 
Janošíka v 70. minutě, k němuž 
rozhodčí po protestech domácích 
přidal i červenou pro Kotěšovské-
ho. Ten o nějakém zákroku vůbec 
nevěděl. V závěru utkání domácí 
rezignovali a dostali ještě dva góly. 
Nejprve Baran přesně a tvrdě cen-
troval na Brůnu a ten lízl hlavou  
k levé tyči – 5:1. V poslední minutě 

pavučinky v šibenici mosteckého 
brankáře. Přes velkou snahu se 
Most k vyrovnání díky perfektní 
obranné práci Bíliny nedostal a Bí-
lina vítězství nad favoritem uháji-
la. Těžko vyzdvihnout jednotlivce, 
Bílina podala kolektivní výkon. 
Šoufkovi prospěl návrat do obrany, 
Pavlíčkovi s Augustou do zálohy. 
Střídající hráči kvalitu hry Bíliny 
nesnížili. Za týden do Kadaně si 
může Bílina s touto hrou jet směle 
pro body.                      Petr Procházka

domácího gólmana. Po poločase 
doufali hosté ve zlepšení, ale brzy 
dostali druhý gól a o pět minut 
později třetí po povedené kolmi-
ci za obranu. Domácí zvolnili a 
Bílina začala hrát, ale kombina-
ce se nedařila, míče odskakovaly,  
a když už se podařilo zakombi-
novat, dokázali hosté překopnout 
branku i z malého vápna. Celkový 
zmar v poslední minutě podtrhlo 
„nabití“ na čtvrtý gól do jasné šan-

Bílina – Mostecký FK 2:1 (1:1)
Brnky: Procházka 2
Sestava domácích: Kovačka – 
Hromádko, Šoufek, Mergl, Beč-
vařík - Coufal, Pavlíček, Augusta 
Procházka - Rokos, Tůma
Střídali: Kotěšovský, Hurt, Brůna

ce hostujícími obránci. Nedařilo  
se nikomu, ani střelec Tůma se ne-
dostal do šance.

Petr Procházka

Vilémov – Bílina 4:0 (1:0)
Sestava Bíliny: Vondráček – Beč-
vařík, Pavlíček, Mergl, Augusta 
– Hromádko, Hurt, Šoufek, Pro-
cházka – Tůma, Rokos
Střídali: Coufal, Brůna

Karatisté slavili úspěch na mistrovství
V druhé polovině srpna se konalo 
Mistrovství světa JKA v Irsku. Po 
dlouhé době se toto mistrovství ko-
nalo v Evropě, v uplynulých letech 
bylo pořádajícím státem Japonsko.
Samotného mistrovství se zúčastni-
lo přes padesát států světa s počtem 
nad tisíc závodníků. I naše republi-
ka zde měla své zastoupení.
Klub Shotokan Karate - Do Maso-
pust Bílina měl své zastoupení v 
Jarmile Masopustové, která závodila 
v kata a kumite jednotlivců, ale pře-
devším v KATA TEAMu společně 
s Luckou Köppelovou (SK Nera-
tovice) a Karin Košíkovou (Sport 
Relax).
V sobotu od ranních hodin probí-
haly jednotlivé boje o postup do se-

mifinále a samotného finále. Jarmi-
la v kata do semifinále nepostoupila 
a v kumite podlehla soupeřce v se-
mifinále, ale zato v KATA TEAMu 
se děvčatům dařilo a probojovaly se 
do samotného finále, které se kona-
lo v neděli. Všichni jsme netrpělivě 
čekali na nedělní boje. O to krásněj-
ší byl nedělní telefonát, když nám 
Jarča poslala zprávu spolu s fotogra-
fií „Jsme páté na Mistrovství světa 
JKA.”
Je to velký úspěch a my děvčatům 
moc děkujeme za reprezentaci Čes-
ké republiky i našeho klubu.

Roman Masopust
předseda klubuZleva Lucie Köppelová, Jarmila Masopustová a Karin Košíková              Foto: SKM Bílina

sklepl Bečvařík před prázdnou na 
Augustu - 6:1.

Bohumír Mráz

Kadaň – Bílina 1:6 (1:4) 
Branky hostů: Kotěšovský, Bečva-
řík, Tůma(p), Procházka, Brůna, 
Augusta
Sestava Bíliny: Kovačka - Katre-
nič, Šoufek, Mergl, Baran - Beč-
vařík, Pavlíček, Augusta, Pro-
cházka - Tůma, Rokos
Střídali: Kotěšovský, Brůna, Coufal
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Bílinská půlka patří k elitním závodům

Bílinští hokejisté na Děčín nestačili

Další medaile pro silové trojbojaře

Letošní srpen nebyl jen ve zname-
ní lva, ale také ve znamení králov-
ny sportu – atletiky. Zatímco 4. až 
13. srpna proběhlo v Londýně 16. 
atletické mistrovství světa, o týden 
později, tedy 19. srpna, proběh-
la na bílinském stadionu soutěž, 
která má sice do mistrovství světa 
daleko, ale svou prestiž si jako pět-
ačtyřicátý ročník již získala a řadí 
se mezi největší běžecké mítinky 
Ústeckého kraje. 
Za slunečného a velice příjemného 
počasí sice žádné rekordy mítinku 
nepadly, ale i tak se atleti v sobot-
ním odpoledni postarali o kvalitní 
závody. Hlavním závodem a vrcho-
lem celého soutěžení byl závod na 
800 metrů nazývaný také jako půl-
ka. V kategorii mužů zvítězil bílin-
ský závodník Hakim Saleh časem 
1:50,72 minuty. V kategorii žen 
zvítězila plzeňská běžkyně Anna 
Suráková časem 2:15,43 minuty. 
Dalším významným závodem byl 
sprinterský trojboj, tato ne mis-

Utkání hokejistů z Bíliny a Děčína 
začalo ve svižném tempu. Již na 
začátku třetí minuty přišel první 
gól. Po napadání děčínského hráče 
a ztrátě puku domácího Zicha se 
ujal puku děčínský Hašek a střelou 
z mezikruží poslal puk o tyčku do 
sítě. V šesté minutě byl vyloučen za 
sekání domácí Komínek a za nece-
lou půlminutu Děčín využil přesi-
lovku. V předbrankovém prostoru 
se k odraženému puku dostal dě-
čínský Zajan, který plácl do puku a 
poslal hostující tým do dvoubran-
kového vedení. V desáté minutě 
přišel další gól, po zavezení puku 
po pravé straně a přihrávce na le-
vou stranu zvýšil děčínský Slad-
kovský už na rozdíl tří gólů. Draci 
si berou oddechový čas. Poté se hr-
nou do útoku, ale pozorný děčín-
ský brankář Šticha vše chytá. V 19. 
minutě domácí snižují. Petráš se 
ujal puku a z vlastního obranného 

Dvě zlaté, dvě bronzové a jednu takzvanou bramborovou medaili přivezli členové oddílu silového trojboje při TJ 
Sokol Bílina ze soutěže západní oblasti v RAW mužů a žen v Sokolově. 
Oddíl si tak na své konto připsal další úspěch. Mezi ty největší patří druhé místo Jiřího Kadlece při letošním mis-
trovství Evropy a dvě první místa z letošního mistrovství republiky v klasickém silovém trojboji a bench - pressu, 
Zdeněk Ponocný letos přivezl zlatou a stříbrnou medaili z mistrovství republiky. Vidět jsou i dorostenci. Mají za 
sebou první závody ve Zbýšově, při kterých se Janu Majerskému povedlo udělat národní rekord v mrtvém tahu ve 
váhové kategorii do 57 kilogramů. 

(red)

trovská disciplína skládající se z 
běhů na 60, 100 a 200 metrů při-
vedla na start finalistu běhu na 100 
metrů letošního mistrovství ČR, 

pásma projel až před děčínského 
gólmana a blafákem ho překonal. 
Druhá třetina začala jako ta prv-
ní. Ve 24. minutě ujeli dva děčínští 
hráči, puk se z levé strany dostal 
přes padajícího domácího Fučíka 
k Haškovi a ten už jen zasunul do 
prázdné branky. Ve 27. minutě hrá-
la Bílina přesilovou hru, ale místo 
toho, aby ji zužitkovala, přišel trest. 

slávistu Marcela Kadlece, který 
jako výrazný adept na první místo 
zvítězil výkonem 2 661 bodů. Žen-
ské kategorii vévodila další mladá 

Na červené čáře chyboval Polák 
(možná rozhodčí přehlédl podra-
žení), puku se ujal děčínský Chmel 
a svůj samostatný únik blafákem 
přetavil v pátý gól. Po něm odešel 
z domácí branky Odložilík a na-
hradil ho Uher. Ve 33. minutě se 
děčínský Hašek dočkal hattricku. 
Na trestné lavici seděl domácí Bě-
hula. Z levé strany se puk dostal 

naděje české královny sportu Lucie 
Domská z USK Praha celkovým 
součtem bodů 274. Další hlavní 
závod, a to běh na 3 000 metrů 
původně jako Memoriál Viktora 
Kelnera ovládl Petr Klíma z Dukly 
Praha. 
V rámcových závodech zvítězili 
v hodu oštěpem bílinští oštěpaři 
Libor Bařtipán v mužské kategorii 
a soutěž žen vyhrála Venuše Žit-
ná, trojskok mužů opanoval další 
Bíliňan Pavel Strnad. Koulí vrhl 
nejdále karlovarský koulař Vít Ma-
šek, ženskou kouli vyhrála mlado-
boleslavská Marta Valtová. Také 
pětačtyřicátý ročník ukázal svou 
příslušnost k elitním republikovým 
mítinkům, o čemž svědčí účast čes-
ké atletické špičky.
Veliký dík patří městu Bílina, kte-
ré bylo partnerem mítinku, a vý-
znamně přispělo k pořádání Bílin-
ské půlky.

AK Bílina

před branku k volnému Haško-
vi a ten nedal domácímu bran-
káři sebemenší šanci k zákroku.  
I v této třetině se Draci dočkali gólu. 
Petráš zpoza branky přihrál do 
předbrankového prostoru Polákovi 
a pro něho nebyl problém skórovat.  
Ve třetí třetině už nebylo prakticky 
o co hrát, Děčín ještě přidal jeden 
gól. Draci v závěru utkání nevyužili 
dvouminutovou přesilovku pět na 
tři, šance si vypracovali, ale bohu-
žel žádná akce neskončila gólem.  
posledních vteřinách nebyl uznán 
Petrášovi regulérní gól. 
Více informací a gólové akce z vět-
šiny zápasů naleznete na facebooku 
HC Draci Bílina.

Jan Saifi

BÍLINA - DĚČÍN 2:7 (1:3, 1:3, 0:1) 
Branky: 19. Petráš, 40. Polák - 2., 
24., 33. a 43. Hašek, 6. Zajan, 10. 
Sladkovský, 28. Chmel 

 Ilustrační foto: Pavel Hospodář
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KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

neděle 15. října, 15 hodin
KOCOUR V BOTÁCH

Veselou pohádku pro děti a rodiče 
uvede divadlo DOKOLA Tábor.

pondělí 23. října, 8.30 a 10 hodin
MALÁ ČARODĚJNICE

Školní hrané představení pro MŠ a 1. 
stupeň ZŠ uvede divadlo SCÉNA Zlín.

středa 25. října, 18 hodin
TANEČNÍ – 1. PRODLOUŽENÁ

Taneční večer nejen pro účastníky 
tanečního kurzu pro začátečníky.
K poslechu a tanci hraje skupina 

MANE.

středa 8. listopadu, 18 hodin
TANEČNÍ – 2. PRODLOUŽENÁ

Taneční večer nejen pro účastníky 
tanečního kurzu pro začátečníky.
K poslechu a tanci hraje skupina 

MANE.

čtvrtek 16. listopadu, 20 hodin
BLADE VS VAMPIRES

Skupina California Dreams vznikla 
začátkem roku 2009, inspirována 

významnou americkou striptýzovou 
skupinou Chipp’n’dales. Od té doby 
má za sebou stovky vystoupení a 
tisíce fanynek, pro které se snaží 
připravovat stále nové a strhující 
show. Cílem skupiny je přinášet 
do života žen vzrušení a perfektní 

zážitky erotického nádechu a stát se 
tak synonymem pro kvalitu na poli 

pánského striptýzu v ČR.

sobota 18. listopadu, 20 hodin
KONCERT KAPEL

koncert kapel Sabrage, Houpací koně

středa 22. listopadu, 18 hodin
ZÁVĚREČNÝ TANEČNÍ VEČER 

„VĚNEČEK“
Závěrečný taneční večer tzv.Věneček 
tanečního kurzu, k poslechu a k tanci 

hraje skupina MANE.

pondělí 11. prosince, 20 hodin
ANETA LANGEROVÁ 

turné Na Radosti 2017
koncert za doprovodu kapely 

a smyčcového tria

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

sobota 25. listopadu
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU
Podrobný program bude na 

samostatných letácích či webových 
stránkách www.kcbilina.cz.

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

pátek 27. října, 8 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

prodej čerstvých produktů od regionál-
ních výrobců

GALERIE POD VĚŽÍ

do 27. října
TAJEMSTVÍ ZA OPONOU

výstava obrazů Květy Novákové

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
BÍLINA

Od října do prosince 
AFRIKA V DUŠI

Jan Bártík – cestovatel, fotograf a autor 
vystavovaných snímků z exotického 
prostředí Afriky. Během šesti výprav 

s fotoaparátem v ruce Jan a Karel 
Bártíkovi navštívili několik fascinujících 

míst v této zemi.
1. patro centrální knihovny 

středa 11.října, 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ - PODZIM

Pohádkové předčítání knížek o tom, co 
se děje v přírodě. Vhodné pro děti od 

4 do 7 let.  
dětské oddělení

čtvrtek 26. října, 17 hodin
SÝRIE

cestopisná přednáška 
Mgr. Libor Drahoňovský, zapálený 

cestovatel a dobrodruh, se podělí o své 
četné zážitky s posluchači. Vyprávění  

o historii, kulturních reáliích a všedním i 
nevšedním životem místního obyvatel-

stva bude doplněno promítáním.
klubovna knihovny

úterý 14. listopadu, 17 hodin
TĚLO NAPOVÍ

O poznání vazby zákonitosti a nemoci 
bude přednášet terapeutka a spisovatel-

ka Antonie Krzemieňová.
klubovna knihovny

středa 15. listopadu, 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ - POHÁD-

KOVÉ BYTOSTI
Zábavné odpoledne věnované předčítá-
ní knížek, malování a hádanek. Vhodné 

pro děti od 4 do 7 let. 
dětské oddělení

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

sobota 14. října, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

od 6 let
keramické tvoření pro veřejnost

sobota 14. října, 12.30 hodin
PODZIMNÍ PĚNOVKA

od 9 let
tvoření z pěnové hmoty

sobota 21. října, 9.30 hodin
ROBOHRÁTKY

od 10 let
práce s lego Mindstorms, programová-

ní robotů
 

sobota 21. října
SLOT-IT

závody na autodráze pro přihlášené 
týmy

sobota 21. října, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

od 6 let
keramické tvoření pro veřejnost

čtvrtek 26. října, 6 hodin
TROPICAL ISLAND

do 15 let
pouze pro plavce

zahajovací výlet klubu Stonožka

čtvrtek 26. října, 17 hodin 
HALLOWEEN PRO NEJMENŠÍ 

ANEB VÝPRAVA ZA STRAŠIDLY
pro předškoláky

zábavný program pro děti 
s Dance Mision

čtvrtek 27. října, 17 hodin
HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA

PRO ŠKOLÁKY
zábavný program pro děti 

s Dance Mision

27. a 28. října, 19 hodin
HALLOWEENSKÉ PŘESPÁNÍ S 

KOUZELNÍKEM
pro školáky

strašidelné putování

čtvrtek 2. listopadu, 19 hodin
HALLOWEENSKÉ DUŠIČKOVÉ 

HOPSÁNÍ
od 14 let

tématická lekce jumpingu, 
losování o ceny

3. a 4. listopadu
KRUŠNOHORSKÝ POHÁR

závody na autodráze 
pro přihlášené týmy

10. a 11. listopadu, 18 hodin
DÍVČÍ NOČNÍ PÁRTY

5 - 15 let
zahajovací párty pro všechny holky  

z kroužku Rebelky

sobota 11. listopadu, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

od 6 let
keramické tvoření pro veřejnost

neděle 12. listopadu, 9 hodin
KRAJSKÉ KOLO MISTROVSTVÍ 

ČR V DESKOVÝCH HRÁCH
od 6 let

otevřená soutěž pro milovníky 
deskových her

STUDIO JÓGY

úterý 17.30 hodin
JÓGA PRO DĚTI

středa 10.00 hodin
DOPOLEDNÍ JÓGA

středa 16.00 hodin
JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY

středa 17.00 hodin
JÓGA 50+

středa 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA

středa 19.00 hodin
JEMNÁ JÓGA

čtvrtek 18.00 hodin
JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA A 

PEVNÉ BŘÍŠKO

čtvrtek 19.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA

pátek 8.30 hodin
POHODOVÁ JÓGA

neděle 10.00 hodin
JÓGA PRO DĚTI

neděle 18.00 hodin
DYNAMICKÁ JÓGA

neděle 19.00 hodin
JEMNÁ JÓGA

ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ

pondělí 16. října, 16.00 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ


