
Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  14.  l edna

12 /  XXX /  14.  p rosinc e  2020 MĚSÍČNÍK BÍLINSK A

zpravodajství zpravodajství

Městské technické služby 
jsou připravené na zimu

Bílina v příštím roce 
proinvestuje přes 
osmdesát milionů 

Krásné prožití Vánoc 
a mnoho štěstí v roce 2021

str. 5 str. 12 - 13



12/13

15

18

22

Bílina v příštím roce 
proinvestuje přes osmdesát 
milionů
V listopadu schválili zastupitelé 
schodkový rozpočet na rok 2021. 
Schodek činí necelých 50 milionů 
korun a bude kryt z přebytku 
hospodaření z minulých let.

Školáci porovnají své znalosti  
o světě peněz 
Co vědí děti a teenageři  
o financích? Nakolik kvalitní  
je výuka finanční gramotnosti  
ve školách i v různých kurzech? 

Soutěžte s městskými 
organizacemi, poučí vás i pobaví
Pro dospělé i děti připravily 
organizace města různé zábavné 
soutěže. 

Pátého ročníku Bořeňské šipky  
se zúčastnily desítky hráčů
Turnajů jednotlivců se zúčastnilo 
75 hráčů z toho 54 mužů a 21 žen. 
Dále hrálo 21 párů mužů a 14 párů 
mixů. 

Bílina koupila dům se šestatřiceti 
byty v problémové lokalitě
Město Bílina odkoupilo v lokalitě 
Teplického předměstí bytový dům, 
který tvoří 36 bytových jednotek, 
4 nebytové prostory a další 
nezbytné příslušenství v ulici Maxe 
Švabinského.

Nouzový stav: Praktické informace 
pro obyvatele
Na následující dvoustraně 
přinášíme další potřebné informace 
týkající se nového odběrového 
místa, linky pro seniory, důležitých 
kontaktů či informací pro klienty 
Úřadu práce.

Dopravě v Bílině odlehčí nový 
jízdní pruh
Do konce prosince budou moci 
řidiči projíždějící Bílinou ze směru 
od Teplic do Mostu využívat nový 
jízdní pruh v úseku u Lidlu, díky 
kterému bude doprava ve městě 
plynulejší.

Portál občana bodoval ve Zlatém 
erbu 2020
V celostátním kole soutěže Zlatý 
erb 2020 v kategorii Smart city a 
nejlepší elektronická služba získal 
druhé místo bílinský Portál občana. 

Zloději kradli maso, jízdní kola  
i mince z automatu
Většina již čeká na trest za svou 
nekalou činnost, po některých 
policisté stále pátrají. 

Senioři jsou častými oběťmi 
domácího násilí
Jedním ze závažných problémů 
mezi osobami žijícími ve společné 
domácnosti je domácí násilí. 

Modrá trasa zavede turisty  
do míst zaniklých obcí
Město Bílina disponuje zajímavými 
turistickými místy jako je Bořeň, 
oddychový areál Kyselka nebo 
Pohádkový les a nově zrekultivovaná 
Radovesická výsypka. 
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Bílinský zpravodaj 

je do schránek 

distribuován zdarma.

Vážení spoluobčané,

aniž to mno-
zí z nás stačili  
v běhu času 
p os t řehnout , 
rok se s rokem 
sešel a opět se 
ocitáme v ad-
ventním, před-
vánočním ob-
dobí. Rok 2020 
byl o to nároč-
nější, že nejen 
naše město  
a naši zemi,  
ale celý svět, 
byl pozname-
nán koronavi-

rovou pandemií, která omezila provoz řady 
profesí a náš každodenní život.
S radostí očekáváme blížící se sváteční dny 
Vánoc, které věříme, že strávíme v kruhu 
svých nejbližších. S nadějí i možnými oba-
vami vyhlížíme příchod nového roku, kdy 
všichni doufáme, že v roce 2021 se náš život 
vrátí do starých kolejí, bude ukončena vět-
šina omezení a budeme se moci všichni vě-
novat tomu, co máme rádi nebo co nás živí 
a naplňuje.
V této době bychom však neměli zapome-
nout na ty, kteří nemají to štěstí, aby nad-
cházející adventní čas a svátky prožili v klidu, 
pohodě a zejména pak v kruhu své rodiny či 
nejbližších přátel. Jedná se zejména o spo-
luobčany osamělé a nemocné, či seniory. 
V adventním období je dostatek příležitosti 
pro to, abychom otevřeli svá srdce a věno-
vali svůj čas a zájem i těmto skupinám na-
šich občanů. Můžeme je i své blízké potěšit 
něhou, udělat radost poděkováním, pomocí 
nebo jen úsměvem. Úsměvem a milým slo-
vem, potěšíme vlastně každého okolo nás. 
Staňme se tedy alespoň na chvíli takovými 
vánočními anděly, kteří nemyslí jen na sebe, 
ale hledají, komu by radost přinesli. Milí vá-
noční andělé, zabalme dárky, napišme přá-
níčka, otevřeme svá srdce a užijme si ten 
pocit při rozdávání radosti a vánoční nálady. 
Radost budeme mít nejen z dárků, kterými 
nás obdarují naši blízcí, ale zejména z těch, 
kterými ostatní obdarujeme.
Dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji jmé-
nem svým i jménem všech svých spolupra-
covníků popřála příjemné a klidné prožití 
adventního času, vánočních svátků a také 
hodně zdraví, kupu štěstí a Božího požehná-
ní v novém roce.

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka
redakce bílinského zpravodaje

Šéfredaktorka: 
Pavlína Nevrlá, tel.: 774 564 894
Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz, Tel.: 774 564 894
Adresa: 
Městský úřad Bílina,Břežánská 50/4
418 31 Bílina
E-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
Vydavatel: Město Bílina

Zhotovitel: 
Aa Group s. r. o. Most, 
Evidenční číslo MK ČR E 17995, 
IČ 00 266 230
Sídlo: 
Břežánská 50/4, Bílina 418 31
Příspěvky a náměty: 
přijímáme vždy do 20. dne v měsíci
a vyhrazujeme si právo editora

Z RADNICE
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ZDRAVOTNICTVÍ

sport

PEjSEk k ADOPCI

Rex Nejspíše kříženec 
rotvajlera, pes, váha 
při příjmu 22.5 kg, v 
kohoutku cca 53 cm, 
narozen 19.11.2017, 
nalezenec. 
Rex byl nalezen uvázaný 
u lavičky, na obojku měl 
své jménem a datum 
narození. Při přijmu byl 
agresivní, postupem 

si zvykl na ošetřovatele a několik stálých 
venčitelů, se kterými nemá problém a rád 
se s nimi vydá na procházku po okolí. Rex 
je k novým lidem nedůvěřivý, lidi si vybírá a 
není se čemu divit, musí být velmi zklamaný 
chováním původního majitele. Rex na 
vodítku chodí velmi dobře, miluje mlsky, 
z povelů umí sedni a rád dává pac. Rex si 
ostatní psy spíše vybírá. 
www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258
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BÍLINA - BEZPEČNé mĚSTO

NÁZORy ZASTuPITELů mĚSTA k PROBLEmATICE VýkuPu ByTOVéhO DOmu

zpravodajsTví

Město odkoupilo bytový dům v problémové lokalitě

Pavel Pastyřík MSc. MBA
zastupitel města

Město má velmi malé možnosti, 
jak ovlivnit strukturu svých oby-
vatel. Tím, že se staneme sto-
procentním vlastníkem tohoto 
domu, využíváme právě jednu 
z mála možností, které máme. 
Kupujeme si tím totiž zároveň 
možnost rozhodovat o tom, co 
se bude s 36 byty v budoucnu 
dít. Dnes je koupíme prázdné a 
ano, zamezujeme tím spekula-
tivnímu nákupu ze strany rea-
litek, které by sem sestěhovaly 
nájemníky, o které nestojíme.

Daniel Hendrych
zastupitel města

Bezpečnost občanů Bíliny je pro 
nás prioritou a výkup nemovi-
tostí v problémových lokalitách 
máme ve volebním programu. 
Nicméně způsob, jakým se toho 
zhostila koalice, vyvolává mno-
ho otázek, na které jsme dosud 
nedostali odpovědi, o vysvětle-
ní navýšení kupní ceny o 3 500 
000 Kč nemluvě. My se musíme 
rozhodovat se vší odpovědnos-
tí řádného hospodáře, a proto 
jsme se zdrželi hlasování. Vý-
kup takových nemovitostí má 
mít pravidla, ve kterých by mělo 
být také zohledněno, že obchod 
bude výhodný pro obě strany 

Pavlína Nevrlá

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. “Výkup těch-
to bytů je v souladu s projektem 
Bílina – bezpečné město a při-
spěje k omezení spekulativních 
výkupů bytů a bytových domů 
na území města, jejich dalšímu 
pronájmu nepřizpůsobivým a 
problematickým nájemníkům, 
aby nedocházelo k dalšímu 
zvyšování sociálně nežádou-
cích jevů, snižování bezpečnosti 
a kvality života nejen občanů 
dané lokality, ale celého měs-
ta,” uvedla starostka města 

stroj ke zlepšení sociální situace 
v Bílině. S výkupem bytů musí 
být aplikována i další opatření, 
jelikož pouhým výkupem se si-
tuace nevyřeší. Naši zastupite-
lé výkup 36 bytů a nebytových 
prostor od pana Špindlera pod-
pořit nemohli z několika důvodů. 
O záměru jsme se dozvěděli  
7 dnů před jednáním zastupitel-
stva, na kterém se prodej schva-
loval, materiál byl předložen 
bez jakékoliv koncepce dalšího 
možného využití a v neposled-
ní řadě je kupní cena o 1,5 mil. 
Kč vyšší než je cena stanovena 
znaleckým posudkem. Naše 
hnutí bude podporovat aktivity, 
které budou řešit sociální pro-
blémy ve městě, ale bohužel 
koalice nám nesdělila informa-
ce, které by dávaly smysl pro 
uvedený výkup. Jestliže ale má 
koalice vizi, kterou ostatním 
nechtějí sdělit a je výkup bytů 
součástí komplexního řešení, 
tak byl tento krok pro město  
a občany dobrý.

Ing. Pavel Dvořák
zastupitel města

Na listopadovém zastupitel-
stvu jsme odhlasovali odkup 
bytů na Teplickém Předměstí. 
Bohužel schválení nešlo napříč 
politickým spektrem, přestože 
všichni máme ve svých progra-

a město by se nemělo nechat 
tlačit vlastníky zdevastovaných 
nemovitostí do koupě nemovi-
tostí za přemrštěné ceny. Toto 
rozhodnutí, pod výhružkou 
prodávajícího o údajném zájmu 
realitní kanceláře z Prahy, může 
být velmi nebezpečným pre-
cedentem pro jednání s vlast-
níky dalších nemovitostí.  My 
bychom chtěli směřovat výkup 
nemovitostí takovým způso-
bem, aby byly před vznikem 
ghett ochráněny čtvrti, kde se 
situace začala zhoršovat po-
slední dobou. Mimochodem, 
výkup nepodpořil žádný z opo-
zičních zastupitelů. Tento kon-
troverzní výkup prošel jen díky 
nejtěsnější většině a jsme pře-
svědčeni, že značná část zastu-
pitelů, kteří hlasovali pro výkup, 
se na místě ani nebyla podívat. 
Také nás zaráží, že koalice tvrdí, 
že bude kupní cena uhrazena z 
ušetřených peněz města. Měs-
to nešetří, v letošním roce hos-
podaří se schodkem 50 mil. Kč 
a na rok 2021 plánuje schodek 
ve výši 156 mil. Kč. Na  rok 2022 
pak ve výši 88 mil. Kč. 

Lucie Ječmenová
zastupitelka města

Výkup bytů byl prioritou našeho 
volebního programu a nadále 
ho považujeme jako hlavní ná-

Zuzana Schwarz Bařtipánová.  
V domě jsou kromě bytových 
jednotek i čtyři nebytové pro-
story. Městu bude objekt pře-
dán bez nájemníků. K čemu byty 
či dům město využije, není zatím 
jasné. “S majitelem jsme začali 
jednat v říjnu, ihned po zveřej-
nění inzerátu o prodeji domu 
na realitním serveru. Vzhledem 
k tomu, že o dům projevilo zá-
jem více potenciálních kupců, 
většina z nich nebílinských, z 
Prahy či Kladna, dohodli jsme 
se, že majitel vyčká do zasedá-
ní listopadového zastupitelstva  
a v případě souhlasu zastupi-
telstva prodá dům městu. Po-
kud by výkup schválený nebyl, 
prodal by dům jinému zájemci 
z Prahy. Z tohoto důvodu jsme 
nemohli věc protahovat, než se 
rozhodne, co s domem a byty  

i nebyty uděláme. Primárně 
jsme chtěli zabránit tomu, aby 
v Bílině získal takto velký by-
tový fond neznámý majitel. S 
tím jsme celou věc předložili 
zastupitelům a ti ji akceptovali,” 
vysvětlila místostarostka města 
Marcela Dvořáková.
K podpisu smlouvy dojde v 
průběhu listopadu. Po podpisu 

kupní smlouvy následuje pro-
ces zápisu vlastnického práva 
na katastru nemovitostí. Nemo-
vitosti budou protokolárně pře-
dány do majetku města nejpoz-
ději do 28. února 2021. Cena za 
nemovitost je 12,8 milionu korun 
a bude uhrazena z ušetřených 
prostředků schváleného roz-
počtu na rok 2020.

mech bezpečnost jako prioritu. 
Vysvětluji si to především tím, 
že na větší diskuze a detailněj-
ší projednání nebylo více času, 
protože jsme se museli rozho-
dovat poměrně rychle. Co je ale 
pozitivní - nikdo ze zastupitelů 
není zásadně proti této cestě, 
neboť je to jedna z mála mož-
ností, jak ovlivnit sociální struk-
turu obyvatel města. Na druhou 
stranu, co by to bylo za opozici, 
kdyby nepřišla s kritikou.
Musím se přiznat, že jsem měl 
na začátku obdobné pochyb-
nosti a otázky. Je cena odpoví-
dající? Máme představu, jak s 
byty naložíme? Doma jsme ne-
diskutovali téměř o ničem jiném. 
Prostudoval jsem také koncepci 
na výkup bytů předchozího za-
stupitelstva. Při zvážení všech 
pro a proti jsem přesvědčen, 
že jsme udělali správný krok  
a že i cena je odpovídající.
Samozřejmě tady nic nekončí, 
ale spíše začíná. A jsem rád, že 
i opozice se chce zapojit do na-
vazujících řešení, kterým může 
být vznik výboru pro eliminaci 
sociálně nežádoucích jevů.

Město Bílina odkoupilo v lokalitě Teplického  
předměstí bytový dům, který tvoří 36 bytových  
jednotek, 4 nebytové prostry a další nezbytné příslu-
šenství v ulici Maxe Švabinského.

Prostor pro svá 
vyjádření dostali
všichni městští

zastupitelé.  
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hZS ÚSTECkéhO kRAjE SVODky mP

POLICIE ČR

Zloději kradli maso, jízdní kola i mince z automatu.  
V době nouzového stavu jim hrozí vysoké tresty

Hasiči cvičili
zásah při úniku 
nafty do vody

V listopadu zaměstnávali policisty v okre-
se především zloději. Kradli dřevo, nářadí, 
maso i vybavení domácnosti. Většina již 
čeká na trest za svou nekalou činnost, po 
některých policisté stále pátrají.  
Již na konci října řešili muži zákona vloupá-
ní do automatu na vysávání aut v Bílině. V 
nočních hodinách kdosi z automatu odcizil 
pokladnu s mincemi, předběžně byla škoda 
vyčíslena minimálně na pět set korun. Zane-
dlouho zjistili, že vše má zřejmě na svědomí 
čtyřiatřicetiletý  recidivista, který je pode-
zřelý hned z několika krádeží. Podle dosud 
zjištěných důkazů se vloupal do mincovní-
ků automatů na samoobslužných myčkách 
nejen v Bílině, ale i v Teplicích.
Krádežemi si přilepšil jen o pár desítek ko-
run, oprava automatů ale vyjde majitele na 
desítky tisíc korun. Policejní komisař muže 
obvinil ze zločinu krádeže a přečinu po-
škození cizí věci, v případě odsouzení mu s 
ohledem na páchání trestné činnosti v době 
nouzového stavu hrozí až osmiletý trest od-

nětí svobody.
Také osm let by mohl strávit za mřížemi čty-
řicetiletý recidivista, který se v Bílině vlou-
pal do řeznictví. V nočních hodinách vnikl 
do provozovny, kde odcizil peníze, cukroví 
a masné výrobky za téměř osm tisíc korun. 
Když se dozvěděl, že ho shánějí policis-
té, sám se přišel na služebnu přiznat, že se 
vloupání dopustil. V minulosti desetkrát od-
souzený recidivista byl obviněn ze zločinu 
krádeže, vyšetřován je na svobodě.
Policisté nyní pátrají po neznámém pacha-
teli, který v katastru obce Hrobčice odcizil 
smrkové dřevo. Z lesa nad Mukovem zmize-
la nařezaná kulatina a další dřevo, celkem 
přes třicet kubíků v hodnotě přes třicet tisíc 
korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestní-
ho řízení pro zločin krádeže, vzhledem ke 
spáchání činu v době vyhlášeného nouzo-
vého stavu hrozí pachateli až osmiletý trest 
odnětí svobody.
Zatím neznámý zloděj na sídlišti v Bílině vni-
kl do panelového domu, kde se vloupal do 

několika kovových skříní. Odnesl si dětské 
jízdní kolo, umělý vánoční stromek, hračky, 
povlečení a další věci, celková škoda byla 
vyčíslena na více jak 13 tisíc korun. Policis-
té případ prověřují jako trestné činy krádeže  
a porušování domovní svobody a po pacha-
teli i odcizených věcech pátrají.
Ze zločinu krádeže ve stadiu pokusu je po-
dezřelý neznámý pachatel, který se v Bílině 
vloupal do zaparkované dodávky. Zloděj 
rozbil boční sklo a vnikl do kabiny, kde ale 
nic neodcizil. Škodu na rozbitém okně ozna-
movatel předběžně vyčíslil na tři tisíce ko-
run, pachateli hrozí v případě dopadení až 
osmiletý trest odnětí svobody.
Škodu přes sto dvacet tisíc korun způsobil 
neznámý zloděj, který se na Bílinsku vlou-
pal do stavební buňky v průmyslovém are-
álu. Uvnitř odcizil vrtačky a další stavební 
nářadí, policisté případ prověřují jako zločin 
krádeže a po odcizených věcech i pachateli 
pátrají. 

(red)

Jednotka profesionálních hasičů z bílinské 
stanice se v polovině listopadu zúčastnila 
taktického cvičení, při kterém nainstalova-
la norné stěny na řeku Bílinu. Procvičili tím 
zásah při úniku nafty na vodní plochu. 

(red)

Zdrogovaný řidič skončil na skříni
Hlídka strážníků byla na základě oznámení 
občanů vyslána do prostoru panelového 
sídliště, kde dle svědků došlo k dopravní 
nehodě a pachatel se snažil z místa odjet.
Strážníci na místě zjistili, že řidič vozidla pro-
jížděl ulicí M. Švabinského, kde autem nara-
zil do rozvodné skříně, kterou povalil. Přitom 
najel předkem auta na poraženou skříň tak, 
že na ní vozidlem uvízl.
Potud by to byla celkem banální příhoda. 
Jenže řidič se na místě nehody nehodlal ni-
jak dlouho zdržovat. O kousek dál nasedl do 
jiného vozidla a v protisměru se chystal, že 
nabourané auto z pasti stáhne a po anglicku 
zmizí. Nezmizel. Navíc si zadělal na několik 
problémů. Začněme výčet tím, že nevlastní 
řidičský průkaz. Při nehodě způsobil škodu 
třetí osobě, nehodu neoznámil Policii ČR  
a naopak chtěl z místa nehody odjet.  
Druhým vozidlem na místo přijel v protismě-
ru. Obě vozidla, která použil, nemají platnou 
STK. A jako třešnička na pomyslném dortu 
je skutečnost, že byl na místě pozitivně tes-
tován na metamfetamin.
Celé počínání řidiče je zdokumentováno 
videozáznamem, který byl strážníkům po-
skytnut náhodným svědkem, takže správní 
orgán, případně soud bude mít ulehčenou 
práci při rozhodování o výši trestu.

S autem prý přijel mrtvý otec
Strážníkům, kteří řešili vozidlo parkující  
na veřejné zeleni, se muž, o kterém hlídka 
věděla, že v minulosti kontrolované vozidlo 
opakovaně řídil, vymlouval na to, že s vozi-
dlem na místo on v žádném případě nepřijel. 
Pro vymlouvání měl dobrý důvod. Vozidlo 
mělo propadlou technickou kontrolu, ne-
mělo sjednané povinné ručení a muž sám 
nevlastnil řidičský průkaz. 
Muž z těchto důvodů hlídce uvedl,  
že na místo s vozidlem přijel jeho otec. Pro-
blém byl však v tom, jak strážníci záhy zjistili, 
že jeho otec před několika lety zemřel. Dal-
ších komentářů snad ani není třeba. Snad 
pouze to, že věc byla předána k řešení pří-
slušnému správnímu orgánu.

K nehodám se nechtěl přiznat
Já to neřídil, to řídil někdo jiný a ten už utekl. 
Já to jenom tlačím, protože nemám řidičák... 
Takováto výmluva neměla šanci u strážní-
ků uspět. Už jen proto, že hlídka šla prak-
ticky najisto. Chvíli před tímto monologem 
muže lopotícího se s nabouraným autem, 
byli strážníci vysláni do ulice Litoměřická, 
kde dle očitých svědků nachlup stejné vo-
zidlo nabouralo do plotů u rodinných domů.  
Výmluvy na neznámého řidiče toho času na 
útěku z místa, však brzy vzaly za své.
Svědci potvrdili, že auto řídil stejný muž, kte-
rý jej následně tlačil pryč. Dechovou zkouš-
kou bylo u řidiče naměřeno více než jeden 
a půl promile alkoholu. Případ si na místě 
převzala hlídka Policie ČR.

(mp)
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Městské technické služby jsou připravené na zimu
Přestože zákonné lhůty dodržují s rezervou, apelují na řidiče, aby byli v zimě opatrní

Pavlína Nevrlá

Městské technické služby Bílina jsou při-
pravené na zimu. Ve skladech je 150 tun 
soli a deset kubíků posypových materiálů, 
veškeré stroje jsou po důkladné technické 
kontrole. “Zimní období pro nás znamená 
dobu od 2. listopadu do 11. dubna. Po ce-
lou dobu pohotovostní služba s ohledem 
na počasí pravidelně kontroluje sjízdnost 
komunikací a schůdnost chodníků. Jakmile 
zjistí takzvanou závadu ve sjízdnosti nebo 
schůdnosti, okamžitě povolává sypače  
a ostatní techniku do ulic,” uvedla ředitelka 
Městských technických služeb Bílina Olga 
Roučková.
Pro boj s námrazou nebo návaly sněhu je 
připraven jeden velký sypač s nástavbou  
a GPS lokátorem, dále čtyři ruční chodníko-
vé sypače s pohonem a traktor,  “U všech 
strojů je pravidelně kontrolován technický 
stav, před začátkem zimního období však 
provádíme další velkou kontrolu a řešíme 
případné opravy nebo úpravy, abychom se 

přes zimu potýkali s co nejmenším počtem 
případných poruch,” popsal přípravy vedou-
cí směn zimní údržby Jiří Šašek.
Přestože pracovníci technických služeb 
hlídají stav vozovek téměř nepřetržitě  
a jakmile se zhorší sjízdnost, vyjíždějí do 
ulic, nemohou být na všech místech oka-
mžitě. “Apelujeme tedy především na řidiče,  
aby přes zimu jezdili velmi opatrně a poma-
lu s ohledem na bezpečí vlastní i ostatních 
účastníků silničního provozu. Hlavní tahy ve 
městě, které spadají do naší kompetence, 
musíme podle zákona ošetřit do čtyř hodin 
od konečného spadu sněhu, lhůta pro vyjetí 
techniky do ulic po zjištění závady ve sjízd-
nosti je třicet minut. V extrémním případě 
to tedy znamená, že ještě čtyři hodiny poté,  
co začne sněžit, nemusejí být všechny úse-
ky hlavních komunikací ošetřené, vedlejší 
ulice pak třeba ještě vůbec. A to nemluvě  
o situaci, kdy hustě sněží několik hodin 
a my musíme silnice ošetřovat několikrát  
za sebou,” upozornila Olga Roučková s tím, 
že v drtivé většině případů jsou všechny ko-

munikace ve městě ošetřené daleko dříve, 
než vyprší zákonná lhůta.
Komunikace v prvním pořadí důležitosti, 
kam spadají hlavní tahy a trasy autobusů, 
musejí technické služby ošetřit do čtyř ho-
din od spadu sněhu, v druhém pořadí důle-
žitosti jsou vedlejší komunikace ve městě, 
ty musejí být ošetřené do dvanácti hodin. 
Třetí pořadí důležitosti zahrnuje okrajové  
a málo frekventované úseky, ty musí tech-
nické služby očistit až po zvládnutí situace 
na komunikacích v prvních dvou pořadích, 
nejpozději však do 48 hodin.
Technické služby se přes zimu starají také  
o schůdnost chodníků, mostů, lávek a scho-
dů. Tato místa ne vždy dokáže ošetřit tech-
nika, musejí je tedy pracovníci očistit ručně. 
Ani zde neplatí, že jsou všechny trasy oše- 
třené hned. Chodníky zařazené do prvního 
pořadí důležitosti musejí ošetřit do čtyřia-
dvaceti hodin od zjištění závady ve schůd-
nosti, druhé pořadí důležitosti pak následuje 
až po ošetření prvního.

Základní informace k zimní údržbě:
• Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti 
komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
• Místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu a dopravně tech-
nickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
●• Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
   ●I. pořadí důležitosti - do 4 hodin
   ●II. pořadí důležitosti - do 12 hodin
   ●III. pořadí důležitosti - do 48 hodin
● • Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací jsou platné, až po spadu sněhu nebo srážek, ale až po zvládnutí tř. I., II. 
pořadí důležitosti (bez časového limitu).

Silnice se rozdělují podle pořadí důležitosti takto:
I. pořadí - silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
●II. pořadí - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy
●III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním
●neudržované - silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vy-
konávat zimní údržbu

Technologie údržby:
I. pořadí - udržuje se celá šířka a délka vozovky
• náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály
●• náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály
II. pořadí - shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se 
zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komu-
nikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy)
III. pořadí - udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický 
stav komunikace se provádí posyp zdrsňovacími materiály.

Schůdnost:
●• V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým 
je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
●• Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec 
předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
●Lhůty pro odstranění závady ve schůdnosti:
    ●I. pořadí důležitosti do 24 hodin
   ●II. pořadí důležitosti po ošetření chodníků zatříděných do I. pořadí důležitosti
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NA TRŽNÍm NÁmĚSTÍ V TEPLICÍCh FuNGujE NOVé 
ODBĚROVé mÍSTO

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

JAK FUNGUJE APLIKACE EROUŠKA?

SENIOR TELEFON POMÁHÁ ZVLÁDNOUT TĚŽKÉ SITUACE

Nouzový stav: Praktické informace pro obyvatele

Na Tržním náměstí v Teplicích je 
otevřené nové odběrové místo 
na COVID-19. Pro odběr je po-
třeba elektronické žádanky od 
lékaře, odběr však provádějí i 
samoplátcům. Na tomto odběro-
vém pracovišti dělají odběr vzor-
ků výtěrem z nosohltanu. 
Vzhledem k omezené kapacitě 
je potřeba na odběr vzorků re-
zervace prostřednictvím interne-

Centrální infolinka - 1212

Koronavirus infolinka 
Krajské hygienické stanice ÚK
704 829 502

Služba pro seniory
733 298 833

Telefonní linka 
pro osamělé seniory
607 068 099

Senior telefon
800 157 157

Potřebujete poradit, nakoupit, 
vyzvednou léky nebo e-recept? 
V takovém případě se obraťte na 
sociální pracovníky města Bílina, 
Žižkovo náměstí 58/3.

Bc. Věra Kodadová, DiS. 
417 810 937, 702 298 370 
e-mail: kodadova@bilina.cz 

S aplikací eRouška pomůžete 
zastavit šíření COVID-19. Umož-
ňuje včas a anonymně upozornit 
uživatele na rizikové setkání s 
nakaženým. Aplikace maximál-
ně chrání vaše soukromí, nezná 
vaše osobní údaje ani polohu. 
eRouška je součástí systému 
Chytrá karanténa Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

Když jste potkali nakaženého

Když s eRouškou potkáte další-
ho uživatele, u kterého se poz-
ději prokáže onemocnění Co-
vid-19, tak vám aplikace zobrazí 
anonymní upozornění na možné 
riziko nákazy koronavirem a do-
poručí vám další postup. Třeba 
jste jen delší dobu seděli u ved-
lejšího stolu v restauraci, ale vů-
bec se neznáte. Bez eRoušky by 
vás nebylo možné varovat.

S vyrovnáním se s důsledky ka-
rantény a izolace pomáhá linka 
důvěry Senior telefon. Zajišťuje ji 
organizace ŽIVOT 90 a je k dis-
pozici neustále. 
Během první vlny karantény se 
na linku 800 157 157 dovolalo 5 
332 klientů. „Na jaře jsme zazna-
menali několikanásobně vyšší 
množství telefonátů než obvykle. 
Někdy sloužilo i pět konzultantů 
místo obvyklých dvou, a to proto, 
abychom mohli přijmout co nej-
více hovorů od lidí, kteří potře-

Starším lidem chybí také pozitiv-
ní zprávy. Z médií i jiných zdrojů 
na ně doléhají především nega-
tivní sdělení, a to vyvolává stres 
a paniku. „Jedna klientka se nám 
svěřila, že ji velmi trápí narušení 
jejich rituálů. Zatímco byla zvyklá 
každé ráno po několik let chodit 
do trafiky pro své oblíbené čtení, 
nyní musí z důvodu bezpečnos-
ti tento zvyk opustit a musí se 
přizpůsobit nošení roušek a cel-
kovému zahalení. To jí není nijak 
příjemné, trpí totiž na astma,“ po-
pisuje další z telefonátů ředitel 
organizace. Je to jeden z mnoha 
příkladů, které ukazují, jak rychle 
dokáže strach prostoupit celou 
společností a jak moc je důležité 
zabývat se i pozitivními sdělení-
mi. „Náš konzultant klientku se-
známil s informacemi, které její 
obavy zmírnily. Rozebrali spolu i 
vládní opatření. Klientka takový 
přístup ocenila s tím, že je mezi 
ostatními sděleními velmi ojedi-
nělý,“ přibližuje práci konzultantů 
a konzultantek Jan Lorman.
Kromě seniorů a seniorek pomá-
há linka důvěry Senior telefon i 
příbuzným, kteří pečují o rodiče 
a prarodiče a koronavirus jim do 
jejich péče přihrál určité překáž-
ky. „Naše konzultantky pomohli 
například klientovi, který se stará 
o svého tatínka, jemuž byla ne-

tových stránek www.prevedig.cz.
Samoplátci mohou vyšetření 
uhradit přímo na místě prostřed-
nictvím bezkontaktní platby kar-
tou. Hotovost nelze přijmout.

Kontakt:
PREVEDIG medical
Tržní náměstí 241, Teplice
Tel.: 800 273 131
e-mail: info@prevedig.cz

Iveta Jingerová, DiS. 
417 810 926 
e-mail: jingerova@bilina.cz 

Irena Čermáková, DiS. 
417 810 929, 702 298 213 
e-mail: cermakova@bilina.cz 

Soňa Strýčková, DiS. 
417 810 917, 702 298 069 
e-mail: stryckova@bilina.cz 

Bc. Tereza Fořtová 
417 810 972, 702 298 379 
e-mail: fortova@bilina.cz

Bc. Vítězslav Novák, DiS. 
417 810 945, 607 215 766 
e-mail: novakv@bilina.cz

Společný e-mail: 
socialni.pracovník@bilina.cz Když se nakazíte vy

Pokud u vás test prokáže náka-
zu Covid-19, hygienik vám po 
telefonátu zašle v SMS unikátní 
kód, kterým umožníte odeslání 
svých anonymních identifikátorů 
(klíčů) do eRoušek ostatních uži-
vatelů. V každé z nich algoritmus 
vyhodnotí, jestli vaše vzájemné 
setkání bylo rizikové. Pokud ano, 
zobrazí se jim varovná notifika-
ce. Díky tomu je možné na riziko 
upozornit uživatele, které osob-
ně neznáte, jen jste s nimi třeba 
jeli autobusem. A ti tak mohou 
chránit svou rodinu a okolí.

Aplikaci eRouška lze stáhnout do 
chytrého telefonu přes Google 
Play nebo App Store, více infor-
mací je k dispozici na :
www.erouska.cz.

bují naši pomoc,“ popsal situaci 
na lince důvěry František Horák, 
vedoucí Senior telefonu. Senioři 
a seniorky přitom řeší rozličná té-
mata, někteří mají obavy z naka-
žení se virem, jiní si chtějí popo-
vídat, protože se cítili osamocení, 
jiní zase nerozumí stále se mě-
nícím nařízením vlády. Společné 
mají jedno, bojí se nejen o sebe, 
ale i o své blízké. „Někteří starší 
lidé mají například strach z ne-
dostatku zboží v obchodech a z 
uzavření prodejen,“ říká Lorman.

dávno diagnostikována Alzhei-
merova choroba. Po dlouhou 
dobu si klient s tatínkem nevěděl 
rady, ten totiž odmítal jakouko-
liv formu ochrany před korona-
virem, nerespektoval ani to, že 
by většinu dne měl trávit doma. 
Výsledkem bylo, že klient se po-
kusí tatínka zabavit tak, aby přes 
den na pobyt venku neměl čas, a 
pokusí se jej naučit na procházky 
buď brzy ráno, nebo později ve-
čer, kdy je venku menší množství 
lidí,“ přibližuje další způsob, jak 
linka pomáhá, Jan Lorman.
Linka funguje neustále. Jedná 
se o bezplatnou službu na čísle 
800 157 157, která je k dispozici 
24 hodin denně, sedm dní v týd-
nu, a volat na ni mohou starší lidé 
i jejich blízcí, kteří si nevědí rady 
v těžkých životních situacích. Vy-
školení konzultanti a konzultant-
ky mohou pomoci ve chvílích 
osamělosti, s odborníky mohou 
probrat i komplikované mezilid-
ské vztahy a poradit se mohou i 
o praktických věcech, jako jsou 
například příspěvky na péči či na 
bydlení. Na tuto linku bezpečí se 
mohou obrátit i ti, kteří se potý-
kají přímo či nepřímo s domácím 
násilím nebo týráním. 

Město Bílina pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách aktuální informace, krizová opatření 
Vlády ČR, počet pozitivně testovaných v Ústeckém kraji a ostatní informace související s epidemiologickým vý-
vojem nemoci Covid-19. Uživatelům Mobilního rozhlasu zasílá tyto informace přímo do chytrého telefonu nebo 
na e-mail. Na následující dvoustraně přinášíme další potřebné informace týkající se nového odběrového místa 
v Teplicích, linky pro seniory, důležitých kontaktů či informací pro klienty Úřadu práce ČR.
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INFORMACE PRO KLIENTY ÚŘADU PRÁCE ČR

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A ZÁKLADNÍ 
PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Kde lze získat informace ohled-
ně evidence uchazečů o za-
městnání, zprostředkování 
zaměstnání a podpory v neza-
městnanosti? 

Obecné informace ke zprostřed-
kování zaměstnání, evidenci 
uchazečů o zaměstnání a pod-
poře v nezaměstnanosti Vám 
poskytnou operátoři Call centra 
Úřadu práce ČR na bezplatné te-
lefonní lince 800 77 99 00, nebo 
na emailech callcentrum@mpsv.
cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz. 
V případě zájmu můžete vyu-
žít i služeb virtuálního asistenta 
(chatbota) na webových strán-
kách ÚP ČR www.uradprace.cz a 
www.mpsv.cz. 

Kde najít formuláře žádostí,  
a jak správně vyplnit žádost  
o podporu v nezaměstnanosti?

Přehledný seznam žádostí a ná-
vod, jak je správně vyplnit, nalez-
nete na www.mpsv.cz/web/cz/
formulare nebo na www.mpsv.
cz/web/cz/formulare#pro-

mat dobu jednání s konkrétním 
klientem, proto je nutno počítat 
s možným prodloužením čekací 
doby.
Kde lze zjistit stav řízení poda-
ných žádostí? 

Informaci o stavu řízení po-
daných žádosti zjistíte na pří-
slušném kontaktním pracovišti 

Základními příznaky onemoc-
nění jsou:
● 
zvýšená teplota
●kašel
●dušnost
●bolest svalů
●únava

Abyste co nejvíce eliminovali 
riziko nákazy:
● 

- často a důkladně si myjte ruce 
mýdlem nebo čistěte dezinfekcí
● 

- pravidelně otírejte předměty 
dezinfekcí

-obcany_zprostredkovani-za-
mestnani.
Upozorňujeme, že žádost o pod-
poru v nezaměstnanosti nelze 
podat bez žádosti o zprostřed-
kování zaměstnání. 

Jak se vyhnout ztrátě času při 
čekání na vyřízení žádosti na 
Úřadu práce ČR?

Úřad práce ČR upřednostňuje 
elektronickou komunikaci. V pra-
xi to znamená, že žádosti je mož-
né zaslat prostřednictvím dato-
vé schránky, e-mailem, poštou 
nebo odevzdat osobně na po-
datelnách kontaktních pracovišť 
Úřadu práce ČR. Pokud musíte 
na úřad osobně, využijte mož-
nosti objednat se na určitý ter-
mín. Schůzku si můžete domluvit 
telefonicky či emailem. 

Jak lze předejít konfliktním situ-
acím?
Respektujte ostatní klienty, kteří 
jsou v čekárně či jsou odbavová-
ni zaměstnancem Úřadu práce 
ČR. Úředníci nemohou předjí-

Úřadu práce ČR. Kontakty jsou 
k dispozici na webových strán-
kách Úřadu práce ČR.

Uvedená pravidla mohou být 
upravena, doporučujeme proto 
sledovat aktuální informace na 
www.uradprace.cz a www.mpsv.
cz.

- ●kašlete a kýchejte do kapesníku 
nebo rukávu
● 

- používejte jednorázové kapesní-
ky a po použití je vyhoďte
● 

- nezdržujte se na veřejných pro-
stranstvích
● 

- vyhýbejte se velkému uskupení 
osob
● 

- udržujte dvoumetrový odstup

- noste roušku přes nos i ústa

Jak nakládat s odpadem 
v době koronavirové pandemie 

s  Domácnosti s nenakaženými 
osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako ob-
vykle.

•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů 
(pytlů). 

•  Směsný komunální odpad odkládejte do čer-
ných kontejnerů (na místa k tomu určená). 

•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/re-
spirátory/rukavice) můžete po použití odklá-
dat do směsného komunálního odpadu. Vždy 
je ale předtím vložte do plastového obalu 
a následně ještě do dalšího plastového obalu, 
který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé 
kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé 
umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou osobou 
v povinné nařízené karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesní-

ků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocně-
ní COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po na-
plnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na 
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly 
zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a za-
važte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směs-
ný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte 
tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s potvrzenou 
nákazou nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, 

rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným 
onemocněním COVID-19 ukládejte do plas-
tového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušť-
ku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však  
do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povr-
chu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,  
je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel 
proto vložte ještě do druhého pytle a zavaž-
te.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním 
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte 
do černého kontejneru na směsný komunální 
odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou 
nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé 

pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel.

•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz 
odpadu a jeho konečné odstranění by 
však mělo vycházet z lokálních možností 
bezpečného odstraňování směsného ko-
munálního odpadu a minimalizace rizika 
pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, 
ale i rizika pro ostatní občany. 
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Dopravě v Bílině odlehčí nový jízdní pruh

Bankomat na poliklinice 
je přístupný 24 hodin denně

Připomínáme uhrazení
poplatku za odpad

Projekty realizované z Programu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR pomohou městu

Do konce prosince budou moci 
řidiči projíždějící Bílinou ze smě-
ru od Teplic do Mostu využívat 
nový jízdní pruh v úseku u Lidlu, 
díky kterému bude doprava ve 
městě plynulejší. Díky samo-
statnému pruhu totiž řidiči ne-
budou muset vjíždět na kruhový 
objezd, ale objedou ho.
Hlavním přínosem stavby je 
podle Ředitelství silnic a dálnic 
zlepšení plynulosti silničního 
provozu na nejfrekventovanější 
silnici, která prochází městem 
Bílina. Vytěsnění značné části 
dopravy mimo stávající okružní 
křižovatku na samostatný jízdní 
pás zároveň zvýší bezpečnost 
při průjezdu touto křižovatkou 
silnic I/13 a II/257.
Po dokončení prací se řidiči je-
doucí ve směru na Most zcela 
vyhnou průjezdu okružní křižo-
vatkou, která se tak dočká od-
lehčení od stávajících vysokých 

Ministerstvo vnitra ČR každý rok 
vypisuje dotace na prevenci kri-
minality. Městu Bílina se podaři-
lo i pro tento rok získat finanční 
prostředky z tohoto dotačního 
titulu. Konkrétně se jedná o do-
taci ve výši 285 995 Kč na po-

V letošním roce se městu Bí-
lina podařilo zajistit bankomat 
banky UniCredit do prostor Hor-
nické nemocnice s poliklinikou. 
Pokryla se tím oblast Pražského 
předměstí a okolních vesnic ve 
směru do Loun, kde žádný ban-
komat nebyl. Bankomat mohou 
lidé stále využívat. Bankomat je 
umístěn v přízemí, v komerční 
části budovy, naproti lékárně. 
Pro výběr je k dispozici 24 hodin 
denně při vstupu hlavním vcho-
dem A. Zadní vchod B je otevřen 
každý den od 6 do 22 hodin. 
Prostory jsou sledovány kame-
rou.                                             (red)

Vzhledem k vyhlášení nouzo-
vého stavu a omezení úředních 
hodin na městském úřadu v mě-
síci říjnu a listopadu, připomíná-
me obyvatelům města, kteří ješ-
tě neuhradili poplatek za odpad, 
že splatnost ve výši 250 Kč za II. 
polovinu roku 2020 byla do 30. 
listopadu 2020.
Využijte možnosti zaplatit po-
platek převodem z účtu za 
pomoci QR kódu, který Vám 
usnadní platbu. Po načtení kódu 
již pouze doplníte specifický 
symbol platby. Do specifického 
symbolu máte možnost uvést 
rodné číslo, případně jen část 

rodného čísla před lomítkem.  
V případě, že platíte za více 
osob, uveďte další rodná čísla, 
či jejich část do zprávy pro pří-
jemce.                                        (red)

řízení a instalaci kamerového 
bodu v ulici Pražská.
Cílem a účelem projektu je roz-
šíření městského kamerového 
dohlížecího systému o nový ka-
merový bod, který bude umís-
těn na výjezdu z města na Praž-

ské ulici. Kamerový bod bude 
monitorovat dění v okolí přilehlé 
garážové kolonie a Hornické ne-
mocnice s poliklinikou.
Na druhý projekt získalo město 
dotaci již v roce 2018, a tak tento 
rok pokračuje realizace tříletého 

intenzit provozu ve zmíněném 
směru. Na příjezdu do křižovat-
ky přesahuje průměrná intenzita 
provozu hranici 15 tisíc vozidel 
za 24 hodin. Značné množství 
vozidel - v průměru přes 11 tisíc 
denně do křižovatky přivádí tak-
též Spojovací ulice.
Střet početných proudů vozidel 
v jednom místě vede ke zpo-
malení provozu. Vzhledem k 
blízkosti přechodu pro chodce v 
přilehlém prostoru křižovatky se 
proud vozidel zpomaluje i kvůli 
dávání přednosti chodcům.
Celková šíře vozovky bypassu 
je 5,5 metru, přičemž jízdní pruh 
bude mít šíři 3,75 metru. Stav-
ba by měla být dokončena do 
konce letošního roku, bude stát 
přes 3,2 milionu korun bez DPH. 
Město Bílina financuje vybudo-
vání veřejného osvětlení u toho-
to pruhu.

(red)

projektu na podporu dvou asis-
tentů prevence kriminality.
Oba zmíněné projekty jsou pod-
pořeny Ministerstvem vnitra ČR 
z Programu prevence kriminality 
pro rok 2020 a z rozpočtu města 
Bílina.           Ing. Lenka Hosnedlová

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

uNICREDIT BANk POPLATEk ZA kOmuNÁLNÍ ODPAD 2020

ODBOR DOTACÍ A PROjEkTů
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Jak požádat o změnu způsobu výplaty důchodu?

Hornická nemocnice s poliklinikou hledá dobrovolníky

Senioři jsou častými oběťmi domácího násilí

Důchod je vyplácen v hotovosti 
na poště a chcete ho dostávat 
na účet
Zařízení výplaty důchodu na 
účet fyzické osoby ČSSZ prove-
de pouze na základě tiskopisu 
„Žádost o zařízení výplaty dů-
chodu poukazem na účet v Čes-
ké republice - majitel účtu“ nebo 
„Žádost o zařízení výplaty dů-
chodu poukazem na účet man-
žela (manželky) v České repub-
lice“. Tiskopisy jsou k dispozici 
na webových stránkách ČSSZ: 
www.cssz.cz, na e-Portálu ČSSZ 
a také na okresních správách 
sociálního zabezpečení.
Vyberte odpovídající tiskopis 
podle toho, zda jste majitelem 
účtu, nebo manželem/man-
želkou majitele účtu. Vyplněný, 
podepsaný a bankou potvrzený 
tiskopis pak zašlete na adresu: 
Česká správa sociálního zabez-
pečení, Křížová 25, 225 08, Pra-
ha 5. Tiskopis je také možné po-
dat prostřednictvím OSSZ.
Výplatu důchodu lze zařídit na 
účet důchodce jakožto opráv-

Dobrovolníci by nemocnici 
mohli pomoci například se stla-
ním postelí na lůžkových od-
děleních takzvaných nekovido-

Jedním ze závažných problémů 
mezi osobami žijícími ve společ-
né domácnosti je domácí násilí. 
V mnoha případech mu bývají 
vystaveny ženy, nejčastějšími 
oběťmi tohoto trestného činu 
jsou však senioři.
Podle posledních statistických 
údajů zažil nějakou formu do-
mácího násilí každý pátý Čech 
ve věku nad šedesát let. Přesto-
že těchto případů přibývá, ob-
jasnit se jich podaří sotva pětina.
Vše je o to smutnější, že senio-
ry nejčastěji týrají jejich vlastní 
rodinní příslušníci, ať už jsou to 
děti či vnuci. Domácí násilí ne-
musí mít vždy fyzickou formu, 
v drtivé většině převažuje tý-
rání psychické a citové, které 
zahrnuje dokonce dvě třetiny 
všech případů. Začíná neustá-
lým kritizováním, pokračuje vul-

něné osoby, nebo jeho man-
žela/manželky. Na účet jiné 
osoby, např. potomka, rodiče, 
sourozence, druha, registrova-
ného partnera apod., ČSSZ vý-
platu zařídit nemůže. Výjimkou 
je pouze situace, kdy tato jiná 
osoba plní funkci zákonného 
zástupce nebo byla ustanove-
na opatrovníkem či zvláštním 
příjemcem důchodu, popř. za-
stupuje-li oprávněného jako tzv. 
člen domácnosti dle ust. § 49 a § 
50 občanského zákoníku.

Důchod je vyplácen na účet a 
chcete si ho vyzvedávat v ho-
tovosti na poště
O zrušení výplaty důchodu na 
účet a její zařízení v hotovosti 
prostřednictvím pošty je nutné 
ČSSZ písemně požádat. Postačí 
formou vlastnoručně podepsa-
ného dopisu, ve kterém uvedete 
své rodné číslo a přesnou adre-
su trvalého bydliště. Je možné 
použít také formulář „Žádost o 
zrušení výplaty důchodu pou-
kazem na účet“, který je k dis-

vých stanic, dále s převlékáním 
a dezinfekcí lůžek, dezinfekcí 
povrchů. Mohou také doprová-
zet pacienta na vyšetření, po-

gárními nadávkami a urážkami, 
omezováním svobody, časté je 
ekonomické vydírání a vše kon-
čí fyzickým ubližováním, kdy je 
bezbranný senior vystaven bití, 
zimě, hladu či omezování pohy-
bu. Domácí násilí se děje téměř 
výhradně dlouhodobě a opako-
vaně.
Méně obvyklé je pak tzv. insti-
tucionalizované násilí, které se 
lidověji nazývá ústavním nási-
lím. Toto se odehrává v nemoc-
nicích, léčebnách dlouhodobě 
nemocných nebo domovech 
pro seniory. Z tohoto důvodu je 
velice důležité správně vybrat 
vhodné bydlení či službu pro 
seniora. S tím může pomoci nej-
větší vyhledávač těchto zařízení 
www.mujduchod.cz.
Seniorům s přibývajícím věkem 
pochopitelně ubývá fyzických 

pozici na webových stránkách 
ČSSZ, na e-Portálu ČSSZ a na 
OSSZ.
Žádost můžete zaslat také v 
elektronické podobě podepsa-
nou uznávaným elektronickým 
podpisem na adresu e-poda-
telny: posta@cssz.cz nebo da-
tovou zprávou prostřednictvím 
informačního systému datových 
schránek do datové schránky 
ČSSZ ID: 49kaiq3.
Výplata důchodu v hotovosti 
je však zpoplatněna za každou 
splátku důchodu částkou 21 Kč. 
Vyplácený důchod bude o uve-
denou částku ponížen. Zpoplat-
nění se netýká důchodů přizna-
ných před 1. lednem 2010.

Důchod je poukazován na účet 
do banky a chcete ho posílat 
na jiný účet
O zasílání důchodu na jiný účet 
(do jiné banky) požádáte tisko-
pisem „Žádost o zařízení výplaty 
důchodu poukazem na účet v 
České republice - majitel účtu“ 
nebo „Žádost o zařízení výpla-

moc s jeho krmením či hlídáním 
pitného režimu, také s hygienou.
Všichni zájemci budou proško-
leni a zabezpečeni dostatkem 

sil, naopak přibývá různých 
zdravotních omezení, potíží a 
nemocí. Právě jejich bezbran-
nosti a závislosti na jiné osobě 
pachatelé tohoto trestného činu 
využívají. Domácího násilí se 
často dopouštějí osoby, které z 
různých důvodů nejsou v životě 
úspěšné nebo jsou závislé na al-
koholu či jiných látkách. Někdy 
může být jeho základ položen v 
předchozích špatných vztazích.
Senioři by měli hledat pomoc 
a podporu především ve svém 
nejbližším okolí. Zde je důležitý 
kontakt s ostatními členy rodiny, 
přáteli, ale také sousedy. Všech-
ny tyto osoby by k takovému 
jednání neměly být lhostejné 
a měly by nabídnout pomoc v 
nouzi. Dále se lze obrátit na lin-
ky důvěry, intervenční centra, na 
městský či obecní úřad, někte-

ty důchodu poukazem na účet 
manžela (manželky) v České re-
publice“.
Tiskopisy jsou k dispozici na 
webových stránkách ČSSZ, na 
e-Portálu ČSSZ a také na OSSZ. 
Vyplněný, podepsaný a bankou 
potvrzený tiskopis pak zašlete 
na adresu: Česká správa sociál-
ního zabezpečení, Křížová 25, 
225 08 Praha 5. Tiskopis je také 
možné podat prostřednictvím 
OSSZ.
U každé změny způsobu vý-
platy platí, že je provedena 
zpravidla od 2., nejpozději od 3. 
výplatního měsíce po datu do-
ručení žádosti.

Více informací k výplatě dů-
chodu s ohledem na konkrétní 
situaci vám ochotně poskytnou 
každý pracovní den pracovníci 
call centra na telefonním čísle 
800 050 248.

Iva Zábojníková

ochranných pomůcek. V přípa-
dě zájmu volejte vrchní sestru 
Ivanu Procházkovou na telefon-
ním čísle 724 311 002.             (red)

rou z organizací zabývajících se 
pomoci seniorům.
V akutních situacích je nejjed-
nodušší přivolat Policii ČR na 
známé lince 158. Policisté totiž 
mohou přímo na místě rozhod-
nout o vykázání násilné osoby 
ze společného obydlí a také o 
zákazu navazování kontaktu s 
ohroženou osobou na deset dní. 
Policisté v takových případech 
o vykázání informují intervenč-
ní centra, jejichž pracovníci pak 
ohrožené osobě nabídnou po-
moc. Policisté navíc mohou na-
bídnout i další kontakty na pří-
slušné instituce v místě bydliště 
týraného seniora. Obrátit se lze 
také na záchrannou lékařskou 
službu.

Sociální pracovníci OSVaZ

ODBOR SOCIÁLNÍCh VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

POmOC V NOuZOVém STAVu

ODBOR SOCIÁLNÍCh VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
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Portál občana bodoval v celostátním kole soutěže Zlatý erb

Město zažádalo o úpravu otevíracích hodin na pobočce České pošty

V celostátním kole soutěže Zlatý 
erb 2020 v kategorii Smart city a 
nejlepší elektronická služba zís-
kal druhé místo bílinský Portál 
občana. Za vynikající umístění 
věnoval městu předseda Sená-
tu Parlamentu České republiky 
Miloš Vystrčil grafický list s mo-

občana záložka. Dále je nutné 
se do systému přihlásit. Nově se 
lidé nemusejí registrovat, pokud 
využívají nástroje poskytovatelů 
mojeID, eidentita.cz nebo da-
tové schránky, přihlásí se jejich 
prostřednictvím.
Prostřednictvím Portálu obča-
na mohou lidé hradit poplatky 
za odpad nebo za psy on-line, 
podávat žádosti na všechny od-
bory, nebo se na městský úřad 
objednat. V kontu plátce najdou 
své neuhrazené pohledávky. 
Platbu lze provést on-line po-
mocí platební brány, nebo pře-
vodem na účet. 
V portálu obyvatelé města dále 
najdou například strukturované 
návody na řešení různých život-
ních situací ve vztahu k úřadu, 

Starostka města Zuzana Sch-
warz Bařtipánová zaslala v lis-
topadu žádost o úpravu oteví-
racích hodin pobočky České 
pošty v Bílině na Mírovém ná-
městí regionálnímu řediteli 
České pošty Pavlu Smyčkovi. 
Uvedla v něm, že nově stano-
vená otevírací doba rozhodně 
nereflektuje současnou neleh-
kou situaci. „Předvánoční čas 
bývá každoročně dobou, kdy je 
vytíženost pošt a ostatních zá-
silkových služeb mnohonásob-
ně vyšší. V letošním roce navíc 
nákup dárků komplikují vládní 
nařízení, která neumožňují ná-
kup v kamenných prodejnách. 
Lidé tak využívají možnost ná-
kupu prostřednictvím internetu 
mnohem více, než tomu bylo v 
předchozích letech. Počet ná-
vštěvníků České pošty se proto 
zvyšuje a kumuluje v omezené 
provozní době, která rozhodně 

na velmi vysoké úrovni, navíc v 
počtu pozitivních pacientů koro-
navirem, v absolutním počtu, i v 
přepočtu na 100 tisíc obyvatel 
patří ORP Bílina i město Bílina 
k těm nejlepším v celé ČR, pro-
to vidíme přijatá opatření jako 
zbytečná a spíše negativní než 
pozitivní, zejména s ohledem na 
minimalizaci šíření koronaviru 
mezi našimi občany,“ doplnila 
starostka.
Odpověď na žádost o změnu 
byla však zamítavá. Regionální 
ředitel pošty Pavel Smyček v ní 
uvádí, že zavedení tohoto jed-
notného modelu je zásadním 
krokem, jehož cílem je zacho-
vání kvality poskytovaných slu-
žeb a zákaznického komfortu na 
poštách prostřednictvím zajiště-
ní většího množství otevřených 
přepážek. Dojde prý tak ke zkrá-
cení doby čekání a urychlení ob-
sluhy klientů. Navíc podle dat, 

tivem Valdštejnského paláce. 
Portál občana slouží hlavně jako 
náhrada osobní návštěvy úřa-
du. Je k dispozici na webových 
stránkách portal.bilina.cz nebo 
se na něj lze dostat prostřed-
nictví stránek města www.bilina.
cz, v pravé nabídce je na Portál 

získají přehled, na který odbor 
se v jednotlivých případech ob-
rátit, kde a v jakých lhůtách se 
platí správní nebo jiné poplatky. 
U každé životní situace je k dis-
pozici odkaz na vyplnění žádosti 
on-line.
Na jednotlivé přepážky úřadu 
se mohou lidé objednat na jimi 
zvolený den a hodinu. Systém 
také zobrazuje stav jednotlivých 
přepážek v daný čas. Rezervaci 
zde mohou i zrušit.
K dispozici jsou také všechny 
dostupné elektronické formu-
láře, přehled čerpání rozpočtu 
města, aktuality, články i registr 
pohledávek. Rovněž zde mohou 
rodiče zkontrolovat, zda je jejich 
dítě v mateřské škole.

(pn)

neodpovídá potřebám občanů 
našeho města, a obávám se, že 
v jiných městech bude situace 
stejná,“ uvedla starostka.
V příloze dopisu byly přiložené 
i fotografie lidí čekajících venku 
v době, kdy byl prostor čekárny 
v pobočce zcela naplněn oso-
bami, které rozhodně nedodr-
žovaly potřebné dvoumetrové 
rozestupy. Starostka upozornila, 
že se tato situace opakuje každý 
den od října, kdy byly otevírací 
hodiny upraveny. „Nemyslím si, 
že by tak byl naplněn cíl, který 
tato změna měla přinést, a to 
zachování kvality poštovních 
služeb a zvýšení zákaznické 
spokojenosti. Srovnávat stávají-
cí situaci se situací na jaře není 
úplně ideální, zejména když se 
jedná nyní o čas předvánoční 
spojený s nákupy dárků. Do-
mníváme se, že přijatá hygie-
nická opatření České pošty jsou 

které má pošta k dispozici, je 
patrný klesající trend počtu kli-
entů. Zatímco v říjnu roku 2018 
navštívilo pobočku 11 389 klien-
tů, stejný měsíc o rok později to 
bylo o téměř čtyři sta lidí méně 
a letos v říjnu využilo služeb této 
pobočky 9 190 klientů.
Navíc podle regionálního ředi-
tele Česká pošta v současné 
době rozšiřuje poštovní síť o 
vlastní a partnerské Balíkovny, 
které umožní zákazníkům širo-
ký výběr pro směrování zásilek. 
Balíkovny jsou v Bílině dvě - v 
Sídlišti U Nového nádraží 712, 
která je pro veřejnost přístupná 
od pondělí do neděle mezi 12. 
a 20. hodinou, a v Teplické ulici 
464/150, která je v provozu od 
pondělí do soboty mezi 10. a 16. 
hodinou. V budoucnu by Balíko-
ven ve městě mělo přibývat. 

(pn)

Starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová 
přebírá ocenění.                                                                                    Foto: Zlatý erb
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Modrá trasa zavede turisty do míst zaniklých obcí
Lada Hubáčková

Bílina disponuje zajímavými tu-
ristickými místy jako je Bořeň, 
lázeňský park Kyselka nebo Po-
hádkový les a nově zrekultivo-
vaná Radovesická výsypka. Pro 
turistické nadšence se nyní ote-
vírá modrá turistická trasa, která 
vznikla na místě bývalé výsypky 
Severočeských dolů.
Jedná se o unikátní novou tu-
risticky naučnou trasu v oblasti, 
kde kdysi stávaly obce, které v 
70. letech ustoupily těžbě uhlí. 
Naučná stezka seznamuje nejen 

„Značení provedl Klub českých 
turistů nejen na přirozené prv-
ky, ale také na řadu objektů k 
tomu speciálně nainstalovaných 
s pomocí Severočeských dolů, 
mimo jiné i pro tuto trasu typické 
pískovcové balvany z povrcho-
vého dolu Bílina,“ upřesnil Mach. 
Budování turistické trasy pod-
pořilo i město Bílina. Informační 
systém tvoří panely rozmístěné 
na ploše výsypky. Autoři panelů 
jsou Karel Mach, Zdeněk Dvo-
řák, Jana Boršiová, Jiří Vaník a 
Ivan Bílý.
Informační centrum Bílina ve 
spolupráci s Bílinskou přírodo-

s faunou a florou, které se v 
těchto místech zásluhou rekul-
tivací obnovily, ale také s historií 
zaniklých obcí. „Bílinská přírodo-
vědná společnost navrhla a za 
velké podpory a pomoci dalších 
objektů zrealizovala na Radove-
sické výsypce novou turistickou 
trasu a rozsáhlý informační sys-
tém sestávající z dvaceti infor-
mačních panelů,“ uvedl předse-
da společnosti Karel Mach.
Modře značená turistická trasa 
je dlouhá 10 kilometrů a spo-
juje Hradiště, údolí Bezovka, 
výsypku a město Bílina s obcí 
Kostomlaty pod Milešovkou. 

vědnou společností připravuje 
informační materiály, kde budou 
vyznačené jednotlivé turistické 
trasy. Jedná se o modrou a při-
pravovanou žlutou turistickou 
trasu. Ta by měla navazovat na 
modrou a procházet Pohádko-
vým lesem, Cestou dějin a ces-
tou malířů. Celým záměrem je 
vytvoření informačních brožur 
pro všechny bílinské turisticky 
zajímavé trasy. Novinky budou 
postupně zveřejňovány na face-
bookových stránkách informač-
ního centra a www.icbilina.cz.

Foto: Lada Hubáčková

INFORmAČNÍ CENTRum BÍLINA

Modrá trasa vede z centra 
města přes Hradiště

Od tunelu se pokračuje 
pohodlně po panelové cestě

Naučná cedule 
o historii Radovesic Vítá vás obec Radovesice

Jedna z naučných cedulí 
u rybníkaRozcestník

Po značné modré značce k přehrazené cestě, která 
se dá pohodlně projít a pokračuje Cestou malířů

Začátek Cesty malířů, pokračuje do strmějšího 
kopce k tunelu Severočeských dolů
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Bílina v příštím roce proinvestuje přes osmdesát milionů

Zastupitelé schválili celkové pří-
jmy ve výši 365 milionů korun a 
výdaje ve výši necelých 415 mi-
lionů korun. “I přes pokles příjmů 
se město Bílina snaží v příštím 
roce investovat. Kapitálové vý-
daje plánuje ve výši 82 milionů 
korun, ale zároveň se snaží šetřit 
na straně běžných výdajů, které 
pro rok 2021 byly ponechány ve 
stejné výši jako v roce 2020, a to 
333 milionů korun,” uvedla sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.
Rozpočet příjmů na rok 2021 byl 
připraven dle aktuálních pro-
gnóz, které vydala Česká národ-
ní banka a Ministerstvo financí 
pro rok 2021.

Příjmy města

Nejpodstatnější položku příjmo-
vé části rozpočtu tvoří daňové 
příjmy, které se skládají ze sdíle-
ných daní. “Jarní vlna pandemie 
negativně ovlivnila vývoj sdíle-
ných daní v letošním roce. Vlá-
dou ČR byla schválena kompen-
zace pro obce, a to ve výši 1 200 
korun na obyvatele. Město Bílina 
obdrželo kompenzaci ve výši 
21,5 milionů korun. V letošním 
roce tato kompenzace nahradi-
la výpadek příjmů ze sdílených 
daní, vzhledem k propadu eko-
nomiky v 1. polovině roku 2020. 
S touto kompenzací však již 
město nemůže počítat pro příští 
rok,” vysvětlila vedoucí finanční-
ho odboru Michaela Vršková.
Dalším propadem v plánova-
ných daňových příjmech je v 
roce 2021 snížení příjmu podle 
Horního zákona za dobývání ne-
rostů, a to celkem o 8 milionů 
korun, na základě obdržených 
informací od Severočeských 
dolů a.s. Dále se snižují polož-
ky příjmů za správní poplatky či 
daně z hazardních her. U daňo-
vých příjmů se tak pro rok 2021 
jedná o propad celkem ve výši 
31 milionů korun.
Nedaňové příjmy, které zahr-
nují poskytované služby, prodej 
zboží, pronájmy nemovitostí, 
úroky z běžných a termínova-

V listopadu schválili zastupitelé schodkový rozpočet 
na rok 2021. Schodek činí necelých 50 milionů korun 
a bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. 
Tak jako letošní rok, bude i příští rok poznamenán 
pandemií koronaviru. V příštím roce je tedy předpo-
kládaný propad příjmů, a to zhruba o 30 milionů, a to 
zejména v daňových příjmech, jelikož klesly sdílené 
daně od státu. 

ce. “Pro rok 2021 jsou navrženy v 
celkové výši 37,6 milionu korun. 
Nejvyšší položkou 23,5 milionu 
korun je dotace na výkon státní 
správy, dále se jedná o plán pří-
jmů na základě již vydaných roz-
hodnutí o dotacích v celkovém 
objemu 13 milionů korun, napří-
klad dotace na odborné učebny 
v základní škole Aléská, zateple-
ní bytových domů v ulici 5. květ-
na, či přístavba multifunkčního 
objektu u domu s pečovatel-
skou službou,” dodala vedoucí.

Výdaje města

Plánované výdaje města jsou 
rozděleny do dvou skupin. První 
skupina zahrnuje výdaje běžné, 
které jsou vlastně výdaji provoz-
ními, s celkovým předpokladem 
333 milionů korun. Běžné výdaje 
obsahují plánované položky na 
opravu a údržbu silnic a chod-
níků, provoz veřejného osvětle-
ní, údržbu zeleně, příspěvek na 
dopravní obslužnost, příspěvky 
všem zřízeným příspěvkovým 
organizacím - školám, školkám, 
domu dětí a mládeže, centrální 
školní jídelně, základní umělec-
ké škole, technickým službám, 
dotace obyvatelstvu, sportov-
ním klubům, spolkům a obec-

ných účtů, jsou kalkulovány pro 
rok 2021 ve výši 40 milionů ko-
run. Nedaňové příjmy jsou vyš-
ší proti roku 2020 o 8 milionů 
korun. Ke zvýšení přispěla nová 
položka, a to nařízený odvod z 
příspěvkové organizace Měst-
ské technické služby Bílina ve 
výši 10 milionů korun. Další po-
ložky jsou kalkulovány nižší, než 
v roce 2020, například úroky z 
běžných a termínovaných účtů, 
vzhledem k propadu úrokových 
sazeb v důsledku pandemie na 
historické minimum.
Kapitálové příjmy jsou navrženy 
ve stejné výši jako minulý rok - 
3,2 milionu korun. Jedná se ze-
jména o kalkulaci příjmů na pří-
padný prodej pozemků či budov 
ve vlastnictví města.
Poslední položkou, která se po-
dílí na příjmech města jsou dota-

ně prospěšným společnostem, 
dále se jedná o provoz měst-
ské policie, služby související 
s výkonem státní správy a sa-
mosprávy, pojištění, opravu a 
údržbu majetku města. Celkový 
návrh běžných výdajů pro rok 
2021 koresponduje se schvále-
ným rozpočtem roku 2020.
Druhá skupina výdajů zahrnu-
je výdaje kapitálové, jedná se o 
výdaje na nové investiční akce 
města. Dle plánu investic byly 
kapitálové výdaje schváleny ve 
výši 82 milionů korun.

Plánované investice 
v roce 2021

I přes nelehkou situaci v oblas-
ti příjmů na příští rok se město 
Bílina snaží udržet pracovní pří-
ležitosti v našem regionu a opět 
připravilo plán investičních akcí, 
které se mají uskutečnit v roce 
2021. 
Na nové parkovací plochy jsou 
připravené 3 miliony korun. Dále 
jsou v plánu přípravné práce 
v podobě projektových doku-
mentací v celkové výši 1,43 mi-
lionu korun na konkrétní akce 
parkovišť, jako je ulice ČSA, Li-
toměřická, Fügnerova, Aléská, 
Jižní, Čapkova, Za Chlumem za 

LIšTA: ROZPOČET mĚSTA BÍLINA NA ROk 2021
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blokem 6, na křížení ulic Jirásko-
va a Jižní či vybudování nového 
parkoviště v areálu HNsP. “Vý-
znamnou investiční akcí bude 
vybudování parkovací plochy za 
zimním stadionem, kde město 
Bílina předpokládá investici ve 
výši 6 milionů korun. Připravu-
je se též zadání studie na tři až 
čtyři parkovací domy na území 
města. 
Projektové dokumentace bu-
dou připravené i na rozšíření či 
rekonstrukci ulic Želivského, 
Teplická, Petra Bezruče v cel-
kové hodnotě 800 tisíc korun. 
Rezervu si město ponechalo i 
na nové cyklostezky, a to ve výši 
1 milionu korun,” vyjmenovala 
starostka.
V rozpočtu jsou též připraveny 
finance na investiční akce ve 
školách, domě dětí a mládeže 
či v základní umělecké škole a 
knihovně. “Jedná se o investi-
ce do nové odborné učebny a 
bezbariérovosti v ZŠ Aléská, do 
studie na rozšíření činností DDM  
do půdních prostor budovy, re-
konstrukce WC pro vozíčkáře 
či sanace suterénu, nebo na in-
vestiční akce v budově základní 

ském hřišti ve Fügnerově ulici.
Areál Hornické nemocnice s 
poliklinikou čeká rozsáhlá re-
konstrukce kanalizace, která je 
ještě původní z 60. let minulého 
století, z důvodu opakujících se 
havárií. Rekonstrukce kanaliza-
ce bude stát zhruba 12 milionů 
korun. Město ve svém rozpočtu 
také počítá s vybudováním no-
vého parkoviště. Většina ambu-
lancí HNsP bude nově vybave-
na klimatizací. Rozpočet města 
na ně počítá s částkou 400 tisíc 
korun.
Město nezapomíná ani na seni-
ory. V roce 2021 bude dokonče-
na přístavba objektu mezi bu-
dovami domů s pečovatelskou 
službou. Dále bude provedena 
sanace zdiva objektu klubu dů-
chodců II v ulici Havířská.
Dobrovolní hasiči se dočka-
jí nové hasičské zbrojnice. Do 
rozpočtu roku 2021 byla schvá-

Základní informace:

Příjmy celkem    365 123 000
● daňové příjmy   283 923 000
● nedaňové příjmy   40 348 000
● kapitálové příjmy   3 200 000
● dotace 37 652 000
 
Výdaje celkem    414 891 000
● běžné výdaje   332 850 000
● kapitálové výdaje  82 041 000
 
SALDO (schodek)   -49 768 000

Příjmy a výdaje jednotlivých odborů  

odbor       příjmy       výdaje
Odbor školství, kultury a sportu    3 661 000    43 876 000
Odbor dopravy      8 150 000    8 477 000
Odbor soc. věcí a zdravotnictví    690 000    7 406 000
Odbor stavebního úřadua živ. prostředí   554 000    2 940 000
Odbor nemovitostí a investic-údržba   23 160 000    26 127 000
Odbor nemovitostí a investic-investice   13 082 000    95 005 000
Odbor správních a vnitřních věcí    660 000    107 818 000
Odbor finanční odbor     313 196 000    89 083 000
Odbor živnostenský úřad    270 000    0
Odbor městská policie     1 700 000    33 099 000
Odbor odbor dotací a projektů    0 1 060 000

  

příjmy
3 661 000

 8 150 000
690 000
554 000

23 160 000
13 082 000

660 000
313 196 000

270 0001 
700 000

0

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací 

Mateřské školy    6 627 000
Základní školy    13 368 000
Centrální školní jídelna   1 131 000
Základní umělecká škola  516 000
Dům dětí a mládeže   1 937 000
Městské technické služby  84 323 000

Rozpočty jednotlivých organizačních složek 

Informační centrum    1 517 000
Městská knihovna    1 155 000
Kulturní centrum    6 017 000

umělecké školy a knihovny, kde 
dojde k vybudování výtahu za 
zhruba 1,9 milionu korun a re-
konstrukci oken, opravě fasády a 
střechy,” doplnila místostarostka 
města Marcela Dvořáková.
Rekreační a sportovní zařízení, 
která mají ve své správě tech-
nické služby, budou též mo-
dernizována. V příštím roce 
proběhne významná investiční 
akce na koupališti Kyselka. Bude 
provedena demolice stávající-
ho správního objektu s bytem 
správce autokempu a bude vy-
stavěn zcela nový správní objekt 
s bytem správce, který bude 
sloužit jako zázemí jak pro kou-
paliště, tak pro autokemp. Celá 
akce demolice i výstavby je roz-
počtována na 13,7 milionu korun. 
Projektové dokumentace jsou 
plánované na přípravu rekon-
strukce správní budovy na te-
nisových dvorcích a na rekon-
strukci zimního stadionu. Město 
v průběhu minulých dvou let in-
vestovalo nemalé peníze do ob-
novy a modernizace dětských 
hřišť. Na rok 2021 je připravena 
další taková investiční akce, a 
to vybudování oplocení na dět-

lena částka ve výši 1,35 milionu 
korun na projektovou dokumen-
taci pro výstavbu nové hasičské 
zbrojnice, která by měla vyrůst 
v sídlišti Za Chlumem. Staveb-
ní úpravy přízemních prostor v 
budově městské policie v Želiv-
ského ulici jsou plánovány na 3 
miliony korun. 
V roce 2020 začne 1. etapa re-
konstrukce povrchu mezi gará-
žemi u pasovky, tato akce bude 
mít tři fáze a dokončena by měla 
být v roce 2023. Příští rok bude 
také zahájena obnova veřejného 
osvětlení podél řeky Bíliny od 
centrální školní jídelny na Kysel-
ku. Dále se ve městě začnou se 
budovat první hnízda podzem-
ních popelnic. Rekonstrukcí by 
měla projít radniční věž, která 
je pro veřejnost uzavřena kvůli 
špatnému technickému stavu 
ochozů.                                       (pn)

Rozdělení příjmů

příjem města ze sdílených daní 216 400 000
dotace na výkon státní správy 23 500 000
příjem města z poplatku za komunální odpad 6 000 000
příjem města z poplatku ze psů   300 000
příjem města z daně z nemovitosti 14 000 000
příjem města z hazardu   9 500 000
příjmy úhrad za dobývání nerostů 30 200 000
nařízený odvod příspěvkové organizace MTSB 10 000 000
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9. ČERVENOÚJEZDSKÝ MASOPUST 

20. února 2021

v obci Červený Újezd
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mš ALéSkÁ mš ALéSkÁ

mš ŽIŽkOVO ÚDOLÍ

Školáci porovnají své znalosti o světě peněz 
s vrstevníky z celé země v soutěži Finanční gramotnost

Školku navštívil cvičený 
pes s paničkou

Děti dostaly odměnu 
od myslivců

Z keramiky vznikaly dárečky

Jedno listopadové dopoledne 
bylo pro děti z Mateřské školy 
Aléská velkým překvapením. 
Školku totiž navštívila paní 
Liduška ze Psí školy Bílina. S 
sebou si přivedla vycvičené-
ho pejska a dětem názorně 
ukázala, co vše umí - reakce 
na povely svého pána, pomoc 
myslivcům, nemocným lidem a 
zdolávat překážky. 

Celý podzim děti z Mateřské 
školy Aléská poctivě sbíraly 
kaštany a žaludy pro lesní zví-
řátka. Odměnou jim byla ná-
vštěva místní myslivny, při kte-
ré se děti dozvěděly mnohé o 
životě lesních zvířat, prohlédly 

Dále se děti dozvěděly, jak se 
chovat k cizím pejskům. Děti 
byly ze všeho nadšené. Bylo to 
nejen zajímavé, ale také pouč-
né. Na závěr Liduška obdaro-
vala děti mikulášskými balíč-
ky. Paní Lidušce za názornou 
ukázku s pejskem a dárečky 
pro děti moc děkujeme.

kolektiv MŠ Aléská

si myslivecké zbraně a měly 
možnost si osahat krásné tro-
feje. Tímto bychom chtěli po-
děkovat bílinským myslivcům 
za ochotu a spolupráci.

kolektiv učitelek

Děti ze třídy Berušek 
Mateřské školy Žiž-
kovo údolí pracovaly 
s keramickou hlínou. 
Připravovaly totiž dá-
rečky, které se jim moc 
podařily. 

učitelky Berušek

Co vědí děti a teenageři o fi-
nancích? Nakolik kvalitní je 
výuka finanční gramotnosti  
ve školách i v různých kurzech?  
To vše ukáže 10. ročník Soutěže 
Finanční gramotnost. Odstarto-
val 10. listopadu a zapojit by se 
do něj měly i tisíce školáků z Ús-
tecka. Ti nejlepší z nich se pak 
veřejnosti představí na jarním 
finálovém klání v budově Čes-
ké národní banky. V této soutěži 
již několikrát bodovali žáci ze  
Základní školy Lidická.
Jubilejní 10. ročník slibuje velmi 
tuhý boj. „V celkem třech věko-
vých kategoriích se v loňském 

dubnu v budově České národ-
ní banky. Pro děti představuje 
soutěž možnost poměřit své 
síly s vrstevníky z celé země. 
Pedagogům pak nabídne jedi-
nečný vhled do míry finanční 
gramotnosti českých dětí. „Uči-
telé uvidí nejen to, jak si stojí je-
jich děti v porovnání s ostatními. 
Ale zároveň budou mít možnost 
zhodnotit přínosy výuky finanč-
ní gramotnosti, která na jejich 
škole v jednotlivých ročnících 
probíhá,“ vysvětluje manažer 
soutěže Zdeněk Hloušek.
Právě největší program finanč-
ního vzdělávání v ČR, Abece-

roce do soutěže zapojilo přes 
20 tisíc dětí. Letos očekáváme 
ještě masivnější účast, i proto, 
že jsme spojili své síly s Abe-
cedou peněz, největším pro-
gramem na finanční vzdělává-
ní dětí v zemi,“ popisuje Marta 
Gellová, předsedkyně Rady 
EFPA ČR a spoluorganizátor 
Global Money Week v ČR.
V soutěži děti čekají otázky 
týkající se běžných životních 
situací. Ty, které nejúspěšněji 
projdou školními a okresními 
koly, pak čekají napínavá kraj-
ská klání. A ty nejlepší i slav-
nostní finále, jež proběhne v 

da peněz, je nově i partnerem 
celé soutěže. „Abeceda peněz 
je připravená profesionálními 
pedagogy a běží pod záštitou 
Ministerstva financí na více než 
400 školách v celé zemi. Další 
stovky učitelů a rodičů pak vy-
užívají naše metodické materi-
ály a podklady pro interaktivní 
výuku,“ popisuje David Hubá-
ček, šéf finančního vzdělávání 
v České spořitelně, která Abe-
cedu peněz připravila. Všechny 
informace o soutěži jsou k dis-
pozici na www.financnigramot-
nost.cz. 

(red)
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VyjÁDŘENÍ muDR. ZDEňkA SkÁLy k ODChODu Z BÍLINSké POLIkLINIky

OBEC mĚRuNICE

ZmĚNA ČÍSLO 1 ÚZEmNÍhO PLÁNu BÍLINA

Měruničtí hasiči mají novou zbrojnici

Změna územního plánu byla projednána podruhé

Vážení moji pacienti,

vzhledem k šíření mnoha ne-
podložených informací od ve-
dení nemocnice k mému od-
chodu z pozice praktického 
zubního lékaře v Bílině, bych se 
rád k této situaci vyjádřil.
V Bílině ordinuji zhruba 15 let. 
Za tuto dobu jsem s úvazkem 
0,6 zaregistroval 1 306 paci-
entů. Norma na celý úvazek 
je 1 500 pacientů. Reálných je 
stále cca 1 000 pacientů. Nor-
ma pro mě je 900 pacientů tj. 
o 100 více. Dle vedení nemoc-
nice jsem dlouhodobě avizo-
val svůj odchod do důchodu 
a omezení péče. Připadám si 
jako nesvéprávný, protože o 
důchodu jsem s vedením nikdy 
nehovořil. V důchodu jsem už 
4 roky a nevidím důvod, proč 
bych dále neordinoval. Vedení 
nabízí všem mým pacientům 

ošetřeni v Lounech. Ne každý 
má možnost jezdit 60 kilomet-
rů z Bíliny do Loun a zpět. Ani já 
o to nestojím, protože realita je 
taková, že někteří přijedou 1 až 
3 krát a pak nebudou chodit k 
zubaři vůbec. V únoru jsem byl 
pozván na jednání s vedením 
nemocnice, kde jsem dostal k 
podpisu výpověď z nájmu se 
slovy „že mohu odejít okamžitě“. 
Byl to po mnoha letech práce, 
kdy jsem i po smrti Mudr. Bací-
ka byl na poliklinice zcela sám, 
šok. O rekonstrukci se vůbec 
nemluvilo. Od vedení jsem se 
pouze dozvěděl, že mají jiný 
podnikatelský záměr (dentál-
ní hygiena) Jsem asi první a 
poslední zubař v tomto státě, 
který dostal za posledních 30 
let výpověď od nemocnice pa-
třící městu. Rekonstrukce jedné 
místnosti trvá už 6 měsíců a 
vedení má v rezervě dalších 6 

měsíců. Dle mého názoru jde 
pouze o získání času k vyhledá-
ní nového zubaře. Nevím, zda 
si každý uvědomuje, co stála a 
stojí ordinace mého bývalého 
souseda. Ordinace s vybave-
ním a OPG stála určitě 2 miliony 
korun. Jeho plat 100 000 korun, 
jedna až dvě sestry (30 000 - 
60 000 Kč), veškerý materiál, 
odpočinková místnost, ochran-
ka, byt, veškerá administrativa 
atd. Vedení nemocnice tvrdí, 
že soused má registrovaných 
2 391 klientů. To by znamena-
lo, že každý pracovní den (200) 
bez dovolené a PN by musel 
soused vyšetřit 24 pacientů 
a asi 10 ošetřit. Tolik pacien-
tů jsem tam nikdy v čekárně 

neviděl. Naopak vedení tvrdí, 
že já jsem měl registrovaných 
250 pacientů. To bych vydělal 
pouze na nájem a plat sestry.  
O ošetřených 10 000 pacien-
tech na pohotovosti bych se 
raději ani nerozepisoval i vzhle-
dem ke snížení počtu zubních 
ordinací na poliklinice v Bílině. 
V Lounech je stále k dispozici  
9 volných ordinacích pro pří-
chozí zubaře. Nemám pocit 
nepostradatelnosti, ale myslím 
si, že by úcta k mé práci a věku 
byla slušností a neměli by roz-
hodovat o mém odchodu do 
důchodu.
Byl jsem zde pro vás.

Mudr. Zdeněk Skála

Obec Měrunice dokončila sta-
vební úpravy hasičské zbrojni-
ce. Původní garáž byla zbou-
rána a byla postavena nová, s 
přístavbou pro zázemí výjezdo-
vé jednotky, propojenou s ved-
lejší budovou.
Vznikly tak nové prostory pro 
činnost jednotky a také pro čin-
nost mládeže SDH Měrunice.
Hasiči mají nyní k dispozici vel-
kou garáž pro dvě hasičské cis-
terny, malou garáž, dvě šatny, 
zasedací místnost, kancelář ve-
litele, místnost pro činnost mlá-
deže, sklad vybavení a sociální 
zařízení. Obec Měrunice moh-
la zrekonstruovat hasičárnu 

V listopadu se konalo dru-
hé veřejné projednání Změny 
číslo 1 Územního plánu Bílina. 
Důvodem pořízení této změ-
ny je zapracování změn, které 
v území nastaly, a povinnost 
respektovat aktualizace nad-
řazených územně plánovacích 
podkladů a dokumentací a za-
jištění souladu územního plánu 
s novelou stavebního zákona a 
prováděcích vyhlášek. Při dru-
hém veřejném projednání byla 
veřejnost seznámena se všemi 
úpravami, které byly provede-
né na základě připomínek, ná-
mitek a stanovisek obdržených 
po prvním projednání změny. 

K návrhu změny mohla veřej-
nost, sousední obce, vlastníci 
pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, zástupce ve-
řejnosti a oprávněný investor 
podávat připomínky a námitky 
a dotčené orgány a krajský úřad 
stanoviska do 30. listopadu.
Platný Územní plán Bílina je  
k dispozici na webových strán-
kách města www.bilina.cz,  
v záložce Územní plánování, dále  
v tištěné podobě na odboru 
stavebního úřadu a životního 
prostředí, úřad územního plá-
nování v kanceláři číslo 304. 

(red)

díky získané dotaci od MV ČR 
– Generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru ČR 

ve výši přes 2,5 milionu korun  
a také díky dotaci od Ústecké-
ho kraje ve výši 450 tisíc korun.

Celková rekonstrukce budovy 
stála 5,6 milionu korun. Obec fi-
nancovala projekt ze svého roz-
počtu částkou přes 2,6 milionu.
Rekonstrukce začala v čer-
venci 2019 a byla dokončena v 
červenci 2020. Po celou dobu 
výstavby byla výjezdní jednot-
ka SDH Měrunice činná. Děkuji 
všem členům výjezdové jed-
notky SDH Měrunice, že vyko-
návali svoji činnost i ve ztíže-
ných podmínkách.

Ing. Jitka Bovšková Nová
starostka

Z důvodu nedostatku času na prověření pravdivosti obsahu příspěv-
ku, bude HNsP reagovat v dalších vydáních Bílinského zpravodaje, 
aby mohla čtenářům přinést potřebné vysvětlení a relevantní infor-
mace. 

Ilustrační foto
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Poznáváte události na dobových fotografiích? 
Pomozte s jejich identifikací do kroniky

1990 až 1993

U těchto fotografií se zřejmě jed-
ná o kladení věnců k uctění pa-
mátky padlých vojáků ve 2. svě-
tové válce na hřbitově v Bílině, 
nevíme však rok.
V archivu města Bíliny jsou stovky 

starých fotografií pořizovaných ke 
kronikám z let 1945 – 1986. Tyto 
snímky byly v roce 2018 utříděny, 
u některých se však nepodařilo 
určit, jaké události nebo období 
jsou na fotografiích zachycené. 

Rozhodli jsme se proto požádat 
čtenáře Bílinského zpravodaje 
a pamětníky o pomoc s identifi-
kací těchto snímků a získání dal-
ších informací. Pokud uveřejněné 
snímky poznáváte a případně  

o nich víte něco bližšího, ozvěte 
se kronikářce města Ivetě Richte-
rové na odbor školství, kultury a 
sportu - e-mail: richterova@ bili-
na.cz, telefon 417 810 934. 

(red)

Od 26. listopadu 1990 řídí měs-
to městský úřad (zanikl městský 
národní výbor).
Byly zavedeny nové názvy ulic.
V celém roce probíhal čilý kul-
turní ruch v podobě divadelních 
her i hudebních produkcí.
Vystoupili zde Dagmar Veškrno-
vá, Věra Martinová, Karel Zich, 
Jan Kanyza, Petra Janů, Michal 
David i další méně známí.
Na podzim, 20. září, začal vy-
cházet časopis Bílinský zpravo-
daj.
Ve městě byly čtyři základní 
a deset mateřských škol, šest 
jeslí, základní umělecká škola 
(nový název pro lidovou školu 
umění).
Knihovna evidovala 90 170 
svazků, 2 418 čtenářů.

Uzavřeno bylo 187 sňatků, na-
rodilo se 223 dětí, proběhla dia-
mantová a tři zlaté svatby.
Počet obyvatel k 31. prosinci byl 
16 942.   
Během roku 1991 proběhly 
různé zábavy - plesy, taneční 
zábavy, veselice s vepřovými 
hody, májové veselice, hornické 
oslavy v září, masopust. V mlu-
vených a hudebních pořadech 
zde účinkovali Vladimír Škutina, 
Michal David, Spiritual kvintet, 
Josef Dvořák, Jana Paulová, Mi-
roslav Žbirka, Ondřej Pavelka, 
Greenhorni s Janem Vyčítalem, 
Ljuba Skořepová.
Opět se objevil jarmark, konal se 
29. června na Mírovém náměstí.
V tomto roce se uzavřelo 142 
sňatků, proběhla i jedna zlatá 

svatba. Počet obyvatel se ustálil 
na čísle 17 025.
V roce 1992 vznikl za sídlištěm 
Za Chlumem Pohádkový les s 
pohádkovými postavami, které 
vytvořil malíř Jaroslav Sekyra. 
Zároveň se nabízela Stezka dě-
jin, která vedla prakticky až k 
zámku.
V tomto roce zahájila svou čin-
nost městská policie s počáteč-
ním stavem 15 strážníků.
Obyvatel ve městě bylo 17 051, 
narodilo se 317 dětí, uzavřeno 
bylo 124 sňatků.
V roce 1993 projelo železničním 
nádražím 65 189 nákladních a 
38 877 osobních vlaků. Celkem 
bylo prodáno 457 445 jízdenek. 
Do uzlové stanice Bílina patří i 
stanice Světec a Ohníč.

Kulturní a společenské středis-
ko změnilo svůj název na Kul-
turní centrum Kaskáda. Po celý 
rok zde kultura žila. Uskutečnily 
se koncerty (Bára Basiková, Petr 
Novák, Jaromír Nohavica, Josef 
Zíma, Karel Zich, Pavel Sedlá-
ček), divadelní hry (Karel Heř-
mánek, Jiří Bartoška, Pavel Zed-
níček, Regina Rázlová, Alena 
Vránová, Pavel Trávníček), zába-
vy - ke svátku Josefům, bakalář-
ská merenda ke svátku učitelů, 
velikonoční countrybál - a také 
hry pro děti v hojném počtu.
Narodilo se 221 dětí, konalo 132 
sňatků, uskutečnila se jedna 
zlatá svatba.
Počet obyvatel v obci byl 16 926.

Mgr. Pavel Pátek

kRONIkA mĚSTA

STŘÍPky Z kRONIky mĚSTA 
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REALITNÍ PORADENSTVÍ

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Nemovitost jako nechtěné dědictví
Zděděná nemovitost může být 
pro někoho výborným prosto-
rem pro seberealizaci, někdy se 
ale také stává danajským da-
rem. Protože máte vlastní byd-
lení vyřešené,  moc netušíte, jak 
s novým objektem naložit. Po 
nějaké době se stane, že nemo-
vitost zůstane na okraji zájmu. 
Kvůli tomu objekt chátrá, ztrácí 
na hodnotě a jakémukoli dal-
šímu využití brání potřebná re-
konstrukce. Jak z této pasti ven?
Často se setkáváme s případy, 
kdy se majitel dostal k nemovi-
tosti dědictvím. Dlouho netušil, 
jak s ní naložit a objekt chátral. 
Po letech se rozhodl nemovi-
tost prodat a peníze uložit. Zisk 
není hlavním důvodem, tím je 
spíše fakt, že pro nemovitost 
nemá žádné uplatnění. Zdaleka 
ne vždy se však jedná o nejlep-
ší možné řešení. Pokud nepo-
třebuje větší hotovost, stejně 

Potápka roháč
Krásný a klidný prosincový den 
všem, kdo se rádi procházejí 
přírodou. Dnes vás nenechám 
sedět v přikázaném pohodlí do-
mova, toho jsme si užili v sych-
ravém neklidném listopadu a 
nouzovém stavu až až. Máme 
adventní čas, hospodyňky 
doma pečou, naklízí svátečně 
domácnost, pánové před tím 
každoročním předvánočním ru-
chem prchají, kam se dá, tak si 
jdeme vydechnout do přírody.
Protože nejvíce života je u vody, 
vypravíme se podle řeky Běly 
ke Kyselce. Když krajina bude 
ještě navíc pod bílou sněhovou 
pokrývkou a sníh chrupe pod 
botami, vločky poletují něžně 
kolem vás a z oblohy prosvítá 
ospalé sluníčko, vánoční nálada 
je tu ať chcete nebo ne.
Určitě v kapse nesete rohlík 

bude uvažovat o tom, jak volné 
prostředky investovat, aby ne-
ztrácely na hodnotě. Uložením 
v bance nevyděláte nic, cen-
né papíry jsou zvláště v dnešní 
době jen pro odvážné a spoří-
cí účty nabízí prakticky nulové 
úročení. Je třeba tedy uvažovat 
nejen o tom, za kolik prodat, ale 
také, jak se  získanými prostřed-
ky naložit. 
Dobrá je konzultace s realitním 
profesionálem. Možná namítne-
te, že za makléřem půjdete až v 
momentě, kdy budete svoji ne-
movitost chtít prodat. To je ale 
chyba. Opravdový profesionál 
bude hledat všechny cesty, jak 
s nemovitostí naložit, aby vám 
vydělávala a zbytečně nechát-
rala. Možností je více, od proná-
jmu pro různé účely, po prodej 
a případný nákup jiné, vhodnější 
nemovitosti. Často se na nás ob-
rací například lidé, kteří zdědili 

pro kačenky, obdivujete hbité 
sýkorky, ale možná budete mít 
štěstí a zahlédnete na vodní hla-
dině plout krásného rohatého 
opeřence. Já měla to štěstí a za-
hlédla jsem ho v místech u hřiš-
tě několikrát. Měla bych vám ale 
představit, s kým máme tu čest.
Zavítala k nám na řeku překrás-
ná potápka roháč (Podiceps 
cristatus), vodní pták střední ve-
likosti a největší zástupce řádu 
potápek v Evropě. Dorůstá veli-
kosti kolem 50  centimetrů a váží 
od  700 do 1 200 gramů. Same-
ček je o něco větší než samička, 
zbarvená jsou ale obě pohlaví 
stejně. Potápka je svrchu temně 
hnědá s černými křídly, hnědými 
boky a světlým bříškem i krkem. 
Od dlouhého zašpičatělého zo-
báku se až k oku táhne tmavý 
pruh přes světlá líčka přechá-
zející do jakéhosi límce. Nejvíce 
vás upoutá tmavou chocholkou 

na hlavičce, pokud na vás po-
hledí zpříma, vypadá jako čertík.
Potápka je dokonale přizpůso-
bena životu ve vodě, husté vo-
děodolné peří a zajímavě uzpů-
sobené nohy vybavené místo 
plovacích blan kožními laloky jí 
umožňují bleskově  lovit menší 
rybky, takže na rohlík jí nenalá-
káte. A na souši roháče také sko-
ro neuvidíme.
Potápka roháč se u nás vysky-
tuje po celý rok na klidných vo-
dách s rákosím, žije v párech, na 
jaře samec oblékne pestřejší šat 
než v zimě a s partnerkou před-
vedou zásnubní tanec, uklání se 
a předávají si navzájem kousky 
vodních rostlin, ze kterých po 
baletění vznikne jakási tlející 
hromada rostlinného materiálu 
- hnízdo.
Hnízdí jednou až dvakrát do 
roka, samička snáší 3 až 6 nej-
prve světlých, později hnědých 

vajec, mláďata se líhnou po 28 
dnech a rodiče se o ně starají 
oba. Zajímavé je, že po dobu tří 
týdnů se mláďátka vozí na hřbe-
tech svých rodičů, přestože brzy 
po vylíhnutí ti malí světlí tvoreč-
kové s tmavými pruhy plavat 
umí. A dokonce se i potápí. Ale u 
rodičů je jim nejlépe.
K nám na řeku potápka roháč 
nejspíš jen zaletěla z důvodu 
hledání potravy, mnohem čas-
těji ji zahlédnete v Duchcově na 
rybníku Barbora. Ale je to krás-
ný host a potěší vaše oči. Držím 
palečky, ať se s roháčem také 
potkáte, buďte při setkání poti-
chounku a jen pozorujte tu ope-
řenou krásu.
Děkuji všem, kdo se mnou vydr-
želi po celý rok objevovat dary 
přírody. Na shledanou příští rok 
v lednu.

Jitka Brejníková

domek na vesnici. Takový objekt 
je možné využívat třeba jako 
chalupu, která se dá pronajímat. 
V jiných objektech je možné 
zbudovat provozovnu nebo vý-
robnu pro firmy. Přitom majitelé 
ze zvyku uvažují o nemovitosti 
vždy jen k bydlení. Byt ve měs-
tě zase může být nevhodný pro 
klasický pronájem, ale díky své 
poloze může být velmi zajíma-
vý jako ubytování pro studenty, 
kteří nechtějí žít na koleji. Mož-
ností využití nemovitosti je celá 
řada a makléř je schopen nejen 
vidět zcela nové příležitosti, ale 
také pomoci s kompletním ser-
visem. Úvodní konzultace vás 
bude stát jen chvíli času a získá-
te mnohem lepší přehled o tom, 
co všechno by bylo možné s ne-
movitostí udělat.

Hana Kuncová
RE/MAX Synergy
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IC BÍLINA, kC BÍLINA A mĚk BÍLINA

INFORmAČNÍ CENTRum BÍLINA

Soutěžte s městskými organizacemi, poučí vás i pobaví

Výstava vtipy neukázala, lidé o ně však nepřijdou

Pro dospělé i děti připravily organizace města různé 
zábavné soutěže. 

Jejich přehled je v záložce Sou-
těže na webových stránkách 
www.bilina.cz. Zúčastnit se 
může každý. 
Městská knihovna opět odstar-
tovala soutěž Lovci perel. Je to 
již osvědčený projekt umožňu-

Plánovaná výstava kresleného 
humoru v informačním centru 
se kvůli nouzovému stavu ne-
uskutečnila. Pracovníci centra 
však připravili videa, která před-
staví jednotlivé kreslíře. Jsou k 
dispozici na facebookovém pro-
filu Informační centrum Bílina.
Výstavu tvoří například vtipy 
Jiřího Pirkla, za kterého mluví 
hlavně pero. Jeho první vtip byl 
otištěn v novinách v roce 1987. 
Žije v Lounech a jeho vtipy rea-
gují na aktuální dění.
Josef Bílek začal s kreslenými 
vtipy na vojně. Svérázný kreslíř 
neměl pochopení u bývalého 
režimu, a tak jeho první vtipy 
začaly vycházet až v roce 1991. 
Je spoludržitelem českého re-
kordu, zapsaného v České kni-
ze rekordů II. Společně s kres-
líři Mirkem Vostrým a Honzou 

jící jednoduše a srozumitelně 
vést malé čtenáře k objevová-
ní knížek, odhalování tajemství 
porozumění textu a rozšiřování 
obzorů. 
V knihovně se nacházejí knihy, 
které jsou na hřbetu označeny 

Mesnerem vytvořili v kategorii 
„rychlostní trojvtip“ tři kreslené 
vtipy na náhodně vybraná té-
mata.
Karel Urban se kromě kreslené-
ho humoru zabývá kresbami ka-
rikatur známých osobností.
V současné době kreslí vtipy, 
které následně barevně počíta-
čově upravuje. 
Humorista a kreslíř Václav Ve-
verka se narodil v roce 1961, pár 
dní po letu prvního člověka do 
vesmíru, takže může být rád, že 
se nejmenuje Jurij nebo Gaga-
rin. „Od mládí do pětapadesáti 
let jsem v podstatě nedržel tuž-
ku, postupně se snažím, aby na 
mých obrázcích bylo něco roz-
poznat,“ říká s úsměvem kreslíř, 
který zpočátku neholdoval čer-
nému humoru, ale později si k 
němu našel cestu.                   (red)

samolepkou se symbolem per-
ly. Čtenář si vybere knihu a po 
té obdrží hrací kartu s otázkami. 
Cílem je přečíst knihu a odpově-
dět na otázky související s jejím 
obsahem, což podporuje čtení s 
porozuměním textu a umožňuje 
dětem objevit nové dobrodruž-
ství a pěkné knížky. Za každou 
knihu a správně zodpovězené 
otázky k ní získává čtenář perlu. 
Pomyslné pokladničky mohou 
čtenáři plnit až do 31. května 
2021. 
Kdo má rád tajemství nebo his-
torii, jistě se mu zalíbí soutěž 
Informačního centra Bílina. Prv-
ní soutěž běží od října a jejím 
cílem je seznamovat s historií 
města Bílina. Lidé si tak mohou 
vyzkoušet, jaké znalosti o Bílině 
mají. Otázky se týkají širokého 
spektra - od historie po součas-
nost a zahrnují nejzákladnější 

vědomosti. Kulturní centrum 
letos uspořádalo významnou 
výstavu o cestovateli Miloslavu 
Stinglovi a ve stejném duchu se 
nese i soutěž. Té se mohou zú-
častnit děti z prvního i druhého 
stupně základních škol. Připra-
vené jsou vždy dvě kategorie, 
výtvarná a literární. Ve výtvar-
né budou děti z prvního stupně 
kreslit nebo malovat, co je na 
výstavě nejvíce zaujalo. V lite-
rární mohou po vzoru cestova-
telských textů Miloslava Stingla 
napsat dopis Ježíškovi. Žáci z 
druhého stupně základních škol 
budou ve výtvarné soutěži také 
malovat dojem z výstavy, v lite-
rární mají za úkol napsat text ve 
volném slohovém stylu na téma 
slavného cestovatele. 
Z obrázků a textů bude vytvoře-
na výstava.                                 (pn)
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Rada města schválila rozpočty 
příspěvkových organizací města 
Bíliny a Hornické nemocnice s 
poliklinikou na rok 2021 a střed-
nědobé výhledy rozpočtů v le-
tech 2022-2023.

Rada města schválila uzavření 
smlouvy se Střední školou tech-
nickou v Mostě na odbornou pra-
xi žáků u Městské policie Bílina.

Rada města schválila uzavření 
dodatku na zrušení tří kontej-
nerových sběrných míst v ulici 

Mostecká, Liptická a Zahradní/
Jenišovská na základě požadav-
ku společnosti Koutecký, s. r. o.

Rada města schválila zápis 
do kroniky města Bílina za rok 
2019. Kroniky města naleznete 
na webu města v sekci Kronika 
města (odkaz je uveden v modré 
části pod mapou).

Rada města rozhodla o nejvý-
hodnějších nabídkách veřejných 
zakázek malého rozsahu na služ-
by, kdy pro: 

Zastupitelstvo města schválilo
uzavření kupní smlouvy, smlou-
vy o advokátní úschově a roz-
počtové opatření na výkup 
bytového domu v ulici Maxe 
Švabinského č. p. 655, 656 a 657, 
kdy město Bílina má zájem o 
výkup bytů a bytových domů v 
Bílině do majetku města v rizi-
kových a potenciálně rizikových 
oblastech, tedy v oblastech, v 
nichž se vyskytují či hrozí vý-
skyt sociálně nežádoucích jevů, 
včetně tzv. obchodu s chudo-
bou. Výkup těchto bytů a byto-
vých domů přispěje k omeze-
ní spekulativních výkupů, tzv. 
obchodu s chudobou na území 

města a jejich dalšímu proná-
jmu nepřizpůsobivým a proble-
matickým nájemníkům, čímž by 
došlo ke zvyšování sociálně ne-
žádoucích jevů, snižování bez-
pečnosti a kvality života nejen 
občanů dané lokality, ale po ce-
lém městě, což je plně v soula-
du s projektem Bílina – bezpeč-
né město.

Zastupitelstvo města schválilo 
rozpočet města Bíliny na rok 
2021 v této výši:
Celkové příjmy ve výši 365 mi-
lionů Kč
Celkové výdaje ve výši 415 mili-
onů Kč

Rada města schválila dodatek 
ke smlouvě o dílo uzavřené na 
akci „Rozšíření parkoviště pro 
osobní automobily v lokalitě 
Sídliště Za Chlumem – blok 3 a 
4“, kdy předmětem dodatku jsou 
vícepráce v hodnotě 315.896,84 

Kč vč. DPH a prodloužení termí-
nu dokončení díla o 18 pracov-
ních dní, mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společnos-
tí EKOSTAVBY Louny, s.r.o. jako 
zhotovitelem. 

- Architektonickou studii na re-
konstrukci městského domu č. p. 
23/12 na Mírovém náměstí je to 
nabídka Ing. Arch. Bořka Peška z 
Mariánských Lázní.
- Výkon stálého technického do-
zoru stavebníka nad prováděním 
pozemních staveb – je to nabíd-
ka společnosti IMP engineering, 
s. r. o. z Prahy.
- Projektovou dokumentaci na 
vybudování hasičské zbrojnice 
pro Jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů je nabídka společ-
nosti Remiuma, s. r. o. z Prahy.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na veřej-
nou zakázku „Dodávka stravenek 
pro Městské technické služby 
Bílina“ zadávanou v nadlimitním 
otevřeném řízení. Zakázka bude 
zveřejněna na profilu zadavatele 
v systému E-ZAK.

Rada města vzala na vědomí in-
formaci Městských technických 
služeb o stavu veřejného osvět-
lení v Bílině.

Zastupitelstvo města schválilo 
Střednědobý výhled rozpočtu 
v období let 2022–2023 v této 
výši:
rok 2022:
Celkové příjmy ve výši 351 mili-
onů Kč
Celkové výdaje ve výši 507 mi-
lionů Kč
rok 2023:
Celkové příjmy ve výši 354 mi-
lionů Kč
Celkové výdaje ve výši 442 mi-
lionů Kč

Zastupitelstvo města schválilo
uzavření memoranda o spo-
lupráci mezi městem Bílina  

a obcí Kobylí, jehož předmětem 
je spolupráce na rozvoji kultur-
ních, sportovních a hospodář-
ských vztahů a případná realiza-
ce projektů.

Zastupitelstvo města schválilo 
nový Jednací řád Zastupitelstva 
města Bíliny, kdy účast členů 
zastupitelstva a ostatních osob 
na zasedání bude moci být za-
jištěna prostřednictvím technic-
kých prostředků komunikace na 
dálku umožňujících účast v reál-
ném čase bez jejich osobní pří-
tomnosti, a to formou videokon-
ference nebo telekonference.

Rada města schválila smlouvu 
o dílo mezi městem Bílina jako 
objednatelem a společností 
Petr Arpáš, s.r.o. jako zhotovite-
lem, na akci „Odstranění stáva-
jících výlepových ploch (beto-
nové válce) a dodávka a montáž 

deskových výlepových ploch 
dle zadávacích parametrů pro 
organizační složku KC Bílina“.

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

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 4. listopadu 2020

Tisková zpráva z mimořádného jednání Rady města Bíliny, které se konalo 13. listopadu 2020

Více na www.bilina.cz.

Městský úřad Bílina

S účinností od 30. listopadu 2020 jsou úřední hodiny Městského 
úřadu Bílina stanoveny pro veřejnost bez nutnosti objednání takto: 
Pondělí a středa od 7.00 do 12.00 a od 12.30 do 18.00 hodin

Ve středu 30. prosince budou pokladní hodiny 
pouze do 12 hodin a ve čtvrtek 31. prosince 
bude celý úřad uzavřen.

Objednat se lidé mohou přes Portál občana, 
telefonicky na 417 810 811 nebo 
e-mailem ePodatelna@bilina.cz.

INZERCE

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 v budově městského úřadu v Seifertově ulici

Termíny právní poradny do konce roku 2020: 

středa 16. prosince 
od 15 do 16 hodin v budově městského úřadu v Seifertově ulici

Konání poradny je kvůli nouzovému stavu nutné předem ověřit 
na www.bilina. cz nebo na telefonním čísle 417 810 801.
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Dne 22. prosince 2020 uplyne 5 let, co nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a děda

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

Dne 10. listopadu 2020 uplynulo 11 let od chvíle, kdy nás nečekaně opustil 
milovaný manžel, taťka, děda

Josef Mergl  
Stále vzpomínáme a děkujeme za čas, který jsme s ním mohli prožít, s láskou 
manželka Zdeňka, syn Pepíno s Bertou, dcera Lucka s Pavlem, vnučka Mar-
kétka a vnouček Vašík.

VZPOmÍNkA

PEČOVATELSkÁ SLuŽBA BÍLINA

PODĚkOVÁNÍ

INZERCE

PODĚkOVÁNÍ

Senioři mohou s rodinou hovořit on-line
Bezpečný kontakt seniora s rodi-
nou nově zajišťuje Pečovatelská 
služba Bílina v Domech se sou-
středěnou pečovatelskou služ-
bou. Rodiny klientů si mohou 
se svými příbuznými pohovořit 
prostřednictvím mobilních apli-
kací a nemusejí se tak obávat, 

členové se bojí, že by mohli se-
niory nakazit, a tak se kontaktu s 
nimi vyhýbají, nebo ho eliminují 
jen na nutné návštěvy,” uvedla 
vedoucí Pečovatelské služby 
Bílina Markéta Kalivodová.
Rodiny klientů se mohou na on-
-line hovoru domluvit předem 

Přeji všem lékařům a sestřičkám bílinské polikliniky, pracujícím i ne-
mocným, velmi poklidné vánoční svátky a hodně sil v novém roce 
2021.                                                   Děkuji vám za obětavost. N. Seifertová

že by seniora nakazili korona-
virem. “Zaznamenali jsme nižší 
návštěvnost rodin našich klien-
tů, což je samozřejmě znám na 
jejich psychickém stavu. Stýská 
se jim, rádi by své příbuzné vi-
děli a popovídali si s nimi. Chá-
peme však i obavy rodin, jejich 

se sociální pracovnicí na tele-
fonním čísle 727 947 641. Hovor 
se uskuteční prostřednictvím 
aplikací Skype nebo Whatsapp. 
Seniorům pečovatelky k hovo-
ru zapůjčí veškerou potřebnou 
techniku. 

(pn)

VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

88.8 FM | 103.1 FM | R-SEVER

během adventu Po–Pá 9.45–10.00 
 vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12.  13.00–14.00

Město Bílina velmi děkuje Kongresovému centru ILF, a.s. Praha 
se sídlem v Hostomicích za poskytnutí smrku pro vánoční výzdo-
bu na Mírovém náměstí v Bílině. Svým darem jste udělali radost 
nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům města.

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města
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Letošní ročník turnaje se vedl 
v duchu několika novinek. Tou 
největší byly dva putovní pohá-
ry. Další novinkou bylo zrušení 
klasického komentovaného lo-
sování cen, jelikož to vždy zna-
menalo zdržení celého turnaje. 
Turnajů jednotlivců se zúčastni-
lo 75 hráčů z toho 54 mužů a 21 
žen. Dále hrálo 21 párů mužů a 
14 párů mixů. 
V turnaji mužů jsme registrovali 
opravdu mnoho zvučných jmen 
a již od prvních zápasů jsme 
mohli sledovat velice zajímavé 
a kvalitní boje. K naší radosti se 
v turnaji velice dobře předvedl 
domácí Karel Krotil z týmu Torzo 
B Bílina, který se sice poroučel 
do béčka po porážce se Zden-

Každoroční soustředění se ko-
nalo opět v srpnu. Celkově se 
soustředění zúčastnilo 105 dětí 
a 10 trenérů, rozdělených do 
dvou termínů. 
Ubytování bylo zajištěno opět v 
Autokempu na Kyselce v Bílině 
a strava formou plné penze v 
Restauraci u Kádi. Dětem již tra-
dičně u Kádi moc chutnalo, až 
nás někdy, především ti mladší, 
udivovali, co se do nich v průbě-
hu jednoho dne vejde. Protože k 
plné penzi všichni dostávali také 
dopolední a odpolední svačinu, 
aby doplnili opravdu velký výdej 
energie. Každý den byly na pro-
gramu dva hodinové tréninky 
na ledě a k nim se v rámci vše-
stranného rozvoje a kompenza-

Absolutní finále bylo opakování 
zápasu mezi mosteckými Pe-
trou Tůmovou a Karlou Rado-
vou. I druhý zápas dopadl lépe 
pro Káju. 
Turnaj dvojic mužů byl parádním 
předvedením ústeckých top 
hráčů a jejich výkony lahodily 
očím fanoušků i milovníků šipek. 
Bohužel již po několika prvních 
zápasech vypadli obhájci loň-
ského titulu Milan Jičínský se 
Stanislavem Bártou, kterým se 
tu standardně daří a byli oprav-
du velice zklamaní. Na třetím 
místě a příčku bronzovou získal 
pár ve složení Zdeněk Hájek z 
Red Hornets Litoměřice a Marek 
Trousil z Kanec Most, kteří letoš-
ní sezonu spolu hrají poprvé. Z 

té, z druhé, první třídy a příprav-
ky ve věku od 7 let a mladší. Pro 
některé to bylo jejich první delší 
odloučení od rodičů. Všichni to 
však zvládly se zdviženou hla-
vou i když pár slziček sem tam 
ukáplo. I oni měli ve všech pěti 
dnech ledy dvakrát denně. Před 
obědem vždy proběhla koor-
dinační a posilovací cvičení s 
vlastní vahou, nebo krátké zdo-
konalení hokejových činností 
jednotlivce. Po obědě a odpo-
ledním klidu chodili i malí draci 
plavat do bazénu, kde uvolnili 
svaly a kompenzovali dřinu, 
kterou odvedli na ledě a venku. 
Vše malí draci hltali s úsměvem 
a nadšením, panovala pohoda a 
radost z pohybu.
Spolu s nimi v tomto týdnu 
makali na sto procent i doros-
tenci a junioři HC Draci Bílina, 
kteří se snažili připravit na další 

dou Lacinou (superliga Fofr tým 
Duchcov), ale ve finále B se bor-
ci opět potkali a tím šťastnějším 
byl tentokrát Karel. To zname-
nalo, že vítěz 2. ročníku turnaje 
se musel spokojit s bronzovou 
příčkou. 
Karel Krotil se v absolutním fi-
nále utkal s Jiřím Juráškem Ka-
láškem z extraligového týmu 
Kanec Most, který hned po pří-
chodu prohlásil, že si pohár od-
veze on. Jak řekl, tak učinil. 
V turnaji žen jsme viděli mnoho 
překvapivých výsledků. Skvěle 
si vedla bývalá hráčka domácí-
ho Druhého Dechu z ŠK Bořeň 
Bílina Adéla Dlouhá, ta téměř 
bez tréninku dokráčela turna-
jem až na bronzovou příčku. 

ce přidaly jeden až dva tréninky 
na suchu.
Mladší žáci chodili na led ráno 
a odpoledne. Po nich vždy měli 
své tréninky starší žáci. Vždy 
před tréninkem nebo po tré-
ninku mladí hokejisti absolvo-
vali suchou přípravu. K tomu je 
nutno připočítat 4x denně cestu 
z kempu na zimák a zpět, kte-
rou od kategorie mladších žáků 
chodili všichni pěšky. Náročný 
tréninkový proces mohli vzhle-
dem k přívětivému počasí den-
ně kompenzovat v bazénu na 
Kyselce, což patřilo mezi nejob-
líbenější část soustředění.
Nejvíce prožitků ze společného 
týdne v kempu si však i tento 
rok odnesli ti nejmenší hokejis-

finálového turnaje vítězně vzešli 
Simon Zábranský a Václav Ja-
roš, oba z Red Hornets Litoměři-
ce. Stříbrnou příčku si tak pro le-
tošní rok odvezli Zdeněk Lacina 
s Davidem Hradeckým. 
I v turnaji dvojic mix bylo nač 
koukat. Čistě ženský nejlepší 
pár, Petra Tůmová a Jitka Strun-
zová, skončil na pátém místě. 
Spanilou jízdou bez porážky si 
k absolutnímu vítězství dokrá-
čeli Martin Popelka s Veronikou 
Kašparovou. Karla Radová a Jan 
Braum ani na podruhé nedo-
kázali porazit vítězný pár a tak 
stříbrná příčka bylo jejich maxi-
mum.

Barbora Mairichová

sezonu v lize dorostu a lize juni-
orů. Tu minulou obsadili doros-
tenci 5. místo a junioři 7. místo, a 
všichni doufáme, že v nastávající 
sezoně se obě kategorie posu-
nou v tabulkách výše. 
Soustředění mělo skvělou spor-
tovní atmosféru a proběhlo bez 
větších komplikací. Víme, že děti 
se na soustředění moc těšili a 
jako každý rok si moc užili týden 
kdy jsou spolu od rána do veče-
ra, a tak spolu tráví i chvíle mimo 
led, což dnes v kolektivních 
sportech, po zrušení sportov-
ních tříd ve školách, velmi chybí. 
Všichni se tak poznají úplně z 
jiné stránky než během hokejo-
vé soutěže. 

Mgr. Jaroslav Pospíšil

Pátého ročníku Bořeňské šipky se zúčastnily desítky hráčů

Draci pilovali sportovní formu při soustředění

šIPky

hC DRACI BÍLINA

V době Koronavirové máme čas se ohlédnout  
za letošním soustředěním mladých draků. 
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Bílinu rozzářil vánoční čas



Letošní vánoční program 
připravilo město Bílina ve spolupráci s Kulturním centrem Bílina 

netradičně, s ohledem na koronavirovou pandemii a s tím 
spojené vládní opatření. Můžete se však těšit na bohatou 

nabídku nejrůznějších on-line zážitků, 
vánoční videa nebo pohádky pro děti.

Každá adventní neděle:
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ SVÍČKY

každou neděli se rozsvítí jedna svíčka na adventním věnci
ADVENTNÍ KONCERTY

vždy od 16 hodin budou připravena vystoupení dětí z bílinských mateřských škol, 
které si pro vás nacvičily vánoční písničky, veselé říkanky nebo krátké scénky 

POHÁDKA PRO DĚTI
nedělní program uzavře veselá pohádka Divadla v Pytli

Každý den adventu: 
ADVENTNÍ KALENDÁŘ

každý den se z kouzelného stromku otevře jedna vánoční 
ozdoba a vydá originální přání, pozdrav či překvapení

PROCHÁZKA MĚSTEM
užijte si procházku nazdobenými ulicemi města, na náměstí na vás čeká 
nově ozdobený vánoční strom a také kašna v novém vánočním kabátě

VŠECHNY ON-LINE PŘENOSY A VIDEA SLEDUJTE NA YOUTUBE KANÁLE MĚSTA
www.youtube.com/mubilina. Dále budou videa zveřejňovaná na facebookových 

profilech Kulturního centra Bílina, města Bílina či Informačního centra Bílina. 

ADVENT V BÍLINĚ


