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Vážení čtenáři,

prosincové vydání 
Bílinského zpravo-
daje zkrátka nemůže 
být jiné, než vánoční. 
Fotografie Martiny 
Aubrechtové na ti-
tulní straně zachy-
cuje krásný vánoční 
strom na Mírovém 
náměstí, fotostrany 
12 a 13 nabízí ohléd-
nutí za doprovod-

ným programem během slavnostního roz-
svícení. 
Hlavním tématem novin je plánované budo-
vání průtahu městem. S vizualizací tunelové 
varianty se již seznámila veřejnost. K posou-
zení Centrální komisi Ministerstva dopravy 
půjde zjara příštího roku. Uvidíme, jak to do-
padne. Pokud komise záměr schválí, mohlo 
by se už v roce 2025 „začít kopat“. I kdyby to 
bylo o rok dva později, bylo by to fajn. Když 
se neschválí, kdo ví, co bude. Začnou se 
znovu prověřovat již jednou prověřené vari-
anty obchvatu? Bude se hledat nová mož-
nost? Nebo Bílinu auta zcela pohltí?
V nultém vydání Bílinského zpravodaje  
z roku 1990 je na první straně článek o ob-
chvatu. Autor píše o východní variantě. V té 
době bylo vše připravené, peníze sehnané. 
Stavba měla začít. Nekoplo se. Téměř třicet 
let poté jsme ve stejné situaci. Snad bude 
výsledek opačný.
Každá varianta má svá pro a proti. Každá si 
žádá kompromis.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Lupiči vykrádali v Bílině byty, jsou 
obviněni
Kriminalisté v uplynulých dnech 
obvinili trojici recidivistů ve věku 
27, 40 a 47 let, kteří v Bílině 
vykrádali byty.

Sametovou revoluci nově 
připomíná pamětní deska
V parčíku za Husitskou baštou  
v Bílině byla slavnostně odhalena 
pamětní deska s nápisem Za 
svobodu a demokracii 17. 11. 1989.

Sociální služby se budou 
následující roky ubírat podle 
komunitního plánu
V listopadu se konala dvě veřejná 
projednání tvorby Komunitního 
plánu sociálních služeb ORP Bílina 
pro roky 2020 až 2022.

Lidé se zapojili do ankety o 
revitalizaci plavecké haly
Plavecká hala by měla projít 
celkovou revitalizací, i když by se 
zvýšilo vstupné. To vyplynulo  
z ankety, do které se mohli zapojit 
lidé přes aplikaci Mobilní Rozhlas.

Čtenáři si mohou nově půjčovat 
e-knihy
Městská knihovna Bílina ve 
spolupráci s portálem www.
palmknihy.cz připravila novou 
službu. Čtenáři si nyní mohou 
půjčit e-knihy.

Do nebe se s duchy podívali 
návštěvníci divadla
Divadlo Artur se v Bílině 
představilo s komediální hrou 
Hodina duchů.

Výstava připomněla sametovou 
revoluci v Bílině
Studentská revoluce 17. listopadu 
1989 významně ovlivnila další 
osud tehdejšího Československa.

Martina Šimonová vybojovala 
bronzovou medaili v šampionátu
Bronzovou medaili přivezla 
do Bíliny Martina Šimonová ze 
šampionátu Mezinárodní světové 
paraatletiky WPA v Dubaji.

Chodíme kolem nich…
V Břežánské ulici stojí velká školní 
budova. Byla postavena v roce 
1890.

Památky Bílinska přivítaly 
delegaci rodáků
V rámci 12. ročníku setkání rodáků 
a přátel Hrobčicka se starostka 
obce pochlubila v tomto roce 
obnovenými památkami.

Baltíci ukázali programátorské 
dovednosti
V Praze se konalo setkání Baltíků, 
kde děti prezentovaly
své programy, které si vytvořily 
většinou doma.

Druháčci ve čtenářském kroužku 
poznávají spoustu knih
Kniha - můj nejlepší přítel. Možná 
to některým zní jen jako prázdná 
fráze, ale pro některé to znamená 
mnohem víc. 

Florbalisté ukázali svou 
bojovnost
Sportovci ze Základní školy Aléská 
se zúčastnili okrskového kola ve 
florbalovém turnaji starších žáků.

Jaroslav Sekyra začal budovat 
Pohádkový les před 45 lety
Letos uplynulo 45 let od okamžiku, 
kdy Jaroslav Sekyra začal v lese 
nad Bezovkou budovat Pohádkový 
les.
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CHCETE MĚ?

Bílinský zpravodaj je zdarma  
a najdete ho ve svých 
schránkách nebo v infocentru.

Na Výsluní v Bílině už několik 
týdnů dochází větší kocou-
rek, je čistý, velmi mazlivý, 
neustále se dobývá do domu, 
zřejmě je zvyklý být uvnitř, 
chodí i na kočkolit. Nemá ani 
zimní srst. Možná se neztratil 
nějaké babičce či dědečkovi. 
Určitě někomu patří. 

Případný majitel může kon-
taktovat Michaelu Hudečko-
vou na telefonním čísle 777 
825 026.
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AKTUÁLNĚ K PLÁNOVANÉMU PRŮTAHU MĚSTEM

KRÁTCE

ZPRAVODAJSTVÍ

Tunel pod Bílinou odvede polovinu 
aut z města, schvalovat se bude zjara
Zástupci Ředitelství silnic a dálnic představili veřejnosti vizualizaci plánované vý-
stavby tunelu pod městem, který by do budoucna řešil průjezd tranzitní dopravy. 

Pavlína Nevrlá

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic 
představili veřejnosti vizualizaci 
plánované výstavby tunelu pod 
městem, který by do budoucna řešil 
průjezd tranzitní dopravy. Celá tra-
sa tranzitního průtahu bude mít 
podle současného plánu 3,3 kilome-
tru, zhruba třináct set metrů bude 
dlouhý samotný tunel. Nezpochyb-
nitelnou výhodou tunelového prů-
tahu je snížení počtu projíždějících 
aut po silnici 1/13 centrem města 
zhruba o polovinu. Doprava bude 
více plynulá a bezpečnější. Možná 
úskalí by mohla provázet hlavně 
výstavbu tunelu. “Každá z variant 
má své klady a zápory. Nechceme, 
aby jednotlivé varianty mezi sebou 
soutěžily, musíme najít takovou, na 
které se my jako město, naši oby-
vatelé i odborníci shodnou, i když 
budou nutné určité kompromisy. 
Jedině variantu, na které panuje 
shoda, Centrální komise Minister-
stva dopravy schválí,” upozornila 
starostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.
Tunel by se měl do země zahloubit 
v prostoru současné křižovatky 
silnice 1/13 s Kyselskou ulicí. Tam 
vznikne mimoúrovňová křižovat-

Poraďte se 
s advokátem

V prosinci se nebude konat práv-
ní poradna pro veřejnost, lidé mo-
hou právnických služeb využít ve 
středu 29. ledna od 15 do 16 hodin 
v budově městského úřadu v Sei-
fertově ulici. 

(red)

Provoz úřadu 
o vánočních svátcích
 
Provoz Městského úřadu v Bílině 
bude omezen v pondělí 23. pro-
since, v pátek 27. prosince, v pon-
dělí 30. prosince a v úterý 31. pro-
since. V uvedených dnech bude 
celý úřad uzavřen. 

(red)

ka, která tranzit navede do tunelu 
ve směru do Teplic a z tunelu ve 
směru do Mostu. Tunel dále povede 
pod řekou Bílinou, dále pod hyper-
marketem Albert a nádražím. Vy-
nořovat se zpět na povrch bude v 
prostoru současné křižovatky silni-
ce 1/13 a Teplickou ulicí u stavebnin 
Černý. Zde bude vjezd a výjezd do 
tunelu opět řešený mimoúrovňo-
vou křižovatkou. 
V minulosti se Ředitelství silnic  
a dálnic zabývalo několika různý-
mi variantami obchvatu nebo prů-
tahu městem. Nejblíže k realizaci 
byla takzvaná východní varianta, 
její největší nevýhodou a nakonec 
i důvodem, proč nebyla realizova-
ná, byla její téměř osmikilometrová 
délka, a tedy obavy, že by řidiči z 
důvodu relativního ušetření času 
i pohonných hmot stejně projíž-
děli městem. Takzvaná varianta Z, 
tedy současné tunelové řešení, je 
v celkové délce o více než polovinu 
kratší a zhruba odpovídá součas-
nému průjezdu. Zároveň je však 
dražší. Zatímco východní varianta 
by podle odhadů stála 3,5 miliardy, 
tunel se zatím předpokládá na čty-
ři miliardy. Není zatím jasné, zda 
bude tunel dvouproudový nebo 
čtyřproudový.
Odborníci při veřejném projednání 

plánu výstavby upozornili přítom-
né také na možná úskalí v průběhu 
stavby. Celkem označili tři rizikové 
oblasti. První z nich je riziko stře-
tu se zásobou minerálních vod při 
budování tunelu, dále je možné, že 
se město bude v průběhu stavby 
potýkat s dalším navýšením provo-
zu, protože některé ze silnic budou 
muset využívat nákladní vozy při 
odvozu vykopané zeminy. S tím je 
spojena i vyšší hlučnost a prašnost. 
Poslední rizikový faktor je v mís-
tech, kde budou vyvedené odvět-
rávací šachty z tunelu na povrch. 
V místě bude zvýšená koncentra-
ce škodlivin z výfukových plynů.  
O možných rizicích odborníci vědí.
Řádná příprava výstavby pomůže 
s eliminací následných problémů.
Po výstavbě tunelu se již počítá  
s bezproblémovým provozem, a to 
i v případě, kdyby v tunelu došlo 
k dopravní nehodě. “V období od 
roku 2016 do 31. října letošního 
roku došlo na silnici 1/13 na úze-
mí města Bíliny ke 148 dopravním 
nehodám, tři lidé při nich zemřeli. 
Na dálnici, která protíná Ústecký 
kraj od devadesátých let minulého 
století zemřelo za celou dobu pět 
lidí. To je jen malé porovnání toho,  
že při plynulé dopravě dochází  
k nižšímu počtu vážných doprav-

ních nehod. Navíc tubusy tunelu 
jsou směrově oddělené, takže tam 
nedochází k čelním střetům,” po-
dotkl vedoucí odboru služby do-
pravní policie Ústeckého kraje Jiří 
Ušák. 
Variantu tunelového průtahu Bíli-
nou bude posuzovat zjara příštího 
roku Centrální komise Minister-
stva dopravy. Pokud ji schválí, za-
čne podrobný geologický průzkum, 
přípravy různých dokumentací, 
stavební povolení a řízení, majet-
koprávní vyrovnání a podobně. 
Se stavbou samotnou by se v ide-
álním případě začalo v roce 2025. 
V průběhu příprav musí také dojít 
ke změně územního plánu města 
Bíliny. “Současný územní plán po-
čítá s východní variantou obchva-
tu. Pokud centrální komise záměr 
výstavby tunelu schválí, provede-
me změnu územního plánu, aby v 
něm byla zapracovaná tunelová 
varianta. Zároveň z plánu vyjme-
me východní variantu,” vysvětlila 
starostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.
Průtah Bílinou, který by řešil kaž-
dodenní kolony projíždějících aut, 
není zájmem pouze místních oby-
vatel. Týká se stovek tisíc řidičů, 
kteří městem během roku projíž-
dějí. Nutnost řešení problemati-
ky potvrdil i zájem médií, zprávy  
o plánovaném tunelu v Bílině se 
dostaly i do hlavního zpravodajství 
České televize. 

Zdroj: ŘSD

Zdroj: ŘSD
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KRIMI

SVODKY POLICIE ČR

CHYTILI ZLODĚJE

Lupiči vykrádali v Bílině byty, jsou obviněni
Kriminalisté v uplynulých dnech obvinili trojici recidivistů ve věku 27, 40 a 47 let, kteří v Bílině vykrádali byty. 

Krádeže začaly letos v červnu, kdy se dva starší 
recidivisté vloupali do přízemního bytu, ze kte-
rého odcizili televizor, nářadí, oblečení, kabelky 
a další věci za více jak 27 tisíc korun.
Čtyřicetiletý muž se dal začátkem října dohro-
mady s nejmladším zlodějem, a zatímco venku 
hlídal, jeho komplic využil otevřené větračky a 
vnikl do bytu, ze kterého odcizil šperky, pamětní 
mince a další věci v celkové hodnotě přes 22 tisíc 
korun.
Sedmadvacetiletý muž už poté kradl sám a bě-
hem října se vloupal do dalších tří bytů. Využí-
val přitom vždy pootevřeného okna na ventilaci, 
které si otevřel, uvnitř kradl peníze, elektroni-
ku, oblečení, šperky a další věci, které mohl ná-
sledně zpeněžit. Celkem připravil majitele bytů  
o věci za téměř 80 tisíc korun. Je také podezře-
lý, že se na společné chodbě panelového domu 
vloupal do úložného boxu, ze kterého odcizil dět-
ský kočárek.
Část odcizených věcí se policistům podařilo zaji-

Recidivista zase kradl
Z přečinu krádeže je podezřelý třiašedesátiletý 
recidivista, který v Bílině ukradl zlatý řetízek. 
Poškozený se během rozhovoru s mužem zmínil, 
že jde dát do zastavárny svůj řetízek. Podezřelý 
ho požádal, aby mu ho ukázal, a když se tak sta-
lo, vytrhl mu z ruky sáček s řetízkem v hodnotě 
1800 korun a dal se na útěk. Policisté ustanovili 
totožnost podezřelého, který se u výslechu ke 
krádeži přiznal, v případě uznání viny ho může 
soudce poslat až na dva roky za mříže.

Zloděj využil příležitosti
Až tříletý trest odnětí svobody hrozí jednadva-
cetiletému recidivistovi, který kradl v bílinském 
baru. Využil nestřeženého okamžiku, kdy se 
obsluha věnovala ostatním hostům, nahnul se 
přes bar a ze stolu odcizil peněženku s finanční 
hotovostí kolem 13 tisíc korun. 
V minulosti třikrát odsouzený muž se ke krádeži 
policistům přiznal, jeho trestní stíhání probíhá 
na svobodě.

Neoprávněně pobírala dávky
Z přečinu podvodu byla obviněna třiatřicetiletá 
žena, která se na úkor státu obohatila o téměř 
13 tisíc korun. Podezřelá při uplatnění žádosti  
o dávku státní sociální podpory v zákonné lhůtě 
příslušnému úřadu neoznámila ukončení ná-
jemního vztahu v Bílině, čímž zavinila, že jí byl 
neoprávněně přiznán a po tři měsíce vyplácen 
příspěvek na bydlení, na který neměla nárok. 
Pokud případ skončí u soudu, hrozí ženě v kraj-
ním případě až dvouleté vězení.                          (pčr)

Ve vazební věznici skončil 23letý muž, který je 
podezřelý ze spáchání několika trestných činů. 
Začátkem října si měl v Duchcově půjčit od zná-
mého mobil, přitom si všimnul platební karty 
vsunuté v krytu. Vrátil mu ho bez ní, a když se 
ho poškozený na kartu zeptal, měl mu telefon v 
hodnotě přes deset tisíc korun vytrhnout z ruky 
a schovat si ho do kapsy. Když se majitel domá-
hal vrácení platební karty a mobilu, napadl ho 
několika ranami pěstí do hlavy, když pak spadli 
na zem, vstal a ještě do něj kopal, takže okradený 
musel po útoku vyhledat lékařské ošetření.
Dále je podezřelý, že začátkem listopadu vyu-
žil v Bílině chvilkové nepozornosti poškozené 
seniorky, která se rozhlížela a chystala se přejít 
pozemní komunikaci, zezadu k ní přistoupil a z 
nákupní tašky jí odcizil pouzdro s osobními do-
klady a finanční hotovostí. Policisté muže zadr-
želi, v policejní cele si pak pomocí zipu způsobil 
menší zranění. Při eskortě z nemocnice, kam ho 
hlídka odvezla na ošetření, se pokusil s pouty na 
rukou utéct, což se mu ale nepodařilo. Muž byl 
obviněn z trestných činů loupeže, neoprávněné-
ho opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku, krádeže a ublížení na zdraví.         (dv)

stit při domovních prohlídkách, všichni tři muži 
už byli obviněni z přečinů krádeže a porušování 
domovní svobody. Starším komplicům hrozí až 
tříleté tresty odnětí svobody, nejmladší zloděj by 
mohl vzhledem k výši způsobené škody strávit 
za mřížemi až pět let.
Od začátku letošního roku vyšetřovali policisté 
na Teplicku vloupání do bezmála třiceti bytů, 
zhruba poloviny rodinných domů, častým cílem 
zlodějů se pak stávají rekreační objekty a chatky 
v zahrádkářských koloniích, kterých pachatelé 
v našem okrese vykradli přes padesát.                (dv)

Zabezpečte svůj majetek:
Nechlubte  se svými majetkovými poměry, 
nezmiňujte se o odjezdu na víkend, nebo 
dovolenou před cizími lidmi ani na sociálních 
sítích.
Uschovejte cenné věci a doklady do bezpeč-
nostní  schránky, nebo do domácího  trezoru. 

Kombinujte mechanické a elektronické za-
bezpečení nemovitosti, doporučujeme vyu-
žívat současné moderní technologie.
Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou 
zavřené.
V nepřítomnosti nezatahujte závěsy, rolety  
a žaluzie.
Svěřte  klíč od nemovitosti spolehlivému 
sousedovi nebo příbuznému, který  bude váš  
byt, či dům pravidelně kontrolovat a vybírat 
poštovní schránku.
Můžete-li, vytvořte zdání, že je doma někdo 
přítomen (využijte elektronické spínací zaří-
zení, které podle nastavení rozsvítí světla, za-
pne rozhlasový přijímač, televizi  apod.).
Nevstupujte do bytu, nebo domu přijdete-li  
domů a naleznete pootevřené dveře, nebo 
rozbité okno, ihned zavolejte policii!
Zdokumentujte své cenné věci,  případně se-
pište  výrobní čísla přístrojů.

Muž, který v Bílině 
okradl seniorku, je ve vazbě



11  /  XXIX /  13.  p rosinc e  2019 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 5
ZPRAVODAJSTVÍ

ZA SVOBODU A DEMOKRACII

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČETODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Sametovou revoluci nově připomíná pamětní deska

Pomáhejte tvořit
Bílinu, můžete
podávat návrhy

Základní a odborné poradenství

V parčíku za Husitskou baštou v Bílině byla slavnost-
ně odhalena pamětní deska s nápisem Za svobodu  
a demokracii 17. 11. 1989. 

Při akci se sešli zástupci města s 
veřejností, aby si připomněli výročí 
30 let od sametové revoluce. “Jsem 
ráda, že zde vidím i spoustu mla-
dých lidí, kterým není lhostejná 
minulost, ani budoucnost. Je důle-
žité si neustále připomínat principy 
demokracie a svobody i důvody, 
proč se před třiceti lety sametová 

Začátkem prosince se veřejnost při jednání s ve-
dením města seznámila s pravidly participativ-
ního rozpočtu Tvoříme Bílinu. V současné době 
již mohou lidé podávat své návrhy, případně je 
projednávat s koordinátorkou participativního 
rozpočtu Kateřinou Adamenko. Návrhy ke zlep-
šení veřejného prostranství a veřejného života 
mohou lidé podávat do konce ledna příštího 
roku. 
Formuláře k podání návrhů jsou dostupné na 
webu www.bilina.cz, v záložce Městský úřad, 
pod odkazem PPR. Dále je mohou lidé dostat v 
informačních centrech pod věží i na Kyselce. 
Vyplněný formulář mohou v informačních cen-
trech i odevzdat nebo je zaslat elektronicky na 
e-mail ppr@bilina.cz. Podání návrhů není pro 
veřejnost složité, navíc se mohou s jakýmkoli do-
tazem či problémem obrátit osobně na Kateřinu 
Adamenko nebo na uvedený e-mail.
V únoru budou všechny přijaté návrhy posou-
zené, aby bylo možné je zrealizovat, v březnu se 
s realizovatelnými návrhy seznámí veřejnost a 
v dubnu o nich budou lidé hlasovat. Vítězné ná-
vrhy se budou realizovat od května do listopadu.
Více informací na www.bilina.cz.                         (pn)

Městský úřad Bílina, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, nabízí základní a odborné po-
radenství:

· zprostředkování bydlení,
· základní poradenství při řešení dluhové situ-
ace,

· pomoc se zajištěním různých druhů dokladů 
(např. OP, zdravotní průkaz),

· pomoc při zprostředkování dávek pomoci  
v hmotné nouzi (PnŽ, DnB, MOP), dávek stát-
ní sociální podpory (RP, PnD a PnB) a příspěv-
ku na péči a mobilitu

· spolupráce s navazujícími institucemi při in-
dividuální práci s klientem /věznice, zařízení 
pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy, 
úřad práce, probační a mediační služba, or-
gány činné v trestním řízení, orgán sociálně-

-právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, 
zařízení poskytující sociální služby/,

· návštěva potencionálních klientů v zaříze-
ních pro výkon trestu odnětí svobody, výko-
nu vazby, ochranné nebo ústavní výchovy,

· doprovod na úřady, zdravotnická zařízení,
· pomoc se zajištěním pečovatelské služby, po-
dání dávek důchodového pojištění

· spolupráce se zařízeními poskytující soc. služ-
by, s policií, soudy, zdravotnickými zařízeními, 
odbory zdejšího úřadu, úřadem práce a další-

revoluce udála,” uvedla místosta-
rostka města Marcela Dvořáková. 
U nového památníku zavzpomí-
nali na listopadové dny roku 1989 
i zakládající členové Občanského 
fóra v Bílině. “Byl jsem spojkou 
mezi Prahou a severočeskými měs-
ty. Do Bíliny i ostatních měst jsem 
vozil informace o dění v Praze, pla-

mi navazujícími institucemi,
· zvláštní příjemce dávky důchodového pojiš-
tění

· veřejné opatrovnictví,
· terénní sociální práce při řešení problematiky 
národnostních menšin,

· poskytnutí základního oblečení ze sociálního 
šatníku.

Kontakty na sociální pracovníky města Bílina, 
Žižkovo nám. 58/3, 1. patro, kanceláře č. 205, 
206 a 209:
Bc. Věra Kodadová, DiS. 417 810 937 
e-mail: kodadova@bilina.cz 
Iveta Jingerová, DiS. 417 810 926 
e-mail: jingerova@bilina.cz 
Irena Čermáková, DiS. 417 810 929 
e-mail: cermakova@bilina.cz 
Soňa Strýčková, DiS. 417 810 917
 e-mail: stryckova@bilina.cz 
Bc. Tereza Fořtová 417 810 972 
e-mail: fortova@bilina.cz
Společný e-mail: socialni.pracovnik@bilina.cz

Pracovníci jsou zastiženi v kanceláři vždy v 
pondělí a středu od 7 do 11.45 a 12.30 - 17.45 
hodin. V úterý a čtvrtek dle telefonické do-
mluvy.

káty a dokonce i videokazetu, která 
zachycovala události na Národní 
třídě. Z Bíliny do Prahy jsem vozil 
hlavně léky pro studenty, kteří byli 
zraněni při demonstracích,” popsal 
Václav Lunda. 
K výročí 30 let od sametové revo-
luce zazpíval dětský sbor Základ-
ní umělecké školy v Bílině státní 

hymnu, píseň Jeřabiny od Karla 
Kryla, Modlitbu pro Martu od Mar-
ty Kubišové či Náměšť od Jaroslava 
Hutky.                                                        (pn)

Organizátoři děkují majiteli re-
staurace Husitská bašta za 
technickou pomoc při akci. 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÍLINAKOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BÍLINA

Sociální služby se budou následující 
roky ubírat podle komunitního plánu

Pavlína Nevrlá

Zastupitelé města budou v prosinci schvalovat Komu-
nitní plán sociálních služeb ORP Bílina pro roky 2020 
až 2022. 

Komunitní plán je souhrnem zjiš-
těných potřeb obyvatel města v ob-
lasti sociálních a navazujících slu-
žeb a programů. Definuje priority a 
cíle, jichž by mělo být dosaženo do 
konce roku 2022. “Cílem vytvoření 
komunitního plánu je zachovat a 
případně dále rozvíjet stávající síť 
sociálních služeb a programů pro 
jednotlivé cílové skupiny a finan-
cování této sítě. Dokument zahrnu-
je nejen požadavky města, ale také 
poskytovatelů sociálních služeb i 
názory a zpětné vazby uživatelů 
těchto služeb,” vysvětlila starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipáno-
vá. Podkladem pro tvorbu nového 
dokumentu je komunitní plán měs-
ta pro roky 2016 až 2018, Strategic-
ký plán rozvoje města a Střednědo-
bý plán rozvoje sociálních služeb 
v Ústeckém kraji na období 2016 

- 2018.
Analytická část komunitního plá-
nu zmapovala aktuální situaci v 
oblasti sociálních služeb pro oby-
vatele Bíliny i spádových obcí. “Z 
této části vyplynuly informace 
o nejvíce využívaných službách, 
jejich klientech, naplnění kapacit, 
ale také struktuře složení obyva-

tel. Dozvěděli jsme se například, 
že na Bílinsku je nyní nejpočetněji 
zastoupena skupina obyvatel mezi 
30 a 50 lety, jedná se tedy o silnou 
generaci, se kterou je zapotřebí po-
čítat, až dosáhne seniorského věku 
a adekvátně pro ni připravit síť 
sociálních služeb,” konkretizovala 
jeden z mnoha výstupů analytic-
ké části připravovaného komunit-
ního plánu místostarostka města 
Marcela Dvořáková. Kromě cílové 
skupiny seniorů se komunitní plán 
zaměřuje také na rodiny s dětmi, 
handicapované, dlouhodobě neza-
městnané a osoby v nouzi.
V rámci přípravy komunitního plá-
nu byla zmapovaná také situace v 
oblasti exekucí. Ta není pro město 
vůbec příznivá. “Zatím máme do-
stupná data za rok 2017, ale předpo-
kládáme, že situace je i nyní velmi 
obdobná. Ze statistiky vyplývá, že 
v daném roce žilo v Bílině 14 562 
osob starších patnácti let a celkový 
počet exekucí činil 17 977, přitom 
skutečný počet lidí v exekuci bylo 
3 424. To znamená, že zadlužení 
lidé mívají hned několik exekucí 
najednou,” upozornil Petr Štětka 
ze společnosti BDO Advisory, kte-

rá komunitní plán zpracovává.  
Co se týče nových služeb, město 
bude podle komunitního plánu 
mimo jiné podporovat vznik domo-
va pro seniory, domova se zvlášt-
ním režimem a sociální poradny. 
U některých stávajících služeb by 
chtělo město navýšit v dalších le-
tech kapacitu. Například Hornická 
nemocnice s poliklinikou by mohla 
rozšířit počet lůžek v rámci sociál-
ní služby ze 16 na 50 a o třicet lů-
žek zvýšit kapacita LDN. Od ledna 
příštího roku bude Pečovatelská 
služba působit kromě území města 
i ve spádových obcí Bíliny. Službu 
budou zajišťovat dva noví sociální 
pracovníci. 
V dalších letech bude město pod-
porovat činnost stávajících posky-
tovatelů sociálních služeb, tedy 
organizace Člověk v tísni a jeho 
nízkoprahového zařízení, terén-
ních programů i poradenství, dále 
spolku Most k naději, Spirály, linky 
duševní tísně i Arkádie. 
Z dotazníku pro veřejnost napří-
klad vyplynulo, že pětašedesát 
procent účastníků šetření dává 
přednost využívání sociální služby 
v domácím prostředí, téměř sedm-
desát procent dotazovaných chce 
zaměřit sociální služby hlavně na 
seniory a šestapadesát procent si 
přeje zvýšit informovanost o do-
stupnosti sociálních služeb.  
Tvorba Komunitního plánu sociál-
ních služeb ORP Bílina je součástí 
projektu „Tvorba strategických 
dokumentů města Bílina“ (regis-
trační číslo projektu: CZ.03.4.74/ 
0.0/0.0/16_058/0007420), který 
je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstna-
nost.

Senioři si užili výlety 
i soutěže

V posledních říjnových dnech si 
vyjeli bílinští senioři z Klubu dů-
chodců I na dvoudenní zájezd do 
Rekreačního střediska Dolů Bíli-
na ve Sloupu v Čechách. Cestu 
si zpestřili zastávkou u Panské 
skály v Kamenickém Šenově. 
Po ubytování a dobrém obědě 
si někteří vyšli na procházku po 
okolí, či do lesa na houby. Pro ty, 
kteří zůstali ve středisku, bylo 
připraveno soutěžní odpoled-
ne s hrou Bingo o drobné ceny.  
K veselé náladě všech účastní-
ků, přispěla humorná tombola, 
ve které vyhrál každý. Večer se 
všichni společně dobře pobavili 
na taneční zábavě a druhý den, 
při cestě domů ještě navštívili 
město Děčín.                                                                                          

Eva Drégrová

Za koupáním vyrazil
klub důchodců 
k sousedům

V polovině listopadu vyrazili 
senioři z Klubu důchodců I již 
potřetí do aquaparku v němec-
kém Marienbergu. I když cestou 
tam bylo počasí sychravé a ne-
vlídné, tak v Marienbergu vy-
kouklo sluníčko a daly se tímto 
využít i dva venkovní bazény se 
slanou i sladkou vodou. Z vnitř-
ních atrakcí byl největší zájem  
o vířivku, či bazén s umělým vl-
nobitím. Ti odvážnější vyzkou-
šeli i divokou řeku. Po koupání si 
měli senioři možnost nakoupit a 
k večeru se vrátili zpět do Bíliny.

Eva Drégrová
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ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Lidé se zapojili do ankety o revitalizaci plavecké haly

S tarifem Dopravy Ústeckého kraje cestující 
využijí výhody a pohodlí integrované dopravy
Od 15. prosince bude jezdit na kolejích v Ústeckém kraji sedm dopravců. 

Na některé jsou cestující již zvyklí, 
někteří jsou noví. S integrovaným 
tarifem DUK je možné cestovat po 
kraji výhodně a pohodlně.
Ve všech vlacích na území Ústecké-
ho kraje budou platit integrované 
jízdenky Dopravy Ústeckého kraje, 
a to v papírové i elektronické podo-
bě. S jízdenkou DUK tak lze nejen 
využít vlak, ale také přestoupit na 
zelený autobus nebo se svézt MHD 
ve většině velkých měst v regionu.
Ve vlacích Českých drah bude kro-

mě tarifu DUK zachován i jejich ta-
rif, cestující si tak mohou zakoupit 
jízdenku DUK, nebo jízdenku ČD 
a využít tak některých slev, které 
ČD ve svých vlacích nabízejí. Jedná 
se zejména o tzv. IN karty. Ovšem 
pozor, jízdenka zakoupená v tarifu 
ČD není integrovaná a nelze na ni 
tedy využít všech výhod, které na-
bízí tarif DUK – přestupy na vlaky 
ostatních dopravců, zelené auto-
busy či MHD. Při cestě mimo kraj 
nebo z jiného kraje do Ústeckého 

Plavecká hala by měla projít celko-
vou revitalizací, i když by se zvýšilo 
vstupné. To vyplynulo z ankety, do 
které se mohli zapojit lidé přes apli-
kaci Mobilní Rozhlas. 
V rámci případné revitalizace by 
byla nově u bazénu vířivka, po-
zvolný vstup do vody, třímetrové 
skokanské prkno by bylo doplněno 
o další metrové a rekonstrukcí by 
prošlo i technické zázemí. Parní 
sauny by byly zachovány v prosto-
ru sprch. 
Celkem se ankety zúčastnilo 165 
respondentů, z toho 71 mužů a 94 

56 dotazujících. Vyšší vstupné po 
revitalizaci by nevadilo 124 lidem, 
28 by kvůli zvýšení ceny halu již 
nenavštěvovalo. 

žen. Celkem 101 lidí by si přálo re-
vitalizaci haly i když by to zname-
nalo investici za desítky milionů 
korun. Proti tomuto návrhu bylo 

Anketa se dále zabývala možností 
rozšíření nabízených služeb v bu-
dově plavecké haly. Celkem 97 lidí 
by v místě uvítalo wellness a masá-
že, 23 respondentů by chtělo fitness, 
12 manikúru a pedikúru a 33 uved-
lo možnost jiných služeb. 
Dalším bodem ankety byla oteví-
rací doba haly. Nejvíce lidí bylo pro 
zachování stávající otevírací doby 
od 10 do 20 hodin. Aby se hala ote-
vírala již v 6 hodin si přálo 39 lidí a 
stejný počet bylo pro rozšíření ote-
vírací doby od 9 hodin ráno. 

(pn)

pojede cestující na jízdenku vyda-
nou dle tarifu ČD. „Ceny tarifu se 
pro příští rok nemění. Obdobně 
jako dříve zůstane ve vlacích Čes-
kých drah také možnost využít je-
jich tarif. Cestování na krajský tarif 
je však většinou levnější a navíc za-
hrnuje MHD ve městech. Letos se 
navíc podařilo s Českými drahami 
vyjednat, že budou na území kraje 
uznávat čipové karty Dopravy Ús-
teckého kraje, se kterými se cestují-
cím z tarifu DÚK nabídne sleva 10 

procent z běžného jízdného,“ řekl 
náměstek hejtmana pro dopravu 
Jaroslav Komínek. Města, kde je již 
zaintegrována městská hromadná 
doprava a lze v ní využívat jízden-
ky DÚK jsou Děčín, Varnsdorf, Tep-
lice, Bílina, Chomutov, Jirkov, Ústí 
nad Labem, Roudnice nad Labem, 
Most a Litvínov. 
Autobusy a vlaky denně v Ús-
teckém kraji přepraví na sto tisíc 
cestujících. Jízdní řády se mění 15. 
prosince.

Magdalena Fraňková
Krajský úřad ÚK

Braňte se domácímu násilí, pomoc je nablízku
Domácí násilí je násilí mezi blízkými osobami, které spolu žijí ve spo-
lečné domácnosti. Násilná osoba získává nad obětí moc a intenzi-
ta násilí se postupně stupňuje. Dochází ve Vaší domácnosti k ně-
čemu takovému? Nestyďte se za svou situaci a vyhledejte pomoc.  
Při bezprostředním útoku zavolejte Policii ČR – 158, případně tísňovou 
linku 112. Je nutné si uvědomit, že násilí je trestný čin a nikdo nemá prá-
vo se k vám takto chovat.

Plánování bezpečí, jestliže zůstáváte ve vztahu s násilným partnerem:
• Mějte vždy u sebe důležitá telefonní čísla.
●• Mějte na jednom místě doklady (občanský průkaz, průkaz zdravotního 
pojištění atd.), peníze, mobil.
●• Důležité doklady, náhradní klíče či základní oblečení si uschovejte  
u někoho, komu důvěřujete nebo v zaměstnání.
●• Promyslete si, kam můžete v případě akutního nebezpečí odejít.
• ●Nezůstávejte s partnerem/kou o samotě na místech, kde nemáte 
možnost úniku (kuchyně, koupelna, atp.). Promyslete si únikovou cestu 
z bytu.
• Řekněte někomu o tom, co se u vás doma děje.
• Požádejte sousedy o pomoc, dohodněte si s nimi nějaký signál,  
po kterém přivolají policii.

Plánování bezpečí po odchodu z násilného vztahu:
• Jestliže odcházíte s dětmi, zanechte doma krátkou zprávu, že z dů-
vodů stupňujícího se násilí odcházíte na dočasnou dobu i s dětmi na 
neutrální místo.

●• Sdělte písemně majiteli domu či bytu, že se nevzdáváte nároku na byt, 
ale že jste nucen/a jej z důvodu ochrany a bezpečí pro stupňující se 
násilí dočasně opustit.
• Matku/otce informujte o zdravotním stavu nezletilých dětí.
• Promyslete si, koho můžete informovat o tom, že s partnerem/kou již 
nežijete a pokud by se objevil/a poblíž domu nebo dětí, aby zavolali 
policii (např. když zamezuje dětem nebo vám vstup do domu).
• Informujte osoby, které jsou v kontaktu s vašimi dětmi (mateřská škola, 
základní škola, kroužky), kdo je oprávněn děti vyzvedávat.
• Vyhýbejte se místům, kam jste obvykle s partnerem/kou chodívali 
nebo kde je vysoká možnost toho, že se potkáte.
• Pokud na vás partner/ka čeká před zaměstnáním apod., odcházejte 
bočním východem, trasu cesty domů měňte, pokud by vás sledoval/ 
a jděte na Policii ČR.

Kontakty:
Intervenční centrum Spirála, K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – 
Skorotice, tel: 472 743 835
Dona linka: 116 006
Linka pomoci pro osoby v krizi: nonstop: 475 603 390
Linka pro osoby ohrožené domácím násilím: 475 511 811
V řešení Vaší situace se můžete také obrátit na sociální pracovnice 
Městského úřadu Bílina, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tel.: 
417 810 917, 417 810 972, 417 810 929, 417 810 926, 417 810 937.

sociální pracovnice OSVaZ
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ROZHOVOR
ZAJÍMAVOST

Jaroslav Sekyra začal budovat Pohádkový les před 45 lety
Letos uplynulo 45 let od okamžiku, kdy Jaroslav Seky-
ra začal v lese nad Bezovkou budovat Pohádkový les.

Jaroslav Sekyra se narodil 27. dub-
na 1927 v Klatovech. V roce 1950 
se z rodného města přestěhoval do 
Hostomic. A protože ho už od dět-
ství bavilo vyrábět hračky, začal  
v roce 1959 pro místní děti budovat 
dětské hřiště „Na skalce“. Jako mate-
riál mu posloužily vyřazené stroje 
a odpadový materiál z dolu Jirásek 
v Ledvicích, kde pracoval. Doslo-
va „na koleně“ vyrobil například 
dvanáctimetrového draka, který 
měl kůži ze staré gumy dopravní-
kových pásů, uvnitř promítal pan 
Sekyra dětem pohádky. Jako první 
ale vznikla „Na skalce“ perníková 
chaloupka – z okna vyhlížela Ježi-
baba, na zahrádce stála Mařenka a 
na střeše seděl Jeníček. Pak přibylo 
slůně s chobotem jako skluzavka, 
maketa hvězdáře s dalekohledem, 
který sloužil jako držák koule na 
ruský kuželník a hlava pohádkové 
příšery, do které se vešla celá třída  
i s učitelkou. Závodní klub ROH 
dolu Jirásek věnoval dětem loutky, 
a tak pan Sekyra vyrobil další cha-
loupku, kde se hrálo loutkové diva-
dlo (pohádky často hrával sám pan 
Sekyra, byl výborný loutkoherec, 
ale jak sám říkal, princezny mu ne-
šly). Aby se děti také poučily, zhoto-

vil pro ně model Sluneční soustavy, 
ke kterému dodal i vlastnoručně 
sestrojený dalekohled. Samozřejmě 
zde bylo hned několik houpaček, 
kolotočů, bludiště i hřiště na kopa-
nou. Prostě takové dětské eldorádo, 
které hostomickým dětem závidělo 
široké okolí.
V únoru 1971 se Jaroslav Sekyra 
přestěhoval do Bíliny. A znovu za-
čal přemýšlet, jak rozdávat dětem 
radost a zároveň nalákat co nejvíce 
lidí do přírody, a tak v roce 1974 za-
čal pracovat na myšlence Pohádko-
vého lesa. Zašel na lesní správu, aby 
získal povolení, to se podařilo a pus-
til se do díla. Nejdříve ho inspiroval 
pařez, z kterého vyrostlo 10 odnoží 

– vzniklo tak sedm trpaslíků, Sně-
hurka a Zlá královna i s kouzelným 
zrcadlem. Prvních 37 pohádko-
vých postaviček namaloval přímo 
na kmeny stromů, dalších 115 vyře-
zal ve své dílně. Na cestě dlouhé 4,5 
kilometru vznikly naučné stezky 

– například Cesta od vývoje hmoty  
k vývoji člověka, Cesta knížat, krá-
lů, císařů a prezidentů, Cesta malířů, 
Cesta řemeslníků, Cesta strašidel  
a Loupežnická pěšina. Děti se moh-
ly vyžít i sportovně, byly zde dvě 
hrazdy, tyč na šplh, pískové dosko-

čiště i překážková dráha. Dále tu 
byly lavičky, pískoviště, bludiště, 
mašinka a vagonky na sezení, au-
tíčko, letadlo, traktor, pásák i spous-
ta vyřezaných zvířátek, některé  
v životní velikosti. Za Pohádkovým 
lesem vedla přes zasypané údolí 
Cesta antických bohů, na kterou 
se napojovala Cesta dějin. Směrem  
k Sídlišti Za Chlumem pak stály 
dva indiánské stany vyrobené  
z dřevěných tyčí potažených gu-
mou, vešlo se do nich 12 dětí. Nápa-
dů by měl pan Sekyra ještě spoustu,  
ale v roce 1995 musel pro zdravotní 
problémy svoji činnost v Pohádko-
vém lese ukončit.
Další velkou vášní pana Sekyry 
byla astronomie, kterou se zabýval 

od roku 1952. Jezdil na astronomic-
ké přednášky do hvězdáren v Tep-
licích, v Mostě i v Praze. Pak začal 
sám sestrojovat hvězdářské daleko-
hledy. O stavbě dalekohledů a po-
zorování oblohy koupil celou řadu 
odborných knih. Na jejich koupi 
si vydělával stavbou dalekohledů, 
kterých nakonec sestrojil celkem 
35. Tím ale výčet aktivit pana Se-
kyry nekončí. V roce 1959 se stal 
členem výboru ZK ROH dolu Jirá-
sek a hned se s velkým nasazením 
ujal funkce vedoucího zájezdů po-
řádaných pro zaměstnance a jejich 
děti. S příchodem do Bíliny, v roce 
1971, se stal i vedoucím zájezdů po-
řádaných městem, kluby důchodců, 
občanskými výbory atd. Prostě 
by se dalo říci, že veškeré zájezdy  
z Bíliny a okolí se neobešly bez prů-
vodcovské činnosti pana Sekyry, 
kterého tato práce nesmírně bavi-
la. Dle jeho vzpomínek uskutečnil  
v roce 1973 svůj rekord - celkem 22 
zájezdů, jinak to bylo třeba 14 - 16 
zájezdů za rok. Když pan Sekyra v 
roce 2000 bilancoval, zjistil, že na 
svém kontě má celkem 425 zájezdů.
Sám pan Sekyra o sobě napsal: „Vše 
co jsem dělal, dělal jsem s radostí na 
svůj vlastní popud. V životě jsem 
nebyl u žádné politické strany, dělal 
jsem si to, co mě těšilo a bavilo. Jak 
já jsem rád rozdával radost dětem 
nebo babičkám na zájezdech. Hna-
cí motor mé povahy byla myšlenka 

– dělat něco, tvořit, vyrábět volovin-
ky, jen když je to pro radost jiných.” 
K tomu není třeba nic dodávat, 
snad jen přání, aby lidí s podobným 
entuziasmem jako měl pan Sekyra, 
bylo více, a to nejen v Bílině.
Za celoživotní nezištnou tvorbu 
pro bílinské občany byla panu 
Sekyrovi v roce 2005 udělena 
Pamětní medaile města Bíliny  
a v roce 2015 Cena Rady města  
Bíliny. V roce 2016, ve věku 89 let, 
pan Sekyra zemřel.

Iveta Richterová, kronikářka města
(zpracováno z osobních zápis-

ků pana Jaroslava Sekyry)
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Čtenáři si mohou nově půjčovat e-knihy

Nabízí se tak možnost půjčit si knihu v kteroukoliv denní dobu a z pohodlí 
domova. Každý registrovaný čtenář si může zdarma vypůjčit až tři tituly 
na dobu 31 dní. Po vypršení výpůjční lhůty se knihy automaticky smažou. 
Pokud máte zájem o tuto službu, musíte se stát čtenářem Městské knihov-
ny Bílina a mít zaplacen registrační poplatek. Poté je nutné se registrovat 

na stránkách www.palmknihy.cz a zadat stejný e-mail jako máte uvedený 
v knihovně. Jestliže nevíte, zda jste zadávali při registraci v knihovně e-

-mailovou adresu, můžete si ji zkontrolovat v online katalogu ve svém čte-
nářském kontě nebo požádat svoji knihovnici. Dalším krokem je stáhnutí 
aplikace eReading do svého čtecího zařízení (čtečka, tablet, telefon), která 
je ke stažení zdarma na Google Play nebo přes App store. Když zvládnete 
všechny tyto nezbytné administrativní úkoly, tak už se stačí jen přihlásit 
do svého čtenářského konta přes online katalog a můžete si začít půjčo-
vat. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách knihovny 
www.knihovnabilina.cz v odkazu E-knihy.

Ing. Dana Svobodová, vedoucí MěK Bílina

Městská knihovna Bílina ve spolupráci s portálem 
www.palmknihy.cz připravila novou službu. Čtenáři 
si nyní mohou půjčit e-knihy.  

KULTURA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

Knižní tipy

Martin Mejstřík 
Deník: řekněte jim, že sametová
Deník, který autor psal téměř patnáct let, není jen 
popisem událostí, je upřímnou lidskou výpovědí.

Timothy Garton Ash 
Rok zázraků
Reportáže světoznámého britského historika, po-
litologa a publicisty představují čtenáři jedinečné 
zachycení převratných událostí roku 1989, tak jak 
postupně zasáhly čtyři středoevropské komunis-
tické režimy, včetně tehdejšího Československa.

Shepherdová Kat 
Strašidla na hlídání
Hlídání děti se někdy pořádně zvrtne. Nová série 
pro holky, které se nebojí! Rebecca je pořádně 
vyděšená. Od té strašlivé bouřky totiž není s Ky-
lem něco v pořádku. Chlapec, kterého chodí hlí-
dat, se začal chovat divně, na zdech jeho pokoje 
se objevují otisky rukou a kolem postýlky se kra-
dou tajemné stíny. Spolu se svými kamarádkami 
brzo zjistí, že pravého Kylea se zmocnila Půlnoční 

královna a nahradila ho jedním ze svých poskoků. Pokud ho holky 
chtějí zachránit, musí se vydat na děsivou cestu do lesů a vládkyni 
duchů přelstít.

Alena Mornštajnová 
Hana
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz 
rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. 
Spadne do vody, čímž se její neposlušnost pro-
zradí, a je za to potrestána tím, že na rodinné osla-
vě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství 
však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Ná-
sleduje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k 
nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnu-

tou rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem jejího života jako 
ledová kra. Příběh vychází ze skutečných událostí.

Centrální budova na Mírovém 
náměstí
PO: 9 – 12 hodin; 13 – 16 hodin
ÚT: 9 – 12 hodin; 13 – 17.30 hodin
ST: 13 – 16 hodin
ČT: 9 – 12 hodin; 13 – 17.30 hodin
PÁ: 9 – 12 hodin; 13 – 16 hodin
SO: 9 – 11 hodin

pobočka Za Chlumem
PO: 9 – 12 hodin; 13 – 17.30 hodin
ÚT: 9 – 12; 13 – 16 hodin
ČT: 9 – 12 hodin; 13 – 17.30 hodin

pobočka Maxe Švabinského
PO: 9 – 12 hodin; 13 – 17.30 hodin
ÚT: 9 – 12 hodin; 13 – 16 hodin
ČT: 9 – 12 hodin; 13 – 17.30 hodin

Městská knihovna v Bílině a její 
pobočky budou uzavřené od 
23. prosince 2019 do 1. ledna 
2020.

Otevírací doba městské knihovny
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Do nebe se s duchy podívali 
návštěvníci divadla

Školy a školy zhlédly 
příběh o Sněhurce

Šíp a Náhlovský pobavili 
návštěvníky Minipárty

Míša Růžičková při show 
roztančila malé diváky

Divadlo Artur se v Bílině představilo s komediální 
hrou Hodina duchů. 

Divadelní představení pro školy a školky byla klasic-
ká pohádka na námět Františka Hrubína.

Představení začínalo nešťastnou autonehodou, při které se fotbalista a jeho 
přítelkyně modelka dostanou do druhého nebe. Seznamují se s tím, jak to v 
nebi chodí a dozvídají se, že když očistí svou duši, dostanou se postupně až 
do nebe sedmého. Seznamují se také s ostatními duchy. Velmi zábavně se 
tak diváci dozvěděli, že duchové mají stejné problémy, jako živí lidé. 
V představení si zahráli například Pavlína Mourková, Bořek Slezáček, Eva 
Decastelo, Josef Hervert a další.                                                                                     (pn)

Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků v podání Hereckého studia Domu kul-
tury a Tanečního divadla Teplice pobavila a vtáhla do děje dětské diváky 
zaplněného městského divadla. Zase jednou zvítězilo dobro nad zlem. 

(red)

Do vyprodaného sálu městského 
divadla zavítala známá dvojice - 
Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský se 
svou cestovní verzí talkshow Mini-
párty. Svým zábavným vystoupe-
ním divákům zpříjemnili večer. 

(red)

Halloweenské odpoledne patřilo 
především dětem. V Městském 
divadle měla svoji show Míša Rů-
žičková, která zapojila do svého vy-
stoupení i dětské publikum.        (red)

KULTURA
DIVADLO

SNĚHURKA

MINIPÁRTY

HALLOWEEN

Foto: Martina Aubrechtová

Foto: Martina Aubrechtová

Foto: Martina Aubrechtová

Foto: Martina Aubrechtová
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Výstava připomněla 
sametovou revoluci

Kniha Inverze 89 mapuje začátky sametové revoluce 
v Teplicích za účasti skupin z Bíliny

Studentská revoluce 17. listopadu 1989 významně 
ovlivnila další osud tehdejšího Československa. 

Sametová revoluce vyvrcholila masovými demon-
stracemi na pražské Letné.

Také v Bílině se po listopadových 
událostech hnuly ledy a utvořilo 
se první Občanské fórum. „Nebylo 
to tak jednoduché, jak to z dnešní-
ho pohledu vypadá. Schůzky jsme 
měli v bývalém Kornoutě, ale byli 
jsme hlídáni tehdejší bezpečností a 
výjimkou nebyly odposloucháva-
né telefony,“ uvedla Alena Simčá-
ková, jedna ze zakládajících členů 
OF v Bílině. Výstava tak připomně-
la nejen zakládající členy, ale také 

přímo události, které proběhly v 
Praze těsně po zásahu policie proti 
pokojně demonstrujícím studen-
tům. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout Mladý svět, Průboj nebo Rudé 
právo z roku 1989 nebo si přečíst 
originální tiskoviny, které tehdy 
rozmnožovali studenti organizova-
ní v OF Praha.
Materiály na výstavu poskytla 
místostarostka Marcela Dvořá-
ková, Alena Neubauerová, Alena 
Simčáková a Lada Hubáčková. 
“Zajímavostí byly vystavené novi-
nové články z té doby, protože lidé 
mohli posoudit postupy tehdejších 
médií. Zatímco Mladý svět přinesl 
aktuální dění, tak jak se skutečně 
vše událo, Rudé právo bylo mno-
hem opatrnější a pevně stálo za 
KSČ,” doplnila kurátorka výstavy 
Lada Hubáčková.                             (red)

KULTURA

VÝSTAVA

INVERZE 89

Eva Žvachtová
MANDALY

Prosincová výstava 
barevných plastikových 

obrazců.

Obyvatelé v severočeských Tepli-
cích, mezi nimiž byli i Bíliňané, ale 
vyšli do ulic již o několik dní dříve, 
hnáni znechucením z alarmující 
úrovně znečištění ovzduší. Prů-
běh listopadových ekologických 
demonstrací v Teplicích a také to, 
co jim předcházelo a co po nich ná-
sledovalo, mapuje kniha fotografií s 
názvem Inverze 89. 
V říjnu 1989 se velká část Severních 
Čech probudila do mlhy. Setrvalá 
inverze, tlačená tehdejším průmys-
lovým charakterem regionu, pohl-
covala zdejší města až do listopadu. 
Cesta k teplickým demonstracím, 
kterých se účastnilo na tisíc lidí, 
začala poměrně nevinně, když se 
v ulicích lázeňského města začaly 
objevovat plakáty, vyzývající obča-
ny k účasti na happeningu na teh-
dejším náměstí Zdeňka Nejedlého. 
Iniciátory této akce byli šestnáctile-
tý učeň Zbyšek Jindra, přezdívaný 
Oněgin, a jeho kamarádi Jindřich 
Uhlíř a David Krčmář. Demonstra-
ce měly za cíl přinutit představitele 
místního národního výboru k de-

batě o nalezení konstruktivního 
řešení celé situace, což se nakonec 
protestujícím podařilo. Heslo Chce-
me čistý vzduch tak předzname-
nalo pád komunistického režimu, 
ke kterému mělo dojít o necelých 
čtrnáct dní později. A to i navzdory 
tomu, že události v Teplicích měly 
být čistě ekologického charakteru.
Při přípravě materiálů ke vzniku 
knihy dohledali autoři v Archivu 
bezpečnostních složek v Praze i 
několik listopadových událostí 
vztahující se přímo k Bílině. Napří-
klad ze 3. listopadu 1989, kdy byl 
na adresu Alexandera Druckera, 
člena CZV KSČ DJF Bílina, doru-
čen anonymní dopis vyzývající k 
zapojení občanů do průzkumu ve-
řejného mínění organizovaného 
nezávislými skupinami. Jde o vy-
jádření k deseti otázkám týkajících 
se života v ČSSR. Skupina obyvatel 
z Bíliny se pak 20. listopadu zúčast-
nila debaty s představiteli KSČ na 
teplickém fotbalovém stadionu. O 
dva dny později přichází na adresu 
předsedy I. ZO KSČ DJF Bílina han-
livý list, který napadá členy KSČ 
a ty srovnává s gestapem. Kniha 
Inverze 89 má být obrazovou son-

dou, která zájemce provede tehdej-
šími demonstracemi od začátku do 
konce. Editorům knihy, teplickým 
grafickým designérům Martinu 
Fuksovi a Martinu Poncovi, se 
podařilo dát dohromady rozsáhlý 
soubor fotografií, za kterými se vy-
pravili nejen do archivů v Teplicích 
a v Praze, ale i do domovů pamět-
níků. 
Lov materiálů byl leckdy náročný. 
„Sami jsme byli překvapeni, ko-
lik fotografických materiálů se do 
dnešní doby uchovalo. Mnohdy 
jich bylo tolik, že jsme jejich ske-
nováním strávili i celý den. Ten 
čas ale rozhodně nepovažujeme 
za ztracený, jelikož jsme se během 
hledání setkali se spoustou zajíma-
vých lidí, kteří byli v roce 89 přímo 
na náměstí,“ uvedl editor knihy 
Martin Fuksa.
Kniha je k dostání v informačním 
centru Visit Teplice, teplickém An-
tikvariátu u kostela, Knihkupectví, 
Antikvariát a Galerie L&N v Ma-
sarykově ulici v Teplicích. Online 
bude knihu možné objednat pro-
střednictvím internetového ob-
chodu Freshlabels.                           (red)
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FOTOSTRANA

Foto: Pavel Hospodář

Foto: Martina Aubrechtová

Foto: Pavel Hospodář

Foto: Pavel Hospodář

Foto: Martina Aubrechtová

Foto:  Martina Aubrechtová

Foto:  Martina Aubrechtová

Vánoce v Bílině začaly koncertem i ohňostrojem 
Vážení a milí spoluobčané,

dovolujeme si vám popřát krásné prožití vánočních svátků, radost 
a pohodu, a to nejen u vánočního stromečku. Přejeme vám i všem 
vašim blízkým do nového roku 2020 hlavně pevné zdraví, štěstí  
a spokojenost.

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka
Marcela Dvořáková, místostarostka
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Foto: Martina Aubrechtová Foto: Martina Aubrechtová
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POZVÁNKY
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Baltíci při setkání ukázali 
programátorské dovednosti

Děti se v bílinském domečku 
utkaly v deskových hrách

Jana Libovická ze ZŠ Lidická získala 
ocenění za přínos ekologii

Malování doprovodila písnička

Laborky se žáci učili netradičně

V Praze se konalo setkání Baltíků, kde děti prezentovaly své pro-
gramy, které si vytvořily většinou doma. 

V listopadu se v Domě dětí a mládeže Bílina konalo krajské kolo 
MČR v deskových hrách.

V Litoměřicích se konala konference k ekologické výchově sná-
zvem Kapradí 2019, kterou pořádá Středisko ekologické výcho-
vy SEVER Litoměřice. 

Baltíci z Domu dětí a mládeže v Bílině soutěžili v kategorii Volné téma pro 
II. stupeň ZŠ.
Jakub Martinovský s Adamem Píchou se umístili na prvních místech se 
strategickou hrou GRANT BALTOS LIFE. Tato hra je zaměřená na finanční 
gramotnost a dá se hrát i několik hodin. Umí ukládat i načítat rozehranou 
hru.
Ve stejné kategorii byl druhý Vladimír Adamenko a Daniel Jirásek s pro-
gramem PC BUILDING. Je to program na skládání počítače z jednotlivých 
komponentů, výstupem je poměr ceny a výkon počítače. Vstupní data pro-
gram načítá z textové souboru (např. wordpad).
Děkujeme klukům za skvělou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dal-
ších soutěžích.                                                                                                        DDM Bílina

Soutěžilo se ve hrách Rummikub a 
3iQ ve třech věkových kategoriích. 
Bojovalo se nejen o krásné ceny,  
ale i o postup do finále.                          (red)
Za hru Rummikub se umístili:
1. kategorie: Ema Smutná, Anna 
Adámková, Rozárie Chodounská
2. kategorie: Jakub Martinovský, 
Valerie Šrotová, Barbora Trčková
3. kategorie: Hana Martinovská, Te-
rezie Kofroňová, Tomáš Šperl
Za hru 3iQ se umístili:
1. kategorie: Anna Adámková, Ni-
kola Štěpničková, Ema Smutná
2. kategorie: Magdaléna Prchalová, 

Jakub Martinovský, Kateřina Pischelová
3. kategorie: Hana Martinovská, Barbora Trčková, Tomáš Šperl

V letošním roce se jednalo již  
o 18. setkání škol a institucí Ústec-
kého kraje, které rozvíjí ekologic-
kou výchovu.
Na konferenci se každoročně pře-
dává Cena Veroniky Svobodové 
za přínos v ekologické výchově. 
Cenou se vyjadřuje dík všem lidem, 
kteří s nadšením a zapálením, tak 
jako Veronika Svobodová, podpo-
rují nebo prakticky realizují jakéko-
li aktivity související s ekologickou 
výchovou, vzděláním a osvětou  
v Ústeckém kraji.
V letošním roce tuto cenu převzala 
naše paní učitelka Mgr. Jana Libo-
vická, která v červnu obdržela také 
titul Ekoučitel roku 2018/2019.

K tomuto ocenění jí všichni bla-
hopřejeme a děkujeme za její práci  
v oblasti environmentální výchovy.
                    Mgr. Bc. Marie Sechovcová

Píseň Prší prší, jen se 
leje si zpívaly děti z MŠ 
Aléská, když si kreslily 
deštníky, které si ozdo-
bily tiskátky z brambor. 
Společnou prací si vy-
zdobily svou šatnu.

Učitelky MŠ

Žáci ze Základní školy Aléská se vydali na Gymnázium Bílina vyzkoušet 
si laboratorní práce, trochu jinak, než je znají. Byli spolu s 6.B rozděleni do 
skupin a prošli třemi částmi. Chemii sice ještě nemají, ale pokusy se jim moc 
líbily. Ve fyzice byl dětem hezky vysvětlený atmosférický tlak a už tedy 
dokáží odpovědět na mnoho zapeklitých otázek.                                                (red)

ZŠ LIDICKÁ

MŠ ALÉSKÁ

ZŠ ALÉSKÁ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

VZDĚLÁVÁNÍ



Od září do listopadu probíhal v 
Základní škole Lidická projekt Po-
chopením k toleranci a respektu, 
který byl zaměřen na rozvoj mul-
tikulturní výchovy žáků 2. stupně. 
Jeho hlavním cílem bylo umožnit 
žákům seznámit se s rozmanitos-
tí a hodnotami židovské kultury, 
rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, 
respekt a toleranci, uvědomit si, že 
všichni máme stejná práva, všech-
ny etnické skupiny a všechny kul-
tury jsou rovnocenné a žádná není 
nadřazená jiné, utvářet pozitivní 
postoje k jinakosti a kulturní roz-
manitosti.

Projekt byl zajišťován jednak ve škole vyučujícími českého jazyka, dějepisu, 
občanské výchovy a výtvarné výchovy, kteří v rámci integrované výuky 
žáky seznámili s historií Židů až po vznik státu Izrael, potlačováním lid-
ských práv – perzekucí, holocaust a s významnými židovskými osobnost-
mi a dále v oblasti zážitkové postupně v Terezíně – Muzeum ghetta, Mag-
deburské kasárny a Malá pevnost a v Praze – programy Židovského muzea 
Badatel a Hanin kufřík a návštěvy některých pražských synagog. Součástí 
projektu byla také z hlediska historického kontextu návštěva památníku a 
pietního místa v Lidicích.
Jsme rádi, že projekt opětovně naplnil své cíle a poslání. Vzhledem k jeho 
pozitivnímu dopadu na žáky jej totiž vždy po 3 až 4 letech opakujeme.
Děkujeme MŠMT i městu Bílina za finanční dotaci, díky níž jsme mohli ten-
to prospěšný projekt realizovat.

Mgr. Marie Sechovcová
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Žáky vedl projekt k toleranci 
a pochopení, ukázal i tradice Židů

Druháčci ve čtenářském kroužku 
poznávají spoustu knih

Hrad zaplnila strašidla od dětí

Žáci si připomněli třicet let svobody

Kniha - můj nejlepší přítel. Možná 
to některým zní jen jako prázdná 
fráze, ale pro některé to znamená 
mnohem víc. A to určitě alespoň 
pro některé druháčky ze ZŠ Lidická 
v Bílině, kteří docházejí jednou týd-
ně na čtenářský kroužek. Poznávají 
tu společně spoustu knižních titulů 
dětské literatury, které mohou najít 
ve školní knihovničce. Hodiny strá-
vené nejen čtením, ale i povídáním 
si o hlavních hrdinech knih, o jejich 
autorech i o zajímavých ilustracích, 
které k dětské literatuře nerozlučně 
patří, všechny malé čtenáře baví. 
Děti nadšeně řeší i literární kvízy, 

hrají pohádková pexesa a píší dopisy hlavním hrdinům knížek i jejich au-
torům. Při četbě používají i hrací kostky pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 
A to vše doplňuje bezvadná spolupráce s Alenou Hubáčkovou, vedoucí dět-
ského oddělení v městské knihovně, která pro naše malé čtenáře ochotně 
připravuje zajímavá setkání s knihou na různá témata, například Setkání 
se stromy v různých literárních žánrech či Pohádková strašidla.
Není nic hezčího, než když vám začínající čtenář s rozzářenýma dětskýma 
očima vypráví o další přečtené knížce. Snad všem těmto dětem nadšení pro 
četbu vydrží i do budoucna.
Naše škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti i ve spolupráci s Vědec-
kou knihovnou v Ústí nad Labem. V rámci projektu IKAP (Implementace 
krajského akčního plánu) k nám po domluvě přijíždí p. lektor J.Starý s ko-
lektivem se svými programy pro děti. I nyní v listopadu navštíví třetí roč-
níky s programem Kiko a tajemství papírového motýla. Tyto programy již 
v loňském roce proběhly a dětem se moc líbily.                Mgr. Věra Paskerová

Děti z MŠ Aléská si vytvořily hrad se stra-
šidly. Pomocí nůžek si vystříhaly jednotli-
vá strašidla, která si dokreslily a nalepily 
na hrad. Při vycházce si nasbíraly listí, 
kterým hrad ozdobily. Strašidelný hrad 
krášlí chodbu mateřinky. Přilétli tam i ne-
topýři.                                                  Učitelky MŠ

V listopadu si žáci základní 
školy Lidická připomněli 30. 
výročí listopadu 1989. V uply-
nulých dnech se s událostmi 
seznámili v rámci vyučování 
ve většině předmětů.
S předstihem začali žáci 
tematiku listopadových 
událostí zpracovávat ve vý-
tvarné výchově. Hlavními 
motivy na zpracování byly 
revoluční symboly jako tri-
kolóra nebo klíče. V rámci 

hodin českého jazyka dostali žáci za úkol připravit anketu týkající se listo-
padových událostí pro své rodiče. Výsledky ankety pak posloužily k další 
práci v hodinách češtiny.
O listopadu 1989 se nepsalo pouze na našem území, ale také v zahraničí, 
proto v anglickém jazyce byly hlavním tématem anglicky psané zahranič-
ní články, které žáci zpracovali a získali tak představu o dosahu listopado-
vém dění za hranice našeho státu.
Ideálním předmětem pro představení listopadu 1989 je dějepis. V jeho hodi-
nách se pozornost nevěnovala pouze revolučnímu listopadu, ale také důle-
žitému datu - 17. listopadu 1939.
V hodinách občanské výchovy byly hlavním tématem pojmy: svoboda, to-
talita, cenzura a lidská práva. Úkolem hodin bylo pojmy objasnit a pomocí 
diskuze s žáky probrat co pro ně pojmy znamenají. Hudební výchovu pro-
vázely písně, které zněly v ulicích po celé republice v listopadových dnech.
V pondělí 18. listopadu se celá škola oblékla do červené, modré a bílé barvy 
a v tělocvičně proběhlo společné focení vytvořených obrazů - trikolóry a 
véčka. V tento den žáci druhého stupně zpracovali veškeré získané infor-
mace z minulého týdne do prezentací, které představili nejen svým spolu-
žákům, ale také žákům z nižších ročníků. Dne 19. listopadu pak proběhlo 
celkové zhodnocení a vyvěšení vytvořených plakátů a symbolů v prosto-
rách školy.
Listopad 1989 je pro naši historii klíčový, a proto považujeme za nezbytné 
naše žáky o tomto dění informovat. V rámci celého týdne jsme se pokusi-
li této mladé generaci nastínit a vysvětlit, co důležitého se v tomto období 
odehrálo, jak bylo důležité, že se národ spojil a jaký to mělo dopad na sou-
časnou podobu naší země a společnosti.
Jsme rádi, že žáci k celému projektovému týdnu přistoupili zodpovědně a 
prezentace pro žáky 1. stupně byly velmi zdařilé.

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Lidická, Bílina

ZŠ LIDICKÁ

ZŠ LIDICKÁ

MŠ ALÉSKÁ

ZŠ LIDICKÁ

Podzimní dílničku si užili i rodiče
V Mateřské škole Ledvice se kona-
la dílnička pro děti a rodiče. Letos 
jsme se zaměřili na halloweenské 
pečivo, poté jsme ještě vyzdobili 
školku, aby byla připravená na 
párty pro děti.                         

Markéta Pikalová, ředitelka školky

MŠ LEDVICE



Hejtmanův pohár je soutěž, ve kte-
ré spolu zápolí jednotlivé školy a je-
jich žáci ve zdolávání takzvané opi-
čí dráhy. Zapojit se mohou všechny 
základní školy a nižší ročníky ví-
celetých gymnázií z každého kraje 
České republiky. Soutěží se ve 14 
krajích, o 14 nejlepších krajských 
škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem 
soutěže je u dětí a mládeže podpo-
řit zdravý životní styl a pozitivní 
vztah k pohybovým aktivitám.
V loňském školním roce jsme se 
úspěšně zúčastnili již 5. ročníku 
Hejtmanova poháru a v listopadu 

jsme se v Praze na Staroměstské radnici, v krásném Brožíkově sále, účast-
nili ceremoniálu předávání cen za účasti radního hlavního města Prahy 
Víta Šimrala, představitelů Asociace amatérských sportů ČR, která soutěž 
pořádá, a zástupců krajských úřadů a převzali jsme diplom za 1. místo, pou-
kaz na 10 tisíc korun a hlavně krásný skleněný pohár pro nejlepší krajskou 
školu.
Úspěch v soutěži je dílem celé školy, protože do plnění opičí dráhy a řady 
dalších rozmanitých úkolů se zapojili nejen všichni žáci, ale také učitelé.
Díky patří všem, kteří zabojovali a přispěli k tomuto umístění. Velké podě-
kování také patří paní učitelce Janě Libovické za organizaci a zpracování 
všech úkolů. Doufáme, že se nám bude dařit i v 6. ročníku.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická
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Žáky druhého stupně okouzlila 
zlatá cihla v podzemí ČNB

ZŠ Lidická převzala v Praze 
Hejtmanův pohár za opičí dráhy

Do školky přilezla housenka

ZŠ Lidická se vydala na expozici s názvem Lidé a peníze do České národní 
banky v Praze. Této akce se zúčastnilo téměř 100 žáků. Cílem bylo seznámit 
je s historií peněz a vývojem centrální banky. Kromě unikátní druhé nej-
větší zlaté mince na světě o nominální hodnotě 100 000 000 korun, kterou 
vydala ČNB k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny, žáci 
viděli exponáty vývoje platidel a peněz od dob jejich počátků až do součas-
nosti. Dále žáci získali ucelený přehled o dějinách peněz a finančního systé-
mu. Seznámili se s ochranou bankovek, prohlédli si jejich ochranné prvky 
a za pomoci testovacího vybavení si prověřili pravost bankovek a ostatních 
cenin. Expozice probíhala v historickém trezoru v podzemí ČNB. Žáci si tak 
osvojili vědomosti ve finanční gramotnosti, kde měli také možnost potěžkat 
si zlatou cihlu nebo vidět pohromadě 500 milionů korun. Celá exkurze byla 
součástí vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, které se v naší škole cí-
leně věnujeme.                                                                                     Jarmila Kabourková

Děti z MŠ Aléská si vyrobily housenky z plat od vajíček. Procvičily si tak 
stříhání, malování i lepení.

Učitelky MŠ

ZŠ LIDICKÁ ZŠ LIDICKÁ

MŠ ALÉSKÁ

Mateřinka oslavila Den stromu
V Mateřské škole Ledvice se konal 
Den stromu. Děti se účastnily sou-
těží a výtvarného zpracování, kde 
plnily úkoly k zadanému projektu 
v rámci ekologické a dopravní vý-
chovy. Celé akci předcházela práce 
na výzdobě školy.

Markéta Pikalová, 
ředitelka MŠ

MŠ LEDVICE

Florbalisté ukázali svou bojovnost

Sportovci ze Základní školy Aléská se zúčastnili okrskového kola ve florba-
lovém turnaji starších žáků. Naši reprezentanti prohráli první dva zápasy 
proti ZŠ Hostomice a Gymnázium Bílina, v dalším zápase vybojovali remí-
zu proti ZŠ Za Chlumem a poslední zápas proti ZŠ Lidická vyhráli. V tento 
den si vybojovali 4. místo. Přestože prohráli, tak překvapili svou bojovností 
a skvělými herními situacemi, které si během zápasů vytvořili. Za takto 
vynaložené úsilí všem hráčům tímto děkuji.                             Eva Dobrovičová

ZŠ ALÉSKÁ
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SPOLEČNOST

CHODÍME KOLEM NICH... OBEC HROBČICE

OD ČTENÁŘE

ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI BÍLINY

Jednalo se o rozlehlou a tehdy mo-
derně vybavenou budovu, byla 
totiž určena pro německé děti. Od-
povídalo to jednoznačně záměru 
tehdejšího vedení města, samozřej-
mě německého, a německých oby-
vatel s dětmi zde bylo mnohem více 
než českých. Nebylo v dané době 
vůbec myslitelné, aby zde ve městě 
vznikla česká škola. Budova byla 
postavena střídmě účelově, styl je 

Památník je věnovaný hned dvě-
ma významným výročím - 30. 
výročí sametové revoluce a 100 
let vzniku samostatného česko-
slovenského státu. Památník po-
žehnal bílinský arciděkan ThLic. 
Marcin Saj. O kulturní program se 
postaral pěvecký sbor ZUŠ Gusta-
va Waltera z Bíliny, který si pro 
tuto akci připravil Českou státní 
hymnu, avšak jako celou původní 
píseň z divadelní hry Josefa Ka-
jetána Tyla Fidlovačka aneb Žád-
ný hněv a žádná rvačka, poprvé 
uvedené v Praze dne 21. prosince 
1834. Akci ukončil slavnostní oh-
ňostroj. 

Nikola Pochová, obec Hrobčice

Nejraději procházím okolím Bíliny 
v okamžicích, kdy ji tajemně zakrý-
vá mlžný opar, který skrývá jizvy 
po průmyslové činnosti lidí. Moje 
babička říkávala, že člověk má zřej-
mě do života přidělenu jen určitou 
míru zážitků. Příliš si nepomůže, 
honí-li se za dalšími. Protože ono se 

dá vytěžit maximum i z té nejnepa-
trnější existence na maličkém plác-
ku, kterému můžeme říkat třeba i 
Bílina. Fotografie zachycuje město 
v barevných tónech podzimní pa-
lety.                                    Jana Kučerová

JAN IGNÁC ANGERMAYER
(*1701 † 1732)
Jan Ignác Angermayer se narodil v 
roce 1701 v Bílině. Byl jedním z čet-
ných hudebníků narozených v Če-
chách, kteří si získali uznání mimo 
hranice svého rodiště. Z Čech ode-
šel do Vídně, kde získal hudební 
vzdělání. Při následujícím pobytu v 
Miláně se hudebně ještě více zdoko-
nalil. V roce 1721 se vrátil do Vídně 
a stal se houslistou vídeňské dvorní 
kapely. Mimo to ještě komponoval, 
jeho tvorba zahrnuje převážně 
houslové skladby, instrumentál-
ní koncerty a orchestrální suity 
komponované pro potřeby dvorní 
kapely. Některé jeho skladby jsou 
dochovány v Národní knihovně ve 
Vídni.

FRANTIŠEK HORKÝ
(*1801 † 1877)
Tento bílinský rodák patřil mezi 
přední průkopníky pokrokových 
výrobních metod v zemědělství.  

tedy jednoduchý s klasicistními 
prvky.
Obecná a měšťanská škola zde fun-
govala řadu let, později se zde spolu 
s gymnaziálními vyučovaly i uč-
ňovské obory. Na několik let se zde 
uchytila i střední odborná škola.
Dnes v budově sídlí gymnázium, 
organizačně je spojeno s mostec-
kým.

Mgr. Pavel Pátek

Už od dětství měl zájem o polní 
hospodářství, proto mu kníže Lob-
kowicz jako čtrnáctiletému chlapci 
povolil praxi na svém panství ve 
Vysokém Chlumci a od roku 1818 
mu vymohl přijetí za privatistu do 
schwarzenberského hospodářského 
ústavu v Českém Krumlově. Roku 
1842 jmenoval kníže Schwarzen-
berg Horkého inspektorem panství 
Netolic a Protivína, nedlouho potom 
Borovan, Prachatic a Křešťovic. O 
dva roky později převzal inspekci 
všech statků knížete Jana Karla 
Lobkowicze v Čechách. Roku 1847 
převzal ještě inspekci statků hrabat 
Rothkirchů a Swéerts-Sporcků a v 
roce 1848 pak i administraci všech 
statků knížete Karla Paara. Horký 
za svého života vynalezl nebo zdo-
konalil celkem 62 zemědělských 
strojů a druhů nářadí. Pořádal jejich 
výstavy, které doplňoval přednáš-
kami. Je také autorem několika stu-
dií z fyziologie kořání rostlin.

Iveta Richterová, kronikářka

V Břežánské ulici stojí velká školní budova. Byla  
postavena v roce 1890. Hrobčice odhalily památník

umístěný vedle Stromu svobody

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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SPOLEČNOST

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÍLINA PŘEDNÁŠKY PRVNÍ POMOCI

NÁVŠTĚVA ZE ZAHRANIČNÍ

Rok se přehoupl do posledního 
měsíce roku a možná vám připadá 
příroda při vycházkách smutná. 
Ale není to tak. Stačí se pozorně 
rozhlédnout kolem sebe a zahléd-

V rámci 12. ročníku setkání rodáků 
a přátel Hrobčicka se starostka obce 
pochlubila v tomto roce obnove-
nými památkami. Obec postupně 
opravuje nebo pomáhá opravovat 
kulturní památky ve všech svých 

Členové bílinských klubů důchod-
ců se zúčastnili sportovního a spo-
lečenského odpoledne v Komplex 
Clubu Bowling v Bílině. Hlavním 
programem této akce byl turnaj v 
bowlingu, kde mnozí senioři pře-

Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová, následoval společný oběd v 
restauraci U Lva a výprava se poté 
přesunula na slavnostní přijetí do 
Hrobčic. Delegace si prohlédla hřbi-
tov v Chouči. Připravena byla i jedi-
nečná prohlídka bílinského zámku.
Jeden den trávila skupina pře-
vážně v Bílině. Hosté si prohlédli 
Schmetanovu vilu a Inhalatorium 
Kyselka. Na Mírovém náměstí se 
zapojili do ukázky Masopustní ve-
selice. Rodáci si také prohlédli are-
ál kostela sv. Prokopa v Mukově 
a zúčastnili se bohoslužby, která 
proběhla přímo v tomto společně 
zachráněném kostele. Celebroval ji 
vikář P.ThLic. Marcin Saj s hudeb-
ním doprovodem Veroniky Ducho-
slavové a Jiřího Bidrmana. Hosté se 
pak přesunuli do Mrzlic, kde byla 
v kostele sv. Jakuba uspořádána 
slavnost k zpřístupnění opravené 
věže kostela, které požehnal vikář 
P.ThLic. Marcin Saj. Slavnostní at-
mosféru podtrhlo vystoupení dětí 

nete různé druhy ptáčků, hlavně 
sýkorek. Po řece Běle plují celá hej-
na kačenek, občas mezi ně zavítá i 
párek labutí z nedalekých rybníků 
Most a Barbora v Duchcově. A ze 
stromu na vás vesele vyjukne ve-
verka a loudí oříšek. Na stromech 
posedává kos černý a potichoun-
ku si ladí svoji předjarní písničku.  
A vy jim jistě nezapomenete při-
lepšit nějakou dobrůtkou, semínky 
slunečnic nebo jablíčkem, stačí ho 
napíchnout na větvičku a hladové 
zobáčky dobrotu brzy objeví.
Ale kde máme kytičky, veselé 
rozkvetlé louky a voňavé keře a 
stromy? Nebojte, ty se jen uložily 
k zimnímu spánku, aby přes zimu 
nabraly sílu a až je probudí jarní 
sluníčko, potěší nás svojí krásou.
A přece máme jednu téměř magic-
kou zimní květinu - čemeřici čer-

nou (Helleborus) z rodu pryskyřní-
kovitých. Prostě se v období Vánoc 
objeví nad sněhovou pokrývkou a 
kvete až do jara. Její půvab doplňu-
jí kožovité, dlanitě členěné lesklé 
listy. A protože svoje velké květy 
dává na odiv už na Vánoce, říká se 
jí vánoční růže nebo také Kristova 
koruna.
Jedná se o trvalku vysokou 15 až 
30 centimetrů a svoje jméno nemá 
podle barvy květů, ale podle čer-
ného oddenku. Květy mohou mít 
barvu od bílé až po červenou, jsou 
složeny z pěti okvětních plátků a 
spousty pylových tyčinek. Přestože 
je to krásná květina a vypadá křeh-
ce, je celá jedovatá, takže pozor, po-
kud by vás zlákala utrhnout si ji do 
vázy, kde by ale brzy uvadla. Pone-
chejte ji tam, kde vykvetla, nafoťte 
si ji do mobilu a kochat se jejími 

květy můžete, kdy si vzpomenete.
V Bílině roste ve všech barevných 
variantách u lázní, a protože se 
poměrně dobře rozrůstá i vyseme-
ní, potěší vás při procházce na Ky-
selce ve stále hojnějším množství. 
Nesnažte se ji přesadit, netrhejte ji, 
prosím, ponechte tu barevnou něž-
nou podívanou pro každého, kdo 
jde kolem. Často vidíme čemeřici 
i na zahradách, ale to jsou (pevně 
tomu věřím), sazenice koupené u 
zahradníka.
Moji milí čtenáři, letos se nachází-
me na stránkách Bílinského zpra-
vodaje naposledy. Přeji vám krásné 
Vánoce a hodně štěstí v roce 2020. 
Doufám, že mi zachováte vaši pří-
zeň a budeme se procházet po Bíli-
ně a okolí i nadále a objevovat, čím 
nás příroda překvapí.

Jitka Brejníková

devíti spádových obcích. Nejzda-
řilejší renovací letošního roku je 
barokní vstupní brána hřbitova v 
Chouči, která se stala největší pře-
kvapením celého programu. Hosty 
přijala na bílinské radnici starostka 

kvapili velmi pěknými výsledky. 
Vítězové byli odměněni diplomy a 
cenami. Po malém občerstvení za-
hrál k tanci i poslechu Tomáš Laně.

Eva Drégrová

V přednáškové místnosti ordinace 
praktického lékaře v Hostomicích 
se konala přednáška zaměřená na 
první pomoc - kardiopulmonální 
resuscitaci (KPR). Přednášky se zú-
častnilo celkem dvanáct seniorů a 
někteří si vyzkoušelo KPR v praxi 
na cvičné figuríně.
Teoretická i praktická část přednáš-
ky byly účastníky kladně hodnoce-
ny.                          Naděžda Maurerová

ze Základní umělecké školy Gusta-
va Waltera z Bíliny pod vedením 
Veroniky Duchoslavové. Součástí 
slavnosti byla i výstava drobných 
keramických předmětů v interiéru 
kostela a obrazy Lenky Sonderga-
ardové, rozené Voitové. Na ochozu 
pod věží si mohli návštěvníci pro-
hlédnout stálou expozici fotografií. 
Snímky mapují průběh rekon-
strukce kostela v letech 2013 - 2019.
Na opravu věže mrzlického kos-
tela získal místní spolek finance z 
různých zdrojů, včetně dotačních 
projektů, ale také od některých jed-
notlivců, rodáků z Hrobčicka.
Z vyhlídkové věže mrzlického 
kostela si mohou nyní návštěvníci 
obce dopřát úžasný výhled po celý 
rok. Okolní krajina, které dominuje 
Bořeň, nabízí úchvatné pohledy. Na 
návštěvě kostela a vyhlídkové věže 
je třeba se předem telefonicky do-
mluvit s panem Volkem, který má 
od objektu klíče – tel.: 725 520 737.

Nikola Pochová, obec Hrobčice

Vánoční kráska

Památky Bílinska přivítaly delegaci rodáků

Senioři soutěžili v bowlingu Senioři se učili resuscitaci

V rámci 12. ročníku setkání rodáků a přátel Hrobčic-
ka se obec pochlubila v tomto roce obnovenými pa-
mátkami. 

Foto: Miroslav Erben
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USNESENÍ

RADA MĚSTA INZERCE

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

Rada města vzala na vědomí 
informace vedoucího stavebního 
úřadu a životního prostředí a sou-
hlasí s vybudování zdroje pitné 
vody na pozemku města pod Cha-
tou Bořeň.
Rada města schválila prodejní 
cenu stolních kalendářů pro rok 
2020 ve výši 50 Kč/ks včetně 
DPH. V kalendáři jsou použity le-
tecké snímky Bíliny a okolí, které 
vznikly ve spolupráci se Severo-
českými doly, a. s. Kalendáře bu-
dou k zakoupení v Informačním 
centru Bílina.
Rada města schválila uzavře-
ní nájemních smluv s rodinami, 
které byly postiženy požárem v 
domě Za Chlumem 723, na byty 
v Havířské ul. 582/27 v domech 
s pečovatelskou službou, a to na 
dobu určitou, do doby uvedení 
poškozených bytových jednotek 
do stavu, kdy v nich bude možné 
opět bydlet.
Rada města vzala na vědomí 
přijetí petice ohledně nespokoje-
nosti s chováním sousedů na ad-
rese SHD 577.
Rada města vzala na vědomí 
zápis z komise pro životní pro-
středí a dopravu a pověřila komisi 
zpracováním koncepce k řeše-
ní problematiky nedodržování 

rychlosti ve městě, kdy samotná 
koncepce bude obsahovat stávají-
cí stav, navrhovaný stav, finanční 
náklady spojené s realizací navr-
žených opatření, personální za-
bezpečení, apod.
Rada města schválila prodlou-
žení koncepce prevence krimina-
lity o jeden rok, a to do 31.12.2020 
a zároveň zřídila skupinu na pří-
pravu koncepce prevence krimi-
nality na období 2021 – 2023, s 
tím, že návrh nové koncepce bude 
radě města předložen nejpozději 
do 30.06.2020.
Rada města zamítla financování 
víceprací na vybudování propust-
ků a kácení dřevin v rámci akce 
„Cyklostezka přes Radovesickou 
výsypku“ ve výši 514.117,86 Kč 
včetně DPH. Dle odboru nemovi-
tostí a investic se jedná o pochy-
bení dodavatele.
Rada města schválila podání 
soutěžního návrhu do soutěže o 
testování 5G technologií v oblasti 
chytrých měst na základě soutěže 
vyhlášené Ministerstvem prů-
myslu a obchodu ve spolupráci s 
Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Soutěžní návrh bude zaměřen na 
využití 5G sítí a technologií Smart 
City v oblasti bezpečnosti.

Více informací na www.bilina.cz.

Městské technické služby Bílině 
vyhlašují výběrové řízení na pozici

Řidiče 
nákladních-komunálních 

vozidel
Nabízíme:

· stabilní pracovní poměr na dobu neurčitou
· mzda za veškeré odpracované hodiny

· kvalitní a férové jednání
· možnost rozvoje, dalších školení potřebných pro práci řidiče

· používání kvalitních vozů zn. MAN , 
Mercedes, pravidelně servisovaných

Typ práce:
· obsluha vozidel svozu odpadů, nosiče kontejnerů

· obsluha vozidel zimní a letní údržby aj.

Požadujeme:
· zdravotní způsobilost

· smysl pro zodpovědnost
· řidičské oprávnění sk. B,C

· průkaz profesní způsobilosti řidiče
· 5 let praxe jako řidič sk. C

Nástup možný ihned

Životopis na pracovní nabídku zašlete na 
MTSB, Teplická 899, 418 01 Bílina 

olga.rouckova@mtsbilina.cz, 
602 168 332.

Děkuji školce Hrobčice, školce Čapkova a Lidické škole za účast při ukázce Červenoújezdského masopustu, která se konala na Mírovém 
náměstí v Bílině.                                                                                                                                                                              Soňa Jermanová, organizátorka

Redakce Bílinského zpravodaje doplňuje k článku o akci, který vyšel v listopadovém vydání, že se na přípravě sladkého pohoštění podílely 
hlavně ženy ze spolku Veselý venkov či další obyvatelky obce Červený újezd a okolí. Organizačně se také podílel bílinský spolek Baráční-
ků.                                                                                                                                                                                                                                                 (red)

Jednání Rady města Bíliny, 
které se konalo 5. listopadu 2019
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SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

PODĚKOVÁNÍ

RŮZNÉ

Dne 24. ledna 2020 uplyne jeden rok, co nás opustila paní 

Irena Babáková
S láskou vzpomínají syn Miroslav, snacha Věra a vnoučata Lucie a Lubomír 
s rodinami. 

Dne 20. listopadu 2019 oslavila své 93. narozeniny paní 

Anna Elischerová
Mnoho štěstí a zdraví přeje Milan a Věra s rodinou. 

Dne 2. ledna 2020 oslaví 85. narozeniny naše milá babička

Věra Ťupeková
Spoustu zdravíčka, spokojenosti a dostatek podnětů k radosti přejí syn Pavel 
s Věrou, vnučka Kamilka s Michalem, vnuk Pavel s Maruškou. Pusu praba-
bičce posílají pravnoučátka Honzík, Adámek, Bertík a Barunka.

Dne 19. prosince 2020 tomu bude 5 let, 
kdy nás opustil manžel, otec, děda

Reiner Hutter
S láskou stále vzpomínají manželka Soňa s rodinou. Nikdy nezapomeneme. 

Dne 22. prosince 2019 uplynou 4 roky, co nás opustil 
milovaný manžel, tatínek a děda

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

Dne 22. prosince 2019 uplyne 5 let, co nás navždy opustila paní 

Jana Špuláková
Stále vzpomíná otec.

Dne 20. prosince 2019 to bude jeden rok, co nás navždy opustila naše mi-
lovaná manželka, maminka

Anna Zvolánková
S láskou vzpomínáme.

Dne 20. listopadu uplynul rok, co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička, sestra a prababička

Drahomíra Moniková
S láskou vzpomínáme.

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Firma Oční Optik Marta Novotná, spravující již dlouhá léta provozovny v 
Teplicích a na Mírovém náměstí v Bílině, byla opět oceněna zákazníky.
Jménem Odborné komise pro ochranu spotřebitele v Ústeckém kraji, kte-
rá uděluje Národní cenu Spokojený zákazník Ústeckého kraje za rok 2019, 
byla vybrána mezi 15 nejlepších firem z různých oborů podnikatelské čin-
nosti. V rámci devatenáctileté historie tohoto ocenění to bylo již podruhé, 
poprvé cenu paní Marta získala v roce 2007.
Sdružení českých spotřebitelů (SČČ) vyhlašuje Národní cenu českých spo-
třebitelů pod patronací hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a 
vrcholní představitelé kraje ocenění vybraným podnikatelům předali 17. 
října na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Paní Martě Novotné s dcerou 
Martinou ocenění předával náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. 
Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA (na fotografii vpravo).               M. Zábranský

Místo: sídlo ČRS, z.s., Důlní 85, Bílina

Provozní doba:
pátek 20. 12. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin
sobota 21. 12. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin
neděle 22. 12. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin
pondělí 23. 12. 2019 od 8.00 do 17.00 hodin

Děkuji oddělení sociálních lůžek HNsP za péči o Stanislavu Říhovou. 
Díky za profesionální a lidský přístup k pacientce. 

Miloslav Říha s rodinou
Oční Optik Marta Novotná 
byl oceněn zákazníky

Foto: Krajský úřad ÚK
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SPORT
FOTBAL

KENDÓPARAATLETIKA

SILOVÝ TROJBOJ

Další body získali fotbalisté v Chomutově

Bílinští kendisté uspěli 
na turnaji v Brně

Martina Šimonová vybojovala 
bronzovou medaili v šampionátu

Úžasná sezóna závodníků oddílu 
Fitness Jiskra Bílina

Na umělé trávě v Chomutově se Bílině dařilo. 

V Brně se konaly dva turnaje. Jednalo se o Brněnský 
turnaj pro mládež a Muga cup pro juniory, ženy a smí-
šenou kategorii. 

Na umělé trávě v Chomutově se Bílině dařilo. Trenér Kovačka chtěl od 
hráčů zodpovědný vstup do utkání a hráči jeho přání splnili. Hned z první 
akce překvapil Žemba domácího brankáře dlouhým centrem, který zapadl 
do růžku domácí branky. Sotva domácí vydýchali první gól v jejich síti, při-
šel druhý úder. Iljazi se rychlou kličkou uvolnil na vápně a tvrdě skóroval k 
tyči - 0:2. O deset minut později Tůma tuto akci zopakoval jako přes kopírák 
a po 25 minutách bylo prakticky rozhodnuto. Když o dvě minuty později 
domácí udělali další hrubku, zavěsil do prázdné branky Bánom - 0:4.
Do druhého poločasu nastoupili domácí po bouřce v kabině daleko agresiv-
něji, a protože Bílina viditelně ubrala plyn, utkání se vyrovnalo. Černovice 

dokonce v 68. minutě skórovaly, když branku dal po kolmici mezi stopery 
Pomajzl, hráč, který je k nerozeznání podobný zpěváku Klusovi. Poté Bíli-
na znovu přidala a gólový účet uzavřel svou druhou brankou Bánom po 
pěkné kombinaci Iljazi – Tůma - Bánom. Zajímavostí hodnou pochvaly je i 
skutečnost, že Bílina absolvovala tento zápas bez jediné žluté karty.

Bohumír Mráz

Černovice – Bílina 1:5 (0:4)
Branky Bíliny: Bánom 2, Iljazi, Tůma, Žemba
Sestava Bíliny: Vodráček – Žemba, Zavadil, Brůna, Baran - Bečvařík, 
Pavlíček,  Schüssmann, Iljazi - Bánom, Tůma
Střídali: Tirb, Junek, Procházka

Mezi mladšími závodníky zabodoval Jirka Ziegelheim v kategorii 9 až 11 
let. Ve finálovém boji o zlatou medaili přemohl Mikiho Misteckého z oddílu 
Nozomi Hradec Králové. Jeho sestra Johana Ziegelheimová zase přesvědči-
la rozhodčí svým nasazením, a přestože nevyhrála žádnou z cen, tak jí byla 
udělena cena Best fighting spirit.
V kategorii juniorů se povedlo Vítovi Málišovi z našeho oddílu ve finále 
přemoci jiného našeho závodníka Honzu Neumanna, a tak získat 1. mís-
to. Také stříbrná medaile Honzy Neumanna je pro náš klub velkým úspě-
chem. Oba naši úspěšní kendisté za sebou nechali asi 12 závodníků z Hrad-
ce Králové, Českých Budějovic, Brna a Ostravy.
Ve smíšené kategorii se zase nejlépe z našich dařilo Janu Neumannovi, 
když ve čtvrtfinále narazil opět na Víta Máliše ml. a dali si jakousi odvetu 
z finále juniorů. Tentokrát byl úspěšnější Honza a postoupil do semifinále, 
kde se utkal s Ondřejem Dudášem z pražského oddílu Kacubó Kenrikai. 
Ten Honzu porazil a následně vyhrál celý turnaj. Přesto je však Honzovo 
vybojovaná bronzová medaile veliká radost a chlouba našeho oddílu.
Oddíl SanDoMon Bílina děkuje všem našim závodníkům, kteří se zúčast-
nili, a třebaže nevyhráli, sbírali cenné zkušenosti. Také děkujeme všem ři-
dičům a dalšímu doprovodu za podporu. Výjezd našich závodníků proběhl 
za finanční podpory města Bílina.                            Vít Máliš, SanDoMon Bílina

Bronzovou medaili přivezla do Bí-
liny Martina Šimonová ze šampio-
nátu Mezinárodní světové paraa-
tletiky WPA v Dubaji. Vybojovala 
ji ve vrhu koulí. Vedlo se jí i v hodu 
diskem, se svým druhým nejlep-
ším osobním výkonem skončila v 
polovině startovního pole. Bílinu v 
Dubaji reprezentovala také sprin-

terka Lenka Kadetová, která také podala velmi dobrý osobní výkon. Obě 
jsou členkami Atletického klubu Bílina. Za skvělou reprezentaci děkujeme 
a gratulujeme!                                                                                                  Václav Janouch

Zbyněk Zuna získal v končící se-
zóně 2019 na mistrovských soutě-
žích 3x zlatou medaili a 1x stříbr-

nou medaili. Stal se v tomto roce 
mistrem ČR v klasickém silovém 
trojboji RAW v kategorii junioři 
+120kg. 
Václav Vlk vybojoval v sezóně 
2019 na mistrovských soutěžích 
2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz a stal 
se v tomto roce mistrem ČR v kla-
sickém silovém trojboji RAW v 
kategorii junioři -105kg. Skvěle se 
reprezentoval i na mezinárodních 
závodech, kde k jeho největšímu 
úspěchu patří třetí místo na Mis-
trovství Evropy v benchpressu EQ 
(dresy) konaném ve Finsku, kde 
výkonem 247,5 kg vytvořil český 
národní rekord v kategorii junioři 
-105 kg. Naši závodníci trénují pod 
vedením trenéra Františka Janáka 
a za pomoci členů oddílu silového 
trojboje Fitness Jiskra Bílina.        
                                  Fitness Jiskra Bílina

Bílinu reprezentovali v uplynulé sezóně junioři Zby-
něk Zuna a Václav Vlk. 



11  /  XXIX /  13.  p rosinc e  2019 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 23
SPORT

města. Herec je dojatý jeho odhod-
laností a rozhodne se doprovodit 
chlapce zpět domů. Na prašných 
a nejistých senegalských cestách 
však Seydou pochopí, že se přibli-
žuje nejen k chlapcově vesnici, ale 
zároveň ke svým kořenům.

pátek 13. prosince, 20 hodin
ČERNÉ VÁNOCE
Studentka Reily (Imogen Poots) má 
po lehce traumatickém zážitku ze 
střetu s opačným pohlavím pifku 
na všechny chlapy a její spolubyd-
lící na koleji ji v tom mohutně pod-
porují, protože od čeho jiného jsou 
kámošky, že? Všechny se těší, jak si 
užijí vánoční svátky ve vyprázdně-
ném univerzitním kampusu, z něhož 
většina studentů odjela strávit pro-
dloužené volno s rodinami. I proto, 
že kvůli nevraživosti vůči opačnému 
pohlaví začalo být tohle sesterstvo 
dost nepopulární. Dokonalou idylu 
plnou sněhu a blikajících světel na-
ruší série znepokojivých textových 
zpráv, která jim začne chodit na mo-
bily. 

sobota 14. prosince, 17 hodin
sobota 21. prosince, 17 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Martha, Bethany a Fridge se vrace-
jí zpět do hry, aby našli Spencera, 
který záhadně zmizel. Zjistí však, že 
se hra změnila, a že přežít ve světě 
Jumanji bude mnohem náročnější. 
Jumanji už totiž není jen džungle, 
jsou to i rozpálené pouště či zasně-
žená pohoří plné nových nebezpeč-
ných nástrah.

sobota 14. prosince, 20 hodin
ŠPINDL 2
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že 
konečně našla recept i na šťastný 
vztah. Renata je manželka známého 
spisovatele, ve svých kurzech do-
dává dalším ženám odvahu a sílu k 
lepšímu životu, ale v jejím vlastním 
životě jeden osudový prvek schází. 
Herečka a tanečnice Eliška stojí na 
začátku slibně rozjeté kariéry, ale 
komplikuje se jí vztah s přítelem – 
muzikantem. A chlapi z horské služ-
by jsou vždy připraveni pomoci. 

neděle 15. prosince, 15 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Proč se Elsa narodila s kouzelnou 
mocí? Odpověď ji svůdně volá a 
zároveň hrozí, že zničí její ledové 
království. Společně s Annou, Kris-
toffem, Olafem a Svenem se králov-
na Elsa vydává na nebezpečnou a 
pozoruhodnou cestu.

sobota 21. prosince, 20 hodin
pátek 27. prosince, 17 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWAL-
KERA

středa 11. prosince, 13 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
výroba dárků

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

pátek 13. prosince, 16 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ PÁRTY
tanec i s občerstvením

pondělí 16. prosince, 16 hodin
VÁNOČNÍ SVÍCEN
výroba vánočního svícnu na sváteč-
ní stůl

úterý 17. prosince, 16 hodin
VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ PRO DĚTI
trampolínky se světelnými efekty

středa 18. prosince, 15.30 hodin
VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ
přáníčka s vánoční tématikou

PROGRAM  KULTURNÍCH  A  SPOLEČENSKÝCH  AKCÍ

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams zno-
vu spojují síly, aby diváky vzali na 
epickou výpravu do předaleké ga-
laxie ve filmu Star Wars: Vzestup 
Skywalkera. Ve strhujícím závěru 
stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí 
nové legendy a odehraje se koneč-
ný boj za svobodu galaxie.

neděle 22. prosince, 15 hodin
SNĚŽNÁ MELA
Napínavé a zároveň veselé dob-
rodružství polárního lišáka Bleska, 
který má velký sen, stát se nejlep-
ším arktickým kurýrem. Jeho první 
zásilka ho ale zavede do tajuplné 
polární pevnosti, kde prohnaný zlo-
duch Otto Von Walrus spřádá plány 
na zničení Arktidy. Blesk a jeho přá-
telé se rozhodnou jej zastavit, a tak 
začíná jedna velká sněžná mela.

pátek 27. prosince, 20 hodin
sobota 28. prosince, 17 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Láska má mnoho podob a nakonec 
si najde každého, vzkazuje zimní 
romantická komedie Šťastný nový 
rok, jejíž příběh začíná těsně před 
Vánocemi a končí na Nový rok. Film 
se odehrává v pohádkově zasněže-
ných Vysokých Tatrách, kde se na 
jednom místě sejde parta kamará-
dek, jejich blízcí i úplní cizinci. 

sobota 28. prosince, 20 hodin
DOKONALÁ LEŽ
Šarmantní podvodník Roy Courtnay 
si v životě nadělal spoustu problé-
mů a stále jej pronásleduje jeho 
temná minulost. Když na interneto-
vé seznamce potká bohatou vdovu 
Betty McLeish, nemůže uvěřit své-
mu štěstí. Námluvy ale neprobíhají 
zcela podle jeho představ. 

neděle 29. prosince, 15 hodin
ŠPIONI V PŘEVLEKU
Bylo by téměř nemožné najít dva 
tak odlišné hrdiny, jako jsou legen-
dární superšpión Lance Sterling a 
geniální vynálezce Walter Beckett. 
Agent Lance kultivovaný, elegantní, 
nonšalantní, prostě naprosto do-
konalý za všech okolností. Zatímco 
Walter není. 

 GALERIE POD VĚŽÍ

do 20. prosince
EVA ŽVACHTOVÁ - MANDALY
výstava barevných plastikových ob-
razců

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 31. prosince
DIVOŽENKY
výstava z papíru
1. patro knihovny
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 VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 2. ledna 2020
110 LET KARLA ZEMANA
Výstava u příležitosti 110 let od na-
rození filmového dobrodruha Karla 
Zemana. Ve spolupráci s Muzeem 
Karla Zemana a se základními ško-
lami Bílinska.

pátek 13. prosince, 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA BÖR-
NEROVÁ TRIO a KOLA DOKOLA
Vánoční koncert pořádaný ve spo-
lupráci s Pure Music, z.s.

 MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

pondělí 16. prosince, 
9 a 10.30 hodin
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Co se děje na podzim v přírodě a jak 
se mění počasí? Odpovědi se dozví-
te v příběhu ze staré Prahy od dvou 
vypravěčů hned, jak papírový drak 
poletí s první sněhovou vločkou.

pátek 20. prosince, 17 a 20 hodin.
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II
Vánoční koncert Lucie Bílé se skupi-
nou Petra Maláska a Bílým sborem.
Hosté: Zbigniew Czendlik, Jan Tou-
žimský

 KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

neděle 15. prosince, 16 hodin
ADVENTNÍ KONCERT - KAMILA 
NÝVLTOVÁ
Vystoupí Kamila Nývltová, sólistka 
Divadla Hybernia, Divadla Brodway 
a Hudebního divadla Karlín. Výtěžek 
ze vstupného bude použit na opra-
vu kostelních varhan.

 DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 13. prosince, 17 hodin
YAO
Třináctiletý Yao žije ve vesnici na 
severu Senegalu a je ochotný udě-
lat vše pro to, aby se mohl setkat 
se svým hrdinou, kterým je Seydou 
Tall, slavný francouzský herec. Sey-
dou je pozvaný do Dakaru, aby tam 
představil svou novou knihu, a po 
prvé navštíví zemi, ze které pochá-
zí. Aby si mladý Yao splnil svůj sen, 
naplánuje útěk a sám překoná 387 
kilometrů, které ho dělí od hlavního 




