
Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  12.  února

1  /  XXXI /  15 .  l edna 2021 MĚSÍČNÍK BÍLINSK A

zpravodajství zpravodajství

V Bílině 
byla spuštěna 
5G síť

Novinky 
v Portálu občana 
přehledně

Přejeme krásný nový rok 
všem obyvatelům města

Přejeme krásný nový rok 
všem obyvatelům města

str. 3 str. 12 - 13



Milí čtenáři,

p ř i n á š í m e 
první vydá-
ní Bílinského 
zpravodaje v 
roce 2021 a v 
něm mnoho 
z a j í m avo s t í 
ze života ve 
městě. Nejpr-
ve vás prosím 
o vyplnění 
aknetního lis-
tu na straně 8. 
Město plánu-
je rekonstruk-

ci domu Černý kůň na náměstí a architekti 
chtějí pro svůj návrh na obnovu objektu znát 
i mínění veřejnosti. Anketní lístek může-
te odevzdat v Informačním centru Bílina, v 
době uzávěrky zpravodaje však bylo info-
centrum kvůli vládním opatřením uzavřené 
a netušili jsme, zda v polovině ledna již bude 
otevřené. Pokud ne, prosím, vhoďte anketní 
list do boxu u vstupu do radnice. Ten bude 
přístupný v době úředních hodin. Uživatelé 
Mobilního rozhlasu mohou anketu vyplnit i 
přes tuto aplikaci. 
Vnitřní dvoustrana je tentokrát věnovaná 
Portálu občana. V poslední době došlo k 
několika novinkám v rámci této služby, a 
tak vám je přinášíme přehledně a všechny 
najednou. Jestli jste se do portálu ještě ne-
přihlásili, zvažte tuto možnost. V době, kdy 
bývá úřední doba radnice omezována, bu-
dete mít snazší kontakt s úředníky a mnoho 
záležitosti si vyřídíte on-line z domova.
Poslední stránky zpravodaje jsou věnova-
né souhrnu událostí uplynulého roku. Tak si 
zavzpomínejte třeba na Bílinské slavnosti - 
Den horníků, ples města a další zajímavosti.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

15

16

18

Sociální pracovníci pomáhají v 
Základní škole Za Chlumem
Od března loňského roku pracují 
v Základní škole Za Chlumem 
dva sociální pracovníci. 

Důsledky koronavirové krize se 
podepisují na zaměstnanosti, 
potíže však mají řešení
Místo bydliště v Bílině není 
jediným, co Josefa, Honzu a 
Milana spojuje. 

Činnosti tělesně postižených 
omezila krize
Letošní rok byl pro bílinskou 
pobočku Svazu tělesně 
postižených velmi netradiční a 
složitý kvůli koronavirové krizi.

V Bílině byla spuštěna 5G síť,
 je k dispozici veřejnosti
V Bílině a v Plzni byla začátkem 
prosince spuštěna takzvaná 5G síť. 

Důkladná a trpělivá práce úřadu 
se vyplácí, z ulic zmizelo přes 
třicet vraků aut
Město Bílina pokračuje s likvidací 
vraků aut, které ve většině případů 
zabírají parkovací místa nebo hyzdí 
okolí. 

Poliklinika v době pandemie: 
skryté slzy a vyčerpání, 
pro pacienty je však vždy péče 
s úsměvem
Personál Hornické nemocnice s 
poliklinikou byl ochotný začátkem 
prosince pro Bílinský zpravodaj 
popsat situaci v první i druhé vlně 
koronavirové pandemie.

Anketní list
Zjištění názoru veřejnosti k 
budoucnosti městského domu na 
adrese Mírové náměstí č.p. 23/12, 
nazývaného Černý kůň.

Strážníci řešili řidiče bez průkazu 
i zázračně opravené auto
Strážníci při své práci často 
využívají místní znalosti. Nejenže 
již znají různé výtečníky, ale ze 
zkušeností dokáží i odhadnout, jak 
která situace dopadne.

Neseďte doma, poznávejte nová 
místa a vyhrajte
Life is Skill je nezisková organizace, 
která se zaměřuje na volnočasové 
aktivity dětí a mládeže ve školním 
věku. 

Výstava čeká za uzavřenými 
dveřmi knihovny
V městské knihovně na Mírovém 
náměstí je nainstalována výstava 
obrazů žáků výtvarného oboru 
základní umělecké školy

Portál občana
Novinky v portálu přehledně 
a všechny najednou
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Z RADNICE

VZDĚLÁVÁNÍ

PEjSEk k ADOPCI

Baryk

Nejspíše kříženec erdelteriéra a belgického 
ovčáka malinois, asi 12 let starý pes, váha při 
příjmu 32,5 kg, v kohoutku cca 60 cm, nale-
zenec, kulhá, horší zrak. 
Baryk je psí dědoušek, který však přes své 
zdravotní neduhy je stále akčnější a miluje 
klidné procházky, čmuchání a průzkum oko-
lí. Baryk je kontaktní, k lidem přátelský, na 
vodítku chodí velmi dobře, z povelů zvládá 
sedni, lehni, umí také dává pac. Psy si spíše 
vybírá. 

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258
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5G PRO 5 mĚST

ODbOR SOCIÁLNÍCh VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

odbor dopravy

zpravodajsTví

V Bílině byla spuštěna 5G síť, je k dispozici veřejnosti 
a pomůže zvýšit bezpečnost obyvatelů města

Bílina opět podpoří zdravotně hendikepované dotacemi 

Lidé nemohou sami malovat dopravní značení

Bílinský kamerový a senzoric-
ký systém bude schopen díky 
chytrým aplikacím samostatně 
vyhodnotit nebezpečnou situ-
aci a upozornit na ni, dále roz-
poznat a mapovat pohyb osob, 
předmětů či vozidel - to vše 
v reálném čase. „Zapojení do 
projektu 5G pro 5 měst je pro 
budoucnost města naší veli-
kosti zásadní. Poskytuje nám 
větší příležitost využít techno-
logie usnadňující každodenní 
život našich obyvatel nebo nám 
umožní posílit oblast bezpeč-
nosti. Otevírá nám však také 
dveře pro vznik nových podniků 
či start-upů a dává příležitosti 
mladým talentovaným lidem,“ 
uvedla starostka města Bílina 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
„Projekt rozvojového potenciálu 
městského kamerového dohle-
dového systému města Bílina 
je svým tematickým rozsahem, 
použitými přístupy a úrovní 
komplexnosti v České repub-

Bílina má nové programy pod-
pory. Jsou to programy podpory 
sociálních a zdravotních služeb 
městem Bílina a program pod-
pory zdravotně postižených dětí. 
Oba programy schválilo zastu-
pitelstvo dne 4. listopadu 2020 
a nabývají účinnosti od 1. ledna 
2021.
Z programu podpory sociálních 
a zdravotních služeb může být 
dotace poskytnuta maximálně 
do výše 150 tisíc korun. Důleži-

U domu číslo 12 v Sídlišti Za 
Chlumem kdosi na zem na-
sprejoval bílé čáry označující 
parkovací místa. Výtečníkovi 
hrozí za toto neoprávněné osa-
zení dopravní značky sankce 

lice jedinečným svého druhu 
na úrovni měst, obzvláště těch 
malých. Věříme, že pomůžeme 
zvýšit bezpečnost v celém Ús-
teckém kraji,“ doplnil náměstek 
ministryně pro místní rozvoj Da-
vid Koppitz.
Projekt v Bílině přistupuje  
k rozvoji systému v kontextu in-
tegrované bezpečnosti. Mimo 
základní funkci bezpečnosti při-
nese i obsáhlou bezpečnostní 
analýzu, mapuje požadavky na 
podpůrnou infrastrukturu vč. 
samotného operačního centra, 
definuje bezpečnostní scénáře 
specifické pro město a navrhuje 
ucelený systém integrující ino-
vativní prvky - pokročilý analy-
tický software, zvukové senzory, 
3D volumetrické systémy či ná-
stroje pro situační management 
a řízení incidentů. 
V Plzni využijí 5G síť například k 
zapojení dronů do integrované-
ho záchranného systému. Díky 
5G sítím bude přenášen obraz 

tým kritériem pro hodnocení žá-
dosti je počet uživatelů služby, 
kteří trvale žijí ve městě Bílina.
V programu podpory zdravot-
ně postižených dětí byl rozšířen 
účel dotace. Dotaci lze nyní po-
skytnout na lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči, léčebnou re-
habilitaci, pořízení zdravotních 
nebo rehabilitačních pomůcek 
nebo pořízení jiných zvláštních 
pomůcek, služeb, věcí, které 
poslouží k odstranění, zmírně-

až do 300 tisíc korun a k tomu 
uhrazení nákladů spojených s 
odstraněním. 
Podobný případ se stal na pod-
zim roku 2019, kdy neznámá 
osoba vyznačila žlutou čáru na 

z dronů v reálném čase do kri-
zových štábů hasičů, policistů 
nebo záchranářů. Například ve-
litel zásahu by v případě požáru 
mohl využít 3D model budovy, 
což by v konečném důsledku 
vedlo k lepší orientaci, efektiv-
nějšímu rozhodování, ochraně 
lidských životů a snížení škod na 
majetku.
Síť v Bílině a v Plzni slouží nejen 
pro aktivity v rámci projektů,  

ale současně je i veřejně do-
stupná pro obyvatele a návštěv-
níky města. Lidé mohou vyu-
žívat nejrychlejší datovou síť s 
rychlostí připojení až 600 Mb/s. 
Pro využití 5G sítě je nutné vlast-
nit vhodné zařízení, které příjem 
5G signálu podporuje. Další ne-
zbytností je zakoupení balíčku 
5G u společnosti O2. 

(red)

V Bílině a v Plzni byla začátkem prosince spuštěna 
takzvaná 5G síť. První dvě města z pěti tedy začala re-
alizovat své záměry v projektu 5G pro 5 měst, v Bílině 
to znamená pomocí nových chytrých technologií zvý-
šit bezpečnost. 

ní nebo překonání následků 
zdravotního postižení, podpoří 
začlenění žadatele do systému 
vzdělávání či společenského ži-
vota.
Žádosti lze podat do 30. června 
2021.
Programy pro poskytování do-
tací včetně žádostí a povinných 
příloh jsou dostupné na infor-
mačním serveru města Bíliny, 
webových stránkách města 
Bíliny www.bilina.cz – Městský 

Mírovém náměstí. “Toto jednání 
je nepřípustné, neoprávněné 
osazení dopravního značení ne-
může být akcepováno. Pokud 
lidé chtějí změnu dopravního 
značení, jistě za námi mohou 

úřad – Odbory MěÚ – Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví – 
Formuláře.
V případě potřeby poskytne-
me další informace v kanceláři 
č. 207 nebo č. 208 na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Bílině, Žižko-
vo náměstí 58. Kontaktovat nás 
můžete i na telefonních číslech 
417 810 910 a 417 810 925.

Bc. Alena Procházková, DiS.

přijít na odbor dopravy a celou 
věc budeme řešit,” upozornil ve-
doucí odboru dopravy Oldřich 
Jedlička. 

(pn)



Pštros se nechtěl nechat chytit
Na silnici mezi Bílinou a Kostomlaty se dva 
dny pohyboval pštros. Městská policie Bíli-
na i Policie ČR se uprchlíka pokusila opako-
vaně odchytit. Bohužel neúspěšně. Opeřen-
ci se na svobodě líbilo. Při pokusech o jeho 
odchyt se nechal klidně i obklíčit, pak se ale 
rozeběhl a utekl pryč. Pštrosa se podařilo 
odchytit až jeho majiteli, který ho nalákal na 
mlsku.

Záškoláctví dětí kryla i matka
Koncem loňského roku byla situace okolo 
školní docházky dětí celkem nepřehledná. 
Opatření se měnilo každou chvíli. Hlídka 
strážníků v tu dobu spatřila v době školního 
vyučování několik nezletilců bezstarostně 
si hrajících na ulici. Zjistila, že dvě z dětí by 
měly být ve škole. Na dotaz proč v ní nejsou, 
se hlídka dočkala zajímavé odpovědi. Chlap-
ci uvedli, že mají volno, protože se škola vě-
trá, jelikož to školy mají nařízeno vládou. Je 
nasnadě, že taková odpověď strážníky příliš 
neuspokojila a tak se vydali do bydliště ho-
chů, kde jejich matka na stejný dotaz hlídky 
uvedla variantu číslo dvě. Prý byla s dětmi 
u lékaře, a ty se měly doma léčit. Bohužel 
jí prý oba chlapci v nestřeženém okamžiku 
proklouzli z bytu ven. Že by je tedy šla hle-
dat, o tom však nebyla ani zmínka.
Vzhledem k důvodnému podezření ze 
záškoláctví, které se navíc zákonný zástup-
ce dětí snaží účelově krýt, byla celá záleži-
tost předána příslušnému orgánu sociálně 
právní ochrany dětí. 

Na odvoz domů zavolala strážníky
Strážníci v půl třetí ráno přijali naléhavé 
oznámení. Obsluha jedné čerpací stanice 
uvedla, že do prodejny vběhla žena, která 
žádala o pomoc. Dle jejích slov ji prý proná-
sleduje nějaký pedofil.
Hlídce sice bylo od začátku podivné, proč 
by nějaký pedofil pronásledoval dospělou 
ženu, ale oznámení jeli samozřejmě nepro-
dleně prověřit.
Na místě zjistili ženu, která nyní tvrdila, že ji 
pronásledovali nějací muži. Postupně se do 
svého příběhu stále více zamotávala, až na-
konec si vymínila, že chce na místě kromě 
strážníků i hlídku Policie ČR.
Policistům, kteří na benzinku přijeli, líčila 
další verze toho, co jí mělo přihodit. Nako-
nec svoje výmysly vzdala a doznala se, že 
se jí nic nestalo. Strážníky a poté i policisty 
chtěla přivolat jen proto, aby jí odvezli domů.
Za porušení zákazu vycházení po 23 hodi-
ně jí policisté vyměřili pokutu v maximální 
možné výši.                                                    (mp)
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kriMi

svodKy MpjSDh bÍLINA

mĚSTSkÁ POLICIE bÍLINA

Hasiči z Bíliny transportovali cvičně 
z vrcholu Bořně zraněného turistu

Strážníci řešili řidiče bez průkazu  
i zázračně opravené auto

Dobrovolní hasiči z Bíliny si pořádně mákli. 
Čekal je totiž netradiční, ale za to nesmírně 
náročný výcvik. Z vrcholu hory Bořeň totiž 
jednotka sboru dobrovolných hasičů Bílina 
transportovala zraněného na nosítkách po 
turistické trase k chatě Bořeň.
Ke zraněné osobě totiž pro špatné meteoro-
logické podmínky nemohl vzlétnout vrtulník 
leteckých záchranářů. Hasiči proto v rámci 
výcviku trénovali transport zraněného po-
mocí nosítek a pěšky, jak by v případě ost-
rého výjezdu museli, pokud by nemohl na 
místo vzlétnout vrtulník leteckých záchra-
nářů.
Od parkoviště chaty Bořeň až na vrchol hory 
vede turistická trasa dlouhá 1,3 km. Pěšky 
zabere výšlap asi 45 minut.

Zdroj: agentura JV Press

Strážníci při své práci často využívají míst-
ní znalosti. Nejenže již znají různé výtečníky, 
ale ze zkušeností dokáží i odhadnout, jak 
která situace dopadne.
Hlídka si při kontrole centra města všimla 
zaparkovaného vozidla, které v minulosti 
opakovaně řídil muž, o němž je strážníkům 
známo, že má vysloven zákaz řízení. Zdálo 
se, že se řidič asi nepoučil. Zajeli proto za 
roh domu a chtěli chvíli počkat, zda se jejich 
podezření potvrdí a řidič se zákazem za vo-
lant usedne. Obsluha kamerového systému 
jim měla dát echo. Uplynulo sotva několik 
vteřin a auto se dalo do pohybu.
Následovně bylo vozidlo zastaveno. Pře-
kvapivě jej řídil jiný muž, který neměl vy-
sloven zákaz řízení. Ten totiž neměl řidičské 
oprávnění vůbec. Muž, o kterém strážníci 
předpokládali, že auto řídí, seděl v klidu na 
místě spolujezdce. Klidným ale přestal být 
v okamžiku, kdy řidič uvedl, že to byl právě 
tento spolujezdec, kdo mu svěřil řízení auta i 
přesto, že velmi dobře věděl, že nemá řidič-
ské oprávnění. 

Pánové se navzájem přivedli do maléru, 
který správní orgán zcela jistě spravedlivě 
ocení.
Jiný řidič zas doplatil na správné podezření 
strážníků. V centru města zaparkoval přímo 
pod zákazovou značkou. Následně strážní-
kům vysvětloval, že zde neparkuje, ale stojí, 
protože má na vozidle závažnou poruchu, 
auto je nepojízdné a on čeká na odtah. Stav 
a stáří vozidla daly tušit, že by to mohla být i 
pravda. Strážníci měli pro takovou svízelnou 
situaci samozřejmě pochopení. Jenže hlíd-
ce se na nervózním chování řidiče přeci jen 
cosi nezdálo, a tak se operátor kamerového 
systému na jeho auto zaměřil. Jakmile se 
hlídka řidiči ztratila z dohledu, auto se oka-
mžitě samo opravilo, řidič skočil za volant a 
ujížděl pryč. Strážníci ho zastavili a vzápětí 
i zjistili pravý důvod řidičových předchozích 
báchorek. Za jízdu s více než rok propadlou 
technickou kontrolou a propadlým řidič-
ským průkazem ho u správního řízení zcela 
jistě nečeká nic příjemného. 

(red)
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Důkladná a trpělivá práce úřadu se vyplácí, z ulic 
zmizelo přes třicet vraků aut zabírajících místa

Pavlína Nevrlá
 
Město Bílina pokračuje s likvidací vraků aut, 
které ve většině případů zabírají parkovací 
místa nebo hyzdí okolí. Proces odstranění 
autovraku je však legislativně velmi zdlou-
havý a ne vše, co jako vrak vypadá, vrakem 
podle zákona je. “Od září se nám z ulic poda-
řilo odstranit pět vraků, u kterých se buďto 
nepodařilo zjistit majitele nebo majitel ne-
reagoval na zaslané výzvy. Dalších zhruba 
třicet vlastníků vraků se nám podařilo kon-
taktovat a na naši výzvu vrak z komunikace 
odstavili nebo jej nechali ekologicky zlik-
vidovat. Právě dohledání vlastníka vraku je 
velký problém, neboť se většinou jedná o 
vozidla, která noví vlastníci nepřepsali, a 
správnímu orgánu nezbývá nic jiného než si 
hrát na detektivy a zjišťovat, komu vlastně 
vozidlo patří,” popsal vedoucí odboru dopra-
vy Oldřich Jedlička.
Pokud se vlastníka nepodaří zjistit nebo na 
výzvu nereaguje, musí proběhnout správní 
řízení. Pokud je vlastník neznámý, je výzva 
dále uveřejněna na úřední desce. Již tento 
proces trvá řadu měsíců, problémem však 
je i samotné určení, zda vůbec odstavené 
vozidlo vrakem je.

Co je vrak a co ne
Zatímco dříve bylo za vrak považováno ta-
kové vozidlo, které se stalo odpadem, bylo 
zjevně nepojízdné či poškozené a na mís-
tě setrvávalo dlouhou dobu, aniž by se k 
němu hlásil někdo jiný než vandalové, nyní 
je vrakem automobil, který je zjevně tech-
nicky nezpůsobilý k provozu na pozemních 
komunikacích a jeho návrat do provozu by 
si vyžádal výměnu, doplnění či opravu pod-
statných částí mechanismu nebo konstruk-
ce silničního vozidla. Za podstatnou část 
mechanismu nebo konstrukce vozidla tedy 
lze považovat zejména motor nebo karose-
rii. V praxi to tedy znamená, že se úřad může 
začít zajímat o auto, kterému například chy-
bí motor, palubní deska, volant, přední sklo 
nebo je po dopravní nehodě výrazně poško-
zené. Naopak vůz, kterému třeba jen chybí 
státní poznávací značka nebo má vypuštěné 
pneumatiky, vrakem není.
V březnu loňského roku vešla v platnost 
novela zákona o pozemních komunikacích, 
podle níž je na pozemní komunikaci nově 
zakázáno odstavovat vozidlo, které po dobu 
více než 6 měsíců nesmí být provozová-
no na pozemních komunikacích z důvodu 
marného uplynutí lhůty pro provedení pra-
videlné technické prohlídky nebo technické 
nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou 
prohlídkou nebo technickou silniční kontro-
lou. Takové vozidlo nesmí jeho provozovatel 
odstavit na pozemní komunikaci, a pokud v 
příslušné lhůtě na základě výzvy správního 
orgánu neodstraní důvod, pro který nesmí 
být vozidlo provozováno na pozemních ko-
munikacích, nebo vozidlo z pozemní komu-
nikace neodstaví, je vlastník komunikace 
oprávněn toto vozidlo z pozemní komunika-
ce odstranit a odstavit jej na vhodném mís-
tě. V takovém případě oznámí správní orgán 
vlastníkovi vozidla místo, kde je možné vo-
zidlo vyzvednout. Náklady na odstranění a 
odstavení silničního vozidla nese jeho pro-
vozovatel. V případě zjištění například měst-
skou policií či samotnou kontrolní činností 
silničního správního úřadu, je vozidlo zdoku-
mentováno a podnět postoupen správnímu 
orgánu k zahájení zákonných úkonů.
 

Platí poslední zapsaný vlastník
V praxi to ovšem neznamená, že by tako-
vé vozidlo mohlo být okamžitě odstraněno. 
Vlastník pozemní komunikace musí před 
odstraněním vozidla dodržet zákonné úko-
ny a lhůty, například zjištění provozovatele 
vozidla, doručení výzvy provozovateli k od-
stranění vozidla ve lhůtě dvou měsíců, pří-
padně doručení formou vyvěšení na úřední 
desce po dobu 60 dní. Teprve poté může 
být provedeno samotné fyzické ekologické 
odstranění vozidla. Náklady, které vlastníku 
pozemní komunikace vzniknou, jsou násled-
ně vymáhány po posledním zapsaném pro-
vozovateli v Centrálním registru vozidel. 
Poslední provozovatel zapsaný v centrálním 
registru však nemusí být osoba, která vůz 
odstavila. Vlastník vozu, který jej prodá jiné 
osobě, by si měl v registru ověřit, že tam již 
jako vlastník zapsaný není, v opačném pří-
padě doložit kupní smlouvu nebo postu-
povat podle doporučení registru. Vyhne se 
tím případným dalším problémům, které za-
příčiní ten, komu auto prodal, aniž by ho na 
sebe přepsal. 
 
Vraky jsou i mimo silnice
Městský úřad však neřeší pouze vraky od-
stavené na komunikacích, ale i mimo nich. 
“Jeden vrak odstavený v lese za minigolfem 
se nám podařilo vyřešit. Zjistili jsme majite-
le, který na naši výzvu zareagoval a vrak z 
pozemku odklidil do své garáže, kde auto-
díly použil na náhradní díly,” sdělila vedoucí 
oddělení životního prostředí Helena Volfová 
s tím, že další tři případy nyní řeší. “Majiteli 
vraku odstaveného v Chudeřicích na území 
města byla poslána výzva a oznámení o za-
hájení správního řízení, stejně tak i majiteli 
vraku odstaveného v Důlní ulici,” upřesnila 
vedoucí.
Třetí případ se týká právě problému s ne-
přepsáním vozu. U vraku odstaveného u ga-
ráží za bývalou pasovkou vyzval k odstraně-
ní úřad majitele, který byl zapsán v registru 
vozidel. Ten už však v současné době auto 
nevlastnil. Naštěstí pro něj se podařilo zjistit 
aktuálního vlastníka, který byl také informo-
ván o zahájení správního řízení.

Ze zákona o pozemních komunikacích:
Na dálnicích, silnicích a místních komuni-
kacích je zakázáno odstavovat silniční vozi-
dlo, které je pro závady v technickém stavu 
zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na 
pozemních komunikacích a obnovení způ-
sobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění 
nebo opravu podstatných částí mechanis-
mu nebo konstrukce silničního vozidla (dále 
jen „vrak“).

Délka trvání procesu:
Pokud je známý vlastník a 
• vrak po výzvě odstraní - min. 25 dnů
• vrak po výzvě neodstraní - min. 130 dnů
• nepřebírá poštu - min. 140 dnů
Pokud je neznámý vlastník - min. 120 dnů
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Informace pro oběti domácího násilí

Násilná osoba získává nad obětí 
moc a intenzita násilí se stupňu-
je. Dochází ve Vaší domácnosti 
k něčemu takovému? Nestyďte 
se za svou situaci a vyhledejte 
pomoc. Při bezprostředním úto-
ku, napadení zavolejte Policii ČR 
– 158, příp. linku 112. Je nutné si 
uvědomit, že násilí je trestný čin 
a nikdo nemá právo se k Vám 
takto chovat.

Plánování bezpečí, jestliže zů-
stáváte ve vztahu s násilným 
partnerem:
- Mějte vždy u sebe důležitá te-
lefonní čísla.
- Mějte na jednom místě (např. v 
kabelce či tašce, kterou si mů-
žete vždy vzít s sebou) doklady 
( občanský průkaz, průkaz zdra-
votního pojištění atd.), peníze, 
mobil.
●- Důležité doklady, náhradní klí-

Veřejným opatrovníkem lze na 
základě pravomocného roz-
sudku soudu jmenovat obec, 
za podmínky, že nebyla jmeno-
vána jiná vhodná fyzická oso-
ba, která by se jmenováním 
souhlasila. Omezit svéprávnost 
osobě, může jen soud, pokud 
by jí hrozila závažná újma a ne-
postačovalo by mírnější a méně 
omezující opatření. Omezit své-
právnost nelze zcela, ale jen v 
rozsahu, ve kterém osoba není 
schopna samostatně jednat, a 

úkonech, které za sebe činit 
nemohou. Má povinnost jednat 
v jejich zájmu a při výkonu své 
funkce spolupracovat s přísluš-
ným soudem. Jmenovaný opat-
rovník činí za osobu omezenou 
ve svéprávnosti právní úkony, 
spravuje její majetek. Spolu-
pracuje např. s úřady a státními 
institucemi, soudy, zdravotnic-
kými zařízeními, s rodinou, uby-
tovateli, a dalšími organizacemi 
a zvláště se samotným opatro-
vancem, kterému je nápomo-

Město Bílina spolu s pracovnice-
mi pečovatelské služby připravi-
lo velmi pěkné vánoční balíčky 
pro bílinské obyvatele, kteří jsou 
v současné době klienty Do-
mova důchodců v Bystřanech, 

odcházíte na dočasnou dobu i s 
dětmi na neutrální místo.
●- Sdělte písemně majiteli domu 
či bytu, že se nevzdáváte náro-
ku na byt, ale že jste nucen/a 
jej z důvodu ochrany a bezpečí 
pro stupňující se násilí dočasně 
opustit.
●- Matku/otce informujte o zdra-
votním stavu nezletilých dětí.
●- Promyslete si, koho můžete in-
formovat o tom, že s partnerem 
již nežijete a pokud by se objevil 
poblíž domu nebo dětí, aby za-
volali policii (např. když zame-
zuje dětem nebo Vám vstup do 
domu).
●- Informujte osoby, které jsou v 
kontaktu s Vašimi dětmi (mateř-
ská škola, školka, kroužky), kdo 
je oprávněn děti vyzvedávat.
●- Vyhýbejte se místům, kam jste 
obvykle s partnerem chodíva-
li nebo kde je vysoká možnost 
toho, že se potkáte.
●- Pokud na Vás partner čeká 
před zaměstnáním apod., od-
cházejte bočním východem, 

če či základní oblečení si uscho-
vejte u někoho, komu důvěřuje-
te nebo v zaměstnání.
- Promyslete si, kam můžete 
v případě akutního nebezpečí 
odejít (k rodičům, kamarádce, 
příbuzným, do krizového centra 
či azylového domu).
●- Nezůstávejte s partnerem o 
samotě na místech, kde nemáte 
možnost úniku (kuchyně, kou-
pelna, atp.). Promyslete si úniko-
vou cestu z bytu.
- Řekněte někomu o tom, co se 
u Vás doma děje.
- Požádejte sousedy o pomoc, 
dohodněte si s nimi nějaký sig-
nál, po kterém přivolají policii.

Plánování bezpečí po odcho-
du z násilného vztahu:
- Jestliže odcházíte s dětmi, za-
nechte doma krátkou zprávu, že 
z důvodů stupňujícího se násilí 

to po stanoveném znaleckém 
posudku a shlédnutí osoby. Do 
funkce veřejného opatrovníka je 
jmenována obec, kde má ome-
zený ve svéprávnosti bydliště 
nebo se prokazatelně zdržuje. 
Obec osobu omezenou ve své-
právnosti zastupuje v rozsahu 
uvedeném v rozsudku soudu.
Město Bílina (jako veřejný opa-
trovník) zastupuje osoby, jimž 
bylo rozhodnutím soudu jmeno-
váno opatrovníkem. Tyto osoby 
zastupuje ve všech právních 

cen při řešení jednotlivých ži-
votních situací. Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví - oddělení 
sociální péče v této oblasti po-
skytuje poradenství a také vy-
konává úkony spojené s činností 
opatrovnictví za město Bílina. 
Dohled nad výkonem funkce 
opatrovníka vykonává příslušný 
okresní soud.

Bc. Tereza Fořtová, sociální pracovník 
tel.: 417 810 972 

e-mail: fortova@bilina.cz

Podkrušnohorských domovů 
sociálních služeb v Teplicích a 
oddělení sociálních lůžek HNsP 
v Bílině. Věříme, že dárečky 
udělaly seniorům radost.

Ing. Markéta Kalivodová 

trasu cesty domů měňte, pokud 
by Vás sledoval, jděte na Policii 
ČR.

Sociální pracovnice

ODbOR ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCh VĚCÍ

OPATROVNICTVÍ, POTAžmO VEřEjNý OPATROVNÍk

PEČOVATELSkÁ SLužbA

Domácí násilí je násilí mezi blízkými osobami, které 
spolu žijí ve společné domácnosti. 

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 do-
mácím násilím: 475 511 811

V řešení Vaší situace se můžete 
také obrátit na sociální pracov-
nice Městského úřadu Bílina, 
Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví /tel. kontakt 417 810 
917, 417 810 972, 417 810 929, 
417 810 926.

dobrovolné TesTovÁní 
POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ

Kdo se může nechat otestovat? Všichni občané ČR, kteří se prokáží 
průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem. Mohou se jít otes-
tovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 5 dní.

Jak testování pomocí ag testů probíhá? Pod odkazem koronavi-
rus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center je seznam odběrových 
míst. Pomocí chytrého telefonu můžete odkaz naskenovat přes QR 
kód. V době uzávěrky Bílinského zpravodaje nebyl seznam odbě-
rových center ještě úplný. Zvolíte si odběrové místo a na webu si 
zarezervujete datum a čas testu. Ve zvoleném termínu se dostavíte 
na odběrové místo, kde se budete řídit pokyny personálu. Mějte s 
sebou občanský průkaz a kartičku pojištěnce. Po odběru počkáte 
ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu. Výsledek testu se do-
zvíte nejpozději do 20 minut. Dle výsledku testu obdržíte instrukce 
k dalšímu postupu.

Další informace naleznete na:
 koronavirus.mzcr.cz.
V případě nejasností volejte linku 1221.

Dárky potěšily i seniory v okolí
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Poliklinika v době pandemie: skryté slzy a vyčerpání, 
pro pacienty je však vždy péče s úsměvem

říci, že zvládneme cokoli. Ale za 
předpokladu, že na to budeme 
mít lidi. A jakmile začali ubývat, 
byla situace kritická. Každý tu 
dělal vše, kompetence šly stra-
nou, hodila se každá ruka. Po-
máhali dobrovolníci, sestřičky 
odjinud, studenti. Všichni praco-
vali na dvě stě procent, nadoraz, 
do úmoru. Dny a týdny. Kdo to 
neviděl, neumí si to ani předsta-
vit,” popsala jednatelka HNsP 
Andrea Abigail Nováková.

Nejdřív pacient, pak papíry
Situaci zdravotníkům neuleh-
čuje ani vláda. Administrativa je 
neskutečná, jednatelka ukazuje 
stohy papírů, které musí nastu-
dovat, rozčlenit a podle oblas-
tí předat dalšímu personálu. 
Jakmile si ho osvojí, vše se změ-
ní. “Už máme sedmnáct různých 
složek nařízení, jen se s nimi se-
známit trvá hodiny,” dodává. 
Z vlastních zdrojů pořízenými 
antigenními testy jednorázově 
otestovali pacienty i personál, 
nyní testují podle potřeby pouze 
pacienty s příznaky onemocně-
ní. Jakmile zjistí pozitivního paci-
enta, nastane kolotoč - převoz, 
dezinfekce, telefonáty a všu-
dypřítomná administrativa. “My 
jsme zpočátku měli nařízení, 
abychom informace o pozitiv-
ním pacientovi nahlásili do infor-
mačního systému statistického 
úřadu do hodiny od zjištění, že 
je pozitivní. To bylo neskutečné. 
My musíme v tu chvíli okamžitě 
informovat primáře, ošetřujícího 
lékaře, staniční sestru, sociální 
sestru, lékaře a sestru na Covid 
stanici, aby věděli o transportu. 
Současně s tím pacienta překlá-
dáme na Covid oddělení, musí-
me pečlivě dodržovat hygienic-
ko-epidemiologická opatření, 
protože se s ním pohybujeme 
po budově. Také překládáme 
druhého pacienta, který je s ním 
na pokoji. Ihned pokoj dezinfiku-
jeme. Již tak prořídlý personál 
se neustále převléká, dezinfiku-

je, během několika minut je pro-
pocený, po celém dni v takové 
práci velmi unavený. Později se 
nařízení posunulo, nyní tedy tuto 
administrativu musíme do infor-
mačního systému do půlnoci 
daného dne,” upřesnila vrchní 
sestra. 

Děkujeme!
Nic z výše popsaného ale paci-
enti nepoznají. “Personál fungu-
je po celou dobu naprosto ne-
uvěřitelně. To se nedá popsat, 
jsou to profesionálové na slovo 
vzatí. V jednu chvíli beznadějně 
pláčou vyčerpáním či lítostí nad 
ztrátou pacienta, za minutu již 
zcela rutinně pečují o další pa-
cienty, potěší je slovem, uklidní, 
usmějí se na ně. Nedají se vyjá-
dřit slova díků, jsem jim opravdu 
za jejich nasazení velmi vděčná,” 
děkovala Ivana Procházková.  
Slova díků, nejen od vedení 
nemocnice, ale i od redakce a 
čtenářů, kteří nám píší, patří sa-
mozřejmě lékařům a sestrám, 
ale i všem dobrovolníkům, per-
sonálu z jiných nemocnic, uklí-
zečkám, které odvádějí nikdy 
nekončící práci, kuchařskému 
personálu nemocnice i dalším 
nelékařským zaměstnancům. 
Poliklinika také velmi děkuje za 
spolupráci nemocnicím z okolí a 
hygieničce MUDr. Evě Poláčko-
vé, která svým profesionálním 
a lidským přístupem náročnou 
práci zdravotníkům pomáhá 
zvládat.

Pozn. red.:
Do velmi emotivní reportáže se 
bohužel nevešly všechny infor-
mace, které bychom rádi uveřej-
nili. Neumíme ani v textu popsat, 
co se odráží v očích opravdu již 
vyčerpaného personálu. Nechce-
me ale šířit strach, že o vás nebo 
vaše blízké nebude postaráno. 
Ono totiž bude. Mlčí, ale vědí, že 
to zvládnou. 

mohli ochránit své zaměstnan-
ce i pacienty. Nebyly roušky, 
rukavice, dezinfekce, pláště, 
o respirátorech nemluvě. Byla 
to neskutečně stresující doba, 
která se začala sklidňovat až v 
červnu,” dodala. 
Přes léto si veřejnost mohla od 
pandemie trochu odpočinout, 
personál nemocnice však nikoli. 
Někteří si sice mohli vzít zaslou-
ženou dovolenou, nestihli se 
však zdaleka vystřídat všichni a 
v srpnu už se znovu začali při-
pravovat na druhou vlnu. Větši-
nou neodpočatí, opět s obava-
mi, nejistotou. 

Chybějící personál je noční 
můrou
Podzimní vlna pandemie udeři-
la obrovskou silou. Personál byl 
unavený, ale připravený, ochran-
ných pomůcek byl dostatek, 
jenže pacientů pozitivních na 
koronavirus tentokrát mnoho. 
“Postupně začal chybět perso-
nál, a to je pro nás to nejhorší. 
Víte, my se musíme vypořádat 
s neustálými změnami ze stran 
ministerstev a vlády, my musí-
me zařídit náročnou administra-
tivu, my se neustále staráme o 
pacienty, dezinfikujeme tak, až 
máme odřená zábradlí na scho-
dišti. Plníme příkazy shora, zřídili 
jsme takzvané covidové oddě-
lení, museli jsme si do něj sami 
sehnat lůžka, zapůjčili jsme si 
sami mobilní rentgen, abychom 
pozitivní pacienty nemuseli pře-
vážet, nakoupili jsme si vlastní 
antigenní testy, od nikoho jsme 
je nedostali. Kdybychom si ne-
koupili vlastní, nemohli bychom 
testovat pacienty ani personál a 
nákaza by se nám tu rozšířila tak, 
jako se to stalo v některých zaří-
zení. My toto vše a mnoho další-
ho musíme, a děláme. Už mohu 

Pavlína Nevrlá

Nemluvilo se jim lehko, nechtějí 
vzpomínat na to, co bylo. Někte-
ré dny popisují se slzami v očích. 
Slzami lítosti, beznaděje i vyčer-
pání. Na otázku, jak dlouho ještě 
vydrží fungovat, odpověděli ml-
čením. Neví. 

První odstavec reportáže ale asi 
překvapí každého pacienta po-
likliniky. Budova žije čirým živo-
tem, každý vás pozdraví, někdo 
přidá malý úsměv, poradí nebo 
prohodí pár slov, ambulance 
fungují, oddělení následné péče 
i sociální lůžka také. Všude je 
čisto, vše je zorganizované. 

Strach z neznámého 
Zjara, při nástupu první vlny, 
se personál začal se zcela no-
vou situací seznamovat. Nebyly 
ochranné pomůcky, informa-
ce se překotně lišily, opatření a 
různá nařízení také. Nebylo ale 
mnoho nemocných s Covid-19. 
“Cítili jsme však strach. Situaci 
jsme neznali, nevěděli jsme, jak 
se bude vyvíjet, a i když jsme 
zvyklí na ledacos, toto pro nás 
byla velká neznámá. Personál 
se samozřejmě obával, do práce 
chodil s obrovskou nejistotou, 
bál se o sebe i o své blízké, kte-
ré nechtěl nakazit. Snad každý 
má ve svém okolí seniora nebo 
někoho nemocného. Postupně 
jsme se začali izolovat, výrazně 
jsme omezili kontakty s blízký-
mi. Mezi mnohými platilo heslo 
- do práce, nakoupit a domů. Nic 
jiného neznali,” uvedla vrchní 
sestra Ivana Procházková s tím, 
že už nikdy nechce zažít dobu, 
kdy nedokáže ochránit svůj per-
sonál. “Zásoby byly hned pryč 
a pak nebylo nic, čím bychom 

hORNICkÁ NEmOCNICE S POLIkLINIkOu

Personál Hornické nemocnice s poliklinikou byl ochot-
ný začátkem prosince pro Bílinský zpravodaj popsat 
situaci v první i druhé vlně koronavirové pandemie.
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Zjištění názoru veřejnosti k budoucnosti městského domu na adrese 
Mírové náměstí č.p. 23/12, nazývaného Černý kůň

Anketní list

1. Jaké obchody, služby či jinou vybavenost 
postrádáte na Mírovém náměstí?

2. Jaké obchody, služby či jinou vybavenost 
postrádáte na území celého města Bílina?

3. Jaké oblasti by mělo město Bílina podporovat prioritně? 
(odpověď zakroužkujte)
a) kultura
b) vzdělávání
c) zdravotnictví
d) sport a volný čas
e) sociální služby
f) podnikání
g) turismus
h) jiné:

4. K jaké konkrétní funkci by podle Vás měl sloužit městský dům 
č.p. 23/12 na Mírovém náměstí? Uveďte až tři návrhy řazené dle 
Vaší priority

a)

b)

c)

5. Jakou budoucí funkci byste v tomto domě rozhodně neuvítali?

6. Máte s domem spojenou nějakou osobní zkušenost či vzpo-
mínku? Víte o domu něco zajímavého? Pokud ano, prosíme, na-
pište, co konkrétně.

7. Co považujete za největší hodnoty města Bílina? Na co mohou 
být obyvatelé města hrdí? Co Vám připadá jako největší turistická 
atrakce Bíliny? Kdo je či byl největší osobností Bíliny?

8. Jak se Vám v Bílině žije?

9. Řekněte nám prosím ještě něco o sobě. Zakroužkujte možnost 
nebo doplňte.

Žena / Muž

Trvalé bydliště: Bílina / blízké okolí Bíliny / jinde v Ústeckém kraji 
/ jinde

Vzdělání: VŠ (včetně VOŠ), SŠ (včetně SOU), ZŠ, jiné

Věk: <20 // 21-35 // 36 - 50 // 51 - 65 // 66 - 80 // > 80

10. Pokud chcete dostávat informace o tomto projektu, vyplňte 
zde svůj email.

Město Bílina má záměr rekon-
struovat rohový dům U Černé-
ho koně na Mírovém náměstí a 
využít jej k rozšíření nabídky vy-
bavenosti, služeb a volnočaso-
vých aktivit pro občany města. 
Dům může do budoucna sloužit 
různým funkcím a činnostem.  
V současné době probíhá zpra-
cování architektonické studie 
využití domu, jejímž úkolem je 

te odevzdat v Informačním cen-
tru Bílina nebo vhodit do boxu u 
vchodu do Městského úřadu Bí-
lina. Obě místa budou přístupná 
s ohledem na vládní opatření v 
rámci nouzového stavu. Anketu 
můžete vyplnit i prostřednictvím 
aplikace Mobilní rozhlas. Anketu 
je možné odevzdat nebo poslat 
do 27. ledna.

mimo jiné najít optimální využití 
domu. Město Bílina uvítá jaké-
koliv nápady a náměty, k čemu 
by dům U Černého koně mohl 
a měl sloužit. Za tímto účelem 
připravilo ve spolupráci se zpra-
covatelem studie tuto anketu. 
Výsledky této ankety poslouží 
jako podklad pro další práci na 
návrhu budoucího využití domu.
Vyplněné papírové lístky může-
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Trupelník – ložisko diatomitu

Neseďte doma, poznávejte 
nová místa a vyhrajte

Vrch Trupelník je chráněným 
územím díky výskytu rostlin su-
chomilných trávníků. Na severní 
svahy Trupelníku dnes navazuje 
samotná Radovesická výsypka 
s rozsáhlými rekultivacemi. Bí-
linská přírodovědná společnost 

Life is Skill je nezisková organi-
zace, která se zaměřuje na vol-
nočasové aktivity dětí a mládeže 
ve školním věku. Hlavní náplní je 
motivovat děti k pohybovým ak-
tivitám. Ty jsou zpravidla zakon-
čené zajímavými odměnami.
Nejen děti se mohou zapojit do 
hry Life is Skill a stačí jen mít 
mobilní telefon. Hráči hledají 
nejrůznější místa, kde jsou umís-
těné čipy, které se načítají. Hra 
trvá od září do srpna. Na konci 
hry budou hráči vyhodnoce-
ni, a kdo nasbíral nejvíce bodů, 
obdrží hodnotnou cenu. Do hry 
se registruje na stránkách www.
lifeisskill.cz. Přes sekci Moje hra 
se vyplní přihlašovací formu-
lář. Na stránkách Life is Skill je 

zrealizovala novou turistickou 
trasu s informačním systémem 
s dvaceti zastaveními po celé 
ploše výsypky. „Modře značená 
turistická trasa je dlouhá 10 kilo-
metrů a spojuje Bílinu přes Hra-
diště, údolí Bezovka a výsypku 

mapa, kde jsou vyznačená jed-
notlivá místa s čipy.
Jako první představíme přírodní 
lokalitu Bořeň. Čip je umístěný 
u paty Bořně a na vrcholu. Na 
Bořeň se dá jít prakticky po celý 
rok, akorát v zimním období je 
výstup o něco náročnější s ohle-
dem na rozbředlý nebo zasně-
žený terén. Kromě ulovení čipu 
vede na vrchol Bořně naučná 
stezka, která provede návštěv-
níky geologickým vývojem této 
chráněné lokality.
V následujícím díle Vás sezná-
míme s další bílinskou lokalitou, 
kde můžete hledat čip. Celkem 
jich je v Bílině zatím aktivováno 
devět. 
www.lifeisskill.cz                           (hub)

s obcí Kostomlaty pod Milešov-
kou,“ upřesnil jeden z tvůrců Ka-
rel Mach.
Jednotlivá zastavení přináše-
jí zajímavé informace o místě, 
kde je návštěvníci najdou. Tabu-
le Trupelník – ložisko diatomitu 
vznikala na základě podkladů 
již dříve vytvořených pro kníž-
ku o kopci Trupelníku, kterou si 
zájemci mohou zakoupit v Infor-
mačním centru Pod Věží. Tvorba 
cedule není jednoduchou zá-
ležitostí, ale zabere minimálně 
dvě pracovní směny a další čas 
se tvůrci zabývají sběrem jed-
notlivých dat. Karel Mach dopl-
nil, že na zpracování informací 
ještě pracuje grafik a vyrobit se 
musí i samotný panel.
Díky této mravenčí práci najdou 
návštěvníci na panelu informa-
ce o unikátní lokalitě starotřeti-
horních rozsivkových usazenin, 
kopci Trupelníku. „Jde o velmi 
významnou evropskou lokali-
tu, poněvadž byla zkoumána již 
od 18. století a k zajímavostem 

patří obrovské množství fosílií 
živočichů a rostlin zachovaných 
v jezerní usazenině tvořené vý-
hradně křemičitými schránkami 
řas rozsivek,“ popsal Mach s tím, 
že slavné jsou zejména míst-
ní otisky okounovitých ryb. Na 
příkladu Trupelníka a dalších 
světových lokalit bylo po objevu 
mikroskopování v devatenác-
tém století hornin zjištěno, že 
některé horniny mohou být ze 
100 procent složeny ze schrá-
nek organismů a že tedy živoči-
chové a rostliny jsou důležitým 
horninotvorným činitelem stej-
ně jako třeba sopečná činnost.
Vrch Trupelník je chráněným 
územím také díky výskytu rost-
lin suchomilných trávníků. Na 
severní svahy Trupelníku dnes 
navazuje samotná Radovesická 
výsypka s rozsáhlými rekultiva-
cemi. Články o zajímavých mís-
tech na Radovesické výsypce 
budou pokračovat i v dalších 
vydáních.

(hub)

NOVÁ TuRISTICkÁ TRASA NA RADOVESICké VýSyPCE

LIfe Is sKILL
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Poznáváte události na dobových fotografiích? 
Pomozte s jejich identifikací do kroniky
Tato fotografie nepochází z měst-
ského archivu, přinesl je sběratel 
bílinských fotografií s tím, že se 
mu nepodařilo určit, kde tato bu-
dova v Bílině stála.
V archivu města Bíliny jsou další 
stovky starých fotografií pořizo-
vaných ke kronikám z let 1945 
– 1986. Tyto snímky byly v roce 
2018 utříděny, u některých se 
však nepodařilo určit, jaké udá-
losti nebo období jsou na fotogra-
fiích zachycené. Rozhodli jsme se 
proto požádat čtenáře Bílinského 
zpravodaje a pamětníky o po-
moc s identifikací těchto snímků 
a získání dalších informací. Pokud 
uveřejněné snímky poznáváte a 
případně o nich víte něco bližšího, 
ozvěte se kronikářce města Ivetě 
Richterové na odbor školství, kul-
tury a sportu - e-mail: richterova@ 
bilina.cz, telefon 417 810 934.  (red)

kRONIkA mĚSTA

Pro knihu do knihobudky

Městská knihovna pro širokou veřejnost vytvořila malou kniho-
budku, která se nachází před dveřmi do knihovny na Mírovém 
náměstí. Nabízí se tím možnost si zdarma a bez registrace půjčit 
knihy, vyměnit je nebo darovat.

Pravidla knihobudky:

1. Půjč si knihu, přečti a vrať.
2. Vyměň knihu za jinou.
3. Daruj knihu.
4. Nenič knihy ani knihobudku.
5. Udržuj pořádek.

Kalendář podpoří fotografa  
s nelehkým osudem
Petr Stiller pochází z Bíliny a od 
čtrnácti let se pohybuje na inva-
lidním vozíku, kam ho připoutalo 
těžké onemocnění svalů. Petr si 
ale na svůj osud nestěžuje, a po-
kud může, snaží se nejen sporto-
vat, ale také fotit. Založil skupinu 
handicapovaných kolařů a fotí 
ústy. V praxi to znamená, že foto-
aparát má spoušť, která se akti-
vuje ústy. V loňském roce vytvořil 
Petr Kalendář 2021 s černobílými 

fotografiemi. „Kalendář je kvalitně 
vytištěný a je o lidech s inspirativ-
ními životními příběhy,“ prozradil 
Petr Stiller a dodal, že fotografie 
pořizoval v letošním roce.
Zakoupením Kalendáře 2021 lidé 
podpoří Petra Stillera a pomo-
hou mu tak zvládat jeho nelehký 
osud. Kalendář je možné si ob-
jednat v Informačním centru Pod 
Věží za 999 korun, zájemci si ho 
tam mohou i prohlédnout.

INfORmAČNÍ CENTRum bÍLINA

Výstava čeká za uzavřenými 
dveřmi knihovny

V městské knihovně na Mírovém 
náměstí je nainstalována výstava 
obrazů žáků výtvarného oboru 
základní umělecké školy. Ná-
vštěvníci si jí mohli přijít prohléd-

nout jen pár prosincových dní, 
než musela být knihovna kvůli 
vládním opatřením uzavřena. Vý-
stava však bude k vidění ihned po 
opětovném otevření.                   (pn)

mĚSTSkÁ kNIhOVNA
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Spolek VESELÝ VENKOV zve na

9. ČERVENOÚJEZDSKÝ MASOPUST 

20. února 2021

v obci Červený Újezd
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VZDĚLÁVÁNÍ

mŠ žIžkOVO úDOLÍ MŠ síbova

mŠ ČAPkOVA

DD TuChLOV

mŠ ČAPkOVA A mŠ ZA ChLumEm

ZŠ LIDICkÁ

Berušky potěšily seniory Dárečky od dětí voněly na dálku

V mateřince řádili čerti
Mikuláš přišel za dětmi 
do domova v Tuchlově

Obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou dostali nadílku Duhový let provedl žáky světem 

médií exkurzemi i přednáškami

Z Broučků se staly dárečky

Děti z 1. třídy Berušek v Ma-
teřské škole Žižkovo údolí při-
pravily dárečky pro babičky 
a dědečky z bílinské léčebny 
dlouhodobě nemocných. Letos 
nám opatření a nařízení nedo-
volilo uskutečnit každoroční 
tradiční vystoupení – potěšit je 
pásmem básniček a písniček. 
Tak alespoň drobný dáreček.

M. Bečáková a J. Pravečková

Copak se to chystalo před Vá-
nocemi u Včeliček v MŠ Síbo-
va? Nejdříve na stole byla hrou-
da těsta. Také vonělo koření. To 
naše šikulky chystaly překva-
pení pro své nejbližší. Děti z 
vlastnoručně vyrobených dá-
rečků měly velkou radost.

Andrea Jedličková

Ve třídách Berušek a Včelek 
Mateřské školy Čapkova se na 
jeden den všechny děti promě-
nily v čertíky a čertice. Prožily 
si čertovské cvičení v „pekle“, 
zazpívaly si čertovské písně a 
celé dopoledne zakončily čer-
tovským rejem.

Kolektiv učitelek

V prosinci navštívil náš domov 
Mikuláš se svými pomocníky, 
andělem a čerty. Již několik dní 
předem jsme se připravovali na 
jeho příchod. Povídali si, kdo to 
vlastně je, kdo Mikuláše dopro-
vází, vyráběli jsme tematické 
dekorace a moc se na něj těšili. 
Děti moc dobře věděly, že Mi-
kuláš nechodí sám, nýbrž s se-

bou vodí také rozdováděné čer-
ty, a proto byly celý den trochu 
nervózní a napjaté! Dopoledne 
jsme dolaďovali ještě básnič-
ky a písničky, které jsme si pro 
Mikuláše připravovali a netr-
pělivě čekali, než nám zaklepe 
na okno. Setmělo se a opravdu 
jsme za oknem spatřili Mikulá-
še, anděla i čerty. Postupně si 
Mikuláš zavolal k sobě všech-
ny děti, které měl ve své knize. 
Přečetl jim své poznámky, kte-
ré o nich celý rok sepisoval, po-
chválil je, ale i pokáral za pro-
hřešky. Nakonec anděl všem 
dětem rozdal zaslouženou od-
měnu. I přes pár slziček před 
rozdováděnými čerty, měly děti 
krásný zážitek a tento den jsme 
si společně moc užili.

Jana Stuchlá, vychovatelka 

Advent je čas určený ke ztišení, 
vnímání všeho uvnitř a kolem 
nás. Dárek může být krásným 
prostředkem, jak někomu sdě-
lit, nakolik je pro nás důležitý. 
Není to však ani tolik o ceně či 
velikosti dárku, jde především o 
to potěšit a ukázat, že na toho 
druhého myslíme. V tomto du-
chu se snažíme vést i děti v 
naší mateřské škole. Učíme je 
dělat radost druhým, v našem 
případě vlastnoručně vyrobe-
nými pozornostmi v podobě 
ozdobeného perníčku, svícnu 
či andílka pro štěstí, které ob-
drželi obyvatelé domu s pečo-
vatelskou službou. Velice nás 
mrzí, že v této velmi složité 
době jsme nemohli obyvatele 
pečovatelského domu navštívit 
osobně a potěšit je ještě bás-
ničkou či koledou.

Kolektiv zaměstnanců 

Duhový let světem médií byl 
projekt, který naše škola reali-
zovala z grantu O2 Chytrá škola. 
Z důvodu pandemie byl projekt, 
který měl skončit v červnu, pro-
dloužen do konce prosince le-
tošního roku.
V rámci projektu byly vytvořeny 
materiály pro výuku mediální 
výchovy, proběhly přednášky 
pro žáky a učitele ve spolupráci 
se společností Zvol si info a pro 
učitele ještě přednáška společ-
nosti Eduteam.

Pro žáky byly připravené pro-
jektové dny a exkurze do 
České televize, České tisko-
vé kanceláře a Českého roz-
hlasu. Vzhledem k nepříznivé 
epidemiologické situaci byly 
exkurze nahrazeny přednáška-
mi společnosti Hope4kids na 
téma Mediální džungle a online 
workshopy Továrna na zprávy 
ve spolupráci s ČTK.
Ačkoliv byl průběh projektu 
zkomplikován Covidovou situ-
ací, jeho cíle se nám podařilo 
naplnit.
Děkujeme tímto nadaci O2 za 
možnost realizace projektu a 
určitě na něj rádi v budoucnosti 
navážeme, protože oblast me-
diální a digitální gramotnosti 
považujeme za velmi důležitou 
a současná doba to jen potvr-
zuje.                   Marie Sechovcová

Nejlepší dárky nám ležely v 
postýlkách pod vánočním stro-
mečkem ve třídě Broučků. Vá-
žíme si toho, že můžeme být 
všichni spolu.

Kolektiv učitelek
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 ZŠ ZA ChLumEm

ZŠ LIDICkÁ ObEC hRObČICE

Sociální pracovníci pomáhají v Základní škole Za Chlumem

Žáci ZŠ Lidická uspěli v soutěži 
Požární ochrana očima dětí

V Hrobčicích přivítali občánky

Mikuláš putoval po obcích

Od března loňského roku pracu-
jí v Základní škole Za Chlumem 
dva sociální pracovníci. Škola se 
totiž potýkala s velkými problé-
my některých žáků i jejich rodin. 
Týkaly se například vulgárního 
chování žáků, záškoláctví i ne-
tečnosti rodin při spolupráci 
se školou. “Pro srovnání uvedu 
měsíc září roku 2019, kdy u nás 
ještě sociální pracovníci nepů-
sobili. Tehdy jsme denně řešili 
několik kázeňských přestupků 
a nejednalo se o drobnosti, psali 
jsme množství posudků, hláše-
ní, přivolávali policii, řešili jsme i 
útoky ze strany rodičů směrem 
k učitelům,” popsala ředitelka 
školy Barbora Schneiderová s 
tím, že v září roku 2020 řešili jen 
několik kázeňských přestupků 
během celého měsíce. “Pouze 
třikrát muselo zasáhnout vedení 
školy, v ostatních případech sta-
čila intervence učitele, případ-
ně třídního učitele či sociálního 
pracovníka. Ani jednou nebyla 
nutná intervence ze strany po-
licie. Nezaujatému člověku to 
může pořád připadat příliš, my 
však tuto změnu vnímáme vel-
mi pozitivně a hlavně máme re-

ní ochrany dětí, policií a dalšími 
institucemi. Zajišťuje podpisy 
rodičů na důležitých dokumen-
tech. Dohledává kontakty, které 
škole chybí. Je také přítomna na 
výchovných komisích a dalších 
jednáních s rodiči a pomáhá i při 
přijímání nových žáků – takzva-
ných migrantů, kteří velmi čas-
to nemají doklady. S uzavřením 
škol se opět věnovala zejména 
kontaktování nespolupracují-
cích zákonných zástupců, mimo 
jiné dojížděla do několika rodin 
v Teplicích, kam vozila výukové 
materiály.
Petr Mati pracuje ve škole na 
částečný úvazek a věnuje se ze-
jména prevenci a intervenci rizi-
kového chování a práci v terénu. 

“Je nám velmi nápomocen při in-
tervencích ve třídách. Již během 
srpna jsme se několikrát sešli a 
připravili strategii práce, a to ze-
jména s jednou třídou sedmáků, 
ale i s problémovými rodinami. 
Jeho práci jsme představili pe-
dagogům a po úvodní drobné 
nedůvěře začali učitelé velmi 
rychle využívat jeho služeb. Petr 
s nimi často vstupuje do hodin, 
kde sleduje průběh hodiny, poté 

álnou naději v další zlepšování,” 
doplnila ředitelka. 
Mzdy sociálních pracovníků 
plně hradí město Bílina. 
Miroslava Kruntová pracuje ve 
škole na plný úvazek a věnuje 
se zejména spolupráci s rodiči, 
institucemi a pomoci učitelům 
a vedení školy s nadměrnou 
administrativou. Již během let-
ních prázdnin se snažila získat 
zpět veškeré učebnice a klíče 
od skříněk, které škola od žáků 
nedostala zpět. “Za minulý škol-
ní rok nám chybí učebnice za 
několik desítek tisíc korun. Její 
snaha tedy přinesla ovoce a 
část věcí se škole vrátila. Navíc 
se jí podařilo dohledat i žáky, o 
kterých jsme neměli žádné in-
formace, a během prázdnin na-
dále dohledávala žáky, kteří se 
nepřihlásili ke školní docházce. 
Podařilo se jí většinu zákonných 
zástupců přivést do školy a za-
bránit tak postihům,” vyjmeno-
vala ředitelka. 
Od září sociální pracovnice po-
kračuje v terénní činnosti, velmi 
úzce spolupracuje s výchovnou 
poradkyní. Komunikuje s pra-
covníky oddělení sociálně-práv-

situaci rozebírá, jak s učitelem, 
tak s žáky. Umí vše zhodnotit 
objektivně a velkou výhodou je, 
že dokáže sdělit i nepříjemnou 
skutečnost a objektivní kritiku 
nejen žákům. Vzhledem k tomu, 
že ve třídě sedmáků učím, ně-
kolikrát jsem ho mohla sledovat 
při přímé práci, kdy jsem si ho 
sama pozvala do hodiny a spo-
lečně jsme se třídou pracovali. 
Funguje jako most mezi školou 
a žáky i rodiči, což je velmi dů-
ležité,” konkretizovala Barbora 
Schneiderová.
Právě sedmáci loni působili ve 
škole velké problémy, žáci byli 
téměř nezvladatelní, selhávaly 
veškeré osvědčené metody, a 
to i velmi zkušeným pedago-
gům. S třídou začali sociální 
pracovníci společně s učiteli in-
tenzivně pracovat od loňského 
září. Společně vytvořili pravidla 
chování, vyzdobili třídu, učili se 
spolupracovat, fungovat, do ně-
kolika akcí byli zapojeni i rodiče. 
Částečně se tím zlepšil přístup k 
výuce a také k domácí přípravě, 
většina žáků má a nosí pomůcky. 

(pn)

Žáci naší školy se zapojili do 
výtvarné a literární soutěže 
Požární ochrana očima dětí na 
téma Požáry v přírodě, a jak 
jim zabránit? pro rok 2020, kte-
rou vyhlašuje Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska (SH 
ČMS). Celkem se školního kola 
zúčastnilo 118 žáků. Ve školním 
kole bylo vybráno 6 obrázků a 
1 literární dílko, jež reprezento-
valy naši školu a postoupily do 
okresního a krajského kola.
V okresním kole se na medailo-
vých místech umístili čtyři žáci 
(dvě 1.místa a dvě druhá mís-
ta pro 3 žáky ze 6.A a jednoho 

První prosincovou středu na 
Hrobčicku přivítali nově naro-
zené občánky. Z důvodu všech 
opatření a omezení se letošní 
vítání občánků konalo na náv-
sích v jednotlivých obcích u 
vánočních stromečků. I přes 
netradičnost, to byla událost 
radostná.

Nikola Pochová

Na konci listopadu se konala 
na Hrobčicku akce s názvem 
Mikulášské putování ve spolu-
práci s Divadlem V Pytli Petra 
Stolaře, při kterém sv. Mikuláš 
se svou družinou a nadílkou 
projel všechny naše obce, tedy 
Hrobčice, Chouč, Mirošovice, 
Tvrdín, Mrzlice, Mukov, Červený 
Újezd, Razice a Kučlín a rozsví-
til i všechny vánoční stromečky. 
Nechyběli andělé jako dopro-
vod, čertovská garda jako dozor 
a nutno dodat, že strážců pekla 
bylo letos obzvlášť hodně. 
V každé obci obdaroval Mikuláš 
všechny přítomné děti sladkou 
odměnou v podobě advent-
ního kalendáře. Doufáme, že 
příště se již potkáme za lepších 

podmínek při našich pravidel-
ných setkáních. K této variantě 
spojení dvou pravidelných akcí 
Rozsvícení vánočního stromu a 
Mikulášské besídky jsme při-
stoupili z důvodu současné ko-
ronavirové situace a aktuálních 
opatření.              Nikola Pochová

žáka 3.A) každý ve své katego-
rii. Do krajského kola postoupili 
dva žáci ze 6.A, kde obsadili 1. 
a 2.místo. Všichni získali hod-
notné ceny, které předali škole 
zástupci SH ČMS. Z jejich úspě-
chu máme všichni velkou ra-
dost a těšíme se, že jim v lednu 
budeme moci ceny předat.
Všem vyhodnoceným blaho-
přejeme a děkujeme jim za vý-
bornou reprezentaci školy. Vel-
ké poděkování patří také všem 
zapojeným učitelkám a zvláště 
pak paní učitelce Mgr. Haně Jů-
dové, která soutěž na naší škole 
zajišťuje.            Marie Sechovcová
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ČLOVĚk V TÍSNI

DOPRAVA úSTECkéhO kRAjE ČEZ DISTRIbuCE

Důsledky koronavirové krize se podepisují 
na zaměstnanosti, potíže však mají řešení

Krajská veřejná doprava 
má nové jízdní řády

O odstávce elektřiny se již 
lidé nedozví z plakátů

Místo bydliště v Bílině není jedi-
ným, co Josefa, Honzu a Milana 
spojuje. Když se začaly v české 
ekonomice projevovat důsled-
ky přijatých koronavirových 
opatření z března letošního 
roku, mnohé firmy se musely, 
i přes podporu státu, uchýlit k 
propouštění některých zaměst-
nanců. Takový osud bohužel 
potkal i mnohé rodiny, se kte-
rými v Člověku v tísni spolupra-
cujeme, a právě Josef, Honza 
a Milan se mezi ně řadí. Kromě 
toho, že v důsledku pandemie 
přišli o práci, rozhodli se také 
všichni tři postavit problémům 
čelem. Vzali situaci do vlastních 
rukou a našli si sezónní práce v 
zahraničí. 
Krátce poté, co přišli Josef, 
Honza a Milan o práci, navštívi-
li na pracovišti v Bílině našeho 
kolegu, se kterým dlouhodobě 
spoluracují a vylíčili mu svůj 
příběh. Životní situace všech 
tří mužů si byla do značné míry 
podobná. „Kromě toho, že jsou 
přátelé, spojuje všechny také 

Zrušilo se také omezení noč-
ních spojů. Od 1. ledna 2021 do-
šlo také k mírnému zvýšení cen 
jízdného zohledňující inflaci.
V provozní oblasti Lounsko 

– západ došlo ke změně do-
pravce. Od 1. února 2021 tam 
bude dopravu zajišťovat Do-
pravní společnost Ústeckého 
kraje (DSÚK) z důvodu zániku 
stávajícího smluvního vztahu 
s dopravcem ARRIVA CITY. Na 
Lounsku bude na lince 705 
prodloužen dopolední spoj do 
Stradonic v období školních 
prázdnin.
Na Teplicku proběhnou časové 
posuny dvou spojů linky 482 z 
důvodu eliminace zpoždění a 
zlepšení návaznosti na drážní 
dopravu v Teplicích. Na lince 
506 dojde k posílení autobuso-
vé dopravy do Chouče, místní 

Klienti však mohou tyto infor-
mace dostávat zdarma pro-
střednictvím SMS do svých 
mobilů nebo e-mailu.
Zasílání zpráv o poruchách a 
plánovaných odstávkách je 
zdarma. Každý si může zvolit 
lokalitu, které se budou ozna-
movační zprávy týkat. Sjednání 
služby je možné na stránkách 
www.cezdistribuce.cz, zájemce 
musí znát pouze datum naroze-
ní nebo IČO vedené u zákaznic-
kého účtu a dále osmnáctimíst-
ný kód odběrného místa, který 
je uveden na faktuře. 
V době poruch způsobených 
klimatickými jevy však nebu-

přibližně stejné sociální pro-
středí, vzdělání, životní situace 
i místo bydliště. Každý z nich 
má doma ženu a děti, o které 
se musí postarat. Když mi sdě-
lili, že přišli o práci, začali jsme 
ihned společně projíždět pra-
covní nabídky v okolí. Všichni tři 
byli odhodláni si sehnat práci 
co nejdříve, protože museli živit 
své rodiny,“ popisuje Tran Tat 
Tien z organizace Člověk v tís-
ni okolnosti, ve kterých se muži 
nacházeli.
Hledání nového zaměstnání ale 
nebylo vůbec snadné. Pracov-
ních nabídek ubývalo a situa-
ce se zdála být pro všechny tři 
velmi nepříznivá. „Hledali jsme 
nejprve práci v Bílině, Mostě, 
Teplicích a okolí. Všichni tři mají 
doma malé děti, a tak nechtě-
li dojíždět moc daleko. Po pár 
dnech hledání se ukázalo, že si-
tuace je horší, než se zprvu zdá-
lo. Práce v okolí bydliště, kterou 
by muži mohli dělat, zkrátka 
nebyla. Smířili se proto s tím, že 
pokud chtějí zaměstnání získat, 

části obce Hrobčice o jeden 
spoj provozovaný ve dnech 
školního vyučování, místo třech 
spojů tak zde budou čtyři. 
Od 1. ledna 2021 došlo také k 
mírnému navýšení jízdného v 
rámci cestování v DÚK. Na krat-
ší cestě například mezi Lovo-
sicemi a Litoměřicemi zaplatili 
cestující 20 korun a od 1. ledna 
2021 zaplatí 21 korun. Na delší 
cestě například mezi Děčínem 
a Varnsdorfem dojde ke zdra-
žení z původních 63 korun na 
66 korun. Celodenní síťová jíz-
denka podraží o deset korun, 
z původních 130 korun na 140 
korun. O deset korun dojde k 
navýšení také u jízdenky Labe – 
Elbe, na kterou se nově sveze v 
jedné z variant jeden dospělí a 
dvě děti do 15 let za 300 korun. 

(red)

dou z důvodu neustálého vý-
voje situace a možného přetí-
žení sítě mobilních operátorů 
zasílány SMS zprávy či e-maily 
o předpokládané době odstra-
nění poruchy. Aktuální informa-
ce budou průběžně zveřejňo-
vány na www.cezdistribuce.cz.
Informovat se o plánovaných 
odstávkách mohou lidé i bez 
registrace na stránce www.cez-
distribuce.cz v záložce Odstáv-
ky. Do formuláře mohou zadat 
pouze město nebo přesnou 
lokalitu a zjistit tak, zda se na 
tomto místě plánuje odstávk a 
kdy, či nikoliv. 

(pn)

budou muset hledat také mimo 
Ústecký kraj,“ popisuje Tien.
Zajistit si novou práci uprostřed 
koronavirové krize se ale uká-
zalo jako nesnadný úkol nejen v 
Ústeckém kraji, ale i v širokém 
okolí. Po pár týdnech začala 
být situace naléhavá. Už dříve 
velice tenké rodinné úspory se 
dále ztenčovaly. „Trvalo to vel-
mi dlouho a kluci už nemohli 
dále čekat. A tak za mnou při-
šli s návrhem. Rozhodli se najít 
práci v zahraničí, alespoň na 
sezónu. Měl jsem z jejich nápa-
du a odhodlání velkou radost a 
snažil jsem se jim být oporou. 
Chtěl jsem, aby cítili, že v tom 
nejsou sami a v nápadu jsem je 
podpořil. Po pár dnech získali 
od známého kontakt na agen-
turu, která zajišťuje sezónní 
práce v zahraničí a spojili se s 
ní. Pak už za mnou přišli jen s 
žádostí, zda bych jim nepomohl 
vyplnit potřebný formulář. No a 
zanedlouho byli pryč. Jeden z 
nich se dostal do Norska, druhý 
do Holandska a třetí získal krát-

kodobou práci v Německu,“ vy-
práví potěšeně Tien a opakuje, 
jak velkou měl radost z toho, s 
jakým zapálením a odhodláním 
se všichni tři k nelehké situaci 
postavili. 
Zdůrazňuje také, že si muži 
dokázali se vším úspěšně po-
radit i přes jazykovou bariéru. 

„Josef už se mi ozval, je zpět 
v Čechách. Z toho, co si v létě 
vydělal, zaplatil nájem a vše 
potřebné. Nyní se rodina znovu 
nachází ve svízelné situaci. Bo-
hužel neměl jinou možnost, než 
požádat o pomoc stát. Doufá-
me, že se brzy na pracovním 
trhu znovu nějaké místo objeví,“ 
zakončuje vyprávění o dopa-
dech koronavirové krize na ži-
voty obyvatel Bíliny náš kolega 
Tien a dodává, že bude i nadále 
pomáhat všem rodinám i jed-
notlivcům v Bílině toto těžké 
období co nejlépe zvládnout.

Dagmar Růžičková, Tien Tat Tran

V prosinci vstoupila v platnost pravidelná změna jízd-
ních řádů. Autobusovou a vlakovou dopravu tak če-
kaly drobné změny. 

Společnost ČEZ distribuce od letošního roku přestala 
informovat veřejnost o plánovaných odstávkách for-
mou vylepování plakátů.

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Z historie školy

Založení hudební školy - přesněji 
Hudební školy státem subvenco-
vané - je písemným dokumen-
tem doloženo ke dni 1.9.1929. 
Německy psané městské kroniky 
tuto událost ani další rozvoj školy 
v předválečných letech nezachy-
cují. Hlavním zdrojem mapujícím 
život školy po roce 1945, ze kte-
rého vychází tato rubrika, je školní 
kronika.

Po roce 1945

Informace o hudební škole v této 
poválečné době jsou velmi kusé. 
Školní kronika byla dopisována 
zpětně jako nepatrné ohlédnutí 
až po dalších dvaceti letech. Na-
cházíme zde zmínku, že v roce 
1946 vzniká Městský hudební 
ústav v Bílině jako pobočka hu-
dební školy v Duchcově s ředi-
telem E. Sedláčkem. V městské 
kronice byla objevena zmínka o 
tom, že usnesením místního MNV 
ze dne 22.12.1947 byla zřízena 

městská hudební škola se sídlem 
v bývalé restauraci Imperial na 
Kyselské třídě. Začátky byly velmi 
skromné. Škola měla čtyři učitele 
hudebního oboru a v jejím čele se 
v poměrně rychlém sledu střída-
jí ředitelé J. Richter, J. Ševčíková 
a Emil Pitro. Za zmínku však stojí 
poměrně pestrá hudební činnost 
bílinských spolků. Na podzim 
1945 navazuje na předváleč-
nou činnost Pěvecký a hudební 
spolek Smetana, který sdružo-
val mužský, ženský a smíšený 
pěvecký sbor. Souběžně s tímto 
sdružením působilo Bílinské ko-
morní kvarteto, jehož členy byli 
také učitelé hudební školy.
V roce 1951 se novým ředitelem 
stává Josef Johánek, který v čele 
školy bude stát více tři desítky let. 
Přichází rok 1960 a škole je při-
dělena budova bývalého sekre-
tariátu OV KSČ (Krausova vila) ve 
Vrchlického ulici. V té době zde 
působí šest učitelů, kteří vyučují 
na housle, klavír, akordeon, žestě.
V následujících několika letech se 
daří rozšířit výuku o taneční obor. 

Ten vede Ferry Knop, choreograf 
divadla v Teplicích. Se žáky při-
pravil balet Tančící loutky na hud-
bu Antonína Válka. Doprovodný 
orchestr byl složen z učitelů školy.
Ve školním roce 1968/1969 pů-
sobí na škole sedm učitelů, kteří 
vyučují 142 žáků.
V následujícím normalizačním 
období vypovídá školní kronika 
spíše o politické angažovanos-
ti pedagogického sboru než o 
kulturním životě a uměleckých 
úspěších. 
V letech 1981 - 1989 vede školu 
Mgr. Alena Hyťhová. Dvakrát ji na 
krátkou dobu (plnění mateřských 
povinností) zastupuje učitelka 
Jana Komanová, která se násled-
ně v roce 1989 stává ředitelkou 
školy. Brzy využívá možnosti a 
odchází působit na Konzervatoř 
v Teplicích. A tak ve školním roce 
1991/1992 se ředitelkou školy 
stává paní Olena Maděrová. Ná-
sledující školní rok je ve znamení 
rekonstrukce vily ve Vrchlického 
ulici, což znamená přesun výuky 
do budovy základní školy na Mí-
rovém náměstí a na gymnázium. 
Přestavba trvala až do posled-
ních měsíců tohoto školního roku 
(1992/1993). Příjemným zpest-
řením byla návštěva delegace z 
Dánska a následné pozvání učite-
lů do dánského města Saeby.
Ve školním roce 1993/1994 od-
chází paní Maděrová do důchodu 
a ředitelkou školy je jmenována 
Jana Bicanová, dlouholetá zdejší 
učitelka hry na akordeon. Třinác-
tičlenný pedagogický sbor vyu-
čuje celkem 241 žáků v hudebním 
a výtvarném oboru. V únoru 1994 
zahajuje nově činnost taneční 
obor se šestnácti žáky. Úspě-
chem pro školu bylo pozvání 
Českého rozhlasu na natáčení do 
pražského Euroclubu. Svým bez-
prostředním vystupováním za-

ujala žákyně Daniela Knapiková 
a byla vyhodnocena jako Talent 
dne.
V rámci výměnných koncertů vy-
razila v červnu výprava složená 
z učitelů i žáků zušky již po dru-
hé do dánského města Saeby. 
Úspěchem je také přijetí Lucie 
Mairichové (zpěv) na teplickou 
konzervatoř. Dle záznamů kroni-
ky má škola v následujícím roce 
(1994/1995) již 262 žáků. Kromě 
spousty veřejných koncertů vyjíž-
dí výprava učitelů koncertovat do 
družebního polského Bilgoraje. 
Také v tomto školním roce je na 
konzervatoř přijata jedna žákyně 
- Hana Hezlová do oboru hra na 
klavír. Ve školním roce 1995/1996 
začínají jednání o přestěhování 
zušky do budovy bývalé základní 
školy na Mírovém náměstí. Zna-
mená to přestavění tříd pro indivi-
duální výuku, odhlučnění, vybu-
dování koncertního a tanečního 
sálu. Přestěhování do samotného 
centra bylo výhodné jak z hledis-
ka bezpečnosti žáků, tak i prosto-
ru. Školní rok 1996/1997 tedy byl 
skutečně zahájen v nové budově. 
Šestnáctičlenný pedagogický 
sbor vyučoval 227 žáků. V měsí-
ci červnu vyrazili opět společně 
učitelé a žáci do Bilgoraje. 
Následující školní rok 1997/1998 
byl pro školu výjimečný: 3.pro-
since 1997 uspořádala Slavnostní 
setkání k 70. výročí založení ško-
ly. Zástupci města si po úvodním 
slovu a krátkém kulturním pořadu 
prohlédli prostory školy.
Z důvodu dlouhotrvající nemo-
ci odchází na počátku školního 
roku 1998/1999 ředitelka Jana 
Bicanová a na základě konkur-
zu je k 1. listopadu 1998 jmeno-
ván do funkce ředitele školy Jiří 
Kopa. Škola i nadále pokračuje v 
koncepci, kterou vlastně stanovili 
všichni předcházející ředitelé - 
žákům poskytovat dobré základy 
hudebního vzdělání a maximálně 
se zapojovat do kulturního života 
města.

(red)

ZÁkLADNÍ umĚLECkÁ ŠkOLA GuSTAVA WALTERA 

Základní umělecká škola Gustava Waltera vydala publikaci věnovanou 90. výročí 
založení české hudební školy v Bílině. Knížečka koncepčně navazuje na publika-
ci vydanou k osmdesátinám školy, je však rozšířena o aktuální kapitoly mapující 
posledních deset let života ZUŠky. Publikace je také k prohlédnutí na webu školy.
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STP V ČR Z.S. mÍSTNÍ ORG. bÍLINA

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Činnosti tělesně postižených omezila krize, přesto  
si lidé užili výlety  do skanzenu, sklárny i na hrad

Letošní rok byl pro bílinskou po-
bočku Svazu tělesně postiže-
ných velmi netradiční a složitý 
kvůli koronavirové krizi. Členy 
organizace jsou zdravotně po-
stižení, většinou jsou to i lidé 
chronicky nemocní nebo mají 
kombinované postižení. Museli 
jsme tedy často přizpůsobovat 
termíny našich výletů. 
Pořádáme pouze jednodenní 
poznávací výlety, jejichž cíle i 
cestu přizpůsobujeme našim 
členům. Snažíme se o to, aby se 
účastníci dostali i na netradiční 
místa. V minulých letech to na-

Modřín opadavý

Vítám všechny, kdo jste si nalis-
tovali v novoročním Bílinském 
zpravodaji povídání o přírodě, 
přeji Vám hlavně pevné zdraví a 
pohodu, protože rok 2020, pra-
podivný a podobný hororovým 
příběhům, je za námi.
Tak obujte pohodlné boty a vy-
pravíme se hledat les. Ano, čte-
te dobře, mám na mysli krásný 
typicky český les plný vysokých 
smrků, borovic, modřínů a voňa-
vou lesní hrabanku pod nohama. 
V okolí Bíliny bohužel budeme 
hledat marně, jehličnany, hlavně 
smrky, nám schroupal kůrovec a 
zničilo sucho minulých roků. Ži-
vot je změna, a tak si zvykneme 
na listnaté lesy, sice v zimě holé, 
ale jaro jim vrátí zelené kabátky.

příklad byly exkurze na letiště 
Václava Havla v Praze či do Čes-
ké televize. Jsou to okamžiky, 
které jsou pro naše členy velmi 
důležité, protože se dostanou 
na místa, kam by se prostě ne-
dostali a odváží si z těchto výle-
tů mnoho zážitků a vzpomínek 
a moc si váží toho, že se mohou 
někam podívat. 
I letos jsme se snažili, aby si čle-
nové užili pohodu a načerpali 
nové zážitky a podněty na po-
znávacích výletech. I když jsme 
od města Bíliny měli dotaci vel-
mi brzy na účtu, báli jsme se vy-
jet, chtěli jsme si být jisti, že je si-
tuace bezpečná. Náš první výlet 
se tedy uskutečnil až v červenci. 
Navštívili jsme nádherný skan-
zen v Přerově a výstavu květin v 
Lysé. Další výlet byl v srpnu do 
sklárny Lindava, kde jsme si pro-
hlédli výrobu nádherného skla, 
poseděli při dobrém obědě v 
krásné zahradě sklárny, pokra-
čovali jsme do České Lípy, kde 
jsme si vyrobili i malý dárek, a 
protože bylo teplo, nezapomněli 
jsme se občerstvit zmrzlinou. V 
srpnu se konal ještě jeden výlet, 
byli jsme se podívat na repliky 
korunovačních klenotů na zám-

Ale v zimním období najdeme 
jeden jehličnan, zdánlivě suchý, 
který zjara potěší vaše oči svěží 
zelení jemňoučkých jehliček a 
kdo se pozorně podívá, objeví i 
roztomilá květenství - maličké 
růžové a bělavé šištičky. Už víte, 
který strom to je? 
 Je to modřín opadavý (Larix 
decidua), krásný štíhlý strom 
dávající přednost světlým a 
roztroušeným lesům. Miluje 
kolem sebe prostor a hodně 
světla a potom dorůstá do výš-
ky až 40 metrů. Mladý stromek 
vyrůstá z kůlovitého hlavního 
kořene,který časem zakrní a na-
hradí ho postranní kořeny. Z rov-
ného kmene pokrytého hrubou 
rozpraskanou kůrou - borkou 
hnědočervené barvy vyrůsta-
jí postranní větve tvořící řídkou 
kuželovitou korunu.
Jehlice modřínu jsou měkké, 
krásně zelené a vyrůstají ve sva-
zečcích na zkrácených takzva-
ných kolcových větévkách. Jed-
noduše řečeno - na kratinkých 
výrůstcích na větvích.
A v dubnu až červnu navíc k 
světle zelenému jehličí modřín 
přidá i květenství, na větvičkách 
najdeme kulovité nažloutlé šiš-

tičky visící dolů, to jsou samčí 
šištice, současně nad nimi ros-
tou parádivé karmínově červené 
samičí šištice. Z těch po opylení 
vyrůstají drobné kulovité vejčité 
nerozpadavé šišky dozrávající 
na podzim.
Krásné modřínové háje ještě ne-
dávno rostly na stráních za bílin-
skými lázněmi směrem k Liběši-
cům. Kdo se chtěl pořádně projít 
a došel nejprve širokou cestou 
od Kafáče postupně se zužují-
cí až k vyhlídce na horu Bořeň, 
potom stezkou dále do mezí a 
polí, třeba si ani neuvědomil, že 
prochází modřínovým hájem. V 

současnosti  upravenou turis-
tickou stezku bohužel pokrývá 
opadávající kůra letitých modří-
nů a popadané suché větve. Ale 
to je příroda, s tím asi nic neu-
děláme. Když pod stromy chvíli 
postojíte, uslyšíte hlasité ťukání 
a v korunách stromů objevíte 
„lesní lékaře“ stromů - datly a 
strakapoudy s červenými čepič-
kami. Třeba nám zbylé stromy 
vyléčí a zachrání. Ale pestré 
opeřence si necháme na další 
toulání přírodou.

Jitka Brejníková

ku Jimlín, a odtud jsme pokračo-
vali na zámek Jezeří, který jsme 
si prohlédli a měli možnost po-
sedět i na nádvoří zámku. Pro-
tože jsme neměli zámků dost, 
ještě jsme vyjeli na hrad Hněvín, 
odkud jsme se podívali na měs-
to Most a jeho okolí. 
Náš poslední výlet v září byl lodí 
z Ústí nad Labem do Litoměřic, 
tříhodinová plavba lodí nádher-
nou krajinou podél Labe nás 
uchvátila, bylo krásné slunečné 
počasí a my si to opravdu užili. 
Z Litoměřic jsme vyjeli do Dubi-
ček, abychom se podívali shora 
na deltu řeky Labe a poseděli 
při kafíčku. 
V plánu byl ještě jeden výlet, la-
děný do vánoční atmosféry, ale 

bohužel zase zasáhl koronavir, 
situace se horšila každým dnem 
a my už jsme ho nestihli usku-
tečnit. Bylo nám to všem moc 
líto. 
Snad bude příští rok méně hek-
tický, a my se budeme moci 
vydat na další poznávací výle-
ty, nápadů a tipů máme hodně, 
i když jsme omezeni mobilitou 
našich členů. 
Moc děkujeme za všechny naše 
členy a účastníky výletů vede-
ní města Bíliny za to, že s námi 
dlouhodobě spolupracuje a 
umožňuje nám tak uskutečnit 
výlety pro zdravotně a tělesně 
postižené obyvatele. 

Lada Zámostná, STP Bílina
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REALITNÍ PORADENSTVÍ

Vzhledem k inflaci je nyní výhodné investovat do nemovitosti

Severní Čechy jsou z pohledu 
cen nemovitostí pod dlouhodo-
bým republikovým průměrem. 
Za posledních deset let vzrostla 
cena za metr čtvereční  dvojná-
sobně. Například v Ústí nad La-
bem stojí jeden metr čtvereční 
zhruba 21 tisíc korun. V Bílině je 
možné koupit byt 2+1 za cenu 
od 350 do 850 tisíc korun. Sta-
tisícové rozdíly určuje lokalita, 
kde se byt nachází. Nejžádanější 
je v současnosti Pražské Před-
městí a nejméně atraktivní jsou 
ulice Teplická, Antonína Sovy a 
Maxe Švabinského na Teplic-
kém Předměstí. Kompromis je 
na Sídlišti Za Chlumem.
O vývoji ceny bytů, které jsou 
uvedené v grafech, hovořil Mi-
lan Vršecký, majitel kanceláře 
RE/MAX Synergy v Bílině.

Z grafů je vidět stoupající ten-
dence cen. Jaká je hlavní pří-
čina - celorepublikový trend 
nebo zvýšení poptávky kupu-
jících?

Grafy ukazují trend doby. Bílina 
byla ještě nedávno místem lev-
ných nemovitostí. Zvýšení kup-
ních cen bytů v Bílině zapříčinila 
vysoká poptávka z řad inves-
torů, ale i mladých lidí hledající 
bydlení. Dle našeho názoru ještě 
ceny v roce 2021 stoupnou. Čas 
a tržní situace ukáže, jestli se 
naše prognóza naplní. 

Za posledních pět let se prů-
měrné ceny bytů více než 
zdvojnásobily - je situace po-
dobná i v okolních městech 

nebo se Bílina v tomto ohledu 
nějak liší?

V celých severních čechách je 
situace v podstatě podobná. 
Ceny nemovitostí v porovnání 
s celou ČR jsou stále na severu 
Čech nejnižší. 

Jak vidíte budoucnost - půjdou 
ceny bytů v Bílině nahoru, nebo 
budou levnější?

Z krátkodobého hlediska, mů-
žou ceny v Bílině stagnovat, ale 
dlouhodobý trend ukazuje na 
růst cen nemovitostí v celé ČR. 

Jsem vizionář a v Bílině žiji, tak-
že růst cen nemovitostí v Bílině 
vítám, protože nízké ceny zneu-
žívají investoři z jiných měst. Dů-
vodem mého přání, aby se ceny 
zvýšily, je snadná dostupnost in-
vestorů, kteří v porovnání s Pra-
hou v Bílině kupují byty za dese-
tinu ceny. Do bytů poté stěhují 
v podstatě kohokoli z různých 
měst. Často se poté stává, že po 
nájezdu takovýchto nájemníků 
jsou byty znehodnocené  a cel-
kové pak byty v jindy dobrých 
lokalitách ztrácí na ceně. Jsme 
moc rádi, že město Bílina se v 
této problematice angažuje a 
společně s majiteli bytů pracuje 
na zlepšení situace.
 
Jaké velikosti bytů jsou v Bílině 
nejžádanější?

Platí, že byty o dispozici 2+1 jsou 
stále nejvyhledávanějším artik-
lem, důvodem je možné starto-
vací bydlení pro mladé, ale také 
jako vhodná investiční  příleži-
tost. Velkým nedostatkem jsou 
pak byty o dispozici 3+1. Těch je 
v Bílině minimum volných k pro-
deji.

Z vašeho pohledu - jak se liší 
situace v panelových domech 
oproti zděným bytovým do-
mům?

Cihlová zástavba byla a stále je 
žádanější, než byt v panelovém 
domě. S tím je i spojena cena, 
kdy byt v cihlové zástavbě je 
mnohdy i o více než 20 procent 
dražší, než byt v panelovém 
domě. Záleží ale také na umís-
tění bytu a lokalitě. Toto platí ve 
městech jako je Duchcov nebo 
Teplice. Bílina má většinu bytů 
revitalizovaných a cenu zde více 
určuje lokalita. Rozdíl je tedy v 
Bílině do 10 procent. 

Doporučili byste v tuto chví-
li investovat do nemovitosti z 
hlediska následného zhodno-
cení?

Jistě ano, vzhledem k inflaci je 
výhodné investovat do nemo-
vitosti, investice se jistě časem 
zhodnotí. Je také dobré brát v 
úvahu výhodně úrokové sazby. 
Pokud budete financovat koupi 
nemovitosti pomocí hypoteční-
ho úvěru, tak je třeba mít naspo-
řenou hotovost. Banky budou 
výrazně snižovat odhadní ceny 
nemovitostí a na to je třeba se 
připravit. 

(pn)

Vývoj cen bytů 2+1 (Bílina - průměr)

Vývoj cen bytů 2+1 (Pražské Předměstí, Sídliště Za Chlumem - průměr)

Vývoj cen bytů 2+1 (Teplické Předměstí - průměr)
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Usnesení

Rada města uložila tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedou-
cího odboru dopravy zasláním 
žádosti Krajskému úřadu Ústec-
kého kraje o poskytnutí finanč-
ních prostředků na inovaci svě-
telného signalizačního zařízení v 
prostoru křižovatky u „Stavebnin 
Černý” v Bílině.

Rada města schválila roz-
počtové opatření – navýšení 
rozpočtu Základní škole Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Tep-
lice, příspěvková organizace,  
o částku ve výši 3.509 Kč na opra-
vu plotových dílců poničených  
z důvodu vandalismu v oplocení 
kolem školního hřiště, na základě 
žádosti ředitelky základní školy.

Rada města schválila rozpočto-
vé opatření – navýšení rozpočtu 
Mateřské škole Bílina, M. Šva-
binského 664, příspěvková or-
ganizace, o průtokovou dota-
ci z MŠMT ve výši 379.866 Kč 
– Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy 
Šablony III. na projekt „Rozvíje-
ní polytechnických dovedností  
a zájmu o přírodu u dětí v MŠ“, na 
základě žádosti ředitelky mateř-
ské školy.

Rada města schválila rozpočto-
vé opatření – navýšení rozpočtu 
Mateřské škole Bílina, Čapkova 
869, příspěvková organizace“ o 
průtokovou dotaci z MŠMT ve 
výši 418.917 Kč – Operační pro-
gram Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání v rámci Výzvy Šablony III. 
na projekt „Naše země kulatá je, 
říká se to!“, na základě žádosti 
ředitelky mateřské školy.

Rada města schválila rozpočto-
vé opatření – přijetí účelové 
neinvestiční dotace od Minis-
terstva financí ČR na krytí výda-
jů obcí při přípravě Sčítání lidu, 
domů a bytů 2021 v celkové výši 
23.680 Kč.

Rada města schválila rozpočto-
vé opatření – navýšení rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví o částku 10.386 Kč  
a odboru správního a vnitřních 
věcí o částku 37.834 Kč přijetím 
mimořádné dotace od Minis-
terstva práce a sociálních věcí 
pro Pečovatelskou službu Bíli-
na na zvýšené provozní náklady 
vzniklé v souvislosti s přijímáním 
karanténních, mimořádných  
a krizových opatření proti pan-
demii COVID-19.

Rada města schválila zveřejně-
ní záměru pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání o celkové 
výměře 99,06 m2 na adrese M. 
Švabinského č. p. 657 pro účel 
využití jako provozovna za ná-
jemné dle platné směrnice o 
nájmu z prostor sloužících pod-
nikání 250 Kč/m2/rok.

Rada města schválila zveřejně-
ní záměru pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání o celko-

vé výměře 96,95 m2 na adrese  
M. Švabinského č. p. 655, par-
cela č. 1683/65 pro účel využi-
tí jako provozovna za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu 
z prostor sloužících podnikání 
250 Kč/m2/rok.

Rada města zřídila dvě pracovní 
pozice „pečovatel/ka“ s úvaz-
kem 1,0 v organizační složce Pe-
čovatelská služba Bílina.

Zastupitelstvo města schválilo 
rozpočtové opatření – přesun 
finančních prostředků v celkové 
výši 2.895.000 Kč na zápůjčku 
Hornické nemocnici s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina, na mimořádné 
výdaje spojené s pandemií CO-
VID–19. Z rozpočtu odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví bude 
čerpána částka 1.731.000 Kč.  

Z odboru školství, kultury a sportu 
bude čerpána částka 1.000.000 
Kč a z odboru nemovitostí a in-
vestic částka 164.000 Kč.

Zastupitelstvo města schválilo 
převod volných finančních pro-
středků ve výši 150.000.000 
Kč po ukončení termínované-
ho vkladu u Československé 

Rada města schválila smlouvu 
o poskytnutí jednorázové nein-
vestiční finanční dotace ve výši 
50.000 Kč, mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Českým 
rybářským svazem, z. s., míst-
ní organizace, jako příjemcem, 
na provoz spolku. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku 
města.

Rada města schválila přijetí fi-
nančního daru od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN pro Zá-
kladní školu Lidická na projekt 
„Obědy pro děti“ na školní rok 
2020/2021 na období leden–
červen 2021 ve výši 105.610 Kč, 
na základě žádosti ředitelky zá-
kladní školy.

Rada města schválila zapojení 
fondu investic pro Základní ško-
lu Lidická, ve výši 89.273,80 Kč 
na pořízení dvou interaktivních 
tabulí SMART Board 885, na zá-
kladě žádosti ředitelky základní 
školy.

Rada města schválila pravidla 
participativního rozpočtu měs-
ta – TVOŘÍME BÍLINU, na rok 
2022/2023, dle předloženého 
návrhu, s úpravami dle připo-

mínek členů rady města, s účin-
ností od 01.01.2022.

Rada města schválila smlouvu 
o zajištění péče pro psy a koč-
ky odchycené na území města 
Bíliny v roce 2021 mezi měs-
tem Bílina a spolkem Anidef,  
z. s., se sídlem Žim 59. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostku 
města.

Rada města schválila termíny 
svatebních obřadů na rok 2021, 
včetně místa a času konání sva-
tebních obřadů v obřadní síni 
městského úřadu, dle návrhu 
předloženého vedoucí odboru 
správního a vnitřních věcí, včet-
ně jmen oddávajících. Svatební 
obřady se v roce 2021 usku-
teční v následujících termínech: 
16. ledna, 13 a 27. února, 13. a 27. 
března, 10. a 24. dubna, 15. a 29. 
května, 12. a 26. června, 10. a 24. 
července, 14. a 28. srpna, 11. a 18. 
září, 09. a 23. října, 13. a 27. listo-
padu, 11. prosince.

Rada města rozhodla poptat 
zpracování studie na vybudo-
vání parkoviště v areálu Letního 
kina Kyselka, na základě žádosti 
Kulturního centra Bílina.

Rada města v právním postave-
ní jediného společníka při výko-
nu působnosti valné hromady 
společnosti Hornická nemoc-
nice s poliklinikou, s. r. o., Bíli-
na schválila uzavření dodatku  
č. 4 ke smlouvě o výkonu funk-
ce jednatelky, mezi společností 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., a Ing. Andreou Abi-
gail Novákovou, jehož předmě-
tem je úprava základní složky 
odměny jednatelky a doplnění 

smlouvy o možnost poskytnutí 
odměny ke konci kalendářního 
roku, v případě opakování nebo 
dalších úspěšně řešených neo-
čekávaných a specifických udá-
lostí v chodu společnosti, mající 
vliv na zabezpečení chodu ne-
mocnice s poliklinikou za úče-
lem mimořádné péče o zdraví 
občanů města Bíliny. Podpisem 
dodatku pověřuje starostku 
města.

obchodní banky, a. s., a to ná-
sledovně: k 01.01.2021 převést 
finanční prostředky ve výši 
75.000.000 Kč na spořící účet 
u Československé obchod-
ní banky, a. s., a dále převést  
k 01.01.2021 finanční prostředky 
ve výši 75.000.000 Kč na běžný 
bankovní účet u banky UniCre-
dit Bank, a. s.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí harmonogram zasedání 
Zastupitelstva města Bíliny na 
rok 2021, dle návrhu předlože-
ného tajemníkem městského 
úřadu, tzn. v následujících ter-
mínech: 10. února, 14. dubna,  
5. května, 23. června, 15. září,  
3. listopadu, 15. prosince.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 1. prosince 2020

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 10. prosince 2020

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 16. prosince 2020

Více na www.bilina.cz.

Termíny právní poradny v 1. pololetí roku 2021:

středa 27. ledna
středa 24. února
středa 31. března

středa 28. dubna
středa 26. května 
středa 30. června

od 15 do 16 hodin budově Městského úřadu Bílina, v ulici Břežánská 50/4, v přízemí, č. dveří 104.
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Dne 5. ledna 2021 uplynulo 6 let, 
co nás opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk

Miroslav Drábik
Vzpomínají máma, bratr, babička s dědou.

Dne 7. ledna 2021 uplynul rok, 
kdy nás navždy opustil náš kamarád 

Pepíček Edelmann
z Bíliny. S velkou lásku vzpomíná Jaruš a Míra Haasovi.

Dne 29. listopadu 2020 uplynuly tři roky, 
kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček 

Ladislav Košťál 
S láskou stále vzpomínají děti Alena a Ruda s rodinami, vnoučata Honza, 
Lucka, Ládík a pravnouček Matýsek.

VZPOmÍNkA

INZERCE

mĚSTSké TEChNICké SLužby PODĚkOVÁNÍ

NOVOROČNÍ PřÁNÍ

Rezidenti si mohou koupit 
parkovací kartu
Městské technické služby zahá-
jily prodej parkovacích karet pro 
rezidenty na rok 2021.
Městské technické služby bu-
dou prodávat karty pro rezi-
denty, kteří bydlí na Mírovém  
náměstí, Žižkově náměstí a v 
přilehlých ulicích Komenského, 
Seifertova, Wolkerova,  Želiv-
ského a Zámecká.
Prodej parkovacích karet je v 
nouzovém stavu možný pouze 
od 7 do 13 hodin.

Tímto bych chtěla poděkovat všem sestřičkám z lůžkového odděle-
ní C v HNsP Bílina za jejich vstřícné a slušné chování. 

p. Drdová

Ráda bych, touto cestou poděkovala pečovatelské službě Bílina za 
obětavou práci. Letošní rok byl velmi náročný a i přesto paní vedoucí 
s celým kolektivem udělali a dělají maximum k naší spokojenosti. 
Věřím, že s mým poděkováním se ztotožní převážná většina i všichni 
nájemníci domů s pečovatelskou službou.

Helena Králová 
klientka Pečovatelské služby

Vážená Mgr. Zuzano Schwarz  Bařtipánová,
Dovolte mi,  abych Vám poděkoval jménem svým a jménem obyva-
tel osady Na Výsluní za spolupráci a ochotu  při plánování  a realizaci 
nového chodníku v ulici Mostecká, Bílina.
Ohledně problematiky chybějícího komunikačního spojení v ulici 
Mostecká jsem pravidelně urgoval MěÚ Bílina od roku 2009. Bývalé 
vedení města se k tomuto problému stavělo velmi laxně  a nehledali 
efektivní způsoby jak tento chodník postavit.
Od chvíle, kdy jste nastoupila do úřadu jako místostarostka a po té 
starostka města, jste aktivně komunikovala a podílela na realizaci 
výše uvedené stavby.
Tímto bych Vám a Vaším spolupracovníkům, kteří se na této akci po-
díleli, chtěl ještě jednou poděkovat.

Ing. Petr Schwarz

Děkujeme dětem z MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem za krásně vy-
robené vánoční dárečky a perníčky, které velmi potěšily obyvatele 
Domu se soustředěnou pečovatelskou službou.

Ing. Markéta Kalivodová 
Pečovatelská služba Bílina

Příjemné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví v novém roce přeje 
všem bílinským občanům obec Baráčníků. 

Když jsem starému roku odtroubil,
když ve věčnu se ztratil,
věřte, vzdych jsem si jménem všech. 
Bůh nedej, aby ses vrátil zpět!
Já v noci kráčím sám a sám, 
zamyslím se a pak vzpomínám. 
A co šedé přeludy zřím všech sousedů osudy. 
Nebyly dobré v zašlém roce, 
tak jak stromek bez ovoce,
a mnohý - dobo prokletá - rád by 
utek ze světa.
Když se nám rok nový zrodil,
jsou šťastni ti, jež doufají.
Dnes každý ten, kdo má vás rád,
spěchá vám štěstí, zdraví přát. 
I ponocný, jak zvykem jest, 
nese vám lepších času zvěst. 
Aby byl bohatý, kdo je dnes chud
a šťastný byl, kdo v zoufalství kleje, by se pak smál -
to ponocný by rád všem přál.

                                                                                                               ponocný Heřmánek

Karty si mohou zakoupit i pod-
nikatelé, kteří na zmiňovaných 
místech mají provozovnu.
Parkovací karta pro rezidenty 
stojí 1 210 korun za jedno osobní 
auto, 3 630 korun za další auto.
Podnikatelé zaplatí za jed-
no auto 2 500 korun a za další  
7 500 korun.
Bližší informace je možné získat 
na telefonním čísle 417 822 910.
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OhLéDNuTÍ ZA LOňSkým ROkEm

Rok 2020: Život v Bílině neutichl ani v době  
pandemie, lidé se bavili i pomáhali potřebným

Leden

V lednu byly zahájeny práce na 
zavedení 5G sítě a chytrého ka-
merového systému. Uskutečnila 
se úvodní schůzka za účasti zá-
stupců města Bíliny, operátora 
O2 Czech Republic a zpracova-
tele projektu společnosti UNIT 
X. Proběhlo představení celého 
projektu s určením dalších po-
stupů, jako je zřízení pracovních 
skupin a nastínění možností pře-
shraniční spolupráce. 
Terezce Kretschmanové z Bíliny 
byl koncem ledna oficiálně pře-
daný asistenční pes Hugo.
Získala jej jako dar od města Bí-
lina. Když se vedení města do-
zvědělo, že Terezce zemřela její 
kamarádka labradorka Sára a že 
po ní velmi smutní, rozhodlo se 
požádat o podporu Nadaci ČEZ 
a zkusit získat finanční podporu 
pro výcvik asistenčního psa. Vše 
se nakonec podařilo.
Ve Výstavní síni U Kostela se v 
lednu konala velmi zajímavá 
výstava s názvem Mašiny a ma-
šinky. K vidění byly jak funkční 
modely, tak i fotografie. „Spolek 
přátel železnice Bílina je zamě-
řený na železnici 70. let, což je 
přelom, kdy končí parní trakce a 
začíná dieselová trakce. Proto je 
to pro nás nejpestřejší rozhraní 
skutečné železnice,“ uvedl Ro-
man Kotek ze spolku, který na 
výstavu poskytl funkční model 
železnice. Oblíbenost funkčních 

hrnutí do zákonů pomohly řešit 
záškoláctví, odpovědnost ro-
dičů, výtržnictví žáků ve škole i 
další potíže. 
Obyvatelé Bíliny mohli nově v 
ranních hodinách u některých 
přechodů pro chodce vídat 
osoby v reflexních vestách s 
výrazným nápisem Škola. Jed-
nalo se o spolupracovníky bí-
linské městské policie, kteří se 
přihlásili do projektu prevence 
kriminality s názvem Senioři 
u přechodů. V rámci projektu 
každý den ráno, když jdou děti 
do školy, dohlížejí na bezpečné 
přecházení silnic. Stejně tak při 
jejich cestě domů. 
Novým ředitelem Městské poli-
cie Bílina se stal Milan Liška. Na 
únorovém jednání ho do funkce 
zvolili zastupitelé. 
V konkurenci pěti tisíc dětí do-
kázali deváťáci ze Základní ško-
ly Lidická dosáhnout nejlepšího 
výsledku v soutěži Tajuplná ces-
ta České spořitelny.

Březen
Bílina získala ocenění za webo-
vé stránky a za Portál občana při 
22. ročníku krajské soutěže Zlatý 
erb o nejlepší webové stránky a 
elektronické služby měst a obcí. 
Další březnové dny, a nejen ty, již 
poznamenala pandemie nové-
ho typu koronaviru. Obyvatelé 
města se museli řídit nejrůzněj-
šími vládními opatřeními, měs-
tu se začali hlásit dobrovolníci, 
kteří šili a distribuovali roušky, 
nakupovali základní potřeby a 
léky seniorům či zdravotně hen-
dikepovaným. Město schválilo 

modelů vlaků potvrdila vysoká 
návštěvnost vernisáže i výstavy 
samotné. 
Vzácnou zahraniční návštěvu 
přivítala nejvyšší rozhledna v 
České republice, jejíž prosklená 
vyhlídka a venkovní ochoz se 
nacházejí na severní podpůr-
né věži kotelny Nového zdroje 
Elektrárny Ledvice ve výšce 144 
metrů nad zemí. Na prohlídku 
elektrárny totiž zavítal během 
své pracovní návštěvy srbský 
ministr hornictví a energetiky 
Aleksandar Antić, doprovázený 
navíc velvyslankyní Srbska v ČR 
Verou Mavrić a zástupci tamních 
velkých společností zabývající 
se v Srbské republice energe-
tikou a důlní těžbou. Sportovní 
střelecký klub Bílina pořádal 
na střelnici v Nemocniční ulici 
tradiční novoroční střílení. Titul 
Krále střelců si vystřelil Miroslav 
Průša, titul Mistra ostrostřelce si 
vystřelil Josef Kušta.

Únor
Základní školu Za Chlumem 
navštívil premiér Andrej Babiš 
s ministrem školství mládeže a 
tělovýchovy Robertem Plagou. 
Vedení města i školy je upozor-
nila na problémy s nepřizpů-
sobivými rodinami a žáky a na 
omezené prostředky, které má 
škola i město při řešení situace, 
a následně i nabídla konkrétní 
návrhy opatření, které by po za-

prodloužení splatnosti nájem-
ného za 1. čtvrtletí z prostor 
sloužících podnikání v objek-
tech v majetku města, později 
připravilo i finanční podporu pro 
podnikatele. Lidé nemuseli za 
první pololetí platit za odpad. 
Byly zrušené všechny kulturní 
a společenské akce pořádané 
městskými organizacemi, uza-
vřelo se digitální kino, městská 
knihovna, plavecká hala, Zele-
ná hala, zimní stadion, tenisové 
kurty, obě pobočky informač-
ního centra i kulturní centrum. 
Městská hromadná doprava jez-
dila zdarma. 
Zápisy do základních škol a poz-
ději i do mateřských škol pro-
běhly bez účasti dětí, většinou 
elektronickou formou. 
Po uzavření škol začala žákům 
takzvaná distanční výuka, nej-
prve většinou dostávali úkoly 
elektronicky, později se vzdělá-
vali on-line formou.
Hornická nemocnice s polikli-
nikou zavedla také mnoho růz-
ných opatření, například omezi-
la návštěvy lůžkových oddělení, 
měřila teplotu příchozím paci-
entům a podobně.

Duben

Ve městě začalo růst osmdesát 
nových stromů. Patnáct lip bylo 
vysazeno u silnice 1/13 od ná-
draží směrem na Teplice, osm-
náct jírovců pudrových před 
benzínkou na Teplice, deset sa-
kur a dvě stě keřů v ulici Kmo-
chova a sedmatřicet jírovců a lip 
v aleji v ulici Boženy Němcové. 

Rok 2020 bude již navždy spojován s vypuknutím 
pandemie koronaviru Covid - 19 a s ní spojená nejrůz-
nější omezení a opatření. Přesto se v Bílině odehrálo 
hned několik historicky významných událostí, lidé se 
i přes zrušení mnoha akcí mohli bavit při slavnostech 
i koncertech a uplynulé měsíce přinesly i několik zají-
mavostí. Přinášíme souhrn těch nejdůležitějších udá-
lostí loňského roku. 
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Květen

V pátek 1. května projela Bílinou 
spanilá jízda vozidel ve veterán-
ském věku, kterou vedlo alego-
rické auto divadla V Pytli. Diva-
delníci i řidiči veteránů alespoň 
na dálku zdravili diváky, kteří si 
kvůli vyhlášenému nouzovému 
stavu nemohli přijít auta pro-
hlédnout nebo se přijít pobavit 
společně na jedno místo. 
V pondělí 11. května zemřel ve 
věku 89 let slavný spisovatel, 
cestovatel a etnograf Miloslav 
Stingl, který byl bílinským rodá-
kem a také držitelem čestného 
občanství města Bíliny. Na jeho 
počest přijela vzpomínková ex-
pedice největších českých ces-
tovatelů na Mírové náměstí. 

Červen

Pro návštěvníky Pohádkového 
lesa byla vyčleněna a označe-
na parkovací plocha v ulici Čs. 
armády a u pasovky. Městská 
policie tím reagovala na enorm-
ní nárůst návštěvníků, kteří se na 
místo sjížděli v době, kdy ještě 
byly různé turistické cíle uzavře-
né nebo nepřístupné kvůli nou-
zovému stavu. 
Malíři také loni zachytili Bílinu v 
obrazech. Malovalo se nejen na 
náměstí, ale také v oblíbeném 
areálu Kyselka. Z malířského 

Září

Hvězdou loňských Bílinských 
slavností - Dne horníků byl Ri-
chard Krajčo, velkolepou show 
však převedl i Kapitán Demo. 
Lidé si užili jak odpolední, tak i 
večerní koncerty, při nich totiž 
zcela zaplnili letní amfiteátr na 
Kyselce a vytvořili neopakova-
telnou atmosféru. Děti si mohly 
u stánků Domu dětí a mládeže 
Bílina vyrobit různé dárečky 
nebo si zazávodit na autodráze, 
také si vyzkoušely hašení požá-
ru díky jednotce dobrovolných 
hasičů, svezly se na koních nebo 

plenéru vznikly obrazy Bíliny, 
které byly k vidění v Galerii Pod 
Věží.

Červenec

Skoro šest desítek vozů značky 
Citroën si mohli prohlédnout 
lidé na Mírovém náměstí. Vozy 
na ploše kolem morového slou-
pu zaparkovaly do tvaru srdce. 
Zajímavostí loňského srazu byl 
kromě ostatních skvostů origi-
nál z dílny Jarina Hořavy, který 
staví speciály na podvozku cit-
roënu zvaného kachna. Předve-
dl tam černý tříkolový kabriolet. 
Velmi zajímavý pohled byl i na 
bílomodrou sanitku. 

Srpen

V Litoměřické a v Pražské ulici 
se objevily první koridory pro 
cyklisty, označené bílým pik-
togramem. Tyto koridory se 
postupně objeví na čtyřech 
místech ve městě. Koridor v Li-
toměřické ulici vede od Pivo-
varského náměstí k točně MHD, 
letos bude prodloužen až k Ra-
dovesické výsypce. Byl také vy-
značen koridor od polikliniky ke 
kruhovému objezdu u Lidlu a v 
Teplické ulici. Letos jsou pláno-
vány koridory v ulicích Mostec-
ká, Důlní a Boženy Němcové.

si užily jízdu na kolotočích. Celé 
slavnosti začaly průvodem z 
náměstí na Kyselku, kterého se 
kromě vedení města a veřej-
nosti zúčastnila i velmi početná 
skupina sportovců z různých bí-
linských klubů. 
V úterý 15. září kolem 13. hodi-
ny došlo v Chudeřicích v Bílině k 
výbuchu muničního skladu Poli-
cie ČR v areálu Speciálních sta-
veb Most. Největšímu výbuchu 
podle svědků předcházelo 
několik menších. Po největším 
výbuchu začalo v místě hořet 
a do okolí se rozlétly trosky. Při 
výbuchu naštěstí nebyl nikdo 
zraněn, ale událost samotná i 
následné bezpečnostní opatře-
ní velmi ovlivnila chod města a 
životy obyvatel. 
Na sto dvacet mladých sportov-
ců se v Bílině sešlo při 5. ročníku 
Sportovních her mládeže Euro-
regionu Elbe/Labe a Euroregi-
onu Krušnohoří/Erzgebirge. Ve 
fotbalu i atletice měl nejlepší 
sportovce tým Erzgebirge, ve 
volejbalu zvítězil tým Krušno-
hoří. Celkovým vítězem soutěže 
se stal Euroregion Krušnohoří/
Erzgebirge
Při řezbářském plenéru na Ky-

selce se zrodily desítky dřevě-
ných soch, některé si mohli lidé 
koupit, další během roku dopl-
nily postavičky v Pohádkovém 
lese.

Říjen
Na rohu Břežánské a Důlní ulice 
byla začátkem října slavnostně 
odhalena socha bílinského ro-
dáka, cestovatele a spisovatele 
Miloslava Stingla. Nachází se 
v místech, kde stával Stinglův 
rodný dům. 
V podchodu Železniční zastáv-
ky Bílina byly nainstalované 

velkoformátové fotografie, kte-
ré zachycují dominanty města i 
jeho okolí. Cílem této výstavy na 
neobvyklém místě je propagace 
města pro turisty a zpříjemnění 
prostorů pro cestující vlakem. 

Listopad

Město Bílina odkoupilo v lokali-
tě Teplického předměstí bytový 
dům, který tvoří 36 bytových 
jednotek, 4 nebytové prostory 
a další nezbytné příslušenství v 
ulici Maxe Švabinského.
Odkup schválili zastupitelé na 
svém listopadovém jednání. 
Jedná se konkrétně o dům se 
třemi vchody s čísly popisnými 
655, 656 a 657, který se nachá-
zí v oblasti s výskytem sociálně 
nežádoucích jevů. 
V listopadu schválili zastupite-
lé schodkový rozpočet na rok 
2021. Schodek činí necelých 50 
milionů korun a bude kryt z pře-
bytku hospodaření z minulých 
let.

Prosincové události jsou zazna-
menané v tomto vydání zpravo-
daje.                                         (red)



PF 2021

Město Bílina 
a všechny jeho organizace 

přejí obyvatelům Bíliny 
především mnoho zdraví 

a štěstí v roce 2021. 


