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Šest desítek pacientů si užilo odpoledne u ohně

Odborné ambulance přivítají pacienty v nových prostorech

V červenci uspořádal personál lůž-
kových stanic pro své klienty 4. roč-
ník opékání buřtů. Počasí se vydařilo  
a k výborné náladě přispělo vystou-
pení bývalé folkové kapely Pět oříšků 

pelky, která přišla potěšit naše pacien-
ty a klienty z LDN a stanice sociálních 
lůžek v HNsP Bílině. 
Vystoupení mělo neskutečný úspěch, 
pacienti velice brzy zapomněli na svá 

Pracoviště odborných ambulancí se 
po rekonstrukci otevře pacientům. 
Hornická nemocnice s poliklinikou 
představila opravené prostory 1. patra 
zástupcům města. Jednotlivé ambu-
lance začínají postupně fungovat. 
Kompletní rekonstrukcí prošlo celé 
oddělení, které se nachází v prvním 
patře vpravo za schody. Pacientům  

pro Popelku. Voňavé buřtíky i vystou-
pení si přišlo užít 60 pacientů.
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat bývalé folkové kapele Pět oříšků 
pro Popelku, pod vedením pana Po-

trápení a spolu se starými evergreeny 
se vrátili do dob svého mládí. Odmě-
nou byla pro všechny nádherná atmo-
sféra a nekončící potlesk.

HNsP

a odborným lékařům bude nyní 
sloužit ordinace endokrinologie, dia-
poradny, interny, EKG, kardiologie a 
odběrů krve. Nové jsou i čekárny pro 
pacienty, denní místnosti pro perso-
nál, místnost pokladny a toalety. “Tato 
rekonstrukce byla náročná hlavně pro 
náš personál, který musel své stávající 
prostory opustit a ordinovat po celou 

dobu v provizorních. Lékaři i sestřič-
ky nám ale vyšli vstříc a vše nám tím 
usnadnili. Za to jim velmi děkujeme,” 
uvedla jednatelka HNsP Andrea No-
váková. V rámci rekonstrukce byly 
vyměněné i rozvody elektřiny a kana-
lizace. 
Novinkou je na oddělení zavedení 
telekomunikačního systému. Pacient  

po příchodu zazvoní na zvonek  
u dveří ambulance a sestřička či lékař 
jej uvidí na kameře. Nemusí mu ani 
fyzicky otevírat dveře, zvládnou to od 
stolu přes elektrický zámek. Přístroj 
slouží také jako informační nástroj 
pro lékaře, který vidí, zda jsou v čekár-
ně pacienti a kolik jich je. 

(pn)
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Těžba v dole Bílina bude zřejmě 
pokračovat do roku 2035

Opravy cesty skončí v září Červené pásy zkracují 
brzdnou dráhu

Vliv těžby na životní prostředí je podle studie EIA akceptovatelný, těžaři musí splnit 31 podmínek 

Ministerstvo životního prostředí 
koncem července vydalo souhlasné 
závazné stanovisko EIA (Vyhodno-
cení vlivů na životní prostředí, pozn. 
red.) k záměru pokračování hornické 
činnosti v dole Bílina do roku 2035. 
Současná těžba je v dole schválena už 
od roku 2010, a to do roku 2030. Po-
dle ministerstva bude mít těžba, i přes 
její prodloužení o pět let, díky změně 
postupů a technologií v aktuálním 
záměru postupně nižší dopady na ži-
votní prostředí a veřejné zdraví oproti 
současnému stavu.
Záměr předložený do procesu EIA je 
po jeho posouzení a stanovení zmír-
ňujících opatření zpracován tak, že 
dopady na životní prostředí a zdraví 
obyvatel budou minimalizovány a 
nepřesahují míru stanovenou zákony 
a dalšími předpisy.
Vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví byly v do-
kumentaci k záměru i v odborném 
oponentním posudku vyhodnoceny 
jako akceptovatelné. 

Stanovisko EIA 
není povolením těžby

Stanovisko potvrzuje, že na počátku 
přípravy je záměr akceptovatelný a 
opravňuje těžaře pokračovat v projek-
tové přípravě. Teprve v další přípravě 
záměru a v povolovacích řízeních 
bude znovu vyhodnoceno, zda je 
těžbu možné povolit. Těžbu bude v 
budoucnu povolovat místně příslušný 

těžby na kvalitu ovzduší. Těžař bude 
muset do roku 2022 udělat konkrétní 
opatření, která sníží množství prachu 
v ovzduší o 9 tun ročně oproti součas-
nému stavu, a to nad rámec již pláno-
vaných protiprašných opatření. Jaká 
opatření zvolí, bude na těžaři, který 
se na jejich realizaci může dohodnout 
například s obcemi.
Mezi subjekty přímo dotčenými těž-
bou, které se záměrem souhlasí bez 
připomínek, jsou Krajský úřad Ústec-
kého kraje, obec Světec a město Bíli-
na. Připomínky k záměru zaslaly obce 
Mariánské Radčice a Braňany nebo 
město Osek a Duchcov. Nesouhlas se 
záměrem vyjádřilo město Litvínov.
V rámci procesu EIA Ministerstvo 
životního prostředí obdrželo 4200 
připomínek od veřejnosti. Připomín-
ky nesouhlasily obecně s vytěžením a 
následným spálením uhlí ve vztahu 
k emisím skleníkových plynů a po-
žadovaly posouzení spalování uhlí 
(nejen vytěžení) ve vztahu ke klimatu. 
S ohledem na směrnici EIA by však 
takové posouzení bylo zcela nestan-
dardní. Spalování uhlí a jeho dopady 
se vždy posuzují v rámci povolovací-
ho procesu jednotlivých spalovacích 
zdrojů, nikoliv jako součást povolo-
vacího procesu těžby, jejíž spalování 
uhlí není součástí. Jde o dosavadní 
praxi používanou i v okolních státech 
s ohledem na evropskou legislativu.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

báňský úřad. Vydané stanovisko EIA 
ukládá společnosti Severočeské doly 
soubor 31 podmínek, jejichž splnění 
minimalizuje dopady těžby na zdra-
ví obyvatel a životní prostředí. Mezi 
tyto podmínky patří zejména opat-
ření k ochraně veřejného zdraví, a to 
jak z hlediska hluku, tak především z 
hlediska ovzduší. Mezi nejdůležitější 
podmínky realizace záměru patří vy-
budování nových protihlukových a 
protiprašných opatření v podobě valů 
a výsadby zeleně, k omezení prašnosti 
přispěje změna postupů při samotné 
těžbě a dopravě uhlí, například díky 
novým pohonným jednotkám páso-
vých dopravníků. Stav ovzduší i hluku 
bude pravidelně monitorován a vy-
hodnocován, aby obce a obytné zóny 
byly uchráněny před dopady těžby. 
Velmi obsáhlé je pak stanovení pod-
mínek týkajících se vlivu na krajinu a 
ekosystém a následných rekultivací a 
kompenzací.

O devět tun méně prachu

Jednou ze zásadních podmínek je také 
využití vytěženého uhlí. V souladu s 
usnesením vlády z roku 2015 je těžaři 
stanoviskem uložena podmínka, že 
vytěžené uhlí bude sloužit přednostně 
pro využití v teplárnách. Nebude tedy 
sloužit k prosté výrobě elektřiny a její-
mu vývozu.
Další zásadní podmínkou uloženou 
ve stanovisku je realizace kompen-
začních opatření z pohledu dopadů 

Zhruba v polovině září by měla skončit rekonstrukce ko-
munikace v Chlumské ulici. Délka rekonstruovaného úse-
ku je 530 metrů a začíná na křižovatce s ulicí Litoměřická  
a končí u ulice Sídliště za Chlumem. Zrekonstruovaný 
bude asfaltový povrch, v místě napojení na ulici Litomě-
řická bude snížena část komunikace pro pěší z dlažby včet-
ně doplnění varovného pásu. Dále přibudou nové obruby  
a budou vyměněné dva sloupy veřejného osvětlení.
Po dobu oprav bude ulice uzavřená. Omezení se týká  
i vozidel v místě přejezdu rekonstruované trasy před příjez-
dem k tamní zahrádkářské kolonii.                                      (pn)

U přechodů pro chodce v ulici Spojovací u Lidlu a v ulici 
Mostecká v zatáčce u základní školy jsou nově zpomalova-
cí pásy na silnici. 
Opatření má za cíl zvýšit bezpečnost chodců na frekven-
tovaných úsecích komunikací. Tyto pásy mají dvě výho-
dy - lépe upozorní řidiče na přechod pro chodce a navíc 
zkracují brzdnou dráhu podle některých testů až o polovi-
nu oproti běžnému povrchu na komunikacích. Obě místa  
s instalovanými pásy jsou nyní tedy pro chodce bezpečněj-
ší. 

(pn)

Oznámení svatebního 
výročí a životního 
jubilea
Svatební obřady pro výročí 25 let 
sňatku (stříbrná svatba), 40 let 
sňatku (rubínová svatba), 50 let 
sňatku (zlatá svatba) a 60 let sňat-
ku (diamantová svatba) je nutné 
nahlásit na matrice č. dveří 214, I. 
poschodí. Je třeba doložit oddací 
list manželů. Tuto událost mohou 
přijít oznámit přímí příbuzní ro-
diny.
Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubileum 
osobní gratulací pracovníků měst-
ského úřadu, tj. 70 let, 75 let, 80 let 
a poté každý následující rok, mají 
možnost nejdéle 14 dní před usku-
tečněním akce. Nahlásit jubilanta 
je možné přímým členem rodiny.
Životní jubilea je nutné nahlásit 
na matrice při MěÚ Bílina, č. dveří 
214, I. poschodí
u Martiny Tučkové. 

(red) 

Uzavření kanceláří 
Evidence motorových 
vozidel a Dopravní 
technik
 
Z provozních důvodů nebudou 
v termínu od středy 21. srpna do 
pátku 23. srpna otevřené kance-
láře odboru dopravy, zajišťující 
agendu spojenou s evidencí moto-
rových vozidel (přepisy vozidel) a 
kancelář Dopravní technik (dovoz 
vozidel). 
V této souvislosti bude v termínu 
od pondělí 26. srpna do pátku 30. 
srpna taktéž omezen provoz kan-
celáře zajišťující agendu evidence 
motorových vozidel. 
V době uzavření (omezení) výše 
uvedených kanceláří je možné vy-
užít kterékoliv pracoviště zabývají-
cí se touto agendou na území celé 
ČR, například v Teplicích, Mostě, 
Litvínově, Lounech nebo Ústí nad 
Labem. 

(red)

Bezplatná právní 
poradna
Bezplatná právní poradna se bude 
konat 21. srpna od 15 do 16 ho-
din v budově městského úřadu  
v Seifertově ulici, 1. poschodí,  čís-
lo dveří 207. 

(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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ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Dbejte bezpečnosti na železnici i v okolí, 
doporučují videa SŽDC

Opilý motorkář daleko nedojel
Hlídka MP Bílina byla upozorněna, 
že u čerpací stanice na Pražském 
Předměstí se pohybuje muž, který 
je asi pod vlivem alkoholu a patrně 
bude chtít řídit motocykl, na kterém 
již předtím přijel. Strážníci na místě 
spatřili silně vrávorajícího muže, jak 
s obtížemi nasedá na skútr a z místa 
rychle odjíždí. Hlídka se jej snažila 
zastavit, avšak muž na výzvy nerea-
goval a ujížděl. Jelikož bylo patrné, 
že muž je silně podnapilý a řízení 
nemá zcela pod kontrolou, hlídka 
jej z bezpečné vzdálenosti raději sle-
dovala a směr jeho pohybu předala 
další hlídce. Protože muž zajel do 
místa, odkud nemohl nikam odbo-
čit, přivolaná hlídka počkala na řidiče 
na druhém konci, kde byl zastaven, 
a na místo byla přivolána Policie ČR, 
která si případ na místě převzala.

Na hledaného počkali na nádraží
Městská policie přijala oznámení,  
že v jednom z panelových domů na 
sídlišti Za Chlumem přespává na 
schodišti dvojice bezdomovců. Hlíd-
ka na místě zjistila muže a ženu, při-
čemž kontrolou bylo zjištěno, že muž 
je v pátrání Policie ČR. V okamžiku, 
kdy měl být hledaný muž předveden, 
se dal náhle na útěk. Do pátrání po 
muži se postupně zapojilo několik 
dalších hlídek. Jelikož hledaný muž 
nebyl z Bíliny a směr jeho pohybu 
nasvědčoval, že by se mohl chtít do-
stat na nádraží, byl prostor u nádraží 
monitorován kamerou. Předpoklad 
se potvrdil, a tak za několik okamži-
ků byl muž zadržen hlídkou, která v 
okolí nádraží již vyčkávala. Muž byl 
následně předán Policii ČR k další-
mu opatření.

(mp)

Jízdní kola dostanou svou DNA, zlodějům se ztíží jejich odcizení

Majitelé jízdních kol z Bíliny si je mo-
hou od srpna nechat zdarma označit 
speciální technikou, která v sobě nese 
identifikační kód. Forenzní identifi-
kační značení může pomoci odradit 
případného zloděje nebo následně 
pomůže najít majitele. Značení si 
mohou lidé nechat nanést i na kom-
penzační pomůcky, třeba invalidní 
vozík. “Zájemce o označení se pře-
dem objedná na služebně městské 
policie, buď osobně nebo telefonicky 
na čísle 417 810 999. V domluvený 
termín přijde s čistým jízdním kolem, 
které splňuje zákonné podmínky pro 
provoz na pozemních komunikacích 
a donese si potřebné doklady, tedy 
občanský průkaz a doklad o nabytí 
jízdního kola,” uvedla preventistka 
strážníků Radka Jarošová.
Registrovat kolo nebo kompenzač-
ní pomůcku si mohou nechat osoby 
starší osmnácti let. Značení budou 
provádět vyškolení strážníci, kteří pak 
označený předmět zapíší do místního 
a následně celorepublikového regist-
ru. Věc bude navíc preventivně ozna-
čena samolepkou. Značení se však 
nemůže provádět za deště, aby bylo 
umožněno dostatečné zaschnutí.
Projekt Forenzní identifikační zna-
čení jízdních kol a kompenzačních 
pomůcek je spolufinancován z Pro-

Nepozornost, frajeřiny či zbytečný 
hazard jsou nejčastějšími příčinami 
těžkých úrazů dětí a mladých lidí na 
železnici či v jejím bezprostředním 
okolí i v době prázdnin. Proto Správa 
železniční dopravní cesty připravila 
videa zaměřená na připomenutí pra-
videl bezpečné železnice.
Motivací ke vzniku čtyř videí jsou 
statistiky mimořádných událostí na 
železnici.  Krátký příběh je vždy do-
plněný fotografiemi následků skuteč-
ných nehod. Každý červencový týden 
zveřejnila SŽDC prostřednictvím so-
ciálních sítí jeden příspěvek. “Apelu-
jeme hlavně na maximální pozornost 
a respektování všech prověřených 
pravidel. Ani prázdninové měsíce ne-
jsou v dodržování pravidel výjimkou. 
Naším úkolem je podporovat pre-
venci a osvětu v oblasti bezpečnosti 
na železnici. A jedním z prostředků, 
jak toho dosáhnout, je komuniko-
vat nejen s mladými lidmi například 
prostřednictvím youtube,“ uvedl 
generální ředitel SŽDC Jiří Svobo-
da. Cílovou skupinou kampaně jsou 
především teenageři, nicméně výzva 
k respektování pravidel bezpečnosti 

gramu prevence kriminality MVČR 
2019.
Forenzní identifikační značení je 
moderní metodou ochrany majet-
ku především s preventivním účin-
kem. Aplikací dochází k přenosu 
unikátních kódů umístěných v mi-
krotečkách. Velikost mikroteček ne-
umožňuje jejich snadné nalezení na 
předmětu, a jejich odolnost způsobuje 
to, že i v případě nalezení nejsou tyto 
mikrotečky jednoduše odstranitelné. 
Značení je vlastně roztok lepidla a mi-
kroteček s unikátním identifikačním 
kódem. Velikost mikroteček je jeden 
milimetr, je tedy taková, že tečky ne-
jsou lidským okem běžně vidět. Celý 
roztok je po zaschnutí na předmětu 
průhledný, v podstatě pouhým okem 
neviditelný. Do roztoku je proto při-
míchán UV faktor a tím je značení vi-
ditelné pod UV světlem. Speciální le-
pidlo s mikrotečkami a UV faktorem 
je navíc složeno ze čtyř chemických 
látek napodobujících lidskou DNA. 
Každé balení tohoto forenzního zna-
čení pak díky této DNA technologii 
obsahuje svůj specifický syntetický 
DNA kód. Odolnost tohoto značení 
je velká – odolává běžným teplotám 
vyskytujícím se v letních i zimních 
měsících v naší zemi, vodě, mlze, 
roztokům kyselin, soli, a taktéž me-
chanické odstranění tohoto značení je 
velmi obtížné. platí pro všechny. Jeden z následují-

cích příběhů ukáže následky telefono-
vání při řízení vozidla a s tím spojené 
nepozornosti v blízkosti železničního 
přejezdu.
 
Pravidla bezpečné železnice SŽDC

• Nepodceňuj vlaky na železničních 
přejezdech, vždy se dobře rozhlédni!  
• Nepřecházej koleje mimo přechody 
a železniční přejezdy, riskuješ svůj ži-
vot!
• Používej nadchody a podchody, vy-
hni se kolejím!
• Nenič zabezpečovací zařízení, ohro-
žuješ životy druhých!
• Nepokládej předměty na koleje, stá-
váš se pachatelem trestného činu!
• Nenaskakuj a nevyskakuj z jedoucí-
ho vlaku, přijdeš minimálně k úrazu!
• Nelez na odstavené vagóny ani slou-
py, zasáhne tě elektrický proud!
• Stůj na nástupišti za bezpečnostním 
pásem, jinak tě smete vzdušný vír pod 
projíždějící vlak!  

Zdroj: SŽDC

Pavlína Nevrlá
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Doručování do datové schránky – informace pro podnikatele

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bílina

Datová schránka nahrazuje klasický 
způsob doručování v listinné podobě. 
Datovou schránku zřizuje a spravuje 
Ministerstvo vnitra. Úřady prostřed-
nictvím datové schránky doručují 
své písemnosti příslušným adresátům 
(fyzickým nebo právnickým oso-
bám), stejně jako komunikují s jinými 
orgány veřejné správy. Fyzické a práv-
nické osoby mohou prostřednictvím 
datové schránky činit úkony vůči or-
gánům veřejné moci.

Zastupitelstvo města Bílina rozhod-
lo o pořízení Změny č. 1 Územního 
plánu Bílina a schválilo zadání Změny  
č. 1 Územního plánu Bílina.
Na základě schváleného zadání byl 
projektantem Změny č. 1 Územního 
plánu Bílina (dále jen Z1 ÚP Bílina) 
společností HaskonigDHV Czech 
Republic zpracován návrh Z1 ÚP Bí-
lina. Ten bude projednán s dotčenými 
orgány, sousedními obcemi, krajským 
úřadem a veřejností.
Veřejné projednání návrhu Z1 ÚP Bí-
lina, na kterém bude zajištěn odborný 

schránku podle zákona o elektronic-
kých úkonech a autorizované kon-
verzi dokumentů pouze jako fyzická 
osoba, nikoli jako podnikající fyzická 
osoba, pak v řízení souvisejícím s jeho 
podnikatelskou činností mu správní 
orgán doručuje tak, jako by datovou 
schránku zřízenu neměl.
Jestliže správní orgán písemnost do-
ručí do nepříslušné datové schránky, 
je v takovém případě doručeno pouze 
v okamžiku, kdy se do datové schrán-

mínkám, námitkám a stanoviskům 
uplatněným po 21. 8. se nebude při-
hlížet. Podrobné informace o právech 
a povinnostech účastníků řízení bu-
dou zveřejněny v oznámení o zahá-
jení veřejného projednání návrhu Z1 
ÚP Bílina - sledujte proto pozorně 
úřední desku.
Formuláře pro uplatnění připomínek 
a námitek budou ke stažení na webo-
vých stránkách www.bilina.cz pod 
odkazem územní plánování - aktuál-
ní informace, kde bude zajištěn i dál-
kový přístup k textové a grafické části 

Tuto formu komunikace v elektronic-
ké podobě upravuje zákon č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a auto-
rizované konverzi dokumentů.
Při doručování je nezbytné rozlišovat 
typ datové schránky a povahu doru-
čované písemnosti v závislosti na roli 
a postavení adresáta, jehož se písem-
nost týká. Pro dodržení zákonného 
postupu musí povaha písemnosti od-
povídat typu datové schránky.
Má-li fyzická osoba zřízenu datovou 

výklad projektantem, se uskuteční 
dne 14. srpna 2019 od 15.00 hodin v 
jednacím sále zastupitelstva v budově 
Městského úřadu Bílina.
Oznámení bude vyvěšeno v průběhu 
července na úřední desce městské-
ho úřadu. Od okamžiku zveřejnění 
oznámení o zahájení veřejného pro-
jednání do 21. srpna může každý k 
upraveným částem návrhu uplatnit 
písemné připomínky, vlastníci dotče-
ných pozemků, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti písemné námitky 
a dotčené orgány stanoviska. K připo-

ky přihlásí oprávněná osoba. Fikce 
doručení nepřichází v případě do-
ručování písemnosti do nepříslušné 
datové schránky v úvahu. Fikce doru-
čení znamená, že písemnost je pova-
žována za doručenou, i když se adre-
sát s písemností fakticky neseznámil.

Bc. Lenka Haišová
pracovník registrace ObŽÚ

návrhu Z1 ÚP Bílina. V tištěné podo-
bě bude návrh Z1 ÚP Bílina vystaven 
k veřejnému nahlédnutí v úřední dny 
v budově městského úřadu, odbor 
stavební úřad a životní prostředí, úřad 
územního plánování, kancelář č. 304.

V případě dotazů či nejasností 
se obracejte na tel.: 417 810 879 -  
Ing. Alice Pevná.

Myšlenka pomoci obětem trestného 
činu byla v České republice uvedena 
do života v roce 2006. V té době byla 
testována funkčnost partnerské spo-
lupráce vládních a nevládních orga-
nizací. Propagátoři myšlenky pomoci 
obětem vycházely ze zkušeností dob-
ré praxe restorativní justice načerpané 
v cizině. Nosnou ideou byla zkuše-
nost, že trestnou činnost je třeba řešit 
nejen se zaměřením na pachatele, ale 
také se zaměřením na oběť.  Bylo tedy 
nezbytné porozumět především do-

Kdo je obětí trestného činu?

Mnoho lidí si myslí, že obětí je pouze ten, kdo byl přepaden, znásilněn nebo dokonce zabit. Je však nutné si uvědo-
mit, že obětí je každý, na kom se někdo jiný dopustil protiprávního jednání. Nemusí tak ani tolik záležet na právní 
kvalifikaci, ale na dopadu události na život konkrétního člověka. Navíc každý člověk vnímá útrapy jinak, někdo 
se relativně rychle vyrovná s násilným trestným činem a pro jiného banální krádež peněženky může mít fatální 
následky.
Za oběť trestného činu je podle zákona č. 45/2013 Sb. považována každá fyzická osoba, které bylo, nebo mělo být 
ublíženo na zdraví. Způsobena majetková či nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel obohatil.
Za oběť je považován každý, kdo se „cítí být obětí trestného činu“, nevyjde-li najevo, že tomu tak není, nebo že se jed-
ná o zneužití postavení oběti. Svá práva podle znění tohoto zákona může uplatňovat každý, kdo se cítí být poškozen 
protiprávním jednáním. Je jedno, zda byl pachatel zjištěn, nebo byl odsouzen.
Pokud byla TČ způsobena smrt oběti, je za oběť TČ považován příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, 
osvojitel, manžel, registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť 
každá z nich.

Činnosti poradny: 

Poradna pro oběti poskytuje - 
poradenství, právní informace, 
doprovody k soudům, na policii, 
psychosociální podporu, zpro-
středkování krátkodobé psychote-
rapie a zprostředkování kontaktů 
na další subjekty. Poradna posky-
tuje informace - o právech oběti, o 
právech poškozeného, o průběhu 
trestního řízení, o náhradě škody, 
o peněžité pomoci ze strany státu.                

Poradna pro oběti pracuje  -  bez-
platně, nestranně, nezávisle, dis-
krétně a s respektem

obětem trestných činů. Poskytovaná 
podpora je zaměřena především na 
pomoc při zpracovávání trauma-
tizující události tak, aby oběť byla 
schopna aktivně se zapojit do procesu 
vlastního odškodnění. Pomoc pora-
den je cílena na snahu minimalizovat 
dopady trestného činu na psychiku a 
na podporu návratu do plnohodnot-
ného života.   
PMS v rámci projektu poskytuje v 
poradnách pomoc na svých středis-
cích po celé ČR. Poradna pro oběti 

padům trestné činnosti na životy lidí.
Téma účinné pomoci obětem trest-
ných činů bylo vnímáno jako zásadní 
téma projektu Proč zrovna Já Probač-
ní a mediační služby (dále jen PMS). 
A protože PMS je státní organizací, 
řízenou Ministerstvem spravedlnosti 
České republiky, vytvořila projektu 
na svých střediscích zázemí. Také 
náplň práce PMS a především úzká 
spolupráce se soudy, policií a státním 
zastupitelstvím byla výhodou. Projekt 
Proč zrovna Já je zaměřen na pomoc 

od loňského roku funguje také na stře-
disku v Teplicích. Poradnu najdete na 
adrese pracovního úřadu Vrchlického 
725/1, Teplice. Otevřena je v pondělí a 
v pátek. Další fungující poradnu na-
jdete na středisku v Ústí nad Labem. 
Otevřeno je od úterý do čtvrtka. Po-
radnu najdete na adrese bývalého ho-
telu Grand Velká Hradební 2, Ústí nad 
Labem. 

Mgr. Lenka Plzáková
poradce pro oběti projektu Proč zrovna já? II 

Poradna pomáhá obětem trestných činů i z Bíliny
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Nadační fond Slza zvířat oslaví v září 
rok od svého vzniku. Dobrovolníci 
z Bíliny i okolních měst za tu dobu 
stihli nejen materiálně pomáhat hned 
několika útulkům, ale také plní svůj 
hlavní záměr, a to je pomáhat útul-
kům hlavně s činnostmi, na které už 
pracovníkům nezbývá čas nebo síly 
- tedy s propagací, sháněním dobro-
volníků a partnerů. Celý rok činnosti 
a plány do dalších let shrnul místo-
předseda správní rady Ladislav Zim-
mermann.

Slza zvířat už funguje skoro rok. Va-
ším cílem bylo pomáhat útulkům 
jinak. Daří se? Jak tedy pomáháte?
Slza za necelý rok svého působení 
dokázala získat srdce tisíce lidí napříč 
celou Českou republikou, pro útulky 
zajistila materiální pomoc v částce 
přibližně 250 tisíc korun a zaštítila ně-
kolik malých i velkých akcí, kterými 
jsme dokázali oslovit a zaujmout nové 
partnery a sponzory. Největší akce 
byly v Teplicích při zahájení Lázeňské 
sezóny a Summer Šou v Nelahozevsi. 
Obě akce se setkaly s obrovským pro-
pagačním úspěchem. Zúčastnili jsme 
se také akcí v Bílině.

Zmiňujete materiální pomoc za 250 
tisíc korun. Co to konkrétně zname-
ná?
Pracovníkům útulků jsme dali k dis-
pozici tři mobilní telefony, pro kočič-
ky zhruba dvě a půl tuny krmiva, pro 
pejsky asi 250 kilogramů, jednu pa-
letu steliva, dále dezinfekční a čisticí 
prostředky. To je zhruba to, co se týká 
konkrétní pomoci zvířátkům, potaž-
mo pracovníkům. Pracujeme ale také 
na tom, aby útulky byly na veřejnosti 
více vidět, to je právě ta práce, na kte-
rou ti lidé nemají čas ani sílu, protože 
vše dávají samotným zvířatům. Na-
šim útulkům jsme tedy zajistili i pro-
pagační materiály, jako jsou roll up 
systémy, letáky, trička, vlajky, reklam-
ní plachty, samolepky a podobně.

Začínali jste s podporou dvou útulků, 

kolika pomáháte nyní?
Aktuálně podporujeme šest partner-
ských útulků - Teplické kočky, Útulek 
Jimlín, Galgo v Nouzi, Útulek Klášte-
rec nad Ohří, Útulek Olomouc LOZ 
ČR a Azyl pro opuštěné kočky Lucky. 
Samozřejmě v rámci možností pomá-
háme i ostatním organizacím a dob-
rovolníkům - třeba s krmivem, pokud 
ho máme k dispozici.

Kde vidíte ještě mezery v pomoci - co 
by útulky potřebovaly?
Mezer je opravdu spousta, je zapotře-
bí financovat extrémně finančně ná-
ročné projekty, třeba různé stavební a 
udržovací práce v Útulku Jimlín, jako 
je nové topení, výměna kotců, podlah 
a podobně, ale aktuálně naše možnos-
ti takovou pomoc neumožňují. Do 

budoucna plánujeme tento náročný 
úkol realizovat tak, že oslovíme velké 
firmy a korporace. Dalším největším 
problémem útulků je nedostatek lidí 
a dobrovolníků, hledáme možnosti, 
jak jim v tomto směru pomoci. Při-
pravujeme kampaň, která by mohla 
oslovit veřejnost, a získat tak pro ně 
nové posily.

Pomoci útulkům vaším prostřednic-
tvím chce stále více známých osob-
ností. Které to jsou a co je láká na 
spolupráci s vámi?
Ano, velice nás těší, že se k nám stále 
přidávají známé a slavné osobnosti, 
zpěvačky a zpěváci, herci a herečky, 
umělci, missky. Jmenovitě Nela Kai-
lová - naše současná patronka Nadač-
ního fondu Slzy zvířat, Libor Schlenz, 

Slza 2019, Natálie Grossová, Josef 
Fečo, 4Tety, bílinská Melodica, Nela 
Dobiášová, herečky Terezka Taliáno-
vá a Marie Rezlerová, za umělce Kou-
zelník Hopsík, nebo tanečnice Marlen 
Duo a Marlenky, Saffro Tribe a Bolly 
Ladies. Za zmínění určitě i stojí Miss 
Czech Republic a Miss International 
2019 Andrea Prchalová, nebo model-
ka Gabriela Sieglová, ty všechny jste 
mohli vidět na naší akci Summer Šou 
v Nelahozevsi. Důvodem, proč jsou s 
námi, je, že v Slzu a její myšlenku věří, 
jsou seznámeni s tím, jak Slza funguje 
a hlavně, vidí naše úsilí, které tomu 
věnujeme, a výsledky se už dostavují.

Kam bude Slza směřovat v následují-
cích měsících a letech?
Slza má směr daný od samého za-
čátku, bude neustále dokazovat, že 
pomáhat je potřeba, bude neustále 
propagovat svoji myšlenku a získávat 
nové tváře, sponzory a nové partnery. 
Její možnosti pomoci se budou ne-
ustále zvyšovat. Nově jsme nyní na-
vázali spolupráci s organizací Konto 
našeho srdce HC Verva Litvínov, tak-
že s ní budeme připravovat společné 
projekty na pomoc zvířatům. 

Kde se s vámi mohou lidé setkat v 
nejbližší době?
Nejbližší akce je 7. září - náš narozeni-
nový ples v Teplicích. Návštěvníci se 
mohou těšit na naše slavné osobnos-
ti, velmi bohatou tombolu a poznají 
i naše partnerské útulky. Opět bude 
veškerý výtěžek věnován útulkům v 
podobě materiální pomoci.

Jak vám mohou lidé pomáhat?
Podob pomoci je hned několik. Ma-
teriální sbírky, účast na našich akcích, 
finanční dary, ale i pouhé sdílení a sle-
dování našich stránek na Facebooku, 
Instagramu či oficiálních webových 
stránek www.slzazvirat.cz je pro nás 
nesmírně důležitou pomocí. Určitě 
se nebráníme ani novým členům, no-
vým hosteskám, nebo i řemeslníkům, 
kteří by byli ochotni pomáhat s opra-
vami v útulcích.

Slza zvířat: pomáhat je potřeba, obrovské 
nasazení dobrovolníků přináší výsledky

Pavlína Nevrlá
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V rámci školních, profesně odbor-
ných exkurzí či individuální turistiky 
zavítalo v prvním pololetí letošního 
roku na prohlídku severočeských 
výrobních zdrojů energie a tepla Sku-
piny ČEZ celkem 6 710 osob. Je to o 
1 207 osob více než za stejné období 
loňského roku. Prim opět hrálo Infor-
mační centrum klasické energetiky v 
Elektrárně Ledvice se svou nejvyšší 
oficiální rozhlednou v ČR. 
Návštěvnost Informačního cent-
ra Ledvice, v němž se lze seznámit  
s historií, současností i budoucností 
klasické energetiky od vzniku uhlí až 
po rozsvícení žárovky v bytě, čítá za 

Obec Měrunice dokončila výstavbu 
víceúčelového hřiště. Je umístěno 
vedle fotbalového hřiště. Slavnostní 
otevření proběhlo před promítáním 
letního kina ve čtvrtek 4. 7. 2019.
Starostka obce Jitka Nová informova-
la občany obce o tom, jak bude hřiště 
provozováno. Hřiště nebude volně 
přístupné, bude uzamčeno a bude se 

i pražští strojvedoucí Českých drah, 
členové Klubu českých turistů v Kar-
lových Varech, Litoměřicích a Pelhři-
mově, senioři z Rychnova u Jablonce 
nad Nisou či Mimoně a další.
Zajímavé bylo i mezinárodní slože-
ní návštěvníků, celkem 118 cizinců.  
Ti pocházeli ze Slovenska, Německa, 
Estonska, Finska, Švédska, Holand-
ska, Kazachstánu, Jižní Korey, Thaj-
ska, Francie a Austrálie. „Nový zdroj  
v Ledvicích je prakticky nejmoder-
nější uhelnou elektrárnou v Evropě, 
jejíž součástí je jediné Informační 
centrum klasické energetiky v repub-
lice. Je proto pochopitelné, že je mezi 

první půlrok 3 564 návštěvníků. Je to 
více než polovina celkové návštěvnos-
ti (7 052) roku 2018. Skladba návštěv-
níků byla tradičně složená ze žáků a 
středoškoláků ze škol v okolních měs-
tech a obcích, ale i těch vzdálenějších, 
třeba v Údlicích, Děčíně, Štětí, Praze, 
Mostě, Ostrově, Bitozevsi, Malšovi-
cích, Brandýsu nad Labem, Ústí nad 
Labem, Boleticích, Povrlech a Lito-
měřicích. Nejdál to přitom měli gym-
nazisté z Ostravy a děti ze ZŠ Rájec 
– Jestřebí, tedy návštěvníci ze severní 
a jižní Moravy. Na prohlídku infocen-
tra s následným výstupem na nejvyšší 
rozhlednu v ČR zavítali například  

pronajímat po předchozím objedná-
ní.
Bližší informace jsou zveřejněny na 
webu obce www.merunice.cz.
Hřiště lze využít pro tenis, volejbal, 
malou kopanou, streetball a další jiné.
Výstavbu finančně podpořil Ústecký 
kraj.

Jitka Nová

industriálními turisty či odborníky 
přes energetiku a strojírenství ze za-
hraničí o infocentrum zájem. Se vším 
se zde mohou díky virtuální realitě 
blíže seznámit a navíc se mohou na 
elektrárnu podívat i z výšky, z nejvyšší 
rozhledny v České republice. Pokud 
se navíc jedná o návštěvu odborní-
ků, věnujeme jim i profesní pozor-
nost, neboť žádné výměně zkušeností  
a případně i zajímavým nabídkám se 
nevyhýbáme,“ uvedl Jiří Šinágl, ředitel 
Elektrárny Ledvice.  

 Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední 

Čechy

Z nejvyšší rozhledny v republice se na Bílinu 
a okolí dívá stále více lidí i ze zahraničí

Sportovci v Měrunicích mají nové hřiště
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V Bílině, v Hrobčicích a v Chouči se 
konal první ročník mezinárodního 
uměleckého festivalu Bílinále. Zámě-
rem festivalu s podtitulem Nádech 
- výdech bylo oživení třech nevyu-
žívaných kostelů ve zmiňovaných 
místech. Kostely jsou od roku 2017 
v majetku spolku Omnium, který se 
je vedle postupné obnovy pokouší 
znovu začlenit do kulturního života 
regionu. 
Umělci při festivalu instalovali svá 
díla do památek. Lidé si pak mohli 

tele si lidé mohli prohlédnout i zbytky 
reliéfů a maleb.  
V hrobčickém kostele působila umě-
lecká sklářka z Teplic Lada Semecká. 
“Prezentovala tam pět velkých nádob 
ve tvaru mís, nazývá je zvony. Nad 
nimi visí na provázku kuličky z růz-
ných materiálů, kterými mohli lidé na 
zvony hrát. Vedle zvonů byl umístěn 
i čedičový talíř opět s kuličkou, díky 
které vyluzoval nádherné zvuky,” 
popsala kurátorka výstavy Vendula 
Fremlová.
Dále v tomto kostele představil Sebas-
tian Weise své fotografie se zajíma-

přijít výstavu prohlédnout, poslech-
nout si koncert při vernisáži a zároveň 
si prohlédnout i samotné památky. 
Bílinský kostelík na Pražském Před-
městí vyzdobil německý umělec tvo-
řící pod pseudonymem Ambech. Do 
horní části kostela umístil nafukující 
se balonovou skulpturu s osvětlením, 
která se nafukovala a vyfukovala s 
jemným šustivým zvukem. U oltáře si 
lidé mohli prohlédnout instalaci strun 
Martina Janíčka, na kterou si mohli i 
zahrát. Umělec na struny z piana hrál 
při vernisáži výstavy například palič-
kami, štětci a dalšími nástroji. V kos-

vými detaily a instaloval velký kříž z 
plátů, které zbydou po výrobě hostií. 
Umělecký dotek byl patrný i na hřbi-
tově u kostela. Tam Susan Donath 
zrestaurovala medailonky na starých 
německých hrobech. Ty časem zmi-
zely a na jejich místa vlepila oválné 
zrcadlové plochy, které zajímavě od-
rážely ostatní prostor. 
Kostel v Chouči vyzdobila Karen 
Kling svými voskovými obrazy a 
předměty, dále fotografie překryté 
vrstvou vosku. Markéta Váradiová 
tam představila své malby a instalova-
la zrcadlovou květinu. 

Festival Bílinále rozdýchal nevyužívané kostely

Pavlína Nevrlá
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Na zámku Pátek u Loun si lidé mohou 
prohlédnout i kus Bíliny. Do konce 
prázdnin, vždy o víkendu, je tam totiž 
přístupná výstava s názvem Toulky 
za krásami a památkami Česka, jejíž 

Hana Benešová - rozená Anna 
Vlčková (16. července 1885 –  
2. prosince 1974) 

Manželka druhého českosloven-
ského prezidenta Edvarda Beneše. 
Této rodačce z nedalekých Doma-
slavic (část obce Háj u Duchco-
va) bylo uděleno čestné občanství 
města Bíliny v roce 1937 za zásluhy 
o zmírnění bídy v našem kraji v le-
tech krize.

autorkou je obyvatelka Bíliny Jana 
Kučerová. Ta na fotografiích zachytila 
nejen dominantu Bílinska - vrch Bo-
řeň, ale i další krásy města. 

(red)

Bílinu si prohlížejí 
návštěvníci zámku

Držitelé čestného občanství 
města Bíliny

Představujeme zajímavé osobnosti, 
které v minulosti získaly čestné ob-
čanství města Bíliny.

Návštěvníci Výstavní síně U Kostela si v červenci mohli prohlédnout obra-
zy a sochy, které vznikly při malířském plenéru. Malíři zachytili dominanty 
města, sochaři ze dřeva vyřezali nové pohádkové postavičky, které ozdobí 
Pohádkový les. Výstava obrazů z malířského plenéru pokračuje v Galerii 
Pod Věží do konce srpna.                                                                                        (pn)

Obrazy a sochy z plenéru 
zaplnily výstavku
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Kamerunským kozám 
zahrály čtyři kapely

Nejúspěšnější lovci perel přebírali ceny

Při letošním ročníku Koncertu pro 
kamerunské kozy si lidé užili vystou-
pení skupin Hlahol, Zakázaný ovoce, 
Plexis a Walda gang. V srpnu se bude 
v letním amfiteátru na Kyselce opět 
hrát a zpívat, tentokrát při Revival fes-
tu. Vystoupí Wanastovi Vjecy Revival, 
RCZ a The RockSet - World Roxette 
Tribute Band.                                     (red)

Městská knihovna v Bílině uspořáda-
la v rámci školního roku 2018/2019 
druhý ročník čtenářské soutěže s ná-
zvem Lovci perel.
Celoroční píle soutěžících vyvrcho-
lila slavnostním vyhlášením, které se 
konalo v klubovně knihovny na Mí-
rovém náměstí.
Mohlo by se zdát, že soutěž probíhá 
zcela triviálně - děti pozorně čtou 

sledkem celého množství dovedností. 
Takový lovec perel s každou jednou 
perličkou dokazuje, že si osvojil velmi 
důležitý um, a sice porozumění textu. 
To je dovednost, která odlišuje čte-
náře od nečtenáře. Um, který čtenář 
uplatní nejen v přístupu ke knihám. 
Ten, kdo čte s porozuměním obsa-
hu sdělení, ten je úspěšnější v práci 
s jakýmkoli textem a trénuje svou 
hlavičku v mnoha ohledech — čtení 
přináší rozhled, formuje představu 
o životě, světě, o sobě samém. Klade 
nové otázky. Návodně řeší osobní 
problémy. Čtení dokáže zklidnit i mo-
tivovat. O tom, že čtení dětem zcela 
zásadním způsobem rozšiřuje slovní 
zásobu nemluvě.
Je pro nás opravdu potěšením předat 
nejúspěšnějším lovcům dar a ocenit 
jejich roční píli. Uspořádání slavnost-
ního vyhlášení výsledků soutěže je 
toho důkazem. Tento rok lovci poprvé 
bojovali ve dvou věkových skupinách. 
Mladší soutěžící reprezentovali I. stu-

zvolenou knihu, aby poté zodpově-
děly na otázky prověřující jejich po-
zornost, bystrost, a leckdy i důvtip. 
Jestliže sadu otázek správně zodpoví, 
odměnou získají — slovy lovců perel 
„uloví“ — jednu perličku. 
Ono cinknutí perličky v pomyslné 
truhličce neboli úschovně pokladů, 
pošimrá ouška každého našeho sou-
těžícího. Ono cinknutí je však vý-

peň ZŠ. Starší soutěžící navštěvovali 
II. stupeň ZŠ či Gymnázium. Řada z 
nich ulovila úctyhodnou šňůru perel.
Celkově nejúspěšnější čtenářkou to-
hoto ročníku se stala Kristýna Wiple-
rová, která přečetla úctyhodných 56 
knih. Do soutěže se zapojila později a 
přece, díky svému nadšení a píli, zví-
tězila. Tato slečna reprezentovala star-
ší kategorii čtenářů. 
V mladší kategorii čtenářů vyhrála 
Eliška Hanzlíková, která ulovila 13 
knih. 
Tyto dvě mladé dámy byly odměněny 
tabletem. První tři soutěžící z obou 
kategorií si odnesli volnou vstupenku 
do ústecké zoologické zahrady. Sou-
těžící byli dále odměněni knihami a 
roční registrací do knihovny zdarma.
Až potkáte naše Lovce perel v ZOO 
Ústí nad Labem, tak je prosím neruš-
te, sbírají síly na další ročník čtenářské 
soutěže. Ten započne hned s novým 
školním rokem 2019/2020.

Alena Hubáčková, MěK Bílina

Je kniha součástí vašeho léta? Zapojte se do soutěže

Městská knihovna Bílina pořádá 
druhý ročník veřejné fotografické 
soutěže s názvem Léto s knihou. 
Chcete-li soutěžit o roční registraci 
do knihovny zdarma, zapojte se do 
soutěže
Fotograficky zaznamenejte letní 
chvilky strávené s knihou. Zkrátka 
jak vy, vaše děti či vaši nejbližší trá-
ví spokojené i nespokojené chvilky 
s knihou. 
Možná máte ve svém okolí čtená-
ře, který neváhá ponořit se do čet-
by naprosto kdekoliv: v autobuse,  
u bazénu, v lese a my tohoto čtená-
ře toužíme také poznat.
Fotografie (max. 3 kusy související 
se zadanou tématikou) a registrač-
ní údaje soutěžícího (jméno, pří-
jmení, rok narození a e-mail či te-

lefon) zašlete na e-mail: program@
knihovnabilina.cz.
Fotosoutěže se může účastnit kaž-
dá osoba starší 16 let, mladší oso-
by se mohou účastnit fotosoutěže 
a přijímat případné výhry pouze 
s písemným souhlasem svého zá-
konného zástupce Fotosoutěž pro-
bíhá od 1. července 2019 do 1. září 
2019. 
Vyhodnocení soutěže proběhne  
v druhé polovině září 2019. Porota 
pořadatele zvolí na základě nezá-
vislého a nezaujatého hodnocení 
jednotlivých fotografií vítěznou 
fotografii. 
Vítěz získá roční registraci do 
knihovny zdarma.                              

 MěK Bílina
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 PORTÁL 
PORTÁL OBČANA slouží pro občany města jako zdroj informací 

o novinkách a událostech města, ale hlavně jako  
NÁHRADA OSOBNÍ NÁVŠTĚVY ÚŘADU 

Pro registraci je nutné zadat tyto povinné údaje: 
jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo 

a souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Registraci je třeba potvrdit kliknutím na odkaz, který 
je po vytvoření účtu zaslán na zadanou e-mailovou 
adresu uživatele   

 

Pro využití všech funkcionalit portálu občana je 
nutné ověřit Váš učet podle dokladu totožnosti. 
Ověření se provádí v hlavní budově Městského 
úřadu Bílina, v prvním patře, kancelář č. 214 – 
MATRIKA  

V profilu občana se nastavují e-mailové notifikace v rámci 
systému, nebo vlastní upomínky. K profilu občana se dostanete 
po rozkliknuti šipky vedle svého přihlašovacího jména. 

Nový uživatel se registruje na internetových stránkách 
https://portal.bilina.cz/, nebo prostřednictvím rychlého 
přístupu na internetových stránkách města www.bilina.cz, 
v pravém horním rohu stránky kliknutím na tlačítko „přihlásit se“   
 

Životní situace jsou strukturované návody na 
řešení různých záležitostí ve vztahu k úřadu 
města. 

Prostřednictvím životních situací získáte přehled, na který odbor se v jednotlivých 
případech obrátit, kde a v jakých lhůtách se platí správní nebo jiné poplatky. Jsou rozdělené 
tematicky do kategorií pro jednodušší přehled a orientaci. U každé životní situace je k dispozici 
odkaz na vyplnění žádosti on-line. 
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OBČANA  
Prostřednictvím PORTÁLU OBČANA můžete hradit poplatky za odpad nebo 

za psa on-line, podávat žádosti na všechny odbory, nebo se na městský 
úřad objednat  

V kontu plátce najde přihlášený a autorizovaný občan své 
neuhrazené předpisy. Platbu lze provést on-line pomocí 
platební brány, nebo převodem na účet. Detail platby zobrazíte 
po kliknutí na symbol „i“ 
 

Pokud chcete předejít čekání ve frontě, můžete se na jednotlivé přepážky objednat na Vámi 
zvolený den a hodinu. Systém také zobrazuje stav jednotlivých přepážek. Objednávku zde 
můžete i zrušit. 

Objednat se můžete k vyřízení Vašich požadavků na těchto přepážkách: 
 
OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY 
EVIDENCE OBYVATEL 
MÍSTNÍ POPLATKY 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY 
EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 
DOVOZ VOZIDEL 

Zde naleznete všechny 
dostupné elektronické 
formuláře pro snazší 
komunikaci s úřadem. 
Stav Vaší žádosti poté 
můžete sledovat 
v „Přehledu podání“ 

Každé dítě navštěvující 
mateřskou školu ve městě 
může mít na vyžádání 
(u ředitelky školky) přiřazeno 
unikátní číslo, na základě 
kterého můžete ověřit jeho 
přítomnost ve školce 

V portálu občana je 
Vám dále 
k dispozici: 
 

 přehled čerpání 
rozpočtu města 

 aktuality 
 články 
 registr 

pohledávek 
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Žáci se seznámili s prací archeologů Na ZŠ Lidická proběhl 
jazykový kurz angličtiny

Herci ukázali dětem vykutálené štěstí Družiny soutěžily při Svojsíkově závodu
 

Školka se loučila s předškoláky
 Předškoláci vyrazili na Větruši

 

Zajímavou akci připravilo pro žáky 
svých základních škol město Bíli-
na ve spolupráci se Severočeský-
mi doly. Za krásného slunečného 
dne se žáci 7. a 8. ročníku vydali 
na exkurzi do History parku v Led-
čicích. V tomto přírodním areá-
lupod širým nebem se seznámili  
s prací archeologů. Během manu-
álních činností ze života pravěké-
ho člověka si žáci uvědomili smy-
sl vědeckého experimentu, účel  
a funkci pravěkých nástrojů a v ne-
poslední řadě si otestovali vlastní 
schopnosti. Na posledním stano-
višti si vyzkoušeli práci terénního 
archeologa, v simulovaném te-
rénním výzkumu řešili autentické 

nálezové situace i její následnou interpretaci. Se štětečky, lžícemi 
a kyblíky postupně odkrývali kosterní ostatky a uložené artefakty,  
a to vše za doprovodu zkušené lektorky. Svým badatelsko-výzkum-
ným charakterem se během této aktivity žáci učili poznávat, pracovat  
v týmu a především spojili nenásilnou formou učení se a zábavu.
Akce byla pro všechny zúčastněné žáky jednoznačně přínosná a rádi 
bychom v ní i v budoucnu pokračovali.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Bílina a Severočeským 
dolům za realizaci této vzdělávací akce pro naše žáky.

Mgr. Veronika Köhler, ZŠ Bílina, Lidická

Základní škola Lidická uspořádala pro své žáky týdenní intenziv-
ní jazykový kurz ve spolupráci s agenturou English Focus, která se 
specializuje na konverzační kurzy s rodilými mluvčími na základních  
a středních školách.
Celkem jím prošlo 50 žáků, z nichž žáci prvního stupně absolvovali 
kurzy v rozsahu 15 hodin a žáci druhého stupně pak v rozsahu 30 
hodin. Kurzy vedly sympatické lektorky Julia a Emily z USA a Velké Bri-
tánie, které se ve skupinách střídaly, takže žáci měli možnost konver-
zovat s oběma a seznámit se s kulturou jejich země. Již od počátku byli 
všichni nadšení z neustálých konverzačních aktivit a her, které žáky 
výrazně posunuly v jejich schopnostech domluvit se a toto nadšení 
jim vydrželo až do konce. V závěru kurzu všichni obdrželi certifikáty 
o absolvování.
Komunikační dovednosti budou moci žáci využít nejen v hodinách 
angličtiny, ale také na zahraničních výjezdech, které škola pro žáky 
pořádá.
Jsem velmi ráda, že se jazykový týden povedl a všichni účastníci z řad 
žáků, ale i lektorky jej hodnotili velmi pozitivně. Těšíme se na další 
konverzační kurzy v příštím roce.       Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

Děti z Mateřské školy Síbova navštívily zámek Nový Hrad v Jimlíně, 
kde si prohlédly zámek  a Divadýlko Matýsek jim zahrálo pohádku  
O vykutáleném štěstí. Dětem se výlet líbil a těší se na další výlet na 
podzim.                                                                                      Učitelky MŠ

V Bílině a jejím okolí se na výsypkách uskutečnilo krajské kolo Svojsí-
kova závodu, skautské soutěže, kde si nejlepší družiny z celého kraje 
mohly poměřit síly ve spoustě disciplín. Celý závod je doprovázelo 
téma jaderné katastrofy, po které se snaží vše napravit a urovnat. Na 
stanovištích si tak jednotlivé týmy poměřily své schopnosti například v 
navigaci, přežití v přírodě, krizových situacích, zdravovědě nebo týmo-
vé spolupráci. A ačkoliv jim to sobotní horko nebo nedělní déšť moc 
neusnadnily, všechny družiny dorazily úspěšně do cíle.
Výherním družinám z Děčína a Litoměřic gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí do celostátního kola, kde budou reprezentovat celý Ústecký kraj. 
Za podporu děkujeme ZŠ Za Chlumem za poskytnutí zázemí pro daný 
závod a Severočeským dolům za poskytnutí krásných prostor Radove-
sické výsypky.                                                                         Jiří Urban

V červnu proběhlo na Městském úřadě v Bílině slavnostní šerpování 
předškoláků z MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem. Děti i rodiče si tento 
okamžik náležitě užili. Po samotném šerpování následovalo předání 
knih a pamětních listů dětem. Na závěr si zazpívali písničku.

 Kolektiv MŠ ČapkovaZávěr školního roku si děti 
z mateřinky v Žižkově údo-
lí užily na Větruši. Byl to 
bezva výlet plný poznání, 
legrace a dovádění.

Učitelky MŠ
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Králíčci ve školce předvedli 
umělecké skoky

Žáci ZŠ Lidická uspěli v soutěži 
Rozpočti si to!

Děti si užily zábavný den

U Srdíček se konal pirátský den

Rozloučení se školkou bylo sladké
 

Dva kamarádi 
králíci Colombo a 
Eiwik, které vlast-
ní slečna Kamila 
Tučková, ukázali 
dětem z MŠ Sí-
bova své umění. 
Skákali přes pře-
kážkovou dráhu, 
děti si je mohly 
pohladit. Za je-
jich předvedené umění přinesly králíčkům mrkvičku, jablíčka a seno.  
Děkujeme za pěknou ukázku.

Učitelky MŠ

V Praze se v prostorách Náprstkova muzea konala finálová kola všech 
kategorií soutěže Rozpočti si to! Smyslem této interaktivní soutěže, 
která je realizována Yourchance o.p.s., je rozvinout finanční gramot-
nost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a uči-
telů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Naše škola se do 
soutěže zapojuje pravidelně od jejího počátku v roce 2013.
V letošním roce se v kategorii 1. stupně mezi pět nejlepších týmů z ČR 
probojovaly hned tři týmy z naší školy. V konečném pořadí obsadil tým 
Youtuberky 2. místo, Super hero cookies 4. místo a Unicorn dreams 
5. místo. V kategorii 2. stupně se náš tým Bébéčka umístil na 10. až 
15. místě.
Všem žákům, kteří se do této soutěže zapojili, moc děkuji za úspěšné 
plnění úkolů. Všem finalistům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezen-
taci školy.

Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Na dětském hřišti na Teplickém Předměstí v Bílině se konal dětský 
den k ukončení školního roku. Akci organizoval Dušan Karchňák ve 
spolupráci se Slavomírem Grundzou a Emilem Karičkou. Dětský den 
provázel kouzelník David Kozlok a další. Moc děkujeme sponzorům 
MTS Bílina, městské policii a dalším.                            Dušan Karchňák

Hned za branami MŠ Za Chlumem nás unesl krvežíznivý kapitán pirátů 
spolu se svou tlupou mordýřů. Na korábu jsme se plavili po mořích 
vstříc nebezpečným dobrodružstvím. Hledali jsme poklady ukryté  
v hlubinách moře, krásné diamanty a zlato. Podle pirátské mapy jsme 
našli i truhlu, která ukrývala spoustu vybraných lahůdek pro mlsné 
jazýčky malých pirátů.                                       Kolektiv MŠ Za Chlumem

Děti z MŠ Síbova se loučily se svou školkou studenými sladkostmi. 
Moc se těšily na nastávající prázdniny.

Učitelky MŠ
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Kachny v Bílině oslavily stoleté výročí značky Citroën
Přes sedm desítek vozů značky Ci-
troën se letos sešlo v Bílině při tra-
dičním srazu. Lidé je mohli potkat 
při spanilé jízdě městem nebo při 
přehlídce aut na náměstí. Tam orga-
nizátoři z takzvaných kachen vytvořili 
symbolický šíp, který mají citroëny ve 
znaku. Návštěvníci se mohli kochat 
nablýskanými kapotami i originální-
mi prvky, které leckteré vozy zdobily. 
“Přijeli k nám účastníci z celé repub-
liky i zahraničí. Mezi největší zajíma-
vosti jistě patřil Citroën 7 přestavěný 
na Citroën 11 nebo několik typů sa-
nitek. Děti se mohly svézt takzvanou 
ještěrkou, to je malý armádní nákla-
ďák. Přehlídku citroënů doplnila také 
výstava ke stoletému výročí značky, 
na panelech si lidé mohli prohléd-
nout nejrůznější typy vozů a dozvědět 
se různé zajímavosti,” popsal organi-
zátor Marek Němeček. 
K vidění byly především v různých 
úpravách legendární kachny, tedy 
Citroën 2CV, nejstarší byla bugatka 
této tovární značky z roku 1940 a nej-
mladší vůz s letošním rokem výroby. 
Spanilou jízdu městem její účastníci 
zakončili na parkovišti před Elektrár-
nou Ledvice a poté zamířili do tam-
ního Informačního centra klasické 
energetiky. Kromě jeho prohlídky ab-

solvovali i výstup na nejvyšší oficiální 
rozhlednu v České republice, která je 
umístěna na severní podpůrné věži 
kotelny výrobního bloku 6, takzva-
ného Nového zdroje. „Spanilou jízdu 
jsme věnovali našemu dlouholetému 
kamarádovi a bardovi většiny srazů 
Miroslavu Dubskému ze Soběslavi, 
který nás náhle ve svých vitálních se-
dmdesáti letech před měsícem opustil 
a nyní někde nahoře řídí svou ne-
beskou kachnu. Tu jeho pozemskou 
jsme na bílinském náměstí postavili 
do čela přehlídky vozů uspořáda-
ných do tvaru dvou šípovitých ozubů, 
tedy emblému Citroënu,“ pozname-
nal Zdeněk Butala. Po spanilé jízdě 
a přehlídce na náměstí se účastníci 
7. ročníku srazu Citroënů vydali 
do autokempu Kyselka. Zde během 
odpolední zábavy a společenského 
večera mysleli i na charitu, svým dob-
rovolným příspěvkem do připravené 
kasičky totiž mohli přispět na provoz 
teplického Klokánku, případně mu 
věnovat hodnotnou cenu vyhranou 
v tombole. Tímto způsobem fandové 
citroënů z celé republiky, ale i ze za-
hraničí v minulosti například pomá-
hali i Dětskému domovu v Tuchlově.
Sraz uspořádal Spolek přátel historic-
kých vozidel Citroën.                       (red)

Foto: Skupina ČEZ a Pavlína Nevrlá
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Vyhlášení Kotlíkové dotace je v kraji poslední

Bílinu navštívil úspěšný makléř z Havaje

Věnujte hrníček s motivem města Prohlídka střelnice

Ústecký kraj vyhlašuje 4. výzvu Kot-
líkové dotace. Příjem elektronických 
žádostí bude zahájen 16. září od 10 
hodin.
Žádat o dotaci může fyzická osoba 
vlastnící rodinný dům maximálně o 3 
bytových jednotkách určený k bydle-
ní v Ústeckém kraji,, který je vytápěn 
převážně kotlem
na tuhá paliva s ručním přikládáním 
1. nebo 2. emisní třídy. Dotaci je mož-

Bílinu navštívil realitní makléř Ray 
Radim Prosek, který se věnuje reali-
tám na havajském ostrově Oahu a zís-
kal za svou práci několik prestižních 
ocenění. Přijal totiž pozvání majitele 
bílinské pobočky RE/MAX Synergy 

 Město Bílina rozšířilo sérii hrnků s novým motivem - tentokrát s hlavní bu-
dovou lázní. K zakoupení je pouze v Informačním centru Bílina za 139 korun.

Sportovní střelecký klub Bílina č. 0715
zve všechny zájemce dne 14. září 2019 od 9 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na střelnici v Nemocniční ulici

Pro všechny bude připraveno: povídání o zbraních, prohlídka zbraní 
a střelnice možnost zastřílet si.

uvedl Milan Vršecký. Prosek pochází 
z Ostravy, kde vystudoval analytickou 
chemii. Před 16 lety odletěl na Havaj  
s manželkou Lenkou na svatební ces-
tu. Rozhodli se tam zůstat a podnikat 
v realitách pod mezinárodní značkou 

né poskytnout na nové tepelné zdro-
je splňující Směrnici o Ekodesignu, 
které jsou uvedeny v seznamu pod-
porovaných výrobků a technologií 
pro Kotlíkové dotace uvedeném na 
webových stránkách SFŽP - www.svt.
sfzp.cz
Výše dotace je vázána na zvolený 
druh nového zdroje. Na pořízení ply-
nového kondenzačního kotle mohou 
lidé dostat maximálně 95 tisíc korun, 

na kotel pouze na biomasu s ručním 
přikládáním 100 tisíc korun, na au-
tomatický kotel pouze na biomasu a 
tepelná čerpadla 120 tisíc korun. 
Výdaje na realizaci výměny jsou způ-
sobilé od 15. července 2015. Před po-
dáním žádosti musí lidé vybrat nový 
tepelný zdroj ze seznamu podporo-
vaných výrobků, připravit fotodoku-
mentaci stávajícího kotle napojeného 
na otopnou soustavu a komínové 

těleso, zajistit doklad o kontrole tech-
nického stavu původního kotle, zajis-
tit doklad o vlastnictví bankovního 
účtu. 
Předkládání žádosti bude možné vý-
hradně elektronickou formou s ná-
sledným doručením písemností. Více 
informací je k dispozici na www.kr-
-ustecky.cz/kotlikovedotace. 

(red)

Milana Vršeckého a v Teplicích uspo-
řádal přednášku pro realitní makléře, 
kterým předal své zkušenosti. “Při této 
příležitost si prohlédl Bílinu, moc se 
mu líbil areál Kyselky i centrum měs-
ta. Dokonce vystoupal i na Bořeň,” 

Remax, která působí i v Česku. „Pro-
dává nemovitosti za miliony dolarů 
a stále je to velmi skromný chlapík,“ 
dodal Vršecký. 

(red)
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Bílina včera a dnes

Chodíte kolem nich...

Mírové náměstí

Mírové náměstí, kdysi také Tržní 
náměstí, představovalo vždy sa-
motné centrum města. Na přelomu 
19. a 20. století se na Štědrý večer 
odtud ozývaly vánoční sbory, kte-
ré návštěvníkům vánočních trhů 
ohlašovaly svatou noc. 
Pravoúhlé náměstí bylo za staros-
ty Dobrowolského, tedy v letech 
1888 – 1895, vydlážděno znělcem  
z Želenického kopce, čtyřúhelní-
kový vzor náměstí tvoří křemen-
cové kostky. Následně byla dokon-
čena kanalizace a zavedeno bylo 
elektrické osvětlení. Náměstí bylo 
místem trhů. První tržní privile-
gium pro město vydali roku 1440 
páni z Koldic. 
Konaly se zde týdenní a roční trhy. 
Každou středu a sobotu dopoledne 
se zde nabízely produkty sedláků. 
Dominantou místa je secesní rad-
nice z roku 1910. 
V opačném rohu náměstí stojí kos-
tel sv. Petra a Pavla, uváděný už  
v Kosmově kronice v roce 1125.  
Na náměstí stojí také barokní kaš-
na se sochou sv. Floriana, patrona 
hasičů, z roku 1682 a Mariánský 
sloup z roku 1660. Obojí je dílem 
italského architekta G. P. Toscany. 
Na náměstí je hotel U Lva, dříve 
U Bílého lva. První zmínka o něm 
pochází z roku 1572. Mezi jeho 
hosty patřili například básník Goe-
the, skladatel Beethoven nebo ra-
kouský císař Karel I. 

kus, bylo tu rovněž autobusové 
nádraží. 
Historické jádro města je od roku 
1992 městskou památkovou zó-
nou. Průhledem z náměstí Seifer-
tovou ulicí se můžeme pokochat 
pohledem na jedinečný bílinský 
znělcový masiv Bořeň, průhledem 
ulicí Wolkerovou je vidět návrší 
Chlum. 

Dům na Žižkově náměstí

Výstavní dům většího rozsahu na 
Žižkově náměstí byl zkolaudován 27. 
srpna 1902 a uveden do užívání jako 
pokračovací živnostenská škola od 
září téhož roku.

Později se zde vzdělávání ukončilo 
- některé typy škol zanikly, pro další 
vzdělávání se postavily nové školní 
budovy v jiných částech rozvíjejícího 
se města.
Budova sloužila nadále jako dům slu-
žeb. Stylově jde o empírovou stavbu 

Postupem doby se v něm vystřídaly 
různé typy škol, i klasická základní, 
ale ať už to byla kterákoli škola, bu-
dova posloužila vzdělávacímu účelu 
dobře - byla prostorná a na klidném 
místě, v centru města dobře přístupná 
ze všech stran.

s jemným náznakem klasicistních 
prvků.
Dnes v ní sídlí odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřadu, ze 
strany od silnice pak nalezneme ka-
deřnictví.  

Mgr. Pavel Pátek

Naproti kostelu sv. Petra a Pavla vy-
rostla v roce 1882 ve stylu němec-
ké renesance novostavba radnice. 
Později tam sídlil okresní úřad. 
Domy jsou převážně renesanční  
a raně barokní z doby po požáru  
v roce 1568, dnes z větší části pře-
stavěné. V první polovině dvacá-
tého století se na náměstí konaly 
poutě a pravidelně tu stavěl i cir-

V polovině devadesátých let dvacá-
tého století byly domy na náměstí 
opraveny a obnoveno bylo i histo-
rické podloubí. V Seifertově ulici 
se nachází výstavní síň U Kostela, 
na náměstí pak galerie Pod Věží  
s turistickým infocentrem. V sou-
časné době náměstí prošlo velkou 
rekonstrukcí.

Mgr. Zdena Jílková
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Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející
HOLUB HŘIVNÁČ 
(Columba palumbus)

Pojďme objevovat, co nám nabíd-
ne příroda dnes. Nemusíme dlouho 
hledat, stačí jít kolem řeky a naši po-
zornost upoutá velký krásný holub  
s bílou skvrnou na zadní straně krč-
ku. K tomu si vesele zahouká a hlasitě 
plácá křídly.
To se nám představuje největší ho-
lub - holub hřivnáč z čeledi měkko-
zobých. Ještě v nedávné historii to byl 
lesní pták, až v posledních letech se 
objevuje v blízkosti lidských obydlí. 
Na podzim odlétá do teplých krajů  
a vrací se k nám poměrně brzy, již za-
čátkem února.

ly a předvádí se svojí vyvolené tak, že 
vyletí do výšky, aby potom pozvolna 
splachtil k samičce.

Na jaře probíhají hlasité námluvy 
holubů, kdy samec honí samičku  
v korunách stromů, hlasitě třepe kříd-

Hnízdo si staví z větviček vysoko  
v korunách stromů a samice klade 
dvě bílá vajíčka, na kterých sedí asi 
šestnáct dní, mláďata opouštějí hníz-
do ve stáří čtyř týdnů.
Holub se živí hlavně lístky jetele, 
různými semeny trav a obilí, občas 
sezobne i nějaký drobný hmyz nebo 
šnečka. Když objeví, že lidé jsou štěd-
ří a ptáčky nakrmí, nepohrdne ani 
kouskem pečiva či zrní.
A že jsou to i tak trošku komedianti, 
to mi předvedli před objektivem foťá-
ku, kdy páreček holoubků nejspíš řešil 
nějaké svoje rodinné problémy. O pár 
fotek se s vámi podělím, snad přine-
sou trochu dobré nálady.

Jitka Brejníková

Město přivítalo nové občánky

Devadesáti rodinám pomáhají Dobří andělé

Město Bílina opět v hojném počtu 
přivítalo naše nejmenší. Miminka i 
přes velké teplo byla moc hodná a ani 
nám nepředvedla, jak úžasně zvučný 
mají hlásek. 
Naše nejmenší občánky přivítala sta-
rostka Zuzana Schwarz Bařtipánová a 

Když rodinu zasáhne vážné onemoc-
nění – ať už rodiče nebo dítěte – do-
padne tato tíha na každého z jejích 
členů. Dobří andělé dlouhodobě pod-
porují rodiny s dětmi, ve kterých se 
objevila rakovina nebo jiné vážné one-
mocnění. Pravidelnými finančními 
příspěvky jim pomáhají překlenout 
těžké životní období. „Kromě výda-
jů spojených s léčbou či rehabilitací 
pacienta se rodiny snaží z příspěvků 
zmírnit dopad vážného onemocnění 
také na sourozence,“ vysvětluje Šárka 

jak pevně doufám, bude pokračovat i 
nadále. Na závěr našeho setkání nám 
děti zarecitovaly básničku pro ma-
minky.
Další vítání občánků v roce 2019 se 
koná v úterý 24. září a 17. prosince od 
14.30 a 15.30 hodin.

v nichž se rodič nebo dítě potýká s 
onkologickým onemocněním, pod-
porujeme každý měsíc také rodiny s 
dětmi s nejrůznějšími vážnými one-
mocněními či kombinovanými posti-
ženími. Pomoc je v těchto případech 
dlouhodobá, často v řádu let,“ dopl-
ňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny 
podpořit, si může zvolit výši částky i 
frekvenci zasílání pomoci. Navíc má 
možnost si přečíst příběh konkrét-
ní rodiny, které pomohl. „Stačí si na 

do života jim popřála štěstí a zdraví. 
Vítání občánků proběhlo za hudební-
ho doprovodu učitele Základní umě-
lecké školy Gustava Waltera a dětí  
z Mateřské školky v Síbově ulici. Do-
volte, abych jim touto cestou podě-
kovala za úžasnou spolupráci, která 

Procházková, ředitelka nadace Dobrý 
anděl, jejímž prostřednictvím dár-
ci – Dobří andělé – podporují tisíce 
rodin po celé České republice. „I když 
peníze nikdy nevynahradí čas rodiče 
věnovaný dítěti, nemusí se například 
vzdát oblíbeného kroužku nebo mo-
hou vyrazit s kamarády v létě na tábor 
či školní výlet,“ dodává.
Za necelých osm let fungování nada-
ce podpořili Dobří andělé na Teplicku 
desítky dětí. Počet nových žádostí o 
pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, 

Přihlásit k vítání se můžete nejpozději 
týden před konáním akce na matrice 
při MěÚ Bílina, č. dveří 214, I. po-
schodí u Martiny Tučkové.

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika 

stránkách nadace Dobrý anděl vytvo-
řit registraci a zaslat první příspěvek. 
Ve svém Andělském účtu pak každý 
dárce vidí informace o rodině,“ vy-
světluje ředitelka a dodává: „Pro ro-
diče v takto těžké situaci představuje 
podpora Dobrých andělů pomoc 
nejen finanční, ale také psychickou – 
mají pocit, že na to nejsou sami, jsou 
klidnější, a mohou se tak více věnovat 
tomu, co je důležité.“

Markéta Křížová
Dobrý anděl

V zaplněné obřadní síni jsme do života přivítali tyto děti:
Tadeáše Kretschmana, Samuela Tirpáka, Gabrielu Hauschkeovou, Natálii Nekardovou, Tomáše Svobodu, Josefa Kopeckého, Maxe Alfréda Nováčka, 
Amelii Bánomovou, Anetu Pavlíčkovou, Damiána Buršu, Tomáše Pechu, Nathalii Matouškovou, Tomáše Nováka, Emmu Hirschkornovou.

Foto: Václav Weber
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Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 16. července 2019

Z dopisů čtenářů Poděkování 

jsou ve výši přes 4 miliony na každý 
dům. Celková dotace činí zhruba 
3,4 milionu, z vlastních zdrojů měs-
to zaplatí necelých 5 milionů.

  Rada města schválila podmín-
ky spolupráce k přípravě vyhlášení 
veřejné zakázky Obnova silnice 
Bílina – Kostomlaty II. etapa. Re-
konstrukce komunikace v ulici Ra-
dovesická, od křižovatky „U vraha“, 
kolem sběrného dvora až ke gará-
žím u pasovky, bude financována 
prostřednictvím Ministerstva fi-
nancí z tzv. 15 ekomiliard. Akce by 
měla být realizována v příštím roce.

  Na základě výstupů z prová-
děných depistáží ve vytipovaných 
lokalitách města, v rámci projek-
tu „Bílina – bezpečné město“, jsou 
oslovovány další instituce, napří-
klad krajská hygienická stanice, re-
alitní kanceláře, stavební úřad nebo 
hasičský záchranný sbor, s žádost-
mi o pomoc při řešení konkrétních 
problémů. Rada města nyní schvá-
lila postup pro případy, kdy dotče-
né orgány nespolupracují. V těchto 
situacích bude vyžádanou spolu-
práci urgovat přímo vedení města.

  V rámci nově navázané spolu-

práce s městskou architektkou Ing. 
arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D, 
byly radě města předloženy návrhy 
na označování provozoven na Mí-
rovém náměstí, na oživení náměstí 
a k oplocování bytových domů v 
Bílině.
Rada města rozhodla o změně pů-
vodních termínů konání farmář-
ských trhů. Na podzim se budou 
trhy na Mírovém náměstí konat v 
pátek 13. září, kdy současně bude 
probíhat i Freestyle show BMX. 
Dále se trhy uskuteční na žádost 
občanů města v sobotu 19. října.

  Rada města schválila uzavření 
rámcové smlouvy o spolupráci se 
společností Palmknihy – eReading, 
s. r. o. Po podpisu smlouvy bude 
tato společnost zajišťovat půjčování 
e-knih veřejnosti v městské knihov-
ně.

  Rada města schválila poskyt-
nutí dotace ve výši necelých 30 tisíc 
korun spolku Veselý venkov, který 
v sobotu 5. října uspořádá v Bílině 
na Mírovém náměstí ukázky maso-
pustní veselice. Lidé se budou moci 
seznámit s dávnými zvyky, tradice-
mi a obyčeji.

  Rada města schválila uzavření 
smlouvy o poskytování služeb ap-
likace Mobilní rozhlas. Ta umož-
ní veřejnosti dostávat informace 
z města a jeho organizací formou 
SMS zpráv. Lidé si budou moci pře-
dem určit, jaké druhy zpráv jim bu-
dou přes Mobilní rozhlas zasílány.

  V rámci podzimních Bílinských 
slavností – Dne horníků bude při-
zvána k návštěvě Bíliny delegace z 
chorvatského městečka Mošćenič-
ka Draga. Cílem návštěvy je mož-
nost navázání nové partnerské spo-
lupráce mezi oběma městy.

  Rada města schválila pravidla 
pro udělování záštity města Bíliny a 
jeho představitelů. Pravidla, včetně 
vzorové žádosti, budou žadatelům 
k dispozici na internetových strán-
kách města.

  Rada města rozhodla o vybudo-
vání parkourového hřiště v lokalitě 
Za Chlumem, na antukovém hřišti 
nad garážemi, kde je již umístěno 
workoutové hřiště. Práce na vy-
budování parkourového hřiště by 
měly skončit 31. října, prostor tedy 
bude veřejnosti k dispozici už bě-
hem letošního podzimu.

Více na www.bilina.cz

  Na základě zhruba tříměsíčního 
monitoringu prováděného měst-
skou policií rozhodla rada města 
o zrušení dětského hřiště v ulici A. 
Sovy. Herní prvky z hřiště budou 
prozatím uloženy do depozitáře 
Městských technických služeb Bíli-
na, než se rozhodne o jejich dalším 
využití.

  Rada města vzala na vědomí 
rozhodnutí o poskytnutí dotace z 
IROP na snížení energetické nároč-
nosti (zejména pak zateplení) by-
tových domů v ulici 5. května číslo 
268 až 269 a číslo 270 až 271. Před-
pokládané náklady na zateplení 

Dne 28. července 2019 oslavila 93. narozeniny paní 
Olga Svobodová
Vše nejlepší, hodně zdravíčka a pohody ti ze srdce přeje Eva, Ivka, Lenka a děti. 

Vážená redakce, už se skoro považuji 
za pamětníka. Pamatuji chodníky na 
náměstí z malých dlažebních kostek 
(stejné jako jsou nyní), které klou-
zaly a nedalo se po nich chodit na 
podpatkách. Byly proto vyměněné 
za velké betonové dlaždice. Potom 
přišla výměna za zámkovou dlažbu a 
nyní opět návrat k malým dlažebním 
kostkám. Pamatuji již třetí povrch na 
dlouhatánském chodníku v Jenišov-
ské ulici, tak oblíbený venčiteli psů. 
A mnoho dalších chodníků se už do-
čkalo několikáté změny. To náš chod-
ník v Síbově ulici na sídlišti Pražské 

Druháci a třeťáci Střední průmyslové 
školy (obor: strojírenství, dopravní 
prostředky, IT) a Obchodní akade-
mie Teplice absolvují každým rokem 
dvoutýdenní praxi. Tímto děkujeme 
bílinským společnostem, které tyto 
praxe dlouhodobě umožňují jako 
např.
Severočeské doly, Prodeco, Autodíly, 
rychloservis p. Kozlera. Novou spo-
lupráci jsme zahájili s firmou HASU, 
SOMET CZ, Dolce Bohemia p. Rebe-předměstí II, to je šampión! Drží (ale 

už spíš nedrží) celých 4O let bez jedi-
né opravy. Denně tudy chodí stovky 
lidí cestou do obchodu, do restaurace 
Bowling, spěchající na vlak na Kyselku 
a na zastávku MHD, vodí tudy děti do 
školky. Zub času na něm řádně zahlo-
dal, ještě se tu však doopravdy vůbec 
nikdo nezabil. Jen vyvrknuté kotníky, 
rozbitá kolena a nadávající lidé.
Tak vám posílám snímky tohoto na-
šeho šampióna, ať se také ostatní mají 
možnost touto naší raritou pokochat.

Vladimíra Benáková

la. Z logiky věci do bílinských firem 
chodí žáci z Bíliny a okolí.
Hlavním smyslem těchto praxí je 
rozšíření teoretických znalostí žáků, 
ale také možnost získat letní brigádu.  
A firmy si tímto mohou vytipovat 
své budoucí zaměstnance. Děkujeme 
za spolupráci!

Mgr. Jana Vachoušková
Zástupkyně ředitele

HŠ, OA a SPŠ Teplice

Blahopřání
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Dne 8. srpna uplynul rok od úmrtí paní 
Marie Jakabové
S láskou vzpomíná manžel Gabriel, dcera Žaneta s rodinou, dcera Gabriela s rodinou a syn 
Tomáš s rodinou.

Dne 15. srpna 2019 uplynul rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný otec, syn, bratr a 
dědeček
Petr Elischer
S láskou vzpomínají dcery Veronika a Petra, vnučka Viktorka, matka Věra, sestry Věra a 
Šárka s příteli. Nikdy nezapomeneme.

Dne 18. srpna 2019 to bude 5 let, co nás navždy opustila milovaná maminka, babička, 
prababička
Eliška Kalíková
Stále vzpomínají syn Pavel s rodinou.

Dne 13. srpna by se dožila 
Irena Kučerová
73 let, ale již to bude 10 let, co není s námi. S láskou a úctou vzpomíná syn Miloslav s 
manželkou.

Dne 20. srpna 2019 vzpomeneme 10. výročí tragické smrti, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný syn, bratr
Paul Mittok
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 27. srpna to budou 4 roky, co nás navždy opustila naše maminka
Helena Solarová
S láskou vzpomíná rodina. 

Dne 28. srpna 2019 tomu bude již 10 let, kdy nás opustila naše maminka
Helga Stillerová
Moc nám scházíš a nikdy na tebe nezapomeneme. 
Vzpomíná celá rodina a kamarádky z klubu důchodců.

Dne 25. září oslaví 80. narozeniny
František Edelmann
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenosti. Rodina, přátelé a známí. 

První část sezóny atletů byla úspěšná
První část sezóny, která je spíše indivi-
duální, přinesla atletům několik cen-
ných kovů a umístění na špici v rámci 
České republiky. 
Nejdůležitějšími závody jsou jed-
noznačně Mistrovství ČR. Atletický 
klub Bílina je považován za jedno  
z vícebojařských ohnisek. Důkazem 
jsou jednak Bílinské víceboje, kam  
v květnu tradičně zavítají nejlepší ví-
cebojaři a vícebojařky z Čech a jednak 
to to jsou pravidelné účasti bílinských 
atletů na MČR. Ne jinak tomu bylo  
i letos ve Zlíně, kde dokonce kov nej-
cennější získal junior Honza Lepeška. 
Svěřenec Jaromíra Říhy předvedl vy-
rovnané výkony ve všech deseti disci-
plínách a zlepšení osobního rekordu 
znamenalo zisk titulu Mistra ČR! Vel-
mi dobře si také vedla žákyně Terka 
Lacinová, která do Bíliny přestoupila 
minulý podzim. Také ona předved-
la zlepšení osobního rekordu, který 
v nabité konkurenci reprezentantek 
znamenal jedenácté místo.
V červnu se konalo také MČR doros-
tu a juniorů, tzv. Gigant. I zde měla 
Bílina své zastoupení. Nejlepšího vý-

800m na 12. místě. I tak je její čas 
2:19,45 obdivuhodný.
Krajských medailí získali bílinští atle-
ti a atletky v jednotlivých kategoriích 
desítky a s jejím výčtem bychom tu 
byli dlouho. Právem se jedná stabilně 
o jeden z nejlepších klubů v kraji, co 
se týče individuálních soutěží. Velmi 
příjemným překvapením jsou ovšem 
soutěže družstev. Mladší žáci pod ve-
dením Zdeňka Bažanta válcují soupe-
ře ve své západní skupině a netrpělivě 
vyhlíží zářijové finále. Mladší žákyně 
jsou zatím na třetím místě, a mají tak 
finále krajského přeboru také jisté.  
Po hodně dlouhé době se daří bíllin-
ským starším žákyním, které jsou 
těsně druhé a po dvou dekádách si 
pověsí na krk krajské medaile. Vy-
ústěním všeho snažení a návaznost 
je především v soutěži dospělých.  
AK Bílina soutěží ve druhé lize. Mi-
nulý rok válcovala děvčata soupeřky 
neskutečným způsobem. Letos se jim 
především díky zranění opor neda-
ří navázat na úspěch a jsou zatím na 
místě čtvrtém. O to víc nás těší, že je 
zastoupili muži, kteří jsou suverénně 

sledku dosáhla pátým místem Káťa 
Šilerová v běhu na 300 m překážek. 
Trať je pro ni příliš krátká, a s chu-
tí tak vyhlíží juniorskou kategorii, 
kde poběží přes překážky klasických 
400m. Na tyči se představila Klárka 
Francouzová (11. místo), na 100 me-
trech Kamča Frontzová (14. místo)  
a na 300 m překážek zažil republiko-
vou premiéru Fanda Lácha (18. místo 
v osobním rekordu).
Velkou událostí byla bezesporu 
Olympiáda dětí a mládeže, kam se 
jednou za dva roky sjíždí všichni 
sportovci ČR, kteří reprezentují svůj 
kraj. ODM má tak podobu klasické 
Olympiády. Zde měli bílinští atleti tři 
zástupce. 
Nejlépe si vedla Terka Lacinová, kte-
rá skončila v běhu na 100m překážek 
na 4. místě a ve skoku dalekém na 
místě šestém. Mladší žák David Bár-
doš skončil ve skoku dalekém sedmý. 
Oblíbená sportovkyně a žákyně ZŠ 
Za Chlumem Linda Dang předvedla 
zlepšení o 3,5 vteřiny. Bohužel, těžký 
los znamenal, že do finále nepostou-
pila, celkově však skončila v běhu na 

první. V srpnu a v září vyvrcholí dru-
há liga, soutěže mládeže a vše uzavře 
zářijové MČR žactva, kde bude mít 
AK Bílina své kvalitní zastoupení. 
Všichni věříme, že druhá část sezo-
ny bude stejně úspěšná, jako ta prv-
ní. Úspěchy ovšem nepřichází samy.  
Je třeba jít jim naproti. Velmi děkuje-
me městu Bílina za velkou podporu, 
které se atletům dostává a která nám 
dovoluje se neustále rozvíjet. Modro-
bílé dresy jsou v rámci ČR vidět často 
hodně vysoko, ne-li nejvýš, a jedná 
se tak podle našeho názoru o dobrou 
reprezentaci města. Základem úspě-
chu je také velmi dobrá parta napříč 
jednotlivými kategoriemi. Důkazem 
jsou starší žákyně, z nichž některé 
chodí na atletiku od přípravky a je-
jichž výsledky se nyní dostavují, nebo 
nejstarší dorostenci a junioři, kteří se 
navštěvují i mimo stadion a tráví spo-
lu volný čas. Je třeba také pochválit ro-
diče, kteří se aktivně zapojují do cho-
du klubu, zejména kolem tréninkové 
skupiny manželů Bažantových.

Jiří Nechvátal
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V areálu FK Bílina se konala akce, 
která byla připomínkou 100 let fot-
balu v Bílině. Akce samotná byla 
zorganizována jako setkání fotba-
listů z Bíliny a partnerského klu-
bu z Dippoldiswalde. Sérii utkání 
zahájili fotbalisté starší přípravky, 
následovali je starší žáci. Vrcholem 
sobotního programu bylo utkání 
“starých gard” obou celků. V do-
mácí týmu nastoupil nejslavnější 
hráč, který v Bílině kdy působil 
- Štěpán Vachoušek. Utkání skon-
čilo nerozhodným výsledkem 7:7. 
Diváci si utkání užili a potleskem 
odměňovali pěkné akce, které byly 
k vidění. 
Večerní program byl skvělou pří-
ležitostí k setkání lidí, kteří mají či 
měli ke klubu vztah. Osobně se do 
Bíliny vrátil bývalý předseda Pavel 
Rokos, nechyběl ani další bývalý 
předseda Petr Arpáš. Na divizní 
časy z počátku sedmdesátých let 
vzpomínali hráči, kteří si divizi v 
Bílině zahráli - Jiří Kendy Charvát, 
Oldřich Koubek, pánové Havlík, 
Mikšovič, Tapšík a řada dalších.  
Všechny hosty pozdravila také 
přítomná starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová. V příjemné 
atmosféře se dlouho do noci vzpo-
mínalo na doby dávno i méně mi-
nulé. 

Neděle patřila nejmenším fotbalis-
tům. K turnaji přijelo šest týmů z 
teplického okresu, osmičku dopl-
nili opět kluci z Dippoldiswalde. 

Systémem tři na tři na čtyři branky 
si zahráli každý s každým. V pří-
jemné atmosféře tak všichni strávi-
li pěkné nedělní dopoledne. Podě-

kování patří všem, kteří fotbalový 
víkend v jakékoli formě podpořili. 

Luděk Chlebný

V červnu a na začátku července se 
střelci SSK Bílina věnovali přípravě 
na Mistrovství ČR v předovkách. 
Členové klubu, kteří byli do MR 
přihlášeni, vystříleli při tréningu 
značné množství střeliva. Mistrov-
ství se konalo 13. a 14. července na 
krásné střelnici Sportovního stře-

FK Bílina po snaze dostat se zpět 
do krajského přeboru zůstává v 
1.A třídě. Za vítěznými Domou-
šicemi zaostala Bílina o dva body. 
Obě vzájemná utkání skončila ne-
rozhodně, ale tým Bíliny prohrál 
na pokutové kopy. „Domácí utkání 
bylo vrcholem soutěže, vedli jsme 
2:1, potom prohrávali 3:2, koneč-
ný výsledek byl 3:3. V závěru jsme 
měli dvě brankové příležitosti, 
které jsme bohužel neproměnili,“ 
popsal prezident FK Bílina Petr 
Procházka. Cenné body ztratilo 

část, můžeme být spokojeni s hrou 
týmu, s výsledky a herním proje-
vem. Cíl, kterým byl postup zpět 
do Krajského přeboru, jsme nespl-
nili, s tím samozřejmě spokojeni 
být nemůžeme,“ dodal Procházka.
FK Bílina se momentálně nachází 
v oslabení. V rámci volného pře-
stupu bez souhlasu odešli tři hráči 
do Ledvic. Martin Šoufek, který 
byl oporou obrany, Lukáš Katrenič 
a Lukáš Záhradský. „Bylo to vel-
mi překvapivé a v současné době 
hledáme adekvátní náhradu. Do 

leckého klubu policie v Sokolově. 
Za klub Bílina se zúčastnilo celkem 
10 střelců.
První místo a titul Mistra republi-
ky získalo družstvo SSK Bílina ve 
složení Karel Paichl, Václav Šimek, 
Stanislav Veleba v disciplíně Peter-
longo (perkusní revolver) celko-

vým nástřelem 268 bodů. Druhé 
místo získal Václav Šimek v disci-
plíně Lorenz (perkusní pistole vo-
jenská) nástřelem 90 bodů.
Čtvrtá místa získali družstvo SSK 
Bílina ve složení Karel Paichl, Vác-
lav Šimek, Jiří Filipovský v disci-
plíně Forsyth (perkusní pistole ci-

vilní) nástřelem 261 bodů a Karel 
Paichl v disciplíně Mariette (per-
kusní revolver).
Důkladná a pečlivá příprava vynes-
la členům SSK Bílina dobré výsled-
ky.

Petr Maurer 

mužstvo s relativně slabšími sou-
peři. „Celkově jsme ale hráli pěkný 
fotbal a diváky naše hra bavila, a to 
se projevilo i na diváckém zájmu. 
Podle počtu diváků jsme byli nej-
navštěvovanějším týmem v teplic-
kém okrese.
Tým Bíliny přes veškerou snahu 
ztratil v jarní části body v Kopis-
tech, Podbořanech a v Klášterci. Ty 
pak chyběly v konečném účtování a 
podle Procházky se paradoxně jed-
ná o mužstva, která sestoupila do 
nižší soutěže. „Pokud shrnu jarní 

mužstva zapracováváme naše mla-
dé tváře, kteří již na jaře získávali 
ostruhy v dospělém fotbale,“ pro-
zradil prezident s tím, že na pozici 
trenéra zůstává Jaroslav Kovačka.
Petr Procházka upřesnil, že bílin-
ské B mužstvo bude opět působit 
v okresním přeboru. „Kádr bude 
tvořen bývalými dorostenci a hrá-
či, kterým pracovní vytížení neu-
možňuje plné tréninkové nasazení, 
nebo hráči širšího kádru A muž-
stva.“

Lada Hubáčková

Fotbalisté oslavili výročí sta let klubu

Bílinští střelci jsou mistři republiky

Boj o návrat do kraje Bílina prohrála, kvůli 
odchodům hráčů se nachází v oslabení
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V březnu startovala šipkařka Barča 
Mairichová v nejprestižnější soutěži 
žen Ústeckého kraje TOP 8 žen na re-
gionálním Master Cupu v Travčicích. 
Ve skupině se jí ale vůbec nedařilo, a 
tak musela zabojovat v nominačním 
Mastru, kde se opět našla, šipky skvěle 
zalétaly a tento turnaj vyhrála. Tímto 
se opět nominovala do následujícího 
turnaje TOP 8 žen. Zároveň se jí s 
parťačkou Žanetou opět podařilo vy-
hrát turnaj žen, a upevnit si tak jasné 
vedení.
Nutno zmínit skvělou hru a úspěch 
další bílinské hráčky Jitky Strunzové, 
která v turnaji TOP 8 žen hrála krásné 
šipky, ve skupině jasně dominovala a 
s přehledem ji vyhrála. V pozdějších 
KO bojích to ale úplně nevyšlo, a tak 
brala nepopulární 4. místo. I tak to byl 
krásný výsledek, který ten den potvr-
dila i třetím místem s Janou Ilenčíko-
vou (Žatec) v turnaji dvojic.
Na květnovém Master Cupu v Pro-
boštově se tedy Barča Mairichová 
díky březnovému vítězství mohla 
opět těšit na turnaj TOP 8 žen. Mezi 
nejlepšími ženami se předvedla i Jitka 

Na bílinské BMX dráze se uskuteč-
nil již 9. ročník závodů horských kol 
a odrážedel pro děti, pořádaný cyk-
listickým oddílem Velosport team 
Bílina, za podpory města Bílina. 
Pro nejmladší děti na odrážedlech 
byl připraven jednoduchý okruh v 
prostoru startu a cíle. Starší děti již 
absolvovaly delší okruh, který vedl 
okolo startovního pahorku BMX 
a mezi rovinkami BMX dráhy.   
Pořadatele v letošním roce překva-

Strunzová, které to sice nezacinkalo, 
ale i tak předvedla skvělé hry a skon-
čila na 5. místě. Vítězkou turnaje se po 
dlouhých sedmi měsících stala Barča.
Ani v turnaji dvojic žen nezůstaly bí-
linské šipkařky pozadu, Jitka s kole-
gyní Pavlou Dvořákovou skončily na 
skvělém 4. místě a Barča s Žanetou na 
příčce stříbrné.
V neposlední řadě určitě stojí za 
zmínku vítězství v ženské lize sezony 
2018/2019 a s tím spojená nominace 
na Mistrovství ČR, které se konalo v 
červnu v Králíkách u Nového Bydžo-
va. Tento rok se ale úplně nedařilo, v 
klíčových chvílích zaváhaly a nechaly 
se přehrát soupeřkami. A tak nezbylo 
nic jiného než se spokojit se 17. mís-
tem. Složení týmu bylo: Strunzová, 
Ilenčíková, Jindrová, Mairichová, Ku-
běnová.
A jak se říká, to nejlepší nakonec. 
Když Barča v únoru hovořila o tom, 
že na svůj velký individuální úspěch 
teprve čeká, ani ve snu ji nenapadlo, že 
ho dosáhne ještě v tomto roce. Začát-
kem června se zúčastnila Mistrovství 
Evropy v italském Caorle a stalo se ne-

pila nízká účast hlavně v nejstarších 
kategoriích, ale i tak si všechny děti 
sportování užily a odnesly si domů 
pěkné ceny. Velosport team Bílina 
tradičně vyrábí pro předem přihlá-
šené děti startovní čísla se jménem 
závodníka a vypisuje pro ně tom-
bolu. Hlavní cenou byl letos svítící 
skateboard, který si odnesl Roman 
Král z Kostomlat.

Miroslav Eibl
SK Velosport team Bílina

V červenci se v Bílině na umělém 
hřišti na Kyselce konal druhý roč-

ník Magyár Cupu ve fotbale. Turnaj 
měl šest týmů a každý zápas se hrál 
formou 5+1. Turnaj vyhrál tým FC 
Pelikán. Nejlepším střelcem se stal 
Lukáš Magyár s 29 góly, nejlepším 
brankářem se stal Honza Sovák. 
Děkujeme všem fotbalistům za 
účast. Akci organizovali Míša a Si-
mona Magyárovi.       

Dušan Karchňák

Na dráze Favoritu Brno se usku-
tečnilo mistrovství ČR jednotlivců 
BMX. V kategorii B7 výborně re-
prezentoval bílinský oddíl Tomáš 
Lohse. Po třech výborně zajetých 
rozjížďkách obsadil v semifinále 
první místo a v silně obsazeném fi-
nále vybojoval druhou pozici. 
V kategorii B8 hájil barvy bílin-
ského bikrosu Roman Král, který 

uvěřitelné - po několika neúspěších v 
různých turnajích se ten jeden, skoro 
poslední, vydařil nadmíru, a tak při-
vezla kov nejcennější - mistrovskou 
zlatou medaili z turnaje 301 SO žen. 
Neskutečný pocit a úžasný zážitek.

Celková bilance našich hráčů:
ME týmů - muži zlato, ženy a juniorka 
čtvrté místo 
Eurocup - bez medailového umístění
ME jednotlivců, dvojic a triplemixů - 
1x zlato, 5x stříbro, 5x bronz
Turnaje Open - 4x zlato, 6x stříbro, 4x 
bronz

První polovina letošní sezóny je pro 
bílinské šipky tedy velice bohatá. 
“Tímto bych chtěla poděkovat všem 
za podporu, hráčům, rodině, přáte-
lům, své parťačce Žanetě a hlavně své-
mu partnerovi Honzovi,” poděkovala 
Barča Mairichová.
Pokud by vás zajímalo, jak vypadá je-
den z největších soukromých turnajů 
na Ústecku, jak hrají jedni z nejlepších 
hráčů tohoto kraje, neváhejte a přijď-
te se podívat 17. 8. 2019 na Bowling 

v Síbově ulici, kde se bude konat již  
4. ročník Bořeňské šipky, kterou po-
řádá Barča Mairichová ve spolupráci s 
klubem ŠK Bořeň Bílina. Podle před-
pokladů se předvede až na 100 hráčů 
a hráček.                                                 (red)

obsadil dvacáté místo. Po loňském 
druhém místě Vojtěcha Bečky, který 
momentálně léčí zlomeninu lýtkové 
kosti, a připravil se tím jak o mist-
rovství republiky, tak i o červencové 
mistrovství světa v Belgii, měla Bíli-
na opět svého zástupce na stupních 
vítězů. 

Miroslava Bečková

Barča Mairichová přivezla zlato z mistrovství Evropy v šipkách

V Magyár Cupu se utkala 
tři mužstva fotbalistů

Bikrosaři mají opět vicemistra ČRDětské závody horských kol a odrážedel

Výsledky: 

Kategorie A2
1. Daniel Hájek, Teplice
2. Vojta Kolman, Vilémov
3. Dominik Žofka, Hostomice

Kategorie B2
1. Štěpán Hejl, Bílina
2. Karel Mach, Bílina
3. Matěj Mudra, Braňany
4. Michal Mudra, Braňany
5. Ondřej Eibl, Bílina
6. Matyáš Gragoun, Světec

Kategorie C1
1. Markéta Kejřová, Baník Osek
2. Lucie Kejřová, Baník Osek
3. Štěpánka Gýnová, Chotějovice
4. Lucie Vondráčková, Bílina
5. Ema Magdíková, Světec

Kategorie C2
1. Šimon Štolba, SkiClub Litvínov
2. Matěj Jandera, Velosport Bílina
3. Petr Hájek, Teplice
4. David Beránek, Bílina

Kategorie D1
1. Daniela Pundová, Velosport Bílina
2. Adéla Pundová, Velosport Bílina
3. Kristýna Janderová, Velosport Bílina

Kategorie D2
1. Matěj Štolba, SkiClub Litvínov
2. Roman Král, BMX Bílina
3. Patrik Toman, BMX Bílina
4. David Šimek, Louny
5. Šimon Castrillo, Louny
6. Patrik Goltsch, BMX Bílina

Kategorie E1
1. Vendulka Gýnová, Chotějovice 
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ 

U KOSTELA

Do 31. srpna 
O IGIMARASUSSUKOVI, KTERÝ 

JEDL SVÉ ŽENY
výstava

Inuitské pověsti očima Árona z 
Hůrky.

LETNÍ AMFITEÁTR 
KYSELKA

pátek 16. srpna, 18 hodin
REVIVAL FEST

Festival revivalových kapel 
Wanastowi Vjecy Revival, RCZ 

(revivalová skupiny Rammstein), 
The RockSet - World Roxette 

Tribute Band

LETNÍ KINO

sobota 17. srpna, 21.30 hodin
ZRODILA SE HVĚZDA

pátek 23. srpna, 21.30 hodin
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

pátek 30. srpna, 21.30 hodin
READY OR NOT

sobota 31. srpna, 21.30 hodin
X-MEN: DARK PHOENIXWanastowi 

Vjecy Revival, RCZ (revivalová 
skupiny Rammstein), The RockSet 

- World Roxette Tribute Band

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do 30. září
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN: 

Příběhy domova
výstava v 1. patře knihovny

Do 31. srpna
LÉTO S KNIHOU

fotografická soutěž

Do 31. srpna
MALÝ KNIHOVNÍK

knihovnická praxe pro děti

středa 14. srpna, 10 hodin
LÁMEME SI HLAVU TANGRAMY

letní výtvarná dílna v dětském 
oddělení

středa 28. srpna, 10 hodin
SKLÁDAČKY Z PAPÍRU

letní výtvarná dílna v dětském 
oddělení

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

12. až 16. srpna
KOUZELNÝ KLÍČ
příměstský tábor

19. až 23. srpna
LÉTO V POHYBU
příměstský tábor

26. až 30. srpna
PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

příměstský tábor

sobota 7. září
DDM NA BÍLINSKÝCH SLAVNOS-

TECH - DNI HORNÍKŮ 
dílny a dětský koutek pro děti

neděle 15. září 
CHYŤ SI SVOJI RYBU 

chytání ryb a dílny pro děti

sobota 21. září 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO 

VEŘEJNOST

sobota 28. září 
BELANTIS

výlet Klubu Stonožka

GALERIE POD VĚŽÍ

Do konce srpna
MALÍŘSKÝ PLENÉR

výstava obrazů

MĚSTSKÝ ÚŘAD

14. srpna, 15 hodin
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU

jednací sál zastupitelstva


