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JAK SE ŽILO V BÍLINĚ?
Na webu jsou nově dostupné všechny kroniky města



Milí čtenáři,

jistě jste si 
hned na první 
pohled všimli 
n e t r a d i č n í 
fotografie na 
titulní stra-
ně. Jedná se  
o fotku z kro-
niky města  
a chceme 
jejím pro-
střednictvím 

upoutat na novinku - na webu města se nyní  
v digitální podobě nacházejí všechny kroni-
ky od roku 1945 až po současnost. Prohléd-
něte si je, je to velmi zajímavé čtení. Kroniky 
od roku 2010 jsou již i s fotografiemi, u těch 
starších nebyly součástí psaných záznamů.
Z druhé strany vydání na posledním listu 
Bílinského zrpavodaje se nachází Informo-
vaný souhlas s aplikací očkovací látky proti 
nemoci covid-19. Je k dispozici hlavně z toho 
důvodu, abyste se s ním mohli seznámit  
v klidu domova. Pokud se chcete nechat 
naočkovat v bílinské poliklinice, dokument 
po své registraci do systému a získání ter-
mínu na očkování odstřihněte, podepište  
a vezměte s sebou. 
Dále přinášíme například výsledky hlaso-
vání v participativním rozpočtu Tvoříme Bí-
linu, informace k platbě poplatku za odpad, 
harmonogram svozu odpadu pro letošní rok  
a mnoho dalšího. Přeji příjemné čtení, 

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

12-13

15

17

Lidé rozhodli o realizaci návrhů 
v participativním rozpočtu 
Rada města v lednu rozhodla 
o realizaci návrhů v rámci 
participativního rozpočtu Tvoříme 
Bílinu. 

Domeček ani v době svého 
uzavření nezahálí
V lednu pro veřejnost pracovníci 
bílinského domečku připravili
Tříkrálovou cestu – detektivní 
pátrání po městě po třech králích. 

Míša bojuje se zákeřnou nemocí, 
lidé mohou pomoci
Lidé mohou pomoci devítiletému 
Míšovi z Bíliny, který právě 
prožívá velmi těžké období.

Nový chodník zvýšil bezpečnost 
na komunikaci
Projekt Výstavba chodníku podél 
silnice v ulici Mostecká – Bílina řeší 
výstavbu chodníku podél silnice 
III/2538 o délce 198 metrů. 

Zjara pokácené stromy budou 
ihned nahrazeny novými
Na konci zimních měsíců a v 
brzkých jarních týdnech dojde ve 
městě ke kácení suchých nebo 
poškozených stromů.

V HNsP je možné nechat se 
očkovat proti covid-19 
Hornická nemocnice v Bílině se 
zapojila do procesu očkování 
obyvatelstva ČR proti onemocnění 
covid-19.

Do sběrného dvora patří 
velkoobjemový odpad i jedlý olej
Městské technické služby Bílina 
provozují sběrný dvůr, který je 
umístěn v areálu bývalých kasáren.

Z prasete se vyklubal bobr
Strážníci obdrželi oznámení, že 
v řece na jezu u školní jídelny je 
zachyceno mrtvé divoké prase. 

Institut zvláštního příjemce 
dávky důchodového pojištění
Zvláštním příjemcem důchodu je 
osoba, která byla stanovena jako 
osoba, která může za důchodce 
přijímat důchod.

Čtenáři o čtení nepřijdou, mohou 
si objednat balíček
Po dobu uzavření knihovny si 
mohou čtenáři půjčit knihy formou 
bezkontaktní výpůjčky Balíček knih 
pro vás.

Vydejte se s knihou z hradu na 
hrad
V Informačním centru Bílina je k 
dostání nová publikace, jedná se o 
knihu Otilie K. Grezlové Z hradu na 
hrad středním Krušnohořím.

Pohádkový les skrývá herní čip
Kde jinde by se mohl skrývat čip 
hry Life is skill než v Pohádkovém 
lese. 
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KULTURA

Z RADNICE

PEjSEK K ADOPCI

Baloo
Baloo je větší černý pes v nejlepších letech 
(asi 3 až 4 roky). Rozumný je natolik, aby ne-
vymýšlel hlouposti a vážil si lidské přítom-
nosti a dobrého jídla a stále aktivní natolik, 
aby mohl svému majiteli dělat parťáka na 
delších procházkách i třeba běhání. Baloo je 
naprostý miláček, vhodný i k malým dětem. 
Nejradši se rozvaluje na zádech a nechá se 
hladit po bříšku. Zřejmě by vyšel i s kočička-
mi, ale po seznámení, na začátku na ně tro-
chu štěká. Byl přijat z nezvládnuté smečky, 
teď už umí hezky chodit na vodítku. Hygie-
nické návyky zatím piluje.

www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Foto na titulní straně:

V době hospodářské krize, v třicátých le-
tech 20. století, zůstala třetina horníků na 
Bílinsku bez práce. V té době se rozvinulo 
takzvané divoké dolování. Ve starých po-
vrchových dolech vznikla spousta šach-
tiček, ve kterých nezaměstnaní horníci 
primitivně těžili uhlí, které pak prodávali. 
Při této činnosti docházelo k častým ne-
štěstím - v roce 1933 a 1935 zahynulo při 
divokém dolování mezi Bílinou a Ledvice-
mi šest nezaměstnaných horníků. 

Zdroj: kronika města Bíliny
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Nový chodník zvýšil bezpečnost chodců v Mostecké ulici

Na veřejných místech ve městě je volná wi-fi

Poplatek za odpad
Splatnost poplatku za 1. pololetí je do 30. června 2021. 

Výše poplatku je 500 korun za rok a osobu. 

Může být uhrazen v pololetních splátkách - 250 korun za půl roku a osobu.

Místní poplatek je možné uhradit hotově či platební kartou v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet 
číslo 19-1060440379/0800. Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případně lze uvést z rodného čísla 
pouze číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo neuvedete, postupujte podle dalších pokynů. Pokud bude poplatek hrazen jed-

norázovým příkazem za více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 poplatníka), je třeba na-
hlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, ze kte-

rého je poplatek hrazen, a to buď telefonicky na čísle: 417 810 825, 417 810 957, nebo e-mailem na adresu: financni@bilina.cz.

Město Bílina získalo od Evrop-
ské komise v rámci iniciativy 
WiFi4EU poukázku na pořízení 
bezplatného wi-fi připojení na 
veřejných místech v hodnotě 15 
tisíc Eur. Pro své obyvatele ne-
chalo vybudovat wi-fi síť na šesti 
veřejných místech. Došlo tak k 
rozšíření míst ve městě, kde se 
již bezplatná wi-fi síť vyskytuje.
WiFi4EU je veřejná internetová 
síť zabezpečena podle přísluš-
ných standardů. Stejně jako na 
ostatních veřejných wi-fi sítích je 
doporučeno dodržovat základní 
pravidla bezpečnosti (např. ne-
zadávat osobní údaje a hesla, 
nepoužívat internetové bankov-
nictví). Pro prohlížení webových 
stránek je síť bezpečná.

Projekt Výstavba chodníku 
podél silnice v ulici Mostecká 
řeší výstavbu chodníku podél  
silnice III/2538 o délce 198 me-
trů. Komunikace pro pěší je do-
plněna místem pro přecházení 
s předepsaným osvětlením pro 
přechody. Chodník zabezpeču-
je dostupnost lokality Výsluní 
pro pěší včetně osob se sníže-
nou schopností pohybu a orien-
tace, zajišťuje dostupnost dvou 
autobusových zastávek MHD  
a objektů občanské vybavenos-
ti. Realizace projektu napomoh-
la odstranění (resp. vedla ke 
zlepšení) následujících problé-
mů: bezpečnosti provozu na pří-

Připojení je zdarma na těchto 
místech:

- Mírové náměstí 

- Hřiště na Teplickém předměstí - 
naproti technickým službám

- Sportovní Zelená hala 

- Městské divadlo 

- Kulturní dům Fontána 

- Domy s pečovatelskou službou 

Místa, kde je veřejná wi-fi síť do-
stupná, jsou označená touto sa-
molepkou.

Ing. Lenka Hosnedlová

slušné komunikaci - vymístění 
chodců z komunikace na chod-
ník, absence místa pro bezpeč-
né a bezbariérové přecházení  
v dotčeném prostoru, dostup-
nost zastávek integrované do-
pravy, atraktivita města a kvalita 
života (dostupnost objektů ob-
čanské vybavenosti).
Na tento projekt vedený pod re-
gistračním číslem CZ.06.4.59/0.
0/0.0/16_038/0012408 čerpá 
město Bílina dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu.

Michaela Kuchynková



Děti se chystaly k bitce
Horda neohrožených bojovníků číhala v zá-
loze na sousední kmen nájezdníků, který 
hodlal za použití síly obsadit místní državy. 
Tak nějak to, řečeno mluvou divokého zápa-
du, mohlo vypadat v prostoru za vlakovým 
nádražím, kde se podle oznámení schy-
lovalo k hromadnému vyřizování jakéhosi 
sporu mezi dvěma skupinami dětí. Místní 
prý čekali na skupinu přespolních, kteří by 
na místo měli přijet vlakem. Naštěstí přišlo 
oznámení včas a k žádné šarvátce nakonec 
díky zásahu strážníků MP nedošlo. 
V okamžiku, kdy houf neohrožených domá-
cích obránců spatřil přijíždět místní šerify 
v bílých plechových ořích, okamžitě to je-
jich odvaha i bojová nálada vzala zkratkou 
do neznáma a rychlostí vystřeleného šípu 
se dali potupným způsobem na překotný 
ústup. Na bitevním poli byl muži zákona „za-
jat“ zbytek úderného odřadu v počtu dvace-
ti bojovníků. Bojovníci starší patnácti let byli 
za porušení vládních protiepidemických 
nařízení odměněni pokutou a ti mladší si za 
stejný prohřešek počkají, co na jejich počí-
nání řekne OSPOD. 

Pomohli ženě na nohy
Na Hlídky MP se občané obracejí s nejrůz-
nějšími žádostmi. Čas od času to bývá žá-
dost o pomoc s nemohoucí osobou. Nej-
častěji se jedná o nepohyblivé pacienty  
v domácí péči, nebo seniory, kteří například 
v bytě upadli a nemají dostatek sil se sami 
zvednout. Strážníci na žádost záchranářů 
běžně pomáhají, zejména v panelových 

domech, snášet po schodech pacienty do 
sanitky.
Jedním z posledních podobných případů 
byla situace, kdy byli strážníci v pozdních 
odpoledních hodinách vysláni k zásahu na 
základě žádosti obyvatel jednoho z pečova-
telských domů. Jedné z obyvatelek se udě-
lalo nevolno a následně skončila na podla-
ze. Naštěstí se nezranila, avšak sama se již 
nedokázala postavit a obyvatelé z okolních 
bytů seniorku sami neměli tolik sil jí pomoci 
zvednout. Přivolaná hlídka MP ženě pomoh-
la na nohy a odvedla ji do pokoje. 

Strážníci zjistili porušení 
protiepidemických nařízení
Hlídka městské policie byla na základě 
poznatků z kamerového systému vyslána 
do jedné z hospod nedaleko centra města. 
Strážníci při kontrole zjistili uvnitř restaurace 
devět osob. Byl zjištěn prodej a konzumace 
alkoholických nápojů. Většina osob nemě-
la roušky ani jinou ochranu dýchacích cest. 
Navíc se uvnitř hospody v rozporu se záko-
nem i kouřilo, což dokladoval nejen typický 
zápach, ale i popelníky na stolech plné ne-
dopalků. 
Strážníci vše zadokumentovali a případem 
se bude dále zabývat správní orgán, kte-
rý  ve věci rozhodne spravedlivě v souladu  
se zákonem. Porušení opatření ze stra-
ny provozovatele je nejen postižitelné,  
ale je také hrubě nefér vůči ostatním provo-
zovatelům bílinských hospod a restaurací, 
kteří jsou rovněž v nelehké situaci a přesto 
vládní protiepidemická nařízení dodržují.

Dveře chtěl ozdobit podpisem
S touhou po autoprezentaci, vyzbrojen liho-
vým fixem se večerní ulicí plížil mladý muž 
pátrající po místě, které by si dle jeho míně-
ní zasloužilo vylepšit uměleckým výtvorem. 
Cílem jeho touhy se staly bílé plastové dve-
ře, které kulturně obohatil svojí profesionál-
ně vyvedenou signaturou. 
Pro jeho grafické projevy však strážníci, kteří 
byli na čmáranici občany upozorněni, měli 
jen málo pochopení. Po vyhodnocení zá-
znamů z kamerového systému, byl mladík 
ztotožněn a následně jeho dílo ohodnoce-
no dvěma tisíci body vyjádřenými pokutou 
v korunách.
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Z prasete se vyklubal bobr
Strážníci obdrželi oznáme-
ní, že v řece na jezu u školní 
jídelny je zachyceno mrtvé 
divoké prase. Hlídka ozná-
mení prověřila, a protože zví-
ře v řece skutečně vypadalo 
jako kňour, na místo zavolala 
člena místního mysliveckého 
sdružení. 
Myslivec však konstatoval,  
že se nejspíše jedná o domá-
cího čuníka asijského původu, 
tedy Vietnamské svislobřiché 
prase a tím pádem to nespa-
dá do gesce mysliveckého 
práva. 
Strážníci tedy na místo při-
volali hasiče, kteří se výlovu 
prasete ochotně ujali a nebo-
hé zvíře z řeky vytáhli. K pře-
kvapení všech přítomných se 
však nejednalo o prase divo-
ké, ani prase domácí.  Na břeh 
byl vytažen bobr evropský 
rozměrů veskrze kapitálních. 
Nakonec musely být na místo 
povolány městské technické 
služby, aby zdechlinu odvezly.

(mp)
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Podívejte se do historie: Na webových stránkách 
města jsou nově dostupné všechny kroniky

Zjara pokácené stromy budou ihned nahrazeny novými 

Nyní město přikročilo ke zveřejnění zbývají-
cích kronik, tj. od roku 2004 až do roku 2019, 
které jsou již vedeny elektronicky. Povinnost 
zveřejnit kroniky města na webových strán-
kách nevyplývá ze žádného zákona ani z ji-
ných právních předpisů. Město Bílina chce 
však přesto kroniky zpřístupnit veřejnosti. 
Věříme, že i v těchto novějších kronikách ob-
jevíte to, co obyvatele zajímá. Kroniky jsou 
dostupné na webu www.bilina.cz, město Bí-
lina, kroniky města.
Pro zajímavost ještě uvádíme přehled kro-
nikářek od roku 1995, tedy těch, které psaly 
právě uveřejněné kroniky.

Kronikářky města od roku 1995:

Eva Horáková se stala kronikářkou 1. ledna 
1995. Kroniku přebírala s tím, že nebyla ve-

“Jedná se o běžnou a nutnou každoroční 
údržbu. Ke kácení dochází hlavně z důvo-
du, aby suché, poškozené nebo napadené 
stromy neohrozily zdraví či majetek svým 
pádem, nebo pádem jejich části,” vysvětlila 
vedoucí oddělení životního prostředí Helena 
Volfová.
V ulici Jenišovská budou pokácené dvě su-
ché borovice a jeden smrk, nahradí je list-
naté dřeviny. Dále budou pokácené javory 

v ulici Československé armády, které jsou 
napadené rychle se šířící houbou, nahradí 
je odolnější původní dřeviny. V Domě dětí 
a mládeže Bílina musí být pokácený topol 
a stejně tak i stromy v Sídlišti Za Chlumem, 
kde vzniká nová cesta k zahrádkám. Po-
dél této nové cesty následně porostou jiné 
stromy. K náhradní výsadbě dojde ihned po 
kácení starých stromů, výjimkou je výsadba 
aleje podél cesty na Chlumu, kde budou 

nové stromy vysázené po skončení staveb-
ních prací.  Pokácené bez náhrady budou 
suchá douglaska v ulici Československé ar-
mády, suchá borovice v Sídlišti Za Chlumem 
a tři vícekmenné topoly v Jenišovské ulici. 
Tyto stromy jsou buď suché nebo poškoze-
né a nahrazené nebudou, protože rostou na 
nevhodných místech. 
Město dále vymění deset ambroní z květiná-
čů na náměstí, kterým se tam nedaří a bu-
dou přesazené na jiné vhodné místo. Nahra-
zené budou odolnějšími bobkovišněmi na 
kmínku, které jsou po většinu roku okrasné 
listem.                                                              (pn)

dena od roku 1989 a bylo nutno uplynulé 
roky doplnit. Byla poslední bílinskou kroni-
kářkou, která vedla kroniky ručně. Kronika 
za rok 2003 je ještě psaná ručně, kroni-
ku za rok 2004 zpracovala EvaHoráková,  
ale do elektronické podoby ji přepsala Kate-
řina Linhartová Žofková.
Evu Horákovou vystřídala na přelomu let 
2004 a 2005 Mgr. Marta Špringlová, bývalá 
profesorka bílinského gymnázia. Ta napsala 
kroniky od roku 2005 do roku 2008.
Od 1. ledna 2010 do 31. července 2017 byla 
kronikářkou Ing. Jaroslava Mrázová, bývalá 
ředitelka bílinského gymnázia. Jejím dílem 
jsou kroniky od roku 2009 do 2015.
Od 1. srpna 2017 je kronikářkou města Iveta 
Richterová, pracovnice odboru školství, kul-
tury a sportu Městského úřadu Bílina. První 
kronikou, kterou napsala je kronika za rok 
2016.
Jako kronikářka města jsem byla pověřena 
zveřejnit všechny dostupné kroniky města. 
Měla jsem tak možnost (a teď ji budou mít 
všichni, kdo navštíví webové stránky města) 
porovnat práce jednotlivých kronikářů. Moje 

předchůdkyně Eva Horáková, Mgr. Marta 
Špringlová a Ing. Jaroslava Mrázová měly  
k vedení kroniky každá jiný přístup, což je  
ale u psaní kroniky právě tím specifikem, které 
z ní dělá malé “autorské dílo“. Pro mě osob-
ně je vzorem kronikář Jan Štěpnička, který se 
ujal prací na poválečné kronice v roce 1960  
a musel doplnit zápisy za předešlých 15 let, 
kdy se kronika nevedla. Na jeho kronikách je 
vidět, že práce ho skutečně bavila a naplňo-
vala. Ke kronikám připojil velkou spoustu do-
bových pohledů a fotografií, které využívám 
dodnes.

Iveta Richterová
kronikářka města Bíliny

mĚSTO bÍLINA

ODDĚLENÍ žIVOTNÍhO PROSTřEDÍ

Před dvěma lety, 7. ledna 2019, byly 
na webových stránkách města 
zveřejněny kroniky od roku 1945 
do roku 2003.

Na konci zimních měsíců a v brzkých jarních týdnech dojde ve městě  
ke kácení suchých nebo poškozených stromů.
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Lidem není lhostejný osud seniorů, pomoci někdy  
dokáže i rozhovor s osamoceným člověkem

Zapomíná se však na jejich duši, 
na potřebu s někým si popoví-
dat, sdílet své myšlenky, jít na 
procházku.
Na odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví se obrátila mladá paní, 
matka dvou dětí s tím, že má 
obavy o starší ženu, které po-
mohla. Starší žena přecenila své 
síly, když se vydala na nákup  
do nedalekého obchodu. Mladá 
maminka pomohla ženě s ná-
kupem a doprovodila ji k domu. 
Vzhledem k tomu, že nevěděla, 
jak je o ženu postaráno, náš od-
bor telefonicky kontaktovala.  

Pokud rodiče nechtějí, nemo-
hou z důvodu tíživé životní situ-
ace nebo nejsou schopni posta-
rat se o své dítě, je ve spolupráci 
s orgánem sociálně-právní 
ochrany dětí za součinnosti sou-
du předáno do náhradní rodinné 
péče.
Je několik forem náhradní ro-
dinné péče, a to osvojení dítěte, 
pěstounská péče, poručenství, 
péče jiné osoby a ústavní péče.

Zvláštního příjemce důchodu 
stanovuje obec podle místa trva-
lého pobytu důchodce. Zvláštním 
příjemcem důchodu je také rodič, 
který pobírá sirotčí důchod za 
(nezletilého) sirotka, příp. i po do-
sažení zletilosti. V tomto případě 
zvláštního příjemce důchodu ne-
ustanovuje obec.

vy i negativy. Osvojitelem může 
být osoba prověřená krajským 
úřadem a soudem.
K osvojení dítěte může dojít, po-
kud rodiče udělí souhlas k jeho 
osvojení. V případě, že rodiče 
souhlas k osvojení neudělí, jsou 
soudem zbavení rodičovské 
odpovědnosti a dítěti je jme-
nován veřejný poručník, což je 
obvykle orgán sociálně-právní 
ochrany dítěte, a to do doby, než 

zejména ze zdravotních důvodů

Postup při podání žádosti:

●je nutné vyplnit žádost o usta-
novení zvláštního příjemce dů-
chodu, formulář je k dispozici 
na zdejším úřadě je nutné před-
ložit občanské průkazy, a to jak 
žadatele, tak oprávněného pří-
jemce důchodu je nutné dolo-
žit vyjádření o zdravotním stavu 
poživatele důchodu potvrzené 
lékařem, a to v případě, že po-
živatel není sám schopen udělit 
souhlas s ustanovením je nutné 

nikoho neznámého nepouštěla. 
Děkujeme všem, kterým osud 
lidí není lhostejný.

(osvaz)

Za účelem zjištění aktuální si-
tuace, pracovnice odboru vy-
jely do místa bydliště, kde 
starší žena žije. Ta se před pra-
covnicemi nadšeně rozpovídala  
o mladé paní, která jí pomohla 
donést tašku s nákupem domů, 
a ještě si s ní mile popovídala. 
Osamělá není, jezdí za ní její syn, 
který se o ni stará, nakupuje jí  
a vozí jídlo, ale potřeba procház-
ky a kontaktu se světem pro ni 
byla silnější. Seniorce bylo do-
poručeno, pokud potřebuje jít 
ven, aby chodila v doprovodu 
jiné osoby a také, aby do bytu 

Dnes bychom se v krátkosti za-
stavili u osvojení, neboli adopce 
dítěte. Jedná se o složitý právní 
proces. Osvojení (adopce) je při-
jetí cizí osoby za vlastní, které 
nahrazuje biologické rodičov-
ství. Osvojitelé by měli akcepto-
vat dítě jako své a dítě má vní-
mat osvojitele jako své rodiče. 
Osvojení sebou nese charakter 
neměnnosti a nutnosti přijmout 
osvojence se všemi jeho poziti-

Důvody pro ustanovení zvlášt-
ního příjemce důchodu: 
●
výplatou důchodu by se ne-
dosáhlo účelu, ke kterému je 
dávka určena poškozování zá-
jmů osob, které musí vyživovat 
dosavadní příjemce nemůže 
výplatu důchodu přijímat, a to 

je rozhodnuto o jeho osvojení. 
Osvojení dítěte může probíhat v 
rámci České republiky, a pokud 
se nenajdou vhodní osvojitelé,  
tak i v rámci ciziny za součinnos-
ti Úřadu pro mezinárodní právní 
ochranu dětí v Brně.

Jaroslava Herianová
Jindřiška Hyklová

doložit důchodový výměr pří-
jemce důchodu. Žádost je po-
dána k obecnímu či městskému 
úřadu, žádosti se vyřizují bezod-
kladně, příp. max. do třiceti dnů, 
což je zákonem stanovená lhůta 
pro vyřízení žádosti. 
Obyvatelé města Bílina mohou 
žádost podat na Městském úřa-
du Bílina – Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, Žižkovo náměstí 
58/3, 418 31 Bílina. 

Irena Čermáková, DiS

ODbOR ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCh VĚCÍ

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OChRANy DĚTÍ

ODbOR SOCIÁLNÍCh VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

O tíživé situaci seniorů v době pandemie se často ho-
voří. Seniorům je doporučováno v současné době zů-
stávat doma, omezit kontakty na minimum a chránit 
se tak před nemocí.

V případě potřeby si popovídat, 
je možné využít bezplatné senior 
linky:     

Senior linka Život 90 
– volání zdarma – 800 157 157
Senior linka Anděl na drátě 
– volání zdarma – 800 555 655

Kontakty na odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví v Bílině:

Bc. Věra Kodadová, DiS., 
417 810 937,
e-mail: kodadova@bilina.cz
Iveta Jingerová, DiS., 
417 810 926, 
e-mail: jingerova@bilina.cz
Irena Čermáková, DiS., 
417 810 929, 
e-mail: cermakova@bilina.cz
Soňa Strýčková, DiS., 
417 810 917, 
e-mail: stryckova@bilina.cz
Bc. Tereza Fořtová, 
417 810 972,
e-mail: fortova@bilina.cz
Bc. Vítězslav Novák, DiS., 
417 810 945, 
e-mail: novakv@bilina.cz

Informace k problematice osvojení dítěte

Institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Zvláštním příjemcem důchodu je osoba, která byla 
obecním nebo městským úřadem, příp. magistrátem 
stanovena jako osoba, která může za důchodce přijí-
mat důchod, neboť důchodce není přijímání důchodu 
schopen.

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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V Hornické nemocnici s poliklinikou je možné nechat 
se očkovat proti covid-19 podle platných pravidel

Bílina nabízí seniorům pomoc s registrací k očkování

nál, odpovědi zapisujete do do-
tazníku (F_HNsP_162),
d. odevzdání Informovaného 
souhlasu (F_HNsp_161) (2x) - 
může být přinesen vyplněný z 
domova, obdržíte na recepci 
nebo v očkovacím centru HNsP. 
Jeden informovaný souhlas pak 
odevzdáváte svému praktické-
mu lékaři. Pokud jste zaregistro-
vaní u praktického lékaře v naší 
společnosti, můžete nechat na 
recepci.

Očkovací centrum má své kapa-
citní limity. Z důvodu dodržení 
všech protiepidemických a hy-
gienických opatření budete v 
čekárnách organizováni koordi-
nátory – kde čekat na vyzvání k 
očkování, kde trávit kontrolních 
30 minut po očkování. Prosíme a 
apelujeme na Vás, neodcházej-

te před vypršením 30minutové 
lhůty, přestože se subjektivně 
cítíte dobře. Doprovod u pacien-
tů je vhodný, ale prosím pouze 
vždy jednoho doprovázejícího.
Povinné je dodržování 3R (rouš-
ka-dezinfekce rukou-rozestupy).
Respektujte pokyny přítomných 
pracovníků.
Nedokážeme ovlivnit, zda do-
staneme požadovaný počet 
vakcín. V tomto případě prosíme 
o trpělivost a spolu najdeme ná-
hradní řešení.

V případě, že se nemůžete do-
stavit k očkování a nedokáza-
li jste rezervaci zrušit, pošlete 
SMS s Vaším jménem, příjme-
ním, rokem narození a termínem 
objednání na 608 279 177. 

(red)

gie. Na očkování přijďte v objed-
naném čase – předejdeme tak 
vytváření front a shlukování více 
osob na místě.
V očkovacím centru jsou k dis-
pozici koordinátoři, kteří Vám s 
ochotou poradí a pomohou.

Před samotným očkováním 
proběhne formální registrace:

●a.   ověříme podle občanského 
průkazu nebo pasu Vaši identitu,
●b.    ověříme rezervaci termínu,
●c. proběhne „triáž“ ohledně 
vhodnosti očkování: dotazy 
týkající se Vašeho aktuálního 
zdravotního stavu, ke konzultaci 
je připraven zdravotnický perso-

Oficiálně je očkovacím centrem 
II. typu a je možnost se do ne-
mocnice registrovat na očko-
vání dle platných pravidel přes 
centrální rezervační systém 
ministerstva zdravotnictví (vý-
běr místa: Teplice – Hornická 
nemocnice s poliklinikou spol. s 
r.o.). S sebou by klienti měli mít 
informovaný souhlas s očková-
ním, který je součástí Bílinského 
zpravodaje na posledním lis-
tu, je také možné si ho předem 
vyzvednout na recepci, bude k 
dispozici i v místě očkování, je 
dostupný na www.hnsp.cz i fb 
stránkách HNsP.
Očkovací centrum II. typu najde-
te v I. patře v čekárně gynekolo-

V těchto dnech navštěvují oby-
vatele města starší 80 let za-
městnanci radnice s nabídkou 
pomoci při on-line registraci 
do systému Ministerstva zdra-
votnictví pro očkování proti ko-
ronaviru. Zaměstnanci, kteří se 
budou prokazovat průkazem, 
poskytnou seniorům kromě 
pomoci s registrací komplet-
ní informační servis týkající se 
způsobu očkování. Registrovaní 
občané navíc obdrží potřebné 
dokumenty, které zrychlí sa-
motný průběh očkování.
Očkování probíhá nově i v Bílině, 
v očkovacím centru, které bylo 
zřízeno v Hornické nemocnici s 
poliklinikou, v I. patře v čekárně 
gynekologie.
Pokud obyvatele zaměstnanci 
úřadu v místě jeho bydliště ne-
zastihnou, ale pomoc při regis-
traci by rád využil, může zavolat 
na telefonní číslo 417 810 801 a 
domluvit si návštěvu telefonic-
ky. 

(red)

hORNICKÁ NEmOCNICE S POLIKLINIKOU

mĚSTO bÍLINA

Hornická nemocnice v Bílině se zapojila do procesu  
očkování obyvatelstva ČR proti onemocnění 
covid-19.

Město Bílina nabízí po-
moc seniorům s registrací 
do centrálního rezervač-
ního systému pro očko-
vání proti covid-19.
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mĚSTSKé TEChNICKé SLUžby

mĚSTSKé TEChNICKé SLUžby

V současné době mají obyvate-
lé města možnost do sběrného 
dvora odkládat použitý olej z 
domácností. Tento olej musí být 
v uzavřené PET lahvi. Tyto ole-
je je možné vhazovat i do černé 
popelnice s kulatým vhozovým 
otvorem, určené k odkládání 
PET lahví s olejem z domácnos-
tí. Tyto popelnice jsou rozmístě-
ny po Bílině u stání kontejnerů. 
Do popelnice je možnost odklá-

Městské technické služ-
by prodávají parkovací kar-
ty pro rezidenty na rok 2021. 
Prodávají karty pro reziden-
ty, kteří bydlí na Mírovém 
náměstí, Žižkově náměstí  
a v přilehlých ulicích Komen-

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ
Svoz komunálního odpadu z veřejných kontejnerových stání
každé pondělí z lokalit: Za Chlumem, SHD, Teplická, Panelové sídliště, SUNN, Čapkova
●každé úterý z lokalit: Pražské Předměstí, Újezdské Předměstí
●každou středu z lokalit: svoz právnickým osobám (SD a.s., ČEZ ELE)
●každý čtvrtek z lokalit: Teplická, Panelové sídliště, SUNN, SHD, Pražské Předměstí, Újezdské Předměstí
●každý pátek z lokalit: Za Chlumem, Čapkova, Litoměřická
1x týdně – svoz právnickým osobám dle harmonogramu svozu dané trasy
Svoz komunálního odpadu z rodinných domů
každé pondělí z lokalit: Pražské Předměstí, Újezdské Předměstí, Žižkovo údolí
●každé úterý z lokalit: Teplické Předměstí, Srbsko, Litoměřická, Bezovka, Lidická
každou středu z lokalit: centrum města, Kyselská, Výsluní, Větrák, Důlní
1x týdně – svoz právnickým osobám dle harmonogramu svozu dané trasy
Svoz separovaného odpadu
každé pondělí - papír - veřejné stání vč. rodinných domů
každé úterý - plast - veřejné stání vč. rodinných domů
vždy druhou a poslední středu v měsíci - sklo
ve středu, mimo dny, kdy se sváží sklo - papír - veřejné stání 
čtvrtek - plast - veřejné stání + svoz právnickým osobám
každý pátek - papír - veřejné stání + svoz právnickým osobám
Svoz bioodpadu
každou středu - celoročně, v zimním období (od listopadu do března) dle klimatických podmínek
Nádoby na separovaný odpad o objemu 120 l (papír, plasty) je možno si vyžádat osobně nebo telefonicky na 417 821 234, 417 821 580.

Co patří do sběrného dvora?
Pokud potřebujete vyhodit 
něco, co se nevejde do běž-
né popelnice – například starý 
koberec, otlučenou omítku po 
opravě koupelny, postel, seda-
cí soupravu, větve, trávu, starou 
televizi, počítač, tiskárnu, led-
ničku, pračku, vrtačku, zářivky, 
baterie, pneumatiky – vyřeší to 
za vás sběrný dvůr.
Můžete do něj odvézt v podsta-
tě všechny odpady, které vznik-
nou u vás doma a nevejdou se 
do kontejneru, případně do něj 
vůbec nepatří.
Ukládání odpadu ve sběrném 
dvoře je pro  občany města Bí-
liny. Ti mohou uložit pět set kilo-
gramů ročně zdarma, resp. kaž-
dý si jej platí v rámci celkového 
poplatku za komunální odpady 
v obci. Pokud někdo tento limit 
překročí, může se za určitých 
podmínek domluvit na navýšení  
s vedením sběrného dvoru na 
telefonu 721 353 396.                   

(red)

Karty si mohou zakoupit i pod-
nikatelé, kteří na zmiňovaných 
místech mají provozovnu.

Parkovací karta pro rezidenty 
stojí 1 210 korun za jedno osobní 
auto, 3 630 korun za další auto.

dat uzavřené PET lahve s ole-
jem z domácností, konkrétně s 
použitým jedlým kuchyňským 
olejem.
Olej se do popelnice nevylévá, 
ale vhazuje v pečlivě uzavřené 
a otřené lahvi, aby olej na vzdu-
chu nezapáchal. Skleněné lahve 
je vzhledem ke způsobu od-
kládání zakázáno používat. Do 
popelnice je zakázáno odkládat 
jakýkoliv jiný odpad.

ského, Seifertova, Wolkerova, 
Želivského a Zámecká.

Prodej parkovacích karet je 
v nouzovém stavu možný ve 
všední dny pouze od 7 do 13 
hodin.

PROVOZNÍ DOBA 
●
v období od 1. listopadu do 
31. března - od úterý do 
soboty mezi 8. a 16. hodinou 
●
v období od 1. dubna 
do 31. října - od úterý do 
soboty mezi 9. a 17. hodinou 
●
polední  přestávka je vždy 
od 11.30 do 12 hodin 

o svátky je zavřeno

KONTAKT

e-mail: 
monika.turbachova@mtsbilina.cz
telefon: 721 353 396
adresa: Teplická 899, 
418 28 Bílina

Podnikatelé zaplatí za jedno 
auto 2 500 korun a za další 7 
500 korun.
Bližší informace je možné získat 
na telefonním čísle 417 822 910. 

(red)

Do sběrného dvora patří velkoobjemový odpad i jedlý olej

Rezidenti si mohou koupit parkovací kartu

Městské technické služby Bílina provozují sběrný 
dvůr, který je umístěn v areálu bývalých kasáren.
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mATEřSKÁ šKOLA bÍLINA

mĚSTSKÁ KNIhOVNA bÍLINA

Od loňského září je ve funkci 
ředitelky Mateřské školy Bílina 
Jana Žáčková. V minulosti již 
jako ředitelka mateřinky půso-
bila, jednalo se však o zařízení s 
menším počtem žáků i zaměst-
nanců. Nyní vede mateřinky v 
ulicích Síbova, Aléská a v Žiž-
kově údolí, kde se nacházejí i 
jesle. “Zásadní změnou byl pro 
mě objem administrativy a ko-
ordinace všech tří budov. Tímto 

Po dobu uzavření knihovny si 
mohou čtenáři půjčit knihy for-
mou bezkontaktní výpůjčky Ba-
líček knih pro vás. Na vyžádání 
knihovnice připraví balíček knih 
podle přání, ve smluvený čas 
si balíček čtenáři vyzvednou u 
dveří knihovny. 
Knihy si lidé mohou objednat 
několika způsoby - telefonic-
ky, e-mailem, vhozením lísteč-
ku do schránky knihovny nebo 
přes on-line katalog. Na lístek 
je nutné uvést jméno a telefonní 
kontakt. Po obdržení objednáv-
ky budou knihovnice čtenáře 
kontaktovat a domluví se na vy-
zvednutí. Balíček bude k dispo-
zici vždy na té pobočce, kde si 
ho lidé objednali. 
Množství objednaných knih není 
omezené.

On-line výpůjčka přes katalog

Půjčování knih přes on-line ka-
talog není složité, nutný je však 
přístup k internetu. Podmínkou 
je přihlásit se do svého čtenář-
ského konta přes on-line ka-
talog na webových stránkách 
knihovny www.knihovnabilina.
cz. Pro přihlášení je nutné znát 
číslo svého čtenářského průka-
zu a datum narození, který se 
zadává ve formátu RRMMDD. 

bych chtěla poděkovat bývalé 
paní ředitelce za to, že mě na 
počátku mého působení v roli 
ředitelky vším provedla a se 
spoustou věcí seznámila. Velmi 
mile mě potěšilo, jak jednotlivé 
školky fungují skvěle a samo-
statně, navíc je zde velmi dobrý 
kolektiv, což je základ pro další 
vývoj školek,” uvedla Jana Žáč-
ková.
V nové funkci navíc musela Jana 
Žáčková na podzim ihned řešit 
potíže, které přinesla pande-
mie koronaviru. “Bylo to a stále 
je velmi smutné. Na mnoho akcí 
jsem se moc těšila, chtěli jsme 
připravit i nové, vše jsme však 
museli zrušit, děti neměly ani 
vánoční besídky, nyní nemohou 
na výlety. Samozřejmě se v této 
těžké době všichni snažíme v 
rámci možností připravovat dě-

Poté si můžete vybírat knihy z 
novinek nebo podle svého oblí-
beného autora, názvu či témati-
ky (klíčového slova). U vybrané 
knihy kliknete na políčko získat 
a zobrazí se vám oddělení, na 
kterých se kniha nachází. Podle 
vaší priority, kde si budete chtít 
knihu vyzvednout, vyberte dané 
oddělení. 
V případě, že kniha není půj-
čená, objeví se možnost za-
škrtnout políčko „odložení z 
poličky“. Jestliže je kniha mo-

tem co nejpestřejší program tak, 
aby nabídka činností byla pro 
děti rozmanitá a zajímavá. Záro-
veň se však společně moc těší-
me na to, až si budeme moci užít 
v mateřinkách běžný režim bez 
všech omezení,” popsala.
Do své funkce byla ředitelka 
loni zvolena především pro své 
zkušenosti i plány a vize, kte-
ré by chtěla nově aplikovat do 
současného chodu organizace. 
“Především bych chtěla neustá-
le zvyšovat kvalitu předškolního 
vzdělávání, tedy reagovat napří-
klad na různé změny technolo-
gické, společenské, ale i kulturní 
či ekonomické tak, aby školky 
byly stále moderní jak ve vy-
bavení, tak i v přístupu zaměst-
nanců. Důležité je pro mě také 
posilovat spolupráci s rodinou, 
chtěla bych v budoucnu rodi-
če zapojit například do různých 
odpoledních akcí, společných 
výletů a podobně. Bohužel v 

mentálně půjčená, můžete si 
ji rezervovat. Vybranou volbu/
možnost potvrďte ikonou získat 
a váš požadavek bude zaveden 
do knihovního systému. V pří-
padě odložení přijde knihovnici 
oznámení o vašem požadavku. 
Ta jej následně zpracuje. Jakmi-
le budete mít knihu připravenou 
k vyzvednutí, bude vám doru-
čena oznamující SMS či e-mail; 
dle vašeho nastavení ve svém 
čtenářském kontě. Pokud knihu 
nenaleznete na oddělení, které 

současné době realizace tohoto 
záměru vzhledem k pandemii 
Covid -19 zatím není možná,” 
konkretizovala ředitelka.
Školky, spadající pod jednu 
organizaci, by se také měly v 
dalších měsících a letech více 
stmelit, pořádat společné akce, 
více se navštěvovat. Vize hovoří 
také o dalších způsobech vy-
užívání zahrad u mateřinek. Na 
těch se už letos začnou rozrůs-
tat bylinkové záhony, mohly by 
přibýt i přírodní učebny a další 
nové herní i výukové prvky, aby 
zahrady byly využité na maxi-
mum.
Mezi další cíle patří zvýšení do-
stupnosti předškolního vzdě-
lávání, začleňování znevýhod-
něných skupin i individuálním 
přístupem snižování nerovnosti 
ve vzdělání. Dále podpora kva-
litní výuky učitelů, rozvoj kvalifi-
kace a dalšího vzdělávání.

(pn)

pravidelně navštěvujete, kon-
taktujte přímo vaši knihovnici, a 
ta vám knihu zajistí. Bohužel u 
této varianty je čekací doba del-
ší - dva až tři dny.
V případě jakýchkoliv dotazů se 
neváhejte obrátit na svou kni-
hovnici, která vám velmi ráda 
pomůže.

Ing. Dana Svobodová
vedoucí knihovny

Pandemie chod školek velmi omezila, nová ředitelka  
má však do budoucna zajímavé plány

Čtenáři o čtení nepřijdou, mohou si objednat balíček

Od loňského září je ve funkci ředitelky Mateřské  
školy Síbova Jana Žáčková.
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Náprstek s motivem Bíliny

K dostání ihned 
po znovuotevření!

NOVĚ V INFORMAČNÍM CENTRU
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INfORmAČNÍ CENTRUm bÍLINA KULTURNÍ CENTRUm bÍLINA

INfORmAČNÍ CENTRUm bÍLINA

V Informačním centru Bílina je 
k dostání nová publikace, jed-
ná se o knihu Otilie K. Grezlové 
z edice Tajemné stezky a nese 
název Z hradu na hrad středním 
Krušnohořím. 
Po první knize Hornickou slá-
vou středního Krušnohoří se 
tato kniha posouvá směrem na 
východ. Tato část Krušných hor 
je o poznání jiná, než Vejprtsko, 
Měděnec a okolí, Výsluní a třeba 
Křimovsko. Putování je zahájeno 
Jirkovem a Červeným hrádkem. 
Přes mnohé pozoruhodné obce, 

Kulturní centrum Bílina vyzývá 
všechny šikovné ženy, muže i 
děti, kteří umějí alespoň trochu 
háčkovat, aby vyrobili barevná 
kolečka nebo čtverečky. Z těch 
bude následně sešitý barevný 
obleček pro pár stromů v Po-
hádkovém lese. Oblékání stro-

V Informačním centru Bílina na 
Kyselce si lidé mohou i v případě 
uzavření kvůli vládním nařízení 
koupit Bílinskou kyselku. “Ote-
vřeli jsme pro veřejnost výdejní 
okénko. Prodej je však možný 
pouze za dodržení nastavených 
vládních opatření, to znamená, 
že lidé k okénku mohou při-
stupovat po jednom a dýchací 
cesty musí mít zakryté rouškou 
nebo respirátorem,” upozornila 
vedoucí Informačního centra Bí-
lina Lada Hubáčková.
Výdejní okénko je otevřeno den-
ně od 9 do 11 hodin a od 13 do 

hluboké lesy a ještě 
hlubší údolí doputuje 
do Brandova, na Horu 
svaté Kateřiny a do 
Českého Jiřetína. Ne-
vynechává vodní nádrž 
Fláje a okolí, pátrá, co 
je uvnitř vymezené ob-
lasti. 
Autorka se zastavu-
je i na jedné ze sedmi 
nejohroženějších pa-
mátek v Evropě - na 
zámku Jezeří. Putování 
pokračuje přes Litví-
nov a končí v Lomu. 
Charakter krajiny ze-
jména v jižní části má 
stigma blízkosti silné 
průmyslové oblasti a 
městské zástavby, na 
druhou stranu diváky 
ohromí skalnatá a vel-
mi příkrá údolí, jimiž je 
tato část hor pověstná. 
Vrcholy nepřesahu-
jí tisíc metrů, ovšem 
vzhledem k výchozímu 

místu se člověk při výstupu hod-
ně zadýchá. I do tohoto putování 
se vloudí přehrady, stejně jako 
rozlehlé louky a lesy, přírodní re-
zervace a vyhaslé vesnice.
Kniha provede čtenáři i po tam-
ních hradech, od těch nepatr-
ných pozůstatků až po pozdější 
výstavné zámky s mnohdy po-
hnutými osudy jak staveb, tak 
jejich majitelů. Právě proto nese 
kniha název Z hradu na hrad. 
Kniha je k dostání v IC Bílina za 
200 korun.                                  (red)

mů by se mělo uskutečnit v jar-
ních měsících. 
Fotografie hotových háčkova-
ných kousků je možné zaslat na 
e-mail: soutez@kcbilina.cz, jako 
předmět uveďte Háčkování.

(red)

16 hodin. Bude možné zakoupit 
pouze minerální vody, ne pro-
pagační a turistické předměty. 
K dispozici bude litrová Bílinská 
kyselka za 16 korun, půllitrová za 
11 korun, Bílinská kyselka jaterní 
či žaludeční za 18 korun, Zaje-
čická voda za 26 korun, Rudol-
fův pramen litr a půl za 21 korun 
a půllitrový za 12 korun.  

Pozn. red.: Informace jsou platné 
k uzávěrce zpravodaje 31. ledna, 
je nutné ověřit je aktuálně. 

Vydejte se s knihou 
z hradu na hrad

Háčkovaná díla 
obléknou stromy

Minerální vody nabídne 
výdejní okénko infocentra

mĚSTSKÁ KNIhOVNA bÍLINA

Knihovnice pro čtená-
ře připravily čtenářskou 
výzvu na rok 2021. Kaž-
dý čtenář potřebuje sem 
tam osobní výzvu. S vírou 
ve správný čas na čtenář-
ské předsevzetí předklá-
dáme Čtenářskou výzvu 
pro letošní rok. Snad oko-
ření čtenářský repertoár, 
rozšíří paletu oblíbených 
autorů či zamíchá čtenář-
skými preferencemi. 

S výběrem knih pomo-
hou zkušené knihovnice.

Alena Hubáčková DiS.

Splňte čtenářskou 
výzvu knihovny
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Lidé rozhodli o realizaci návrhů v participativním 
rozpočtu Tvoříme Bílinu, uspělo devět nápadů z deseti 
Rada města v lednu rozhodla o realizaci ná-
vrhů v rámci participativního rozpočtu Tvo-
říme Bílinu. Realizovat se budou všechny 
předložené návrhy, kromě návrhu na zříze-
ní veřejného grilovacího místa v sídlišti Za 
Chlumem. Realizace bude probíhat postup-
ně podle výsledku hlasování. Prioritu nyní 
mají projekty, které se umístily na prvních 
třech místech.  
Nejvíce hlasů získal návrh na výsadbu 
okrasných dřevin v sídlišti Za Chlumem a v 
Sídlišti U Nového nádraží. Na druhém mís-
tě skončil návrh na oživení trasy okolo řeky 

Bíliny originálními hrami na chodník s tím, 
že pro realizaci bude nutná změna lokality, 
neboť na chodníku podél řeky Bíliny u dět-
ského a workoutového hřiště by musela být 
přerušena nebo zrušena společná stezka 
pro chodce a cyklisty. Na třetím místě skon-
čilo disgolfové hřiště u sídliště Za Chlumem.
V dalších etapách bude zakoupeno nové 
vánoční osvětlení na Mírové náměstí, nebo 
cvičební prvky, které budou umístěny v par-
ku u domu dětí a mládeže. V areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou vznikne pétanquo-
vé hřiště pro širokou veřejnost, bude instalo-

vána informační tabule k využití venkovních 
aktivit a vystavěno dětské kryté pískoviště. 
V parčíku u Lidlu si lidé budou moci odpoči-
nout na nových lavičkách.    
Pokud bude nutné náklady na uskutečnění 
projektu z jakýchkoli důvodů navýšit, bude 
se přihlížet i na realizaci ostatních projektů v 
rámci participativního rozpočtu tak, že sou-
hrnná částka za všechny projekty nepřesáh-
ne částku ve výši jednoho milionu korun. 

(red)

Výsledky hlasování

Výsadba okrasných dřevin - 115 kladných hlasů, 2 záporné, celkem 113 hlasů

Hry na chodník - 133 kladných hlasů 23 záporných, celkem 110 hlasů

Disgolfové hřiště - 83 kladných hlasů, 4 záporné, celkem 79 hlasů

Nové vánoční osvětlení na náměstí - 89 kladných hlasů, 16 záporných, celkem 73 hlasů

Cvičební prvky v parku u DDM - 54 kladných hlasů, 7 záporných, celkem 47 hlasů

Pétanquové hřiště pro širokou veřejnost - 45 kladných hlasů, 2 záporné, celkem 43 hlasů

Instalace laviček v parčíku u Lidlu - 47 kladných hlasů, 15 záporných, celkem 32 hlasů

Dětské kryté pískoviště - 33 kladných hlasů, 7 záporných, celkem 26 hlasů

Informační tabule k využití venkovních aktivit v HNsP - 24 kladných hlasů, 2 záporné, celkem 22 hlasů

Veřejné grilovací místo - 20 kladných hlasů, 187 záporných, celkem -167 hlasů - nebude realizováno

Ankety se zúčastnilo celkem 345 respondentů, z toho 140 mužů a 197 žen. 

Návrhy, které budou zrealizovány:

HRY 
NA CHODNÍK

CVIČEBNÍ 
PRVKY 

V PARKU 
U DDM

Předkladatel: Ing. Lucie Ječmenová
Charakteristika: Oživení trasy okolo řeky Bíliny u vystavěného dětské-
ho a workoutového hřiště originálními hrami na chodník, které si kla-
dou za cíl přilákat děti k pohybu a rozvíjet jejich kreativitu a logické 
myšlení.
Předpokládané náklady: 245 540 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: Umístění cvičebních prvků v parku u Domu dětí a 
mládeže umožní
obyvatelům Teplického Předměstí aktivně rehabilitovat, zvláště pak 
obyvatelům blízkého domova s pečovatelskou službou.
Předpokládané náklady: 75 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.
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NOVÉ 
VÁNOČNÍ 
OSVĚTLENÍ 
NA NÁMĚSTÍ

DĚTSKÉ 
KRYTÉ 
PÍSKOVIŠTĚ

PETANQUOVÉ 
HŘIŠTĚ 
PRO ŠIROKOU 
VEŘEJNOST

VÝSADBA 
OKRASNÝCH 
DŘEVIN

DISCGOLFOVÉ 
U SÍDLIŠTĚ 
ZA CHLUMEM

INSTALACE 
LAVIČEK 
V PARČÍKU 
U LIDLU

INFORMAČNÍ 
TABULE K VYUŽITÍ 
VENKOVNÍCH 
AKTIVIT 
V AREÁLU HORNIC-
KÉ NEMOCNICE

Charakteristika: Doplnění vánoční výzdoby historického centra měs-
ta po revitalizaci náměstí. Zvýšení estetické hodnoty během svátků a 
zlepšení atmosféry.
Předpokládané náklady: 108 000 korun

Předkladatel: Pavel Rais
Charakteristika: Dětské kryté pískoviště, jako součást terapeutických 
a klimatických opatření areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, 
zpestří nabídku volnočasových aktivit, bude součástí terapie (rozvoj 
hrubé a jemné motoriky), adaptace na horká, suchá léta.
Předpokládané náklady: 47 100 korun

Předkladatel: Bc. Andrea Černá
Charakteristika: Zvýšení společenských aktivit občanů v areálu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou. Petanque je nenáročný sport, který se 
dá snadno naučit a může ho hrát každý bez rozdílu věku.
Předpokládané náklady: 88 700 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: V současné době ubylo ve městě Bílina velké množ-
ství okrasné zeleně. Návrh na doplnění výsadby zejména o okrasné 
keře a dřeviny zejména s sídlišti Za Chlumem a SUNN
Předpokládané náklady: 56 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Jaroslav Vrška
Charakteristika: Rozšíření možnosti sportovního vyžití v přírodě.
Předpokládané náklady: 108 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Naděžda Weiglová
Charakteristika: Využití prostředí parčíku v zeleni k posezení a odpo-
činku.
Předpokládané náklady: 11 872 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.

Předkladatel: Ing. Barbora Čabradová
Charakteristika: Vyrobení a umístění informačních tabulí v areálu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou k dotvoření uceleného prvku v rámci 
venkovních aktivit – animoterapie, výuka nejen pro školky, družiny.
Předpokládané náklady: 45 000 korun
Uvedená fotografie je ilustrační.
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LIfE IS SKILL

RADOVESICKÁ VýSyPKA

Pohádkový les skrývá
herní čip Life is skill

Po modré trase turisté dojdou na místo Radovesic

Kde jinde by se mohl skrývat 
čip hry Life is skill než v Pohád-
kovém lese. V minulém díle Bí-
linského zpravodaje jsme pro-
zradili, že dva čipy se skrývají v 
přírodní lokalitě Bořeň. Pohád-
kový les se stal v poslední době 
nejen rájem dětí, ale také turistů. 
Historie bílinského Pohádkové-
ho lesa sahá až do 70. let minu-
lého století, kdy Jaroslav Sekyra 
dostal geniální nápad. Z jeho 
nápadu se vychází dodnes. V 
Bílině vznikl spolek na záchranu 
Pohádkového lesa, který od 90. 
let začal chátrat a pohádkové fi-
gurky se začaly rozpadat.
Členové spolku Pohádkový les 
se pustili do obnovy nejen po-

Radovesickou výsypku najde-
me východně od Bíliny a znač-
ná část její plochy se nachází v 
katastru obce Hrobčice. V sou-
časné době je výsypka zpřístup-
něna veřejnosti, ale stále zde 
probíhají dokončovací rekulti-
vační práce a silniční propojení 
přes výsypku z Kostomlat do 
Štěpánova a Razic. Přesto je zde 

gickými a geologickými nálezy 
v této oblasti.
Lokalita je unikátní svým křído-
vým a rulovým podložím. Na 
původní, i místy vulkanickém 
podloží je uloženo až 130 metrů 
miocénních jílů a písků přemís-
těných z lomu Bílina. Během sy-
pání Radovesické výsypky byla 
prováděna v jejím předpolí těž-

hádkových figurek, ale i přírod-
ních herních prvků. Zajímavé 
lokality využívá také Kulturní 
centrum Bílina, které zde pořá-
dá různé pohádkové cesty pro 
mateřské a základní školy. Lo-
kalita neztrácí na svém kouzlu 
ani v zimě, takže je možné ji na-
vštívit kdykoli a najít si další čip 
do zajímavé soutěže. Nejen děti 
se mohou zapojit do hry Life is 
Skill a stačí jen mít mobilní te-
lefon. Hráči hledají nejrůznější 
místa, kde jsou umístěné čipy, 
které se načítají. Hra trvá od září 
do srpna. Na konci hry budou 
hráči hodnoceni, a kdo nasbíral 
nejvíce bodů, obdrží hodnot-
nou cenu. Do hry se registruje 
na stránkách www.lifeisskill.cz. 
Přes sekci Moje hra se vyplní 
přihlašovací formulář. Na strán-
kách Life is Skill je mapa, kde 
jsou vyznačená jednotlivá místa 
s čipy. 

(hub)

již vyznačená modrá turistic-
ká trasa s naučnými cedulemi. 
Zajímavostí jsou cedule s ozna-
čením obcí, které v 70. letech 
ustoupily těžbě uhlí. Jednou z 
nich je obec Radovesice. O tom, 
že jste došli do obce, vás infor-
muje nejen samotné označení 
obce, ale také informační cedu-
le, která seznamuje s archeolo-

ba ornice, spraše, křídových slí-
novců a některých vulkanických 
těles. Během této těžby byla 
zjištěna mnohá nová geologic-
ká fakta o této rozsáhlé ploše 
a provedlo se mnoho význam-
ných nálezů z oblasti paleonto-
logie a mineralogie. 
Zdroj: Bílinská přírodovědná spo-
lečnost                                       (hub)

INfORmAČNÍ CENTRUm bÍLINA

Novinky v informačním 
centru Bílina
V současné době připravujeme 
kapesní brožury, které budou 
mapovat nejzajímavější turistic-
ké trasy ve městě a jeho nejbliž-
ším okolí. Informační centrum 
také spolupracuje s Bílinskou 
přírodovědnou společností, kte-
rá pracuje na tvorbě brožury o 

nové modré turistické trase na 
Radovesické výsypce. Všech-
ny materiály budou k dostání  
v Informačním centru Pod Věží  
a na Kyselce po zmírnění vlád-
ních opatření. 

(hub)
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Dům DĚTÍ A mLÁDEžE bÍLINA

Domeček ani v době svého uzavření nezahálí

V lednu pro veřejnost pracovní-
ci bílinského domečku připravili 
Tříkrálovou cestu – detektivní 
pátrání po městě po třech krá-
lích. Kašpar, Melichar a Baltazar 
se tentokrát rozdělili a každý z 
nich se vydal do jiné části Bíliny. 
Děti měly za úkol rozluštit tři in-
dicie, které jim prozradily místo, 
kam se králové vydali. Po Bílině 
se rozběhla více než stovka dětí, 
některé i se svými rodiči, ba-
bičkami a dědečky. Dětí, které 
rozluštily indicie, našly všechny 
tři krále, vyfotily se s nimi a foto-
grafie zaslaly, bylo 92. Do pátrání 
se zapojily i děti z Mateřské školy 
Švabinského a děti ze Základní 
školy Lidická. Pro všechny naše 

Pro soutěživé turisty jsme měli 
připravené Kamínky pro štěs-
tí. Ručně malované kamínky z 
naší dílny jsme roznesli nejen po 
Bílině, ale i po našich okolních 
obcích a děti nám posílaly fotky 
těch, které objevily. 

Akce v únoru
Se svátkem Valentýna je spojen 
kvíz Hon za srdíčky. Soutěžící 
musí zbystřit svůj zrak, hledat a 
najít jednotlivá srdce s písmen-
ky. Z nalezených písmen složit 
nápis s valentýnskou tématikou. 
Ta správná srdíčka lze najít na 
území našeho města v období 
od pondělí 8. února do neděle 14. 
února 2021. Další pokyny k sou-
těži najdete na našich stránkách. 
Nejen pro nejmenší připravuje-
me papírové divadlo s pohádkou 
O roztomilém prasátku. Na jejím 
konci čeká soutěžní otázka, za její 
úspěšné splnění máme připra-
veny odměny. Bílinu už máme 
prozkoumanou a tak se vydá-
me na Cestu z města – pokyny 
k této soutěži budou zveřejněny 

kolegyně našily malé sovičky a 
přidaly sladké lízátko. Úspěšným 
detektivům blahopřejeme a za 
spolupráci děkujeme Lesní ka-
várně Kafáč, Květinářství Rendl 
a prodejně Denore, kteří našim 
králům poskytli dočasný přístře-
šek. Kvízová soutěž probíhala v 
parku naproti DDM. I tentokrát 
byla určena všem dětem – těm, 
které ještě neuměly číst, na-
povídaly obrázky a pro ostatní 
byly připravené psané hádanky 
rozmístěné na jednotlivých stro-
mech. Kvízová kartička byla při-
pravena jak na našich webových 
stránkách, tak i na našem Face-
booku. I tentokrát byla připrave-
na malá sladká odměna.

v pátek 19. 2. 2021 odpoledne. I v 
únoru se můžete těšit na výtvar-
né dílny. Stále pro vás tvoříme 
Domeček online, který najdete 
na našich webových stránkách 
www.ddmbilina.cz/domecek-

-online. Připravena jsou pro vás 
krátká videa a focené návody. 
Rodinné centrum Klokánek vás 
naučí básničky, písničky, po-
hybové aktivity pro nejmenší 
najdete zde i ve Sporťáčku a 
Hopskoku. Jsou tam návody na 
tvoření – po vánoční tématice 
přibyly návody na šperky, tuž-
kovník i rýmovníkovou mast. Re-
cepty z kuchyně najdete v Mas-
terchefovi i Cukrárně Makronce. 
Zaskákejte si s naší Švihadlovou 
výzvou, zatančete Shufle dance, 
naučte se základy aerobiku.
Jakmile nám to opatření dovolí 
a budeme moci naše zájmové 
vzdělávání realizovat alespoň 
v režimu 1 + 1, což znamená 1 
účastník + 1 pedagog, pozveme 
vás na individuální akce. 

Bc. Krista Sýkorová, ředitelka

mš SÍbOVA DĚTSKý DOmOV TUChLOV

mš ZA ChLUmEm

Myšičky si užily zimní radovánky Děti z Tuchlova vyjely hledat 
sníh do hor

Tři králové ve školce přáli štěstí

V lednu se děti ze třídy Myšiček 
z Mateřské školy Síbova dočka-
ly sněhové nadílky a nemusely 
si o sněhu jen povídat a prohlí-

Sníh, který v lednu v nížinách 
roztál, se v Krušných horách 
místy držel dál. Toho jsme se 
rozhodli využít. Teple jsme se 
oblékli, zabalili si s sebou sva-
činu a pití a připravili naše zá-
vodní „stroje“. Vše jsme naložili 
do auta a vyrazili směr Miku-
lov. Domnívali jsme se, že sníh 
zůstal i dole v Mikulově, ale to 
jsme se tedy zmýlili. Po sně-

hu ani památky, museli jsme 
jet dál, výš. Dojeli jsme až na 
vrchol hory Bouřňák a tady už 
naštěstí sníh byl. Měli jsme ra-
dost. Blízký svah, za normálních 
okolností začátek sjezdovky, 
jsme vzali útokem. Bobování 
jsme pojali jako závod a užili si 
spoustu legrace.

Michal Svoboda, vychovatel

Když ve školce doznívaly Váno-
ce, děti si připomínaly poslední 
tradice a zvyky, které k tomuto 
období neodmyslitelně patří. 
Hned po vánočních prázdni-
nách se pustily do výroby krá-
lovských korun. Šestého ledna 
se králové Kašpar, Melichar  
a Baltazar se svým početným 
doprovodem vydali do tříd, kde 
popřáli dětem i zaměstnancům 
hodně štěstí a zdraví v novém 
roce.

Učitelky MŠ

žet si ho na obrázcích. Šlapání 
cestiček, válení sudů, tvoření 
andělíčků, koulovačka - děti si 
sníh užily naplno.      Učitelky MŠ



16 2 /  XXXI /  12.  únoraBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

VzdĚLÁVÁNÍ

Zš ZA ChLUmEm

DĚTSKý DOmOV TUChLOV

Zkušenosti sociálního pracovníka z práce ve škole

V dětském domově vzpomínají na kouzlo Štědrého dne

Od března loňského roku pra-
cují v Základní škole Za Chlu-
mem dva sociální pracov-
níci. Škola se totiž potýkala  
s velkými problémy některých 
žáků i jejich rodin. Týkaly se 
například vulgárního chování 
žáků, záškoláctví i netečnosti 
rodin při spolupráci se školou.  
O činnosti sociálních pracovní-
ků jsme podrobně psali v mi-
nulém vydání, nyní přinášíme 
konkrétní zkušenosti jednoho  
z pracovníků Petra Matiho. 

Když jsem jako zaměstnanec 
nastupoval do ZŠ Za Chlu-
mem v Bílině, byla tamější si-
tuace dost vyhrocená. Největ-
ší problémy byly se žáky třídy 
7.D (tehdejší 6.D). Od počátku 
svého nástupu až do nynějš-
ka se zaměřuji převážně právě 
na žáky této třídy. Začal jsem 
pravidelněji navštěvovat třídu 
v hodinách a participovat na 
vyučování společně s učiteli.  
Z počátku jsem musel do hodin 
často zasahovat, ale postupem 
času se začala třída více a více 
zklidňovat.
Jedním z mých cílů byl pronik-
nout do přirozeného prostředí 
našich žáků a do jejich domác-
ností. V tom mi v prvních měsí-
cích mé práce zabránil vládou 
vyhlášený nouzový stav kvů-
li Covidu 19. A tak na jaře se 
moc schůzek neodehrálo. Po 
prvním nouzovém stavu jsem 
rozjel hlubší práci v terénu. 

Byl Štědrý den. „Teto, kdy už 
přijde Ježíšek?“ Otázka, kterou 
jsem od dětí slyšela snad kaž-
dých pět minut. I když jindy čas 
utíká jako splašený, ten jeden 
den v roce se neskutečně táhl. 
Čekání na setmění, slavnostní 
večeři i zazvonění Ježíška. Jak 
jen dětem zkrátit nekonečné 
okamžiky při čekání na večer-
ní nadílku? Dopoledne jsme se 
vydali do nedalekého kostela 
sv. Petra a Pavla v Křemýži pro 
Betlémské světlo. Zážitkem 
byla pro nás prohlídka vánoč-
ně vyzdobeného kostela, hlav-
ně betlémů. Pro některé děti 
to bylo vůbec poprvé. Jejich 
nadšení nebralo konce, zvlášť 
když jsme si odnášeli Betlém-
ské světlo pro náš štědrovečer-
ní stůl. Cestou jsme symbolický 

Nejprve jsem napsal průvodní 
dopisy zákonným zástupcům 
a poslal je po žácích domů. Na 
jejich základě jsem pak rodiče 
kontaktoval a dohodl se s nimi 
na setkání. Navštívil jsem asi 
80 % všech žáků 7.D v jejich do-
mácnosti. Seznámil se osobně  
s rodiči a navázal spolupráci  
s cílem objektivněji řešit pří-
stup jejich dítěte ke škole a ke 
vzdělávání. Postupně se mi za-
čala odbourávat na straně žáků 
i jejich rodičů nedůvěra. Ještě 
nemáme zcela vyhráno, ale zá-
klad pro budoucí spolupráci je 
dobře postaven. Jsem ve stálé
aktivní spolupráci s třídní uči-
telkou 7.D a pod záštitou vedení 
školy. Jsem pravidelně účasten 
i třídních schůzek, jednou za 
dva týdny se také potkáváme  
s vedením školy, výchovným 
poradcem a metodikem pre-
vence na poradách a jsem sou-
částí porad pedagogů.
Jakmile se objevily první viditel-
né výsledky společného úsilí 
zlepšit atmosféru v 7.D byl jsem
představen vedením školy na 
zahajující pedagogické pora-
dě všem učitelům II. stupně.  
Na tomto základě jsem zapo-
čal svůj monitoring atmosféry 
v jednotlivých třídách. Po jed-
notlivých hodinách jsem měl 
možnost diskuze s jednotlivý-
mi učiteli. Mnozí z nich vyjádři-
li poděkování mé podpoře jak 
jim, tak i žákům při hodinách.  
V některých třídách jsem zůstá-

plamínek opatrovali. Po přícho-
du do domova, jsme si vyprá-
věli o Vánocích a zvycích, které 
je provázejí. Společně jsme si 
pouštěli lodičky ze skořápek 
vlašských ořechů, ochutnávali 
cukroví a s napětím jsme oče-
kávali hvězdičku schovanou v 
červeném jablíčku. Setmělo 
se. Všichni jsme se slavnostně 
oblékli a zasedli k prostřené-
mu stolu. Po štědrovečerní ve-
čeři za okny zacinkal Ježíšek a 
všichni jsme se odebrali k roz-
svícenému stromečku. Ježíšek 
splnil dětem všechna jejich 
přání. Vánoce jsou, byly a vždy 
budou nejkrásnějšími svátky v 
celém roce. Je to čas k radosti, 
čas k veselí a štěstí. I v našem 
domově tomu nebylo jinak.

Jana Stuchlá, vychovatelka

val i během velkých přestávek, 
abych přirozeně sledoval vzta-
hy žáků ve třídě a atmosféru 
třídy. Na základě tohoto pozo-
rování jsem vytvořil pro školu 
i dotazníky atmosféry ve ško-
le, které jsem předal ředitelce 
školy. Začal jsem aktivně napo-
máhat celkovému dění ve škole 
a v komunikaci se zákonnými 
zástupci žáků. Začal jsem nava-
zovat hlubší vztahy s některými 
vybranými žáky (žáky mi do-
poručila výchovná poradkyně) 
a začínám vypracovávat cíle-
nou motivační práci s nimi. Ta 
bude probíhat jak individuální 
podporou, tak i skupinou prací 
v odpoledních hodinách, po vy-
učování. Vše je již domluveno  
i s rodiči žáků. V jejím rozjezdu 
mi zabránila nová vlna Covidu 
19 a další nouzový stav, takže 
musím znovu počkat. Se žáky  
v současné době udržuji kon-
takt online. Kladně hodnotím 
spolupráci se svojí kolegyní Mi-
roslavou Kruntovou, DiS. Naše 
spolupráce je o to snazší, pro-
tože se známe z Člověka v Tísni, 
kde Mirka v minulosti pracovala.
V terénu je již trochu známo,  
že pracuji ve škole. Při pro-
nikání do vnímání školy oby-
vateli sídliště na Teplickém 
předměstí jsem zjistil, že ško-
lu nevnímají pozitivně. Kolují 
mezi nimi různé lži a dezin-
formace o škole. Dal jsem si 
za cíl tyto věci lidmi postupně 
rozbíjet a to jak komunikačně 

tak v budoucnu i některými 
aktivitami, až to situace dovolí, 
vzhledem k nouzovému stavu.  
Za období březen až říjen 2020 
jsem měl bezpočet návštěv  
v domácnostech žáků a spous-
ty hodin komunikace s jejich ro-
diči s ohledem na můj úvazek, 
který čítá celkem 12 pracovních 
hodin týdně. Snažil jsem se 
každý čtvrtek strávit odpoled-
ne čas návštěvami žáků v jejich 
domácnostech. Přestože se mi 
v dosti velkém časovém období 
bránil ke kontaktu nouzový stav, 
stejně jsme spokojen s tímto 
aktuálním stavem situace. Data 
jsou uvedena dle terénního de-
níku. Březen, duben a polovina 
měsíce května byl první nouzo-
vý stav. Červenec a srpen letní 
prázdniny. V měsíci říjnu znovu 
obnoven nouzový stav.
Vnímám svou roli ve škole jako 
prospěšnou a to jak ze svého 
pocitu, tak ze zpětné vazby uči-
telů, vedení školy i žáků. Chtěl 
bych začít více pracovat na mo-
tivační práci se žáky, primárně 
třídy 7.D, být podporou učite-
lům v jejich hodinách, při řešení 
krizových situací a při rozbourá-
vání lží a předsudků vůči škole 
mezi lidmi v lokalitě sídliště na 
Teplickém předměstí. Tím se 
může uvolnit tlak a napětí při 
komunikaci mezi školou a zá-
konnými zástupci žáků.

Bc. Petr Mati
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Míša bojuje se zákeřnou nemocí, lidé mohou pomoci

V novém klipu rockové kapely si zahrála i Miss Czech 
Republic 2020 Karolína Kopíncová

Lidé mohou pomoci devítileté-
mu Míšovi z Bíliny, který právě 
prožívá velmi těžké období. Ze 
dne na den se jemu a jeho ma-
mince změnil život kvůli zákeř-
né nemoci s názvem hodgkinův 
lymfom. Po operaci se zjistilo, že 
je zhoubný.
Rodina, kde je maminka sama na 
tři děti, se ocitla v těžké finanční 
tísni. Proto byla vyhlášena sbír-
ka. Dárci mohou přispět jakou-
koli částkou na transparentní 
účet číslo 237500986/0600.
Nemoc je zákeřná i finančně ná-
ročná, Míša s maminkou musí 
dojíždět do pražské Motole  

Po velkém výpravném klipu  
s Lucií Vondráčkovou, Davidem 
Gránským a Mirkem Šimůnkem 
s názvem Válka přichází rocko-
vá kapela Melodica s novinkou. 
Dali jí název Svět se řítí do zá-
huby. Zajímavostí, kromě účasti 
královny krásy Karolíny Kopín-
cové, je bezesporu to, že natá-
čení klipu provázelo několik ne-
vysvětlitelných záhad.
Že by snad Melodica v čele  
s Hankou Ježkovou otevřela 
tématem, ale i místem, kde na-
táčela, jistou třináctou komna-
tu? Děly se jim totiž věci, které 
nejsou až tak zcela běžné a 
některým chvílemi šel až mráz 
po zádech. „Videoklip jsme na-
táčeli v areálu Kostela Panny 
Marie Bolestné v Mariánských 
Radčicích. Za tuto možnost vdě-
číme dvěma duchovním - Chris-
topheru Cantzenemu a Philippu 
Irmerovi, kteří nám vyšli maxi-
málně vstříc. Během natáčení 
jsme zažili zvláštní a nevysvět-
litelné události. Dveře, které 
byly zavřené, se náhle otevřely 
a všechny nás vyděsily. Dřevěný 
kříž z kostýmu pro faráře, který 
byl v pořádku, se rozlomil napůl 
a nastaly u nás smíšené pocity. 
Napadlo nás, zda nám tím něk-
do nechtěl říct, že svět se oprav-
du řítí do záhuby, jak je zpíváno  
v naší písni k novému videokli-
pu,“ uvedla frontmanka kapely 
Hana Ježková.
Píseň bude samozřejmě také na 
chystaném novém CD Rockový 
srdce, které chce kapela vydat 
v tomto roce. Hlavní hereckou 
hvězdou se stala Miss Czech 

a Míša má speciální dietu, kte-
rá je taktéž náročná. Kolik bude 
léčba stát se zatím neví, záleží 
jak dlouho ten těžký boj potrvá. 
“Potřebujeme finance hlavně na 
dojíždění do Prahy, musíme na-
koupit vše potřebné a také na to, 
abych zajistila péči o mé ostatní 
děti. Také budeme dokupovat 
nějaké léky,” uvedla maminka s 
tím, že si váží jakékoli pomoci. 
Pro statečného chlapce byla vy-
tvořena i skupina na Facebooku 
s názvem Společně pro Míšu, 
tam se lidé dozví všechny aktu-
ální informace. 

(red)

Republic 2020 Karolína Kopín-
cová. „Natáčení bylo hodně zají-
mavé. Bylo chladno, až zima, ale 

musím říct, že i přesto všechno 
jsem si to velmi užívala. Sama 
jsem tedy moc záhad nezaži-

la, ale kapela o tom vyprávěla 
a měli to v živé paměti,“ svěřila 
se královna krásy a spolupráci  
s kapelou si pochvalovala.
Prvotní kontakt vznikl díky bo-
hulibé činnosti, kterou je spolu-
práce s Nadačním fondem Slza 
zvířat Ladislava Zimmermanna, 
s nímž právě spolupracuje také 
misska. V klipu si zahráli také 
vizážistka Dana Bárová, která 
působí jako makeup artistka  
v řadě filmů a seriálů, herec Vla-
dan Reňák, Bára Fojtíková i Aleš 
Muzika. 
V Melodice se během natáčení 
udály taky dvě zásadní změny. 
„Přišel nový kytarista s fran-
couzskými kořeny, hudebník 
Enis Bennour a také došlo k 
výměně na postu baskytaristy  
a novým se stal Milan Sigmund,“ 
prozradila Hana Ježková.
Celé téma klipu je kromě hu-
debního pojetí také bráno jako 
jakési poselství toho, o čem je 
současný svět. „Nemá to být 
nějaká negace, naříkání, nebo 
mentorování. Ale snad jen ta-
kové zamyšlení nad tím, kam  
se ten náš svět opravdu řítí.  
Že si za to můžeme my sami lidé 
a že bychom si měli uvědomit 
křehkost života i naší planety,“ 
říkají členové kapely Melodi-
ca, kteří už nyní přemýšlí nad 
dalším tématem, které by rádi 
zhudebnili a převedli kromě 
hudební i do obrazové podoby.  
Videoklip naleznete na YouTube 
a na www.melodicamusic.cz. 

(red)

ChARITATIVNÍ SbÍRKA

ROCKOVý SbOR mELODICA
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ELEKTRÁRNA LEDVICE

OChRANA PřÍRODy

Zájemci o energetiku mohou on-line třeba až na dno 
jaderného reaktoru nebo na vrchol větrné elektrárny

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek  
a nabízí finanční pomoc na jejich ochranu

Omezení v boji s koronavirem 
neznamenají stopku návštěvám 
energetických provozů, alespoň 
ne těm virtuálním. Průvodci in-
focenter ČEZ, kteří v prosinci 
zabodovali s on-line prohlíd-
kami elektráren u 1700 žáků a 
studentů základních či střed-
ních škol, nyní zdarma ode-
mknou taje energetiky i široké 
veřejnosti. Na zájemce čeká 
absolutní novinka - on-line vý-
let do světa energie. „Virtuálně v 
elektrárně“ se dozví zajímavosti 
z jednotlivých typů elektráren, 
navštíví běžně nedostupná mís-

Český svaz ochránců příro-
dy (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 
Rokem vážek. Během roku bu-
dou, dovolí-li koronavir, po celé 
České republice probíhat zají-
mavé aktivity, díky kterým se 
veřejnost dozví více o této po-
zoruhodné skupině hmyzu i o 
prostředí, ve kterém žijí. Již nyní 
však ČSOP nabízí finanční pod-
poru aktivit na pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom 
toho, že vážky jsou krásné a 
samy o sobě pozoruhodné, jsou i 
symbolem zachovalých vodních 
ploch a mokřadů. Míst, kterých 
je i přes řady politických prokla-
mací o nutnosti zadržování vody 
v krajině stále větší nedostatek. 
Nejen, že se neobnovují dosta-
tečně rychle, ale leckde dosud 
i mizí (jsou zaváženy a podob-
ně) či jsou nevhodným hospo-
dařením (např. intenzivní chov 
ryb) degradovány. Český svaz 
ochránců přírody by rád, aby si 
lidé začali mokřadů více vážit; 
napomáhali jejich obnově a brá-

ta a zasoutěží si o ceny. I nadále 
samozřejmě probíhají on-line 
exkurze pro 2. stupeň ZŠ a pro 
střední školy.
Za běžného provozu navštíví in-
focentrum více než sedm tisíc 
lidí ročně. „Nyní, podobně jako 
na jaře, k nám už tři měsíce ni-
kdo nemůže. Kromě dotazů, 
kdy otevřeme, každého zajíma-
lo, proč máme online prohlídky 
jen pro školy. Jsme proto rádi, že 
nyní můžeme vyhovět skutečně 
každému zájemci o prohlídku 
naší elektrárny a ukázat jim mís-
ta, kam se běžně nedostanou, 

nili jejich zániku. Nejen jako míst, 
ke kterým obracíme své zraky 
coby k přirozené „klimatizaci“ v 
dobách letních veder, ale i míst 
plných života, plných nejrůzněj-
ších – mnohdy i velmi vzácných 
– rostlin a živočichů. Právě váž-
ky, tyto létající drahokamy, jsou 
toho symbolem.

Český svaz ochránců přírody 
pečuje o řadu mokřadů, tůní a 
rybníků a přibližuje tato mís-
ta veřejnosti. Nabízí však také 
finanční pomoc dalším sub-
jektům, které by se chtěly do 
ochrany (nejen) vážek zapojit. 
V rámci Národního programu 
ČSOP Ochrana biodiverzity 

mohou spolky žádat o finanční 
podporu jak na mapování vzác-
ných druhů, tak na drobnější 
praktická opatření v terénu, 
mimo jiné právě třeba na ob-
novu tůní, které potřebují vážky 
pro své přežití. Ti, kteří se chtějí 
starat o nějaký mokřad dlouho-
době, se mohou zapojit do dal-
šího programu ČSOP – založit 
pozemkový spolek. Pozemkové 
spolky jsou organizace, chránící 
cenné přírodní lokality a pečující 
o ně na základě vlastnického či 
smluvního vztahu k pozemkům. 
ČSOP nabízí zájemcům o zalo-
žení pozemkového spolku po-
moc nejen finanční, ale i meto-
dickou, odbornou a právní. Bližší 
informace o obou programech 
ČSOP i o aktuálně vyhlášených 
výběrových řízeních, jejichž uzá-
věrka je v polovině března, na-
jdete na webových stránkách 
www.csop.cz.

Jan Moravec
Český svaz ochránců přírody

nebo vystoupat s nimi až na vr-
chol nejvyšší rozhledny v České 
republice,“ uvedla Jana Muraň-
ská, průvodkyně Informačního 
centra klasické energetiky v 
Elektrárně Ledvice.
Spustit se až na dno jaderného 
reaktoru, čelit vzdušným pory-
vům na střeše gondoly větrné 
elektrárny nebo vyzkoušet tep-
lotu kotle klasické elektrárny? 
To je zbrusu nové menu pro 
energetické nadšence, kteří si 
chtějí spravit chuť po nuceném 
uzavření infocenter Skupiny 
ČEZ kvůli probíhající pandemii. 
Unikátní  virtuální  prohlídky vy-
braných elektráren ČEZ přitom 
slibují hodinu plnou ponauče-
ní, zábavy a soutěžení. Ostřílení 
průvodci  zodpoví i ty nezapekli-
tější dotazy a zavedou návštěv-
níky přes platformu MS Teams 
do bezemisních jaderných elek-
tráren Dukovan a Temelína, uká-
ží, jak se ekologická elektřina 
získává z vody, slunce a větru, 
nebo je seznámí s fungováním 
moderní klasické Elektrárny 
Ledvice.
Jak se podívat do zákulisí elek-
tráren? Na webu www.cez.cz/

virtualne-v-elektrarne si stačí 
vybrat některou z komento-
vaných virtuálních prohlídek a 
registrovat se na volný termín. 
Nabídka zatím platí po dobu 
protipandemických omezení. V 
určitě formě ale tento typ pro-
hlídek zůstane zachován i po 
obnovení standardních exkurzí 
do elektráren a infocenter.
Že je o virtuální prohlídky vý-
robních provozů Skupiny ČEZ 
zájem, dokazují nejen již první 
přihlášení zájemci z řad širo-
ké veřejnosti, ale právě i školní 
virtuální exkurze v závěru loň-
ského roku. „Tímto způsobem 
k nám například zavítali žáci ze 
základních škol v Horním Jiřetí-
ně a Na Dlouhém lánu v Praze 
6. Středoškoláci byli třeba ze 
Střední odborné školy energe-
tické a stavební v Chomutově, 
kladenského gymnázia a hned 
dvakrát ze Střední průmyslové 
školy v Českých Budějovicích,“ 
dodává průvodkyně Jana Mu-
raňská.  

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro seve-

rozápadní a střední Čechy
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ÚTULEK ANIDEf

SPOLEK PSÍ šKOLA bÍLINA

Odchycená zvířata v Bílině najdou nově dočasný domov 
v útulku AniDef v Žimu, je tam k dispozici i hotel

Za plaveckou halou vznikne Psiště, umožní výcvik psů

Město Bílina od letošního roku 
spolupracuje při odchytu volně 
pobíhajících psů a koček s  útul-
kem AniDef. Zvířata odchycená 
v Bílině najdou tedy svůj dočas-
ný domov tam. AniDef je spolek 
na ochranu zvířat a také pro-
vozovatel útulku pro opuštěná 
zvířata v Žimu. Poskytuje svým 
svěřencům maximální péči pro 
jejich zlomené duše či zdravotní 
problémy a hledá jim nové lás-
kyplné domovy, které si náležitě 
zaslouží. Od roku 2017 již poslali 
do domovů přes 1100 svěřenců, 
ať už se jedná o nové domovy či 
navrácení zatoulaných svěřenců 
ke svým původním majitelům.
V posledních letech dostal útu-
lek nový kabát, nové osvětlení a 
vnitřní prostory prošly rozsáhlou 
rekonstrukcí. Letošním rokem 

Spojením slov psi a hřiště vznik-
ne slovo psiště. Podobným spo-
jením Renata Vítová a Ludmila 
Švecová spojily své životní zku-
šenosti psovoda, chovatele, tre-
néra a majitele psů. Rozhodli se 
spojovat milovníky psů a předá-
vat jim, především těm nezku-
šeným a novým majitelů psů, 
své zkušenosti. „To byla ta první 
myšlenka, učit lidi, jak rozumět 
svému chlupatému kamarádovi, 
nebát se ho a mít ho rád,“ shodly 
se.
Vznikl tedy nápad psího hřiště 
– psiště, na opuštěném termál-
ním koupališti v Žižkově údolí 
v Bílině. Ten hlavní impuls při-
šel vyhlášením participativního 
projektu v Bílině, který dal šanci 
a naději vytvořit zázemí pro ko-
munitu lidí se stejným zájmem. 
“Bohužel v posledním kroku  
k cíli jsme tento projekt opustili 
z důvodu zachování bezpeč-
ného chodu hřiště Psiště, kdy 
jsme došli k poznání, že bez 
organizace a kontroly to nepů-
jde. Jedním z podmínek parti-
cipativního rozpočtu je totiž být 
veřejným, volným a dostupným 
vždy a všem. Při představě vol-
ně pobíhajících psů bez výcvi-
ku, majitelů a dětí, kteří občas 
nezvládnou své chlupáče, bylo 
jasné, že tak bychom moc pozi-
tivních ohlasů nezískali a Psiště 
by ztratilo svůj význam i kouzlo. 
Jak se ale říká, všechno zlé je  
k něčemu dobré,” popsala Re-
nata Vítová. Díky předávání in-
formací mezi pejskaře vznikl 
tým trenérů, kteří svojí lásku ke 

psům posunuli do pracovní linie, 
a to mezi záchranáře, hasiče, 
myslivce a policii. V tu chvíli bylo 
nutné nechat zapsat spolek Psí 
škola Bílina, a tím momentem 
tu byla. Mezi prvními se přidali 
manželé Monika a Leoš Vokálo-
vi z Bíliny, několikanásobní mistři  
v soutěžích záchranných psů FCI 
družstev, účastníci několika mis-
trovství republiky, vždy umístěni 
mezi prvními deseti. Zasahovali 
a pomáhali na mnoha záchran-
ných misích v zahraničí, např.  
v Alžíru a Iránu.
Mladou krví v kolektivu je An-
drea Grossmannová, chovatel-
ka, záchranářka, která má za 
sebou zkoušky z Noseworku, 
sportovní kynologie. Má výstav-
ní praxi a ovládá základy z Agili-
ty a Dogdancingu.
Řady nadšenců se začaly po-
stupně rozrůstat a přibýva-
li externí trenéři s nabídkami 
specifických tréninků. Po roce 
drobných akcí na veřejnos-
ti jsme požádali město Bílina  
o areál termálního koupaliště.
Dnes spolek nabízí poradenství, 
individuální výcvik, radí maji-
telům, jak svému chlupáči nej-
lépe porozumět, a plní si svůj 
sen, tedy učí lidi milovat psy tak,  
jak to umí sami.
V budoucnu dovybaví Psiště 
překážkami a vytvoří zónu, kte-
rá bude přinášet jak odborné 
semináře, zkoušky a výstavy 
psů, tak i kulturu a volnočasové 
prostředí pro celou rodinu. Při-
praví také návštěvy škol, školek, 
místního pečovatelského domu 

i z okolních měst, ale také růz-
né programy pro DDM a jiné or-
ganizace. „Musíme poděkovat 
všem, kdo se snaží pomáhat 
našemu projektu, ať návštěvu 
nebo drobným darem, milou 
recenzí, popřípadě nabídkou 
dvou zdravých šikovných rukou. 

se také může pyšnit otevřením 
hotýlku pro psy. Tuto formu uby-
tování pro zvířata hojně využívají 
majitelé pejsků při zdravotních 
obtížích, pracovní vytíženosti či 
při nutném vycestování mimo 
domov. Více informací je na 
stránkách www.anidef.cz či na 
facebookové stránce AniDef 
- útulek Žim. Pokud to vládní 
opatření dovolí, lidé se mohou 
do útulku v Žimu přijít podívat, 
vyvenčit pejsky, pohrát si s ko-
čičkami a pomazlit dvě telátka 
nebo přiložit ruku dílu a podí-
let se na rozvoji a modernizaci 
útulku. Podpořit činnost útul-
ku je možné sponzorským da-
rem nebo na nově spuštěném 
e-shopu www.eshop.anidef.cz.

Pracovníci útulku

Hlavně velké díky patří i vedení 
města Bíliny za jejich podporu  
a pomoc. Také nesmíme zapo-
menout na  Terezu Skřivano-
vou za pomoc s tvorbou loga a 
reklamních předmětů,“ dodala 
Ludmila Švecová.

Spolek Psí škola Bílina
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PřÍRODA V bÍLINĚ A bLÍZKém OKOLÍ, ZNOVUOžÍVAjÍCÍ I mIZEjÍCÍ

Letos je možný odklad daňového přiznání z nemovitosti 

Na řece Bílině se zabydlel morčák velký

Daňové přiznání z nemovitých 
věcí můžete letos podat až do 1. 
dubna. Ministerstvo financí pro-
dloužilo termín, do kdy je nutné 
podat daňové přiznání z nemo-

Přeji pěkný den všem, kdo jste 
se začetli do Bílinského zpra-
vodaje.Věřím vám, že je nejlépe 
ve vyhřátém obýváku, na stolku 
před sebou šálek kávy, televize 
běží už jen tak ze zvyku. Dopij-
te kafíčko a teple se oblečte, 
půjdeme zase objevovat, co 
nám příroda nachystala. Sice 
jsem vás dneska chtěla pro-
táhnout pěkně do kopců, ale 
na naší řece Běle jsem objevila 
vzácnou návštěvu. A protože se 
nezdrží dlouho, jdeme se podí-
vat, kdo že to je.
Jen vás prosím, hosté jsou hod-
ně plaší, tak našlapujte tiše a 
pomalu a pozorujte hladinu řeky 
hlavně od mostu ke Kyselce 
po proudu řeky. Když se vám 
poštěstí, uvidíte zajímavě zbar-
vené „kačky“, které na Běle pů-
sobí opravdu nevšedně.
Na krátký čas k nám na řeku 
zaletěl morčák velký (Mergus 
merganser), severská kachna z 
řádu vrubozobých.
Nevím, zda vás více zaujme sa-
meček nebo samička, ale věřte, 
obě pohlaví jsou krásná. Jsou 
větší než naše kachny, mají pro-
táhlé tělo a dlouhý krk nesoucí 
štíhlou hlavičku s úzkým ten-
kým zobákem na konci zahnu-
tým, což je perfektní nástroj k 

vitých věcí. Termín se posunul 
pro všechny daňové subjekty z 
1. února na 1. dubna 2021. Splat-
nost daně z nemovitých věcí je 
standardně až 1. června.
Termín pro daň z nemovitostí se 
posunul kvůli probíhající epide-
mii koronaviru. Ministerstvo tím 
chce ulevit provozu na finanč-
ních úřadech. Už si tak nemusíte 
lámat hlavu s tím, zda přiznání 
stihnete během omezených 
úředních hodin dořešit. Jedinou 
výjimkou, kdy pro vás prodlou-
žení neplatí a musíte tak podat 
daňové přiznání do 1. února, je 
případ, kdy máte nemovitou věc 
ve spoluvlastnictví a chcete si 
přiznat nemovitou věc ve výši 
svého spoluvlastnického podílu. 
Pokud ovšem za vás bude vyři-
zovat daňové přiznání společný 
zástupce, tak jej může bez sank-

lovu drobných rybek a různých 
korýšů, kterými se živí.
Máme štěstí, že ptáci se přepe-
řují do svatebního šatu, takže 
sameček se pochlubí černou 
kovově lesklou hlavičkou, krkem 
a hřbetem, zbytek těla je bílý 
nebo narůžovělý. Na hlavě má v 
týle malou péřovou chocholku, 
ale jako správný elegán pěkně 
upravenou. Zobák je sytě čer-
vený.
To samička se svému druhovi 
nepodobá svatebním šatem ani 

ce podat až do 1. dubna letošní-
ho roku.

Kdo musí podat přiznání?

Daňové přiznání z nemovitých 
věcí nemusí podávat každý 
vlastník nemovitosti, ale pou-
ze někteří. Povinnost přiznat se 
k dani vzniká těm, kteří v roce 
2020 nabyli pozemek, stavbu, 
byt nebo nebytovou jednotku. 
Stejně těm, kteří zaevidovali 
krajinný prvek na svém pozem-
ku.
Podat přiznání musíte ale i v pří-
padě, že došlo oproti předcho-
zímu období k nějaké změně 
okolností, které jsou určující pro 
stanovení daně. Mezi tyto okol-
nosti patří například provedení 
přístavby nebo nástavby, změ-
na výměry či navýšení počtu 

trochu. Tělo má svrchu šedivé, 
bříško bílé a část krku a hlavičku 
rezavě hnědočervenou s nád-
herně rozcuchanou chocholkou. 
Jen zoban není tak červený jako 
u samečka. Je to přece žena, 
pardon, samička, a chce se líbit.
Morčák u nás zahnízdil poprvé v 
roce 1894, potom až v roce 1977, 
podle pamětníků a ornitologů, 
na dřívějším Dřínovském jezeře 
u Litvínova.
Prostředím k hnízdění jsou vel-
ká jezera i říční toky v blízkosti 

podlaží. Kromě toho se vás da-
ňové přiznání týká i tehdy, když 
začnete nemovitost využívat k 
podnikání nebo jste teprve pro-
vedli kolaudaci.
Pokud nemovitost darujete 
nebo prodáte, tak musíte tento 
fakt oznámit do konce ledna fi-
nančnímu úřadu. Konkrétní for-
mulář byste hledali marně, stačí 
na úřad zaslat pouze dopis.
Podat daňové přiznání je jedna 
věc, nesmíte ale zapomenout 
také na zaplacení daně. V přípa-
dě, že je daňová povinnost vyš-
ší než 5 tisíc korun, tak můžete 
platbu rozdělit na dvě části. Prv-
ní termín má splatnost 1. června, 
druhý potom 30. prosince.

Bc. Věra Diessnerová
RE/MAX Synergy

lesů nebo skupin stromů. Hnízdí 
v dutinách stromů, kde si vyste-
le dutinu prachovým peřím, a 
už koncem března samice sná-
ší 6 až 12 hnědavých vajec, na 
kterých sedí sama asi 30 dnů. 
Vylíhlá mláďata si  pohoví jen 
asi dva dny v hnízdě a potom 
vyskákají ven, někteří chytráč-
ci se nechají vynést na zádech 
samičkou. Okamžitě dokážou 
plavat i potápět se, ale létat za-
čnou až za dlouhé dva měsíce 
po vylíhnutí.
Po  vychování mláďat se obě 
pohlaví zbarví skoro stejně, tak-
že teď máte pěknou podívanou, 
jak jeden druh dokáže být v 
době námluv rozdílný.
U nás se zastaví morčák jen na-
krátko, někdy od prosince do 
začátku března, a potom ele-
gantně zamává křídly a odletí a 
my můžeme jen hádat, zda ho 
další zimu zahlédneme. Já ho 
viděla naposledy před čtyřmi 
roky, ale nepodařilo se mi ho 
vyfotit. Letos jsem napočítala 
hejno o 6 samečcích a 5 samič-
kách, pokud jsem počítala špat-
ně, opravte mě.
Tak vám přeji hodně štěstí na 
vycházce za krásným plachým  
opeřencem, mimochodem přís-
ně chráněným a kriticky ohrože-
ným druhem. A mějte na paměti, 
při tomto setkání se vyplatí hod-
ně trpělivosti.

Jitka Brejníková

Morčák velký 
(Mergus merganser)
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TERmÍNy ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2021:

10. února I 14. dubna I 5. května I 23. června I 15. září I 3. listopadu I 15. prosince

Vždy od 16 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. 
V době nouzového stavu jsou pořádané on-line přenosy pro veřejnost v městském divadle, 

nebo přes internetové stránky www.live.publicstream.cz/bilina - tam je k dispozici i archiv jednání. 

Aktuální informace na www.bilina.cz.

Rada města schválila navýšení 
finančního daru od společnos-
ti WOMEN FOR WOMEN, o. p. 
s., Vlastislavova 152/4, Praha 
4, pro Základní školu Bílina, Li-
dická 31/18, okres Teplice, pří-
spěvková organizace, na projekt 
„Obědy pro děti” na školní rok 
2020/2021 na období leden – 
červen 2021, o částku ve výši 
5.664 Kč, na základě žádosti 
ředitelky základní školy. Celko-
vá částka finančního daru bude 
činit 111.274 Kč.

Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci na podporu so-
ciální práce ze státního rozpočtu 
na podporu sociální práce pro 
rok 2021.

Rada města rozhodla realizo-
vat projekt s názvem „Výsadba 
okrasných dřevin v sídlišti Za 
Chlumem a sídlišti SUNN“ před-
ložený Bc. Jaroslavem Vrškou v 
rámci participativního rozpočtu 
na rok 2020 – TVOŘÍME BÍLINU, 
neboť tento návrh získal při hla-
sování veřejnosti nejvyšší počet 
hlasů.

Rada města rozhodla realizo-
vat projekt s názvem „Hry na 
chodník“ předložený Ing. Lucií 
Ječmenovou v rámci participa-
tivního rozpočtu na rok 2020 – 
TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento 
návrh získal při hlasování veřej-
nosti druhý nejvyšší počet hlasů. 

Rada města rozhodla realizovat 
projekt s názvem „Discgolfové 
hřiště u sídliště Za Chlumem“ 
předložený Bc. Jaroslavem Vrš-
kou v rámci participativního roz-
počtu na rok 2020 – TVOŘÍME 
BÍLINU, neboť tento návrh získal 
při hlasování veřejnosti třetí nej-
vyšší počet hlasů.

Rada města rozhodla realizovat 
projekt s názvem „Nové vánoč-
ní osvětlení na Mírové náměstí“ 
předložený Bc. Jaroslavem Vrš-
kou v rámci participativního roz-
počtu na rok 2020 – TVOŘÍME 
BÍLINU, neboť tento návrh získal 
při hlasování veřejnosti čtvrtý 
nejvyšší počet hlasů. 

Rada města rozhodla realizovat 
projekt s názvem „Cvičební prv-
ky v parku u Domu dětí a mláde-

Rada města schválila uzavření 
smlouvy na akceptaci plateb-
ních karet. Přenosný platební 
terminál bude sloužit k bezho-
tovostním platbám za odpady, 
psy nebo za pobytový popla-
tek. Přenosný platební terminál 
bude nově využívat pečovatel-
ská služba v domech se sou-
středěnou pečovatelskou služ-
bou i v terénu.

Rada města schválila podá-
ní žádosti o dotaci ze státního 
rozpočtu v rámci Programu 
prevence kriminality 2021 Mi-
nisterstva vnitra ČR na projekty 
„Asistenti prevence kriminality“ 
a „Pokročilá analýza městského 

kamerového dohlížecího systé-
mu“.

Rada města rozhodla o připo-
jení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením ti-
betské vlajky na budově měst-
ského úřadu 10.03.2021, k 62. 
výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci.

Rada města rozhodla zachovat 
původní výši sazby 250 Kč/m2/
rok nájemného z prostor slouží-
cích podnikání v majetku města 
Bíliny pro rok 2021. 

Rada města schválila prodej-
ní cenu knihy Z hradu na hrad 

že“ předložený Bc. Jaroslavem 
Vrškou v rámci participativního 
rozpočtu na rok 2020 – TVOŘÍ-
ME BÍLINU, neboť tento návrh 
získal při hlasování veřejnosti 
pátý nejvyšší počet hlasů. 

Rada města rozhodla realizovat 
projekt s názvem „Pétanquo-
vé hřiště pro širokou veřejnost 
v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou“ předložený Bc. 
Andreou Černou v rámci partici-
pativního rozpočtu na rok 2020 
– TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento 
návrh získal při hlasování veřej-
nosti šestý nejvyšší počet hlasů. 

Rada města rozhodla realizovat 
projekt s názvem „Instalace lavi-
ček v parčíku u Lidlu“ předlože-
ný Naděždou Weiglovou v rámci 
participativního rozpočtu na rok 
2020 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť 
tento návrh získal při hlasování 
veřejnosti sedmý nejvyšší počet 
hlasů. 

Rada města rozhodla realizovat 
projekt s názvem „Dětské kry-
té pískoviště v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou” před-

ložený Pavlem Raisem v rámci 
participativního rozpočtu na rok 
2020 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť 
tento návrh získal při hlasování 
veřejnosti osmý nejvyšší počet 
hlasů. 

Rada města rozhodla realizovat 
projekt s názvem „Informační 
tabule k využití venkovních akti-
vit v areálu Hornické nemocnice 
s poliklinikou“ předložený Ing. 
Barborou Čabradovou v rámci 
participativního rozpočtu na rok 
2020 – TVOŘÍME BÍLINU, neboť 
tento návrh získal při hlasování 
veřejnosti devátý nejvyšší počet 
hlasů.

Rada města rozhodla nereali-
zovat projekt s názvem „Veřej-
né grilovací místo v sídlišti Za 
Chlumem“ předložený Bc. Jaro-
slavem Vrškou v rámci partici-
pativního rozpočtu na rok 2020 
– TVOŘÍME BÍLINU, neboť tento 
návrh získal při hlasování veřej-
nosti záporný počet hlasů.

středním Krušnohořím, která se 
bude prodávat v Informačním 
centru Bílina, ve výši 200 Kč. 

Rada města vzala na vědomí in-
formaci o aktuálním stavu výle-
pových ploch Kulturního centra 
Bílina s tím, že uložila KC Bílina, 
aby zahájila jednání se základní-
mi a mateřskými školami o vy-
užití výlepových ploch na území 
města, po dobu nouzového sta-
vu, na výkresy dětí základních a 
mateřských škol. 

Rada města vzala na vědomí 
průběžné informace odboru ne-
movitostí a investic o stavu zajiš-
tění hlavní budovy lázní, o opra-

vách veřejného osvětlení a plán 
oprav chodníků v roce 2021. 

Rada města v působnosti val-
né hromady vzala na vědomí 
záměr společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, zrekonstruovat část bu-
dovy kotelny za účelem vybu-
dování vlastního provozu praní 
prádla. 

Rada města mimo jiné uloži-
la ředitelce Městských tech-
nických služeb Bílina ukončit 
provoz na zimním stadionu a v 
plavecké hale, z důvodu dlou-
hodobě nepříznivé epidemiolo-
gické situace.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 12. ledna 2021

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 26. ledna 2021

Více na www.bilina.cz.
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PODĚKOVÁNÍ

Tříkrálová sbírka
Kvůli současné epidemiologic-
ké situaci nebylo možné v le-
tošním roce potkat koledníky. 
Do Tříkrálové sbírky však mů-
žete přispět i on-line bankovním 
převodem, a to do 30. dubna. 
Poslat příspěvek je možné pro-
střednictvím stránek www.tri-
kralovasbirka.cz nebo přes jed-
norázovou nebo trvalou DMS ve 
tvaru

DMS KOLEDA 30 nebo DMS 
TRV KOLEDA 30

DMS KOLEDA 60 nebo DMS 
TRV KOLEDA 60

DMS KOLEDA 90 nebo DMS 
TRV KOLEDA 90

na číslo: 87 777.

Výtěžek sbírky je určen na po-
moc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším lidem v  nouzi 
všude tam, kam dosáhne po-
moc Charity Česká republika. 
Desetina výnosu sbírky je kaž-
doročně určena na rozvojovou a 
humanitární pomoc v zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle 
pevně daného klíče takto: 65 % 
vybraných prostředků se vrací 
charitám, které je vykoledovaly, 
15 % je určeno na velké diecézní 
projekty, 10 % putuje do krizové-
ho fondu, odkud jsou uvolněny 
při mimořádných událostech, a 
na pomoc v zahraničí, 5 % využi-
je na své projekty Charita Česká 
republika, 5 % tvoří zákonné re-
žie sbírky.
                                                                        (red)

Za tým Hornické nemocnice s poliklinikou i za naše klienty a pa-
cienti bychom rádi poděkovali za projevenou štědrost a lidskost v 
předvánočním čase. Na naše pacienty nezapomněli: Pečovatelská 
služba Bílina, Lesy ČR, MŠ Žižkovo údolí, ZŠ Aleská, Člověk v tísni, 
Spodní prádlo Vyhnálková, Divadlo v pytli Petra Stolaře, Sbor Církve 
bratrské v Litvínově, paní Fünfkirchlerová, Mgr. Aleš Tallowitz, David 
Beneš, Petr Tunka. 
Veliká vděčnost patří osobnímu nasazení při sbírce vyhlášené Kni-
hovnou Bžany, jejíž zástupkyně dorazily s taškami plnými darů pro 
klienty, pacienty i zaměstnance Hornické nemocnice s poliklinikou. 
Všem moc děkujeme a v roce 2021 všem přejeme duševní i fyzickou 
pohodu.                                                                                                  HNsP

Velice ráda bych touto cestou poděkovala lékařům, sestřičkám, 
ošetřovatelkám a všem pracovníkům oddělení LDN C a A v HNsP 
Bílina za vzornou péči o maminku paní Ludmilu Bailovou během její 
dlouhé hospitalizace. Děkuji Vám z celého srdce.

Jitka Brejníková s manželem a vnuk Jiří

Dne 30. prosince 2020 se konala v obřad-
ní síni oslava významného jubilea zlaté svat-

by - 50 let od uzavření manželství 

Bohdana 
a 

Jany Mudruňkových
Obřad vedla starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bař-
tipánová a matrikářka R. Chmelíčková. Do dalších 
společných let jim přejí mnoho štěstí, zdraví i lásky.

Dne 18. února uplynou 4 roky, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

Vilém Kohout
S láskou vzpomíná manželka, dcery Alena a Naďa s rodinou a synové Pavel 
a Petr. 

Dne 8. března uplynou 3 roky, co utichlo srdce naší milované manželky, 
maminky a babičky

Růženy Kohoutové
Stále vzpomíná manžel, synové Jakub a Štěpán, vnuk Jakub, vnučka Eliška 
a ostatní příbuzní.

Dne 14. února 2011 zemřel pan

René Šloser
Kdo jste ho znali, vzpomeňte. Manželka Eva.

Dne 30. ledna uplynuly už dva roky od úmrtí otce, dědečka 
a pradědečka pana 

Josefa Zemljakova
Moc nám tu, dědečku, chybíš, stále na tebe vzpomínáme. 
Dcery Renáta a Jana s manžely, vnučky a vnuci Linda, Jana, Petr, 
Pavel a Lenka, pravnoučata Liborek, Orestínka, Maruška a Honzík. 

bLAhOPřÁNÍ VZPOmÍNKA

PROVOZNÍ DObA mĚSTSKéhO ÚřADU bÍLINA

V době nouzového stavu jsou 
úřední hodiny Městského úřadu 
Bílina stanoveny pro veřejnost 
bez nutnosti objednání takto: 

pondělí 8 - 12 a 12.30 - 17 hodin

středa 12 - 17 hodin

Aktuální úřední hodiny je možné 
ověřit na www.bilina.cz nebo na 
telefonu 417 810 811.

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

Termíny právní poradny 
v 1. pololetí roku 2021:

středa 24. února

středa 31. března

středa 28. dubna

středa 26. května 

středa 30. června

Nově od 15 do 16 hodin v 

budově Městského úřadu Bílina, 

v ulici Břežánská 50/4,

v přízemí, č. dveří 104.






